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RESUMO 
 

Para assegurar a qualidade da água distribuída por sistemas de abastecimento de água — SAA — as companhias de 
saneamento baseiam-se na coleta de amostras em pontos pertencentes à rede de distribuição. Embora a norma brasileira de-
termine o número e a freqüência de coleta de amostras, é difícil definir-se uma diretriz geral no que tange à localização das 
estações de amostragem na rede, o que pode resultar em uma rede de amostragem parcialmente ineficiente. Apresenta-se aqui 
uma metodologia objetiva para a seleção de redes de amostragem de qualidade de água em SAA aplicável a companhias de 
saneamento com capacidade limitada de monitoramento em tempo real em redes de distribuição. Essa metodologia aperfeiçoa 
o critério de representatividade de amostragem apresentado em investigações anteriores, introduzindo como critério de seleção 
de pontos de amostragem a habilidade de identificação de fontes externas de contaminação. Tal propósito é alcançado por 
meio da simulação do teor de cloro na rede e do decaimento de bactérias devido à presença de agentes desinfetantes. A metodo-
logia foi aplicada ao SAA da cidade de Santa Maria-DF, Brasil. Os resultados indicam o potencial desta metodologia como 
uma ferramenta para companhias de saneamento em países em desenvolvimento visando garantir a distribuição de água  de 
qualidade compatível com os critérios de segurança. 
 
Palavras-chave: Redes de Distribuição; Amostragem de Água; Contaminação; Monitoramento; Qualidade de Água; Otimi-
zação. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de rápida urbanização impôs vá-
rios problemas para as cidades, entre os quais se 
inclui a disponibilização de água para abastecimento 
humano em quantidade e qualidade adequadas. Em 
que pese as diversas melhorias implementadas nas 
tecnologias de tratamento de água nos últimos anos, 
a degradação da qualidade dentro das redes de dis-
tribuição pode ser uma ameaça real à saúde pública. 

Essa degradação da qualidade de água em 
redes pode ocorrer em termos de parâmetros quí-
micos, como por exemplo o decaimento do cloro 
residual (Kastl et al., 1999; Lu et al., 1999; Vasconce-
los et al., 1997), em termos da formação de subpro-
dutos carcinogênicos (Clark et al. 1994, Zhang e 
DiGiano, 2002), ou em termos de parâmetros bacte-
riológicos. Nesse último caso, há diferentes meca-
nismos para a  degradação da qualidade água em 
termos bacteriológicos, sendo um deles a liberação 
de placas de  biofilme presas  à face interna das tu-
bulações, como exposto em Zacheus et al. (2001). 

Um segundo  mecanismo  apontado por  LeCheval-
lier et al. (2003) é associado à ocorrência de transi-
tórios hidráulicos em redes de distribuição, que 
podem causar sub-pressões e eventual sucção de 
elementos externos para dentro da rede de distribu-
ição. Um terceiro mecanismo pode ser apontado 
ainda associado à deliberada contaminação de pon-
to(s) do sistema de distribuição de água, como no 
caso de um atentado terrorista ou ações de vanda-
lismo.  

Motivado por esses problemas, um proce-
dimento importante é a amostragem nas redes de 
sistemas de abastecimento de água — SAA. A fre-
qüência e número de amostras são definidos no 
Brasil pela portaria do Ministério da Saúde 
518/2004, em função do tipo do manancial explo-
rado como  fonte para o sistema distribuidor, da 
população atendida pelo sistema de distribuição e 
do parâmetro em análise. O cloro residual livre e os 
coliformes fecais são os parâmetros que necessitam 
de amostragens mais freqüentes. Contudo, a porta-
ria não apresenta critérios objetivos para a localiza-
ção dos pontos que devem ser  selecionados para 
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amostragem em SAA, requisitando que os pontos 
tenham representatividade na rede de distribuição, 
combinando critérios tais como: 
 

• Abrangência espacial 
• Pontos com grande circulação de pessoas  
• Pontos com grupos populacionais de risco, 

como hospitais 
• Trechos vulneráveis do sistema de distribui-

ção, como, por exemplo, as pontas de rede 
ou locais com  intermitência de abasteci-
mento 

• Locais com sistemáticas notificações de a-
gravo à saúde devido a doenças de veicula-
ção hídrica 

 
Por outro lado, a variação da qualidade de 

água em uma rede de distribuição é um processo 
altamente dinâmico e complexo, que depende de 
parâmetros tais como a variação da demanda na 
rede, variações da qualidade de água suprida ao 
sistema e variações bruscas de pressão. Ferramentas 
computacionais tais como o programa EPANET2 
(EPA, 2000) representam formas de simular a varia-
ção de parâmetros de qualidade em redes de distri-
buição, sendo possível, dessa forma, prever locais 
onde um dado parâmetro de qualidade de água 
apresenta valores considerados críticos, que poderi-
am se constituir candidatos a pontos de amostra-
gem. Tais simulações numéricas são, contudo, de-
pendentes da precisão das informações passadas ao 
programa, tais como taxas de decaimento do desin-
fetante na rede e monitoramento da demanda em 
tempo real na rede. 

Muitas das companhias de saneamento loca-
lizadas em países em desenvolvimento não têm con-
dições de fornecer dados precisos acerca da opera-
ção em tempo real das redes de distribuição de á-
gua. Graves problemas são freqüentemente reporta-
dos, tais como redes com intermitência de abasteci-
mento, condutos sub-dimensionados com excesso 
de perdas de carga, rupturas de redes não detecta-
das por onde contaminações externas podem ser 
admitidas. O decaimento de cloro residual requer 
medições experimentais o que freqüentemente está 
além da capacidade das companhias, o que limita a 
aplicabilidade de modelos de simulação de qualida-
de de água em redes de distribuição.  

Contudo, outras metodologias também po-
dem ser aplicadas à seleção objetiva de pontos para 
redes de amostragem de qualidade de água e com 
requisitos de informação bem menores. Um dos 
critérios é o de representatividade da rede de amos-

tragem de água, apresentado por Lee et al. (1991). 
Essa metodologia assume como premissa fundamen-
tal que a qualidade de água piora à medida que a 
água percorre a rede de distribuição. Um conceito 
fundamental a essa metodologia é o conceito de 
cobertura de amostragem, definido da seguinte 
forma: dados dois pontos da rede A e B, posiciona-
dos em uma mesma trajetória de escoamento, sendo 
que A se encontra a montante de B. Se uma parcela 
significativa da vazão que chega ao ponto B (por 
exemplo, 50%) passou por A em seu caminhamento 
pela rede, e, considerando a piora da qualidade de 
água de montante para jusante na rede, com a veri-
ficação da qualidade da água no ponto B pode-se 
inferir a qualidade no ponto A.  

Para ilustrar esse conceito, apresenta-se a 
rede de distribuição na Figura 1, que segue uma 
topologia similar àquela apresentada por Lee e Dei-
ninger (1992). Percebe-se que 80% da água que é 
consumida no nó 5 passou pelo nó 4. Caso essa fra-
ção seja considerada significativa, e dado que a qua-
lidade de água piora à medida que a água escoa pela 
rede, a amostragem de água no nó 5 também pode 
inferir a qualidade de água no nó 4. 
 

 
 
Figura 1 - Rede com topologia similar àquela apresentada 
por Lee e Deininger (1992) que ilustra o conceito da co-

bertura de amostragem. 
 
 

Lee et al. (1991) formularam, dessa forma, 
o conceito de matriz de cobertura de amostragem 
baseado nas diversas trajetórias de escoamento pela 
rede de distribuição. A partir disso, Lee e Deininger 
(1992) apresentaram um algoritmo para a monta-
gem da matriz de cobertura de amostragem e pro-
puseram a solução matemática da otimização por 
meio de problema de programação inteira em que 
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se busca maximizar uma função-objetivo construída 
em termos da vazão distribuída que é efetivamente 
amostrada, direta ou indiretamente, por cobertura 
de amostragem. e implementada por Lee e Deinin-
ger (1992), da seguinte forma:: 
 
Maximizar 
 

∑
=

⋅
Nn

i
ii yd

1
  

(1)

 
Sujeito a:  
 

∑
=

≤
Nn

1j
j NEx  

(2)

 

[ ]∑
=

∈≥−⋅
Nn

1j
ikjij K,1k,0yx]a[  (3)

 
Em que: 

 
[aij] = Matriz de cobertura de demanda transposta 
xj = Variável inteira que assume o valor um se o nó j 
é um ponto de amostragem, e caso contrário assume 
valor zero;  
yik = Variável inteira que assume o valor um se a va-
zão que chega ao nó i é coberta pela amostragem 
feita em outro nó, assumindo no caso contrário o 
valor zero;  
dik= Demanda de água em um nó de amostragem i  
NE = Número de nós de amostragem a serem usados  
Nn = Número de nós de distribuição na rede 

 
Para levar em conta a variação temporal da 

demanda de água, a técnica utiliza cenários seqüen-
ciais de demanda de distribuição, em que as vazões 
são calculadas em regime permanente. Por apresen-
tar uma demanda menor em termos de dados de 
entrada, a aplicabilidade desse tipo de alternativa 
para seleção de pontos de amostragem para países 
em desenvolvimento é mais imediata.  

Essa metodologia foi aperfeiçoada subse-
qüentemente por Koide et al. (1994) por meio da 
introdução de um termo na função-objetivo que 
permite determinar o número mínimo de pontos de 
amostragem que leva a uma cobertura de amostra-
gem de 100%. Wanderley (1997) introduziu outra 
modificação à metodologia que permite a pré-
fixação de pontos de amostragem de qualidade de 
água. Kumar et al. (1997) apresentou um procedi-
mento alternativo para a solução do problema de 

otimização que não depende da solução de um pro-
blema de programação inteira mas utiliza um algo-
ritmo heurístico baseado na trajetória de escoamen-
to e na renumeração dos nós. 

Apesar das vantagens da metodologia pro-
posta por Lee et al. (1991), há alguns pontos fracos 
tal como não considerar a possibilidade de detecção 
direta de contaminações externas (Kessler et al., 
1998). Além disso, como exposto por Vasconcelos 
(2000), é possível que o critério de piora de quali-
dade de água de montante para jusante nem  sem-
pre seja válido. A própria variação de demanda de 
água pode não ser apropriadamente representada 
por uma seqüência de cenários de demanda em que 
o escoamento é resolvido em regime permanente, o 
que, por sua vez, pode comprometer o critério de 
cobertura de amostragem.  

Outra metodologia alternativa foi proposta 
por Kessler et al. (1998) em que os pontos de amos-
tragem são escolhidos de forma a detectar-se tão 
rapidamente quanto desejado alguma contaminação 
externa. A metodologia define um volume de água 
contaminada tolerável na rede de distribuição, defi-
nido como “nível de serviço”, acima do qual a rede 
de amostragem poderia detectar a contaminação. A 
partir do ponto de entrada da contaminação, a me-
todologia assume que qualquer ponto a jusante das 
trajetórias de escoamento poderia detectar a conta-
minação, dessa forma desprezando a diluição e o 
decaimento do contaminante. O processo então é o 
da escolha do menor número de pontos de amos-
tragem que permitam a detecção dentro de um 
“nível de serviço” predeterminado através de um 
problema de programação inteira.  

Depois dos ataques terroristas em setembro 
de 2001, várias investigações foram desenvolvidas no 
sentido de se reduzir a vulnerabilidade das redes às 
contaminações externas. Berry et al. (2004) apresen-
tou uma metodologia para detecção de contamina-
ções externas que visa minimizar a quantidade de 
água contaminada que é efetivamente consumida. 
Essa metodologia assume que a contaminação dá-se 
na forma de uma ou mais injeções de contaminantes 
em pontos da rede que podem ocorrer em diferen-
tes períodos de tempo.  

Ostfeld e Salomons (2004) apresentaram 
uma metodologia similar àquela proposta por Kess-
ler et al. (1998), mas que aplica a técnica de algo-
ritmos genéticos para a seleção dos pontos de amos-
tragem e que permite detectar a contaminação para 
um dado “nível de serviço”.  

Watson et al. (2004) apresentaram uma me-
todologia em que se comparam diferentes indicado-
res de desempenho sobre contaminação, tais como 
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número de pessoas expostas à contaminação, tempo 
para detecção da contaminação, número de ataques 
à rede de distribuição não detectados, volume de 
água contaminada consumida e tempo de perma-
nência da contaminação na rede. As vantagens 
comparativas sobre cada um desses indicadores fo-
ram estudadas por esses autores para duas redes de 
distribuição, e verificou-se a não-correlação das so-
luções de amostragem advindas desses diferentes 
critérios, e que o aumento do número de pontos de 
amostragem não melhora a correlação entre os cri-
térios. Tal feito ilustra claramente a complexidade 
inerente na definição dos critérios que uma rede 
amostragem de qualidade de água deve atender de 
forma a aferir a qualidade da água distribuída à 
população.  

Mais recentemente, o trabalho de quinze di-
ferentes grupos de pesquisa na área de detecção de 
contaminação em redes de distribuição foi compa-
rado num evento denominado Battle of Water Sensor 
Networks (Ostfeld et al. 2008). Esse trabalho aponta 
para várias interessantes conclusões acerca do pro-
blema de otimização de redes de amostragem de 
água. Primeiramente, trata-se de um problema mul-
tiobjetivo para o qual é possível a definição anteci-
pada de recomendações gerais. Na etapa da defini-
ção da rede, métodos quantitativos devem ser usados 
em conjunção com julgamento com critérios de 
engenharia e com processos intuitivos pelos opera-
dores da rede. Várias linhas de pesquisa futura são 
recomendadas, como, por exemplo, a avaliação de 
sistemas de alerta de contaminação e o aperfeiçoa-
mento de métodos multiobjetivos para a análise 
desse tipo de problema. 
 
 
OBJETIVO 
 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar o de-
senvolvimento de uma metodologia para otimizar a 
seleção de redes de amostragem de água em SAA 
que necessite de dados simples o suficiente para 
viabilizar  a sua aplicação pelas companhias de sane-
amento de países em desenvolvimento. Essa meto-
dologia busca aperfeiçoar o algoritmo apresentado 
por Lee e Deininger (1992) por meio da capacidade 
de combinar os critérios de maximização da cober-
tura de amostragem com um critério de otimização 
da capacidade da rede de detectar contaminações 
bacterianas externas à rede. É também incluída a 
capacidade de simular o decaimento de desinfetante 
na rede de distribuição, abrindo a possibilidade de 
usar como critério de seleção de pontos de amostra-

gem pontos com teor de desinfetante abaixo de uma 
concentração mínima. Para as exigências em termos 
dos dados de entrada, a metodologia proposta as-
sume que a variação de demanda pode ser represen-
tada em uma seqüência de cenários em que o esco-
amento é resolvido em regime permanente e resulta 
em um problema de otimização baseado em pro-
gramação inteira. A metodologia foi implementada 
através de um programa de computador denomina-
do ORAQUA1.  
 
 
METODOLOGIA PROPOSTA 
 
 

Os passos envolvidos no processo de otimi-
zação dos pontos de amostragem podem ser assim 
descritos: 
 

1) Para um dado cenário de demanda de água, 
promover o cálculo hidráulico da rede de 
distribuição. Considerar constante para o 
cenário a ser analisado o teor de cloro resi-
dual inicial, o nível limite de detecção de 
coliformes e o critério de cobertura de a-
mostragem (Lee et al, 1991); 

2) Determinar as trajetórias da água na rede de 
distribuição de forma a calcular-se a percen-
tagem de vazão com que nós a montante 
contribuem para a vazão afluente a nós de 
jusante; 

3) Obter a matriz de cobertura de amostra-
gem, tal como descrito por Lee e Deininger 
(1992) e Koide et al. (1994); 

4) Calcular o decaimento de cloro na rede de 
distribuição assumindo condições perma-
nentes de escoamento; 

5) Para um nó A qualquer da rede de distribu-
ição: 

 
a. Assumir a existência de uma contaminação 

bacteriana, mensurável em termos de con-
centração de coliformes totais; 

b. Simular o espalhamento da contaminação 
bacteriana a partir desse nó, considerando o 
decaimento da concentração dada a pre-
sença do cloro residual e a diluição da con-
taminação para jusante em cada um dos nós 
da rede de distribuição; 

                                                           

1 O Programa ORAQUA pode ser obtido gratuitamente com o 
primeiro autor 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.4 Out/Dez 2009, 5-15 
 

 9 

c. Determinar a lista de nós em que seria pos-
sível detectar essa contaminação; 

 
6) Repetir o passo 5 para os demais nós da re-

de de distribuição com o objetivo de criar a 
Matriz de Contaminação, análoga à matriz 
de cobertura de amostragem proposta por 
Lee e Deininger (1992). Se em um nó B, à 
jusante da rede de distribuição, é possível 
detectar a contaminação originada no pon-
to A, então se estabelece que a célula (A, B) 
da Matriz de Contaminação assume o valor 
um, e o valor zero em caso contrário. 

7) A função objetivo, que combina as variáveis 
inteiras advindas da matriz cobertura de 
amostragem com aquelas advindas da matriz 
de contaminação, é maximizada observando 
as restrições advindas de ambos os critérios. 
Dentro do processo de otimização, nós com 
baixos teores de desinfetantes ou de impor-
tância na rede de distribuição (hospitais, es-
colas, etc.) podem ser pré-selecionados co-
mo pontos de amostragem. 

 
O cálculo hidráulico da rede de distribuição 

é feito no programa pelo método nodal, tal como 
proposto em Shamir (1973). Com os valores de 
pressão nos trechos é necessária a determinação das 
trajetórias dentro da rede de distribuição, passo 
necessário para a obtenção da matriz de cobertura 
de amostragem, do decaimento de cloro e do espa-
lhamento das contaminações bacterianas. As trajetó-
rias são calculadas por meio de um algoritmo de 
grafo desenvolvido por Vasconcelos (2000). Nesse 
sentido é importante ressaltar que, em problemas 
reais, é fundamental a etapa de calibração de parâ-
metros de escoamento, de forma a se garantir que o 
sentido e velocidade do escoamentos no conduto 
seja representativa do sistema. 

Reconhece-se a dificuldade de levantamento 
de dados para a simulação do cloro residual em 
redes, uma vez que esse decaimento depende gran-
demente das características da água e do sistema, o 
que frequentemente não é disponível para compa-
nhias de saneamento. Embora o modelo ORAQUA 
possibilite a entrada dos parâmetros e calcule o de-
caimento de cloro residual tal como no modelo 
EPANET2 (EPA, 2000), na eventualidade de que os 
parâmetros necessários não estejam disponíveis, é 
possível pelo modelo proposto fazer essa simulação 
usando uma alternativa simplificada. Nesse caso, 
calcula-se o decaimento do cloro residual pela E-
quação 4, obtido por regressão numérica a partir de 
dados apresentados por Piriou et al. (1997). Nesse 

estudo, as constantes foram obtidas a partir do le-
vantamento do decaimento de cloro em vários sis-
temas de distribuição reais e em sistemas piloto. 
Assume-se conhecer a concentração de cloro no 
ponto inicial da rede (por exemplo, um reservatório 
de distribuição) e que essa concentração decai ao 
longo do tempo, à medida que a água percorre a 
rede de distribuição. 
 

( ){ }tcctc ⋅⋅−⋅= − 20631
00 006310 ..exp)(  (4) 

 
Em que: c(t) é a concentração de cloro re-

sidual em um dado instante t, co é a concentração de 
cloro residual inicial, e t é o tempo de permanência 
da água dentro da rede de distribuição em minutos. 

O programa realiza o cálculo do espalha-
mento e do decaimento da contaminação bacteriana 
considerando o efeito do agente desinfetante, no 
caso o cloro, na concentração bacteriana. Como 
relatado por Koide et al. (1994), dados experimen-
tais indicam uma queda drástica de concentração de 
coliformes nos primeiros minutos de reação com 
um agente desinfetante, concomitantemente com a 
redução da concentração do desinfetante. Dessa 
forma, é de se esperar que, para um dado cenário 
de demanda de água em uma rede, uma contamina-
ção bacteriana persistente pode resultar em uma 
pluma de contaminação com dimensões definidas, 
que pode não ser detectada na rede caso não haja 
amostragem em local apropriado. Para expressar o 
decaimento bacteriano com o tempo, em termos de 
coliformes, em função da concentração de desinfe-
tante, optou-se por usar a equação apresentada por 
Selleck et al. (1978), expressa da seguinte forma:  
 

n

O b
tcStS

−







 ⋅

=)(                 (5) 

 
 

Em que: S(t) é a concentração de coliformes 
no instante t (em min), SO é a concentração inicial 
de coliformes, t é o tempo de reação, c é a concen-
tração de desinfetante (em mg/L), b e n são cons-
tantes de reação. Os valores adotados nas simulações 
para as constantes foram b=0,099 min.mg/L, e 
n=1,240 

Dessa forma, dadas as trajetórias na rede de 
distribuição, o tempo de permanência da água e a 
concentração de cloro, é possível calcular a pluma 
de contaminação bacteriana gerada por uma injeção 
persistente de contaminante em qualquer um dos 
nós. Quanto maior é o potencial, em um determi-
nado nó, de se detectar contaminação advinda de 
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vários outros nós a montante tanto melhor é esse 
ponto para amostragem no que tange ao aspecto de 
contaminações externas.  
 
 
Formulação matemática do modelo proposto 
 

O modelo aqui proposto busca o seguinte 
problema: 
 
Maximizar 
 







 ⋅ε−⋅+⋅ ∑∑∑∑∑

=====

Nn

1i
i

Nn

1i
ik

K

1k

Nn

1i
ikik

K

1k
xzQRCyd   

(6)

 
Sujeito a:  
 

∑
=

≤
Nn

1j
j NEx  

(7)

 
P,...,2,1p,1xp =∀=  (8)

 

[ ]∑
=

∈≥−⋅
Nn

1j
ikjij K,1k,0yx]a[  (9)

 

[ ]K,1k,0zx]b[
Nn

1j
ikjij ∈≥−⋅∑

=
 (10)

 
Em que: 

 
yik = Variável inteira que assume o valor um se a va-
zão que chega ao nó i é coberta pela amostragem 
feita em outro nó (em um dado cenário de deman-
da k) caso contrário assumindo valor zero;  
zik = Variável inteira que assume o valor um se a con-
taminação originada em um nó i pode ser detectada 
pela amostragem em algum outro nó em um dado 
cenário de demanda k), caso contrário assumindo 
valor zero; 
dik= Demanda de água em um nó de amostragem i 
em um cenário de demanda k 
[bij] = Matriz de contaminação transposta 
K= Número de cenários de demanda considerados 
P = Número de estações de amostragem pré-
determinadas;  
p = Número de um nó específico na rede onde uma 
estação de amostragem será posicionada;  
Q = Demanda média de água na rede, ou Σ(dik)/Nn;  
RC = Constante que expressa a importância relativa 
entre os critérios de representatividade da água 
amostrada e da capacidade de detecção de conta-
minação bacteriana externa 

 ε= Constante igual a 1/(Nn+1)2, que é um valor 
pequeno , mas suficiente para garantir a cobertura 
completa da amostragem 

 
 
A definição da matriz [aij] da variável xj,e 

das constantes NE e Nn é a mesma adotada pela 
formulação de Lee e Deininger (1992). A forma de 
atribuir valores para as variáveis inteiras x e y é ex-
plicada em Koide et al. (1994), e é resumidamente 
apresentada aqui. Ao se selecionar como ponto de 
amostragem um determinado nó da rede i, tem-se 
sua água amostrada e o valor da variável xi é assumi-
do como um (zero em caso contrário). Adicional-
mente, se em qualquer nó da rede a vazão consumi-
da no nó é “coberta” pela amostragem em algum nó 
a jusante, assume-se o valor um para a variável yi 
(zero em caso contrário). 

A variável z tem função análoga àquela da 
variável y. Caso uma contaminação tenha sido admi-
tida através do nó i e se a amostragem de água feita 
em algum nó a jusante é capaz de detectar essa con-
taminação, então atribuímos à variável zi valor um, e 
zero em caso contrário. O valor de zi igual a zero 
indica que não há nenhuma estação de amostragem 
em uma trajetória a jusante do ponto de entrada de 
contaminação, ou então que a contaminação que 
chega às estações de amostragem para jusante foi 
inativada e/ou diluída abaixo do nível de detecção. 
Por fim, o valor da constante RC deve ser entendido 
como a “importância relativa” que o critério de de-
tecção de contaminação tem sobre o critério de 
representatividade. Por exemplo, o valor RC=1 indi-
ca que ambos os critérios teriam a mesma importân-
cia na análise. 

O último termo na equação 6 foi concebido 
por Koide et al. (1994) como uma forma de gerar 
soluções que tenham o mínimo possível de nós de 
amostragem que permitam a cobertura de amostra-
gem completa para rede de distribuição. A restrição 
expressa pela equação 7 determina o número má-
ximo de estações de amostragem que se deseja utili-
zar. As restrições impostas pela equação 8 são as que 
determinam a pré-seleção de pontos de amostragem 
considerados de importância estratégica para o pro-
grama de amostragem, tal como um hospital, colé-
gio, pontos com histórico de problemas, etc. E, por 
fim, são as restrições impostas pela equação 10 que 
garantem que um nó com baixa sensibilidade na 
detecção de contaminações externas seja preterido 
como ponto de amostragem de água.  

O problema de otimização foi resolvido nes-
te estudo com o suporte do programa LINDO 6.1 
(Lindo Systems, 1999), utilizando um algoritmo 
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“branch-and-bound” (Kaufmann e Henry-Laborde- 
re, 1977; Taha, 1975).  
 
 
ESTUDO DE CASO — SANTA MARIA, DF 
 
 
 

A cidade de Santa Maria é localizada na área 
metropolitana de Brasília, com uma população aci-
ma de 94.823 habitantes (CAESB, 2000). O sistema 
de distribuição, projetado para uma população de 
saturação de 180.000 habitantes (CEP, 1992) foi 
discretizado em 182 nós de distribuição, com uma 
vazão final de 0,786 m3/s no dia de maior consumo. 
A rede é dividida em duas regiões principais, cada 
uma composta por vários anéis de distribuição. Da 
região situada mais a norte parte uma adutora que 
conecta cada um dos anéis de distribuição, e que 
segue predominantemente em sentido sudoeste. A 
companhia de saneamento local, CAESB, opera na 
região que compõe o projeto hidráulico original, 
uma rede de 21 pontos de amostragem, em que 
amostras são coletadas com freqüência semanal. Por 
ser um sistema relativamente novo, o principal crité-
rio utilizado pela CAESB na localização das estações 
de amostragem foi o de uniformidade espacial. 

Dada a grande dimensão do sistema de dis-
tribuição, foi decidido considerar para a otimização 
apenas um cenário de demanda correspondente ao 
dia de maior consumo de água. Não foi considera-
do, assim, uma curva de consumo de 24 horas de 
duração. Considerando que a população de projeto 
da cidade ainda não chegou ao valor máximo, as 
demandas de água foram reduzidas proporcional-
mente em cada um dos nós, e, dessa forma, a de-
manda considerada caiu para 0,414 m3/s. 

O valor de cloro residual no reservatório de 
distribuição desse sistema, que também é variável 
com o tempo, foi assumido como sendo 2,0 mg/L 
para a simulação promovida pelo programa ORA-
QUA (Vasconcelos, 2000) O resultado é apresenta-
do na Figura 2, em que as concentrações de cloro 
para os pontos entre nós foram interpoladas utili-
zando um algoritmo de Krigging utilizando o pro-
grama SURFER (Golden Software, 1997). 

Para avaliação da representatividade da va-
zão amostrada e da capacidade de detecção de con-
taminações externas, utilizou-se um cenário em que 
todos os 21 nós de coleta foram pré-selecionados de 
acordo com o programa de amostragem utilizado 
pela CAESB. Em seguida, foram promovidas três 
diferentes simulações: uma para cada um dos dois 

critérios de seleção de pontos de amostragem apli-
cados isoladamente (representatividade e detecção 
de contaminação externa), e uma simulação em que 
se atribuiu para ambos os critérios o mesmo peso 
(RC=1). O resultado dessa comparação é apresenta-
do na Tabela 1. 

 
 

 
 
 

Figura 2 - Resultados da simulação de cloro residual na 
rede da cidade de Santa Maria, DF 

 
 

Dentro das hipóteses utilizadas pela meto-
dologia, é possível perceber-se que a otimização 
melhorou significantemente a efetividade da rede 
de amostragem tanto no critério de representativi-
dade quanto no de detecção de contaminações ex-
ternas, sendo que o primeiro critério teve aumentos 
mais expressivos.  

Em termos de distribuição espacial dos pon-
tos de amostragem, a rede que foi otimizada consi-
derando ambos os critérios é comparada com a rede 
de amostragem utilizada pela CAESB. O critério de 
uniformidade adotado pela CAESB resultou em uma 
divisão uniforme de pontos de amostragem entre as 
duas regiões principais, sendo que a região ao norte 
tem 10 pontos e a região mais ao sul tem 11 pontos 
de amostragem. Essa distribuição foi alterada pela 
otimização com a combinação dos critérios para 8 e 
13 pontos respectivamente. A tendência dos resulta-
dos após a otimização é pela escolha dos pontos 
mais a jusante do sistema de distribuição, como 
pode ser observado na Figura 3. 
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Tabela 1 — Comparação entre os resultados obtidos com a 
rede de amostragem da CAESB e as redes de amostragem 
obtidas após a aplicação dos critérios de otimização, iso-

ladamente e combinados. 
 

Rede de 
amostragem 

Cobertura da 
vazão 

amostrada 
(%) 

Detecção de 
contaminação 

externa (% dos 
nós cobertos) 

Rede de amostragem 
atual 

(CAESB) 
35,3% 25,8% 

Rede de amostragem 
otimizando represen-
tatividade isoladamen-

te 

62,0% 28,6% 

Rede de amostragem 
otimizando detecção 

de contaminação 
isoladamente 

42,4% 38,5% 

Rede de amostragem 
otimizando ambos os 

critérios acima 
59,1% 36,7% 

 
 

 
 

Figura 3 - Comparação da rede de amostragem utilizada 
pela CAESB com o resultado da otimização dos critérios 
de representatividade de amostragem e detecção de con-

taminação externa pela metodologia proposta. 
 
 

Outra análise foi promovida na qual o nú-
mero de pontos de amostragem foi gradualmente 
aumentado com o uso de ambos os critérios de oti-
mização, e foi observado o efeito na representativi-
dade de amostragem e na capacidade de detecção 

de contaminação (sempre usando RC=1). O resulta-
do, apresentado na Figura 4, indica que o aumento 
da capacidade de detecção de contaminação au-
mentou gradativamente para um número de esta-
ções de amostragem até 60, quando a rede de amos-
tragem seria capaz de detectar a contaminação pro-
veniente de 90% dos nós da rede. A partir desse 
número de pontos de amostragem, o aumento da 
capacidade de detecção aumenta de forma mais 
lenta. Por outro lado, a representatividade de amos-
tragem cresce mais rapidamente com o número de 
pontos de amostragem, chegando a 90% da vazão 
de água distribuída com 45 pontos de amostragem. 
A cobertura total de detecção de amostragem para 
ambos os critérios foi atingida com 83 pontos de 
amostragem. 
 

 

 
 
Figura 4 - Variação da efetividade de amostragem na rede 

de Santa Maria à medida que aumentam o número de 
pontos de amostragem. 

 
 
CONCLUSÕES 
 
 

A necessidade de prover à população água 
potável de qualidade adequada ao consumo huma-
no é de grande importância, e, apesar dos esforços 
empenhados no sentido de se preservar mananciais 
de água bruta e aprimorar as tecnologias de trata-
mento, há sempre a degradação da qualidade de 
água quando eLa é transportada no sistema de dis-
tribuição. Programas de amostragem de água nas 
redes de distribuição tornam-se necessários de for-
ma que seja possível diagnosticar a qualidade da 
água distribuída que chega ao consumidor final. 
Contudo, apesar da portaria MS 518/2004 fixar o 
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número e freqüência de pontos de amostragem, não 
existe uma indicação objetiva sobre como esses pon-
tos de amostragem devem ser identificados. Há na 
portaria referências sobre a necessidade de que haja 
representatividade dos pontos de coleta no sistema 
de distribuição, considerando a vulnerabilidade de 
setores da rede. Como resultado, alguns pontos 
devem ser pré-selecionados para o atendimentos 
desses requerimentos. Na eventualidade de haver 
mais estações de amostragem que pontos pré-
selecionados, a aplicação de alguma metodologia 
objetiva pode resultar em um programa de amostra-
gem mais efetivo, como discutido por Ostfeld et al. 
(2008). Contudo, a escolha dos pontos de amostra-
gem é mais difícil de ser solucionada para a maioria 
das companhias de saneamento em paises em de-
senvolvimento que dispõe de recursos limitados no 
que tange à caracterização hidráulica e da qualidade 
da água em redes em tempo real. 

A metodologia proposta resultou em um 
modelo baseado em programação inteira que incor-
pora o conceito de representatividade de amostra-
gem proposto por Lee et al. (1991) com a a análise 
da capacidade de detectar em um determinado nó 
contaminações originadas em outros pontos da re-
de. O modelo calcula hidraulicamente a rede em 
condições permanentes, determina as trajetórias de 
escoamento e é capaz de simular o decaimento de 
cloro e o espalhamento de plumas de contaminação 
bacteriana na rede. O baixo requisito em termos de 
dados permite que tal ferramenta seja usada pela 
maioria das companhias de saneamento. Entende-se 
ainda que, com a disponibilização ampla desta fer-
ramenta, a análise de pontos de amostragem deva 
ser promovida quando da etapa de projeto das redes 
de distribuição, de forma que pontos apropriados 
para a amostragem de água possam ser previstos 
desde a concepção do sistema, embora haja necessi-
dade de sua atualização periódica. 

O estudo de caso do modelo ilustra o po-
tencial desta ferramenta na escolha dos pontos de 
amostragem. Quando a otimização é promovida 
usando ambos os critérios de representatividade de 
amostragem e de detecção de contaminações exter-
nas, é observado um aumento da representatividade 
de 26.7% e um aumento do número de nós em que 
contaminações externas são detectadas de 12.7%. 
Esses resultados foram atingidos sem que com isso 
haja aumento no número de nós de amostragem, 
portanto sem que haja aumento nos gastos da com-
panhia. Mais que isso, a desempenho da rede de 
amostragem pode ser objetivamente avaliado, per-
mitindo que uma análise de risco possa ser promo-
vida e assim determinar níveis de amostragem que 

possam ser desejados a um sistema acima do reque-
rimento da portaria MS 518/2004. 

Melhorias futuras na metodologia podem 
ser incluídas, particularmente em relação aos mode-
los de decaimento de desinfetante e de coliformes. 
O modelo aqui utilizado não considera a redução na 
concentração de desinfetante causado pela inativa-
ção de bactérias. Estudos que investiguem parâme-
tros para a equação 5 de maneira a considerar diver-
sos tipos de desinfetantes e bactérias também se 
fazem necessários. Finalmente, a aplicação de uma 
modelagem de qualidade de água dinâmica, em 
substituição ao uso de cenários de demanda, prova-
velmente ampliaria a capacidade de precisão do 
modelo, apesar de um aumento significativo nas 
informações a serem monitoradas na rede para a sua 
aplicação. 
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Methodology to Optimize Water Quality Sampling 
in Distribution Systems 
 
ABSTRACT 
 

In order to ensure the quality of water distributed 
by water supply systems —WSS — sanitation companies use 
samples collected at points in the distribution system. Al-
though the Brazilian standard determines the number and 
frequency of sampling, it is difficult to define a general 
guideline for the location of sampling stations in the sys-
tem, which may lead to a partly inefficient sampling net-
work. Here an objective methodology is presented to select 
water quality sampling networks in WSS applicable to 
sanitation companies with a limited capacity for real-time 
monitoring in distribution networks.  This methodology 
improves the criterion of representativity sampled presented 
in previous investigations, introducing the ability to identi-
fy external sources of contamination as a criterion to select 
sampling points. This purpose is achieved by simulating 
the chlorine content in the system and the decay of bacteria 
due to the presence of disinfectants. The methodology was 
applied to the WSS in the city of Santa Maria — DF, Brazil. 
The results indicate the potential of this methodology as a 
tool for sanitation companies in developing countries, 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.4 Out/Dez 2009, 5-15 
 

 15 

aiming at distributing water of a quality compatible with 
safety criteria. 
Keywords: Distribution systems; water sampling; contami-
nation; monitoring; water quality; optimization  
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RESUMO 
 

O presente artigo apresenta um ferramental de auxílio à tomada de decisões quanto à aplicação de medidas de des-
poluição hídrica mediante o uso de análise matemática com base nos algoritmos genéticos. Buscou-se otimizar a seqüência de 
investimentos necessários para aproximar os rios de suas condições de enquadramento. Para solucionar o problema de otimi-
zação empregou-se o programa EVOLVER 4.0.8 da Palisade Corporation, um adendo ao Microsoft Excel para a resolução de 
algoritmos genéticos. Acoplado a este software foi utilizado o programa ADV_DIF, desenvolvido para o presente estudo, com o 
objetivo de determinar a concentração de poluentes ao longo do rio. O método proposto foi aplicado na bacia do Rio Palmital, 
que faz parte da bacia do Altíssimo Iguaçu. Os resultados obtidos demonstram sua potencialidade, sendo suficientes para 
cumprir o objetivo estabelecido. 
 
Palavras-chave: Otimização, algoritmo genético, despoluição de bacias hidrográficas. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Uma análise matemática de investimentos 
em processos de despoluição de bacias hidrográficas 
justifica-se pelo grande valor e utilidade dos recursos 
hídricos. A evolução dos sistemas de análise em ge-
renciamento das águas e os avanços em programa-
ção computacional têm permitido consideráveis 
simplificações no uso de modelos de simulação. Este 
trabalho tem como objetivo desenvolver um ferra-
mental de auxílio à decisão quanto aos investimen-
tos necessários em medidas de despoluição hídrica, 
mediante o uso de análise matemática com base nos 
Algoritmos Genéticos. Para tanto se faz necessário 
analisar as características pertinentes à determina-
ção da qualidade da água, identificar custos e bene-
fícios envolvidos na aplicação das medidas de despo-
luição, identificar a matriz das fontes de poluição do 
objeto de estudo e executar um modelo de simula-
ção capaz de fornecer resultados para análise. 

Nas bacias hidrográficas, devido à diversida-
de de usos dos recursos, a qualidade da água tende a 
diminuir e, por vezes, atingir estados abaixo dos 

padrões estipulados pela legislação, podendo amea-
çar seu ecossistema e comprometer a saúde de seus 
usuários. Uma maneira de restaurar a qualidade das 
águas da bacia é fazer uso de medidas de despolui-
ção hídrica (MDH). Essas medidas podem ser estru-
turais, representadas por obras civis, ou de gestão, 
não-estruturais, representadas, basicamente, por 
investimentos em educação e fiscalização. A aplica-
ção das medidas pode trazer benefícios, em termos 
de despoluição, a um certo custo. Assim, os recursos 
financeiros devem ser utilizados da melhor forma 
possível, atendendo a critérios previamente especifi-
cados, de modo a se obter o máximo de benefícios, 
representados por uma remoção eficaz de poluen-
tes. 

A proposta de um modelo com base nos al-
goritmos inteligentes vem auxiliar na busca do con-
junto de MDH capaz de gerar a máxima remoção de 
poluentes, com o uso dos recursos financeiros dis-
poníveis, dentro de um tempo de projeto pré-
definido. O objetivo não seria atingir o enquadra-
mento dos rios, mas sim deixá-los com a melhor 
qualidade possível, indicando o caminho a ser se-
guido, através da utilização de um certo valor fixo 
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para investimento. Realizando-se estudos para uma 
lista de possíveis investimentos podem ser realizadas 
análises técnicas, econômicas e políticas sobre o 
manancial investigado. 
 
 
MÉTODO PROPOSTO 
 
 

O método proposto é apresentado através 
da solução de um exemplo hipotético, descrito na 
seqüência. 

Considera-se uma bacia hidrográfica (fig. 
1), onde estão sendo aplicados os conjuntos de me-
didas de despoluição M1, M2, M3 e M4, nos pontos 

X1, X2, X3 e X4, respectivamente, distribuídos ao 

longo de sua extensão. 
 

 
 

Figura 1 - Diagrama esquemático de uma bacia 
hidrográfica. 

 
 

Observa-se que, apesar da possibilidade de 
aplicações parciais das medidas de despoluição, no 
presente exemplo, por questões de simplificação, as 
medidas apenas serão consideradas como executa-
das ou não. Assim, cada conjunto Mi (i = 1 a 4) é 

composto por mj (j = 1 a 5) medidas de despoluição, 

de acordo com a tabela 1, apresentada a seguir, 
onde o “1” representa a aplicação e o “0” a não apli-
cação da medida mj. 

O objetivo da aplicação de cada conjunto Mi 

é produzir uma redução na concentração de polu-
entes. A variação dessa concentração deve ser verifi-
cada com o uso de parâmetros de qualidade da á-
gua, em Ps (s = 1 a 6) pontos de avaliação pré-

definidos, distribuídos estrategicamente ao longo da 
bacia, de forma a coincidir com os pontos de capta-
ção dos principais usuários, em locais que represen-
tem da melhor forma possível a bacia como um 
todo. 
 

Tabela 1 - Conjuntos de medidas de despoluição. 
 

Medidas 
(mj ) 

Conjuntos de medidas (Mi ) 

M1 M2 M3 M4 

m1 1 0 0 1 

m2 0 1 0 1 

m3 0 1 1 1 

m4 1 1 0 0 

m5 0 0 1 0 

 
 

Organizando-se as variáveis em forma de 
equações, resulta: 
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Dessa forma, para o exemplo em questão, 
observa-se que a qualidade da água no ponto de 
avaliação P6 é afetada somente pelo conjunto de 
medidas M4; no ponto P5 pelo conjunto M3; no 

ponto P3 pelos conjuntos M2, M3 e M4; e que no 
ponto P1 sofre influência de todos os conjuntos de 

MDH aplicados. Nos pontos P2 e P4, a água não tem 

suas características alteradas pela aplicação das 
MDH. Observa-se que, muito embora o ponto P1 

pareça ser o mais beneficiado em termos de trata-
mento, pois a água que o atinge tem seu estado 
melhorado continuamente durante o trajeto, sua 
qualidade depende ainda dos despejos realizados 
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durante esse percurso, o que pode alterar brutal-
mente suas características. Demonstra-se, com isso, a 
interdependência dinâmica entre a aplicação dos 
conjuntos de medidas de despoluição, os usos dos 
recursos e os pontos de avaliação dos parâmetros de 
qualidade da água. 

Pode-se escrever a transformação linear das 
mj medidas isoladas no conjunto Mi de medidas de 

despoluição. Ou seja, o vetor conjunto de medidas é 
obtido através do produto entre o vetor medidas de 
despoluição e a matriz das aplicações, em notação 
matricial, representado por: 
 
Mi = A·mj, (i = 1, ..., 4 e j = 1, ..., 5),   (2) 

 
sendo ]a[A ij= , onde os termos aij podem ter valor 

zero ou um, de acordo com o seguinte critério: 
 

a) aij = 1, quando a medida mj pertence ao 
conjunto Mi; 

b) aij = 0, quando a medida mj não pertence 
ao conjunto Mi. 

 
Assim, no caso de 4 conjuntos de medidas 

que utilizam 5 medidas na sua composição, resulta: 
 





















⋅



















=



















5

4

3

2

1

4544434241

3534333231

2524232221

1514131211

4

3

2

1

m
m
m
m
m

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

M
M
M
M

.  (3) 

 
Ajustando os valores de ]a[A ij=  para a 

combinação do exemplo em questão, tem-se: 
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Cabe, porém, lembrar que, num processo 

de despoluição, as medidas podem ser aplicadas aos 
poucos, de maneira distribuída, acompanhando a 
evolução do projeto. Assim, no método proposto, 
serão consideradas utilizações parciais, representan-
do, além dos valores extremos 0 e 1, todos os demais 
situados neste intervalo, correspondendo à porcen-
tagem de aplicação de cada medida mj. 

Convém salientar que um processo de des-
poluição pode ser realizado em mais de uma etapa, 
sendo que cada etapa, por sua vez, pode ser compos-
ta por um ou mais conjuntos de medidas de despo-
luição hídrica, e que o número de conjuntos de 
medidas aplicadas em cada etapa depende do nú-
mero de pontos de aplicação adotados. 

Generalizando-se para i conjuntos de j me-
didas de despoluição, aplicadas em h pontos, na 
primeira etapa de um processo realizado em p eta-
pas, tem-se: 
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ou, ainda, simplesmente 
 
Mi1 = A·mj.     (6) 

 
Para a segunda etapa, tem-se: 
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e, assim, sucessivamente até ser completada a última 
etapa (p) do processo de despoluição, 
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Generalizando-se para Mi conjuntos forma-

dos pela combinação de mj medidas de despoluição, 
aplicadas em Xh pontos de aplicação, na k—ésima 

etapa do processo, tem-se: 
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Ou, em notação matricial, simplesmente: 

 
Mik = A·mj, (i = 1, ..., m; j = 1, ..., n e k = 1, ..., p)(10) 
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CUSTOS 
 
 

Os custos associados aos conjuntos de me-
didas representam o capital empregado na sua insta-
lação e manutenção, quando necessária. Esses valo-
res são função direta da quantidade da medida apli-
cada, pois uma medida pode ser realizada para dife-
rentes dimensionamentos, variando tanto seu custo 
quanto o benefício gerado. Os custos não devem 
ultrapassar o capital disponível para cada etapa do 
projeto, nem apresentar valores negativos, visto que 
representam retiradas de dinheiro. Da mesma for-
ma, o seu somatório não pode ultrapassar o total 
previsto para o projeto, assim: 
 

RC0
m

1i
i ≤≤ ∑

=
,                (11) 

 
onde: 
Ci = custo de aplicação de cada conjunto de medi-

das Mi; 

R = recursos financeiros disponíveis, representam o 
valor total no presente a ser aplicado gradualmente, 
em cada etapa do projeto. 
 

Em cada etapa, o custo total será determi-
nado pelo somatório dos custos de todas as medidas 
adotadas em cada conjunto. Para Mi conjuntos for-

mados pela combinação de mj medidas de despolui-
ção, aplicadas em Xh pontos de aplicação, na k—

ésima etapa do processo, tem-se: 
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ou, em notação matricial, simplesmente 
 
 
Cik  = A·cj, (i = 1, ..., m; j = 1, ..., n e k = 1, ..., p).(13) 

 
 

Muito embora, na prática, possam existir di-
ferenças nos valores dos custos das medidas em fun-
ção do local de sua aplicação, por questão de simpli-
ficação e pela não disponibilidade de dados, optou-
se por considerar seus valores como fixos, indepen-
dentemente do local da aplicação das medidas. 

BENEFÍCIOS 
 
Quantificação dos benefícios de cada MDH 
 

Na determinação do modelo, uma questão 
complexa é a que envolve a obtenção dos benefícios 
gerados com a utilização das medidas de despolui-
ção. Algumas considerações serão feitas a esse res-
peito de forma a tornar factível o método utilizado. 

Cada medida de despoluição mj aplicada a 

um corpo hídrico gera um benefício bj, avaliado em 

termos da redução da carga de poluentes, sendo 
tanto maior quanto maior for a capacidade de re-
moção dessa carga. O benefício gerado pela aplica-
ção individual de MDH nos pontos de avaliação será 
considerado como sendo função da variação na 
concentração de poluentes e do peso do parâmetro 
de qualidade da água (PQA) utilizado, representado 
a seguir: 
 

∑
=

⋅∆=
t

1x
xxjk qWb ,               (14) 

 
onde: 
bjk = benefício gerado no ponto de avaliação Ps 

devido à implantação da MDH mj, na k-ésima etapa 

do processo de despoluição; 
∆Wx = redução na concentração do parâmetro de 

qualidade x (x = 1 a t), no Ps; 
qx = peso relativo do PQA. 
 

Os pesos relativos dos PQA considerados na 
formulação matemática acima devem necessaria-
mente somar um (1) num mesmo ponto de aplica-
ção. Ou seja, 
 

1q
t

1x
x =∑

=
.                (15) 

 
Cabe lembrar que o benefício gerado por 

cada MDH deve assumir um valor não-negativo, visto 
que representa uma melhoria. Um valor negativo 
representaria diminuição na qualidade da água, o 
que seria contraditório e inviabilizaria a aplicação 
das medidas de despoluição. Assim, 
 
bjk ≥ 0.                 (16) 

 
Como as condições do corpo hídrico de-

pendem das ações realizadas nas etapas anteriores, 
de forma dinâmica, com o decorrer do processo as 
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cargas de poluentes tendem a diminuir de forma 
não-linear. Será adotado um fator de redução expo-
nencial da capacidade de remoção de poluentes (δ), 
a partir da segunda etapa, de forma a ajustar o bene-
fício gerado por cada MDH ao longo do processo, 
da seguinte forma: 
 

1j
1k

jk bb ⋅δ= − ,                (17) 

 
onde: 
δ = fator de redução da capacidade de remoção de 
poluentes da MDH mj, (0 < δ < 1). 

 
Quantificação dos benefícios de 
cada conjunto de MDH 
 

O benefício gerado pelo conjunto de medi-
das não deve ultrapassar o necessário para enqua-
drar o rio dentro da sua classe, o que impõe um 
limite superior teórico na quantidade de medidas 
aplicadas. Todavia, na prática, observa-se que atingir 
os níveis exigidos pela legislação é uma tarefa muito 
difícil e, às vezes, impossível de se realizar. 

Analogamente aos custos, em cada etapa o 
benefício total será determinado pelo somatório dos 
benefícios de todas as medidas adotadas em cada 
conjunto. Porém, os benefícios gerados pela implan-
tação de cada conjunto de medidas de despoluição 
devem levar em conta a importância do uso dos 
recursos. Isto será considerado através da adoção de 
pesos relativos atribuídos em cada um dos pontos de 
avaliação. A capacidade de remoção de poluentes 
(eficiência), expressa em porcentagem pelo escalar 
αi (i = 1 a 4), será, então, associada a cada ponto de 

aplicação Xh. Seu valor não poderá obviamente 

ultrapassar a unidade, que corresponde a 100%. 
Assim, no exemplo apresentado, cada ponto 

de aplicação terá um valor relativo à capacidade de 
remoção, independente da medida aplicada, con-
forme indica a tabela 2. 
 
 

Tabela 2 - Valor relativo de cada ponto de aplicação. 
 

Pontos de 
Aplicação 

X1 X2 X3 X4 

Valor associa-
do 
(αi ) 

50% 60% 75% 75% 

 

Em notação matricial, os valores da capaci-
dade de remoção de poluentes (αi ) podem ser 

representados pela matriz diagonal ∆, representada 
a seguir, 
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Os benefícios podem ser representados da 

seguinte maneira: 
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Substituindo-se os valores de αi pelos valores 

da tabela, tem-se: 
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Generalizando para Mi conjuntos formados 

pela combinação de mj medidas de despoluição, na 

k—ésima etapa de um processo realizado em p etapas, 
e, levando-se em conta a importância do ponto de 
aplicação Xh dessas medidas, independentemente 

de qual medida for aplicada neste ponto, tem-se: 
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ou, em notação matricial, simplesmente 
 
 
Bik =∆·A·bj,(i = 1, ..., m; j = 1, ..., n e k = 1, ..., p)(22) 
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Método do valor presente 
 

Como os resultados dos parâmetros Bik re-

presentam os benefícios obtidos pela aplicação dos 
conjuntos de MDH em cada etapa do projeto, pro-
põe-se, para que seja possível comparar os resulta-
dos, a utilização do Método do Valor Presente. Este 
método consiste em se calcular o valor presente 
relativo a cada etapa do processo, de acordo com a 
expressão a seguir, e somá-lo ao investimento inicial 
de cada alternativa (Casarotto e Kopittke, 1987). 
 

∑
= +

=
a

1T
T

ikT
ik )d1(

BVP ,               (23) 

 
onde: 
VPik = valor presente do parâmetro de benefício B; 

d = taxa de desconto; 
T = unidade de tempo; 
a = número de períodos. 
 
 
FUNÇÃO OBJETIVO 
 
 

O problema em questão consiste em maxi-
mizar a função benefício, sujeito a restrições de 
ordem financeira, viabilidade física, entre outras, 
dependendo dos locais de aplicação, das medidas 
aplicadas e do número de etapas necessárias. O 
objetivo consiste em aumentar o benefício em ter-
mos de despoluição total da bacia. 
 

∑
=

=
m

1i
iBB Max ,                (24) 

 
onde: 
B = função de benefício total da bacia. 
 

Alternativamente, é possível formular a fun-
ção objetivo em termos da concentração de poluen-
tes onde, ao invés de se buscar a maximização do 
benefício, busca-se a minimização dessa concentra-
ção, representada por: 
 

∑
=

⋅=
t

1x
xx q'cc Min ,               (25) 

 
onde: 
c'x = concentração de poluentes após a aplicação 

dos conjuntos de medidas; 
qx = peso relativo do PQA x. 

Neste estudo, o parâmetro de qualidade da 
água analisado foi a demanda bioquímica de oxigê-
nio (DBO), que Tchobanoglous e Schroeder (1987) 
definem como sendo a quantidade de oxigênio 
necessária para a metabolização da matéria orgânica 
biodegradável existente no meio aquático. Justifica-
se esta escolha, pois, dentre os constituintes mais 
importantes encontrados nos corpos hídricos, o 
oxigênio dissolvido ocupa posição de destaque. Isto 
se dá em primeiro lugar pela razão óbvia de que o 
oxigênio é fundamental para a manutenção de for-
mas de vida aeróbicas importantes não só para o 
equilíbrio ambiental, mas também como fonte de 
alimentos para o homem (Branco et al., 1991). 

Embora o conceito de DBO não seja ade-
quado como medida única de avaliação do impacto 
de poluentes, ele possibilita uma avaliação impor-
tante do estado de qualidade da água. Cabe lembrar 
que a DBO referida corresponde à oxidação meta-
bólica da matéria orgânica, da qual resulta o gás 
carbônico (CO2), água (H2O) e amônia (NH3), 

conhecida como DBO carbonácea. A concentração 
de oxigênio dissolvido na água é resultado de um 
balanço entre as quantidades produzidas, consumi-
das e injetadas, e a massa que resulta no meio. Co-
nhecendo-se essas quantidades produzidas e consu-
midas, um balanço de massa possibilita a obtenção 
de uma equação diferencial para o cálculo do teor 
de oxigênio dissolvido na água. Portanto, na deter-
minação do benefício em termos de despoluição 
hídrica, a DBO desempenha importante papel como 
parâmetro de qualidade da água. 

A avaliação dos resultados, em termos da 
redução na concentração de poluentes, necessária 
no estudo de caso, foi alcançada com o uso de um 
programa de computador, desenvolvido para o pre-
sente trabalho em linguagem Turbo Pascal 7.0, de-
nominado ADV_DIF. Este programa funciona aco-
plado ao Evolver 4.0.8, utilizando como dados de 
entrada os resultados do algoritmo genético, e for-
necendo ao Evolver, por sua vez, seus resultados, 
num ciclo contínuo. 
 
 
ALGORITMO GENÉTICO 
 
 

Algoritmos genéticos são modelos de otimi-
zação que tem como base a evolução dos seres vivos. 
Seus primeiros estudos foram desenvolvidos nos 
anos setenta por John Holland (1975) na Universi-
dade de Michigan, nos Estados Unidos, que ficou 
impressionado com a facilidade com a qual os siste-
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mas biológicos evoluíam, podendo realizar tarefas 
que escapavam até dos mais poderosos supercompu-
tadores. Essa evolução produz sistemas com capaci-
dades enormes, através de mecanismos relativamen-
te simples de auto-reprodução, que seguem algumas 
regras básicas: 
 

a) evolução ocorre ao nível dos cromossomos. Ou se-
ja, o organismo não evolui, apenas serve de 
veículo no qual os genes são conduzidos e 
passados adiante. São os cromossomos que 
sofrem alterações com o reagrupamento 
dos genes; 

b) a natureza tende a fazer mais cópias dos cromos-
somos que produzem um organismo mais adapta-
do. Se um organismo sobrevive tempo sufi-
ciente e é saudável, seus genes têm uma ca-
pacidade maior de ser passados às próximas 
gerações através da reprodução; 

c) a diversidade deve ser mantida na população. 
Aparentemente, mutações aleatórias acon-
tecem com freqüência na natureza, com o 
objetivo de garantir a ocorrência de varia-
ções nos organismos. Estas mutações gené-
ticas geralmente resultam numa útil, e até 
mesmo vital, característica de sobrevivência 
das espécies. Com uma gama maior de pos-
síveis combinações, uma população está 
menos sujeita a fraquezas comuns, como ví-
rus, por exemplo, ou outros problemas as-
sociados à procriação consangüínea, que 
poderiam vir a afetar e destruir todos os 
seus indivíduos. 

 
Holland (1975) aplicou essas propriedades 

da evolução a seqüências simples de números, codi-
ficando seu problema numa seqüência binária, re-
presentando os cromossomos. Fazendo com que 
computadores gerassem muitas seqüências aleató-
rias, de forma a produzir uma população, determi-
nou seu algoritmo genético, o qual, apesar de sim-
ples e robusto, encontrou soluções ótimas para uma 
grande variedade de problemas. 
Optou-se pelo Algoritmo Genético devido à sua 
adequação a problemas não-lineares, onde cada 
parâmetro é tratado como uma variável dependente, 
incapaz de ser resolvida isoladamente das demais. 
 
 
ESTUDO DE CASO 
 
 

O estudo de caso foi realizado com a aplica-
ção do modelo proposto na bacia do Rio Palmital, 

buscando-se otimizar a seqüência de aplicações de 
medidas de despoluição, de forma a aproximar esse 
rio da situação em que foi enquadrado. Tal bacia, 
que faz parte da bacia do Altíssimo Iguaçu, possui 
área superior a 560 km² e abriga as captações de 
água dos Rios Iguaçu e Irai (Andreoli, 1999). O Rio 
Palmital, com suas nascentes localizadas no municí-
pio de Colombo, atravessa regiões predominante-
mente rurais até atingir o município de Pinhais, 
onde suas margens apresentam alto índice de ocu-
pação urbana. A classificação quanto à qualidade de 
suas águas obedece à portaria n° 20, de 12 de maio 
de 1992, da Superintendência de Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente (Surehma, 1992), que determina 
seu enquadramento, disposta a seguir: 
 
Art.1º - Todos os cursos d’água da Bacia do Rio Iguaçu de 
domínio do Estado do Paraná, pertencem à Classe “2”. 

Art.2º - Constitui exceção ao enquadramento 
constante: 
VI - Rio Belém contribuinte da margem direita do 
rio Iguaçu, e seus afluentes, a jusante do Bosque 
João Paulo II, Município de Curitiba, que perten-
ce à Classe “3”. 
VII - Rio Barigüi, contribuinte da margem direita 
do rio Iguaçu, a jusante do Parque Barigüi, Mu-
nicípio de Curitiba, que pertence à Classe “3”. 

 
De acordo com Krüger (1997), os dados da 

estação fluviométrica Vargem Grande (código do 
Departamento Nacional de Águas e Energia - DNA-
EE 65006055), operada pela Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamen-
to Ambiental (SUDERHSA) podem ser usados para 
caracterizar hidrologicamente a bacia do Rio Palmi-
tal. Essa estação, instalada em março de 1984, en-
contra-se em operação e se localiza um quilômetro a 
montante da foz do Rio Palmital. 
 
 
MATRIZ DAS FONTES DE POLUIÇÃO 
 
 

Após a definição de um diagrama topológi-
co com base no Plano de Despoluição Hídrica da 
Bacia do Alto Iguaçu (PDHBAI) e no Projeto Expe-
rimental para Análise de Outorgas, executados pela 
SUDERHSA (2000), foi realizada a construção da 
matriz de fontes de poluição com base no Projeto 
Iguaçu, Meta Física MF 1.1.2 — Levantamento e Ma-
peamento dos Pontos de Captação, Lançamento de 
Efluentes e Fontes Difusas, incluindo a Definição de 
Vazões e Cargas Poluidoras (Matriz de Fontes de 
Poluição) Fernandes (2005). 
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Os dados característicos da bacia compre-
endem, entre outros valores relevantes, a extensão 
do rio, sua declividade longitudinal, o coeficiente de 
Manning e a área e a população da bacia hidrográfi-
ca. Os valores de vazões foram obtidos com base no 
PDHBAI, que, por sua vez, é baseado no Projeto 
HG-77 — Regionalização de Vazões em Pequenas Bacias 
Hidrográficas do Estado do Paraná (Kaviski e Krüger, 
1995), e englobam vazões mínimas, moderadas e 
críticas. As considerações em relação às cargas de 
poluentes foram realizadas com a discriminação 
destas em domésticas, industriais e difusas, identifi-
cando nome, origem, tipo, vazão do efluente, carga 
de DBO e eficiência para cada tipo de contribuinte. 
O último grande grupo compõe os dados de entrada 
no modelo de qualidade da água em termos de va-
zões e cargas totais e suas respectivas concentrações 
de DBO. Obtido através de calibração em função da 
Curva de Descarga do Rio Palmital em Vargem 
Grande, o coeficiente de Manning (η ) adotado foi 
0,047. 

Visando a utilização do QUAL2E, programa 
de modelagem da qualidade da água da Environmen-
tal Protection Agency (EPA), a bacia hidrográfica foi 
dividida em tramos, que correspondem às áreas de 
contribuição identificadas no PDHBAI. Cada tramo 
apresenta vazões e cargas que, dependendo de sua 
característica, podem ser distribuídas pontual ou 
linearmente na sua extensão. 
 
 
MEDIDAS DE DESPOLUIÇÃO HÍDRICA 
 
 

As medidas de despoluição hídrica são defi-
nidas no PDHBAI, realizado pela SUDERHSA 
(2000), como “propostas de ações que têm por obje-
tivo a redução da poluição e a proteção da qualida-
de das águas, podendo ser divididas em dois grupos 
básicos: as Medidas de Gestão, de caráter não estru-
tural, que visam propiciar instrumentos necessários 
à efetiva gestão dos recursos hídricos, e as Medidas 
Estruturais, de caráter corretivo, voltadas ao sanea-
mento e à recuperação e proteção dos recursos hí-
dricos através da implementação de serviços e o-
bras.”. Devido ao fato da Bacia do Alto Iguaçu ter 
como fontes de poluição preponderantes a domésti-
ca, a industrial e a difusa, as medidas utilizadas tra-
tam da mitigação da carga de poluentes para essas 
fontes de poluição. 

Os dados utilizados foram extraídos do A-
NEXO 1 — Principais Medidas de Despoluição Hídrica em 
termos de remoção de carga característica e custos unitários, 

que faz parte da meta física MF 2.1.2 — CONSTRU-
ÇÃO DE MODELO QUE RELACIONA MEDIDAS 
DE DESPOLUIÇÃO COM A REMOÇÃO DE CAR-
GAS E SEUS EFEITOS SOBRE O CORPO HÍDRI-
CO E SEUS CUSTOS (Fernandes, 2005). 
 
 
ESTUDO DE CASO - USO DOS PROGRAMAS 
EVOLVER E ADV_DIF 
 
 

O estudo de caso foi resolvido utilizando os 
dados retirados dos relatórios de SUDERHSA 
(2000) e Fernandes (2005), como entrada para o 
software Evolver 4.0.8. Depois de processados, esses 
dados alimentaram o programa ADV_DIF, que tra-
balhou acoplado àquele software. O Evolver encon-
trou a melhor solução a partir de uma abordagem 
steady-state, onde cada indivíduo é substituído indivi-
dualmente ao invés de toda uma geração, operando 
durante 30 minutos para cada um dos valores (2, 4, 
7, 11 e 16 milhões de reais) de investimento adota-
dos. Dentre os métodos disponíveis, optou-se pelo 
da receita (recipe), indicado para variáveis indepen-
dentes, a taxas de 0,1 (10%) para a mutação e 0,5 
(50%) para o crossover dos cromossomos. A popula-
ção inicial de 250 indivíduos foi gerada aleatoria-
mente pelo programa e seus resultados de potencial 
de remoção de DBO foram utilizados pelo 
ADV_DIF, que determinou a concentração de polu-
entes em cada elemento computacional, em cada 
tramo e finalmente para toda a bacia. Como o Evol-
ver não trabalha com o termo geração, os valores 
dispostos na tabela 3 referem-se ao equivalente en-
contrado pela razão entre o número de ensaios in-
dividuais e o tamanho da população. 

Na tabela 3 é possível observar, para cada va-
lor investido, alguns dados como o número total de 
indivíduos após 30 minutos, o tempo necessário 
para se obter o melhor resultado e o número equi-
valente em gerações, obtidos com o Evolver. 
 
RESULTADOS 
 
 

Os resultados encontrados refletem uma si-
tuação em que o aumento do montante a ser inves-
tido determina uma taxa de redução bastante ex-
pressiva na concentração do corpo hídrico analisa-
do. Com o uso do modelo proposto foi possível in-
dicar os conjuntos de medidas de despoluição capa-
zes de maximizar a remoção de poluentes. Os estu-
dos foram conduzidos observando-se: 
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Tabela 3 - Valores obtidos no Evolver durante 30 minutos e para o melhor resultado. 
 
Investimento 
(milhões de reais) 

2 4 7 11 16 

Total de ensaios 744553 696749 716342 508673 544603 

Total de gerações 2978 2786 2865 2034 2178 

Ensaio ótimo 664141 686133 545543 431839 462800 

Geração ótima 2656 2744 2182 1727 1851 

Tempo até o en-
saio ótimo (min) 

26,83 29,55 23,08 25,53 25,47 

 
 
 

a) a quantidade de uso de cada medida em ca-
da tramo, em função de sua unidade carac-
terística; 

b) os benefícios gerados, em termos do poten-
cial de remoção de cargas pontuais e difu-
sas; 

c) os respectivos custos, em reais, acarretados 
com a aplicação das medidas; 

d) o valor total do capital efetivamente utiliza-
do no processo. 

 
 

A seguir, encontram-se discriminados os re-
sultados otimizados para os valores investidos de R$ 
2, 4, 7, 11 e 16 milhões (tabela 4). 
 

Tabela 4 - Resultados de concentração. 
 
Investimen-
to 
(milhões de 
reais) 

0 2 4 7 11 16 

Concentra-
ção 
(mg/l) 

85,3
9 

78,4
6 

67,0
6 

52,8
4 

32,6
6 

8,54 

 
 

Na figura 2 são apresentados, em termos da 
concentração de poluentes, os resultados obtidos 
para os valores de investimento aplicados. Estes va-
lores foram calculados para o ponto escolhido como 
o mais significativo da bacia, localizado no último 
elemento computacional do sétimo tramo, ou seja, 
no ponto mais a jusante do Rio Palmital. 
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Figura 2 - Concentrações e investimentos. 
 
 

Observa-se claramente a significativa dimi-
nuição na concentração de poluentes, decorrente 
do aumento do capital investido. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Este trabalho teve como objetivo desenvol-
ver um ferramental de auxílio à decisão quanto aos 
investimentos necessários em medidas de despolui-
ção hídrica, mediante o uso de análise matemática 
com base nos Algoritmos Genéticos. Para isso, fez-se 
necessário identificar e analisar os parâmetros de 
qualidade da água, determinar os custos envolvidos 
na aplicação das medidas de despoluição, identificar 
e analisar os métodos de programação matemática 
aplicáveis ao estudo em questão, identificar as fontes 
de poluição do objeto de estudo e identificar, anali-
sar e executar um modelo de simulação, de modo a 
obter resultados para análise. Pelo que foi apresen-
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tado neste texto, conclui-se que os propósitos e obje-
tivos foram totalmente atingidos. 

O método proposto pode auxiliar os res-
ponsáveis pelos processos de despoluição, apontan-
do um caminho na aplicação de medidas de despo-
luição hídrica e mostrando quais são mais eficientes 
quanto à remoção da carga de poluentes. Porém, 
devido a fatores externos, não considerados por 
questões de simplificação, deve-se avaliar a viabilida-
de técnica de utilização das MDH nos pontos de 
aplicação. 

Fez-se necessário o desenvolvimento do 
programa ADV_DIF para determinação das concen-
trações ao longo do Rio Palmital, pois o uso de pro-
gramas mais complexos demandaria um tempo mui-
to maior para possibilitar o seu acoplamento ao 
software Evolver 4.0.8, utilizado na otimização através 
de um algoritmo genético. O programa ADV_DIF 
trabalhou acoplado ao Evolver, utilizando os valores 
otimizados como dados de entrada e retornando os 
valores da concentração ao longo do rio. 

Com os resultados, obtidos no estudo de ca-
so, foi possível demonstrar toda a potencialidade do 
método, sendo suficiente para cumprir o objetivo de 
indicar a melhor seqüência de medidas a serem 
aplicadas para a resolução do problema proposto. 

Como sugestões para trabalhos futuros, po-
de-se destacar o levantamento dos valores de custo 
da aplicação de medidas de despoluição hídrica 
levando em conta o local de sua aplicação, de ma-
neira a fornecer valores mais apurados para os cus-
tos. Além disso, sugere-se que sejam levantados os 
dados do benefício gerado para todas as MDH utili-
zadas, conferindo, assim, resultados mais próximos à 
realidade. Na avaliação dos resultados, em termos da 
redução na concentração de poluentes, sugere-se a 
utilização do modelo de qualidade da água 
QUAL2K da Environmental Protection Agency — EPA, 
dos Estados Unidos. O QUAL2K é uma nova versão 
do largamente utilizado QUAL2E, que apresenta 
como implemento a facilidade de ser compatível 
com todas as versões do sistema operacional Win-
dows da Microsoft. A utilização de modelos mais 
complexos pode trazer resultados interessantes, 
porém requer uma investigação quanto ao uso inte-
grado ao software de otimização utilizado. 
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Decision-Making Model to Help in River Basin 
Cleaning Processes 
 
ABSTRACT 
 

The article presents tools to help decision-making 
to apply water cleaning measures by using mathematical 
analysis based on genetic algorithms. It was attempted to 
optimize the sequence of investments needed to bring rivers 
closer to their classification conditions. To solve the problem 
of optimization, program EVOLVER 4.0.8 of Palisade 
Corporation was used, an addendum to Microsoft Excel to 
solve genetic algorithms. Program ADV_DIV, developed for 
this study, was coupled to this software in order to deter-
mine pollutant concentration along the river. The method 
proposed was applied in the Palmital River basin, which is 
part of the Altissimo Iguaçu basin. The results obtained 
show its potential, and they are sufficient to fulfill the 
objective established.  
Keywords: Optimization, genetic algorithm, cleaning river 
basins. 
 
 
 
 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.4 Out/Dez 2009, 29-37 
 

 29 

O Padrão das Ondas de Verão e Outono no Litoral 
Sul e Norte do Rio Grande do Sul 

 
João Carlos Strauch, Debora Copstein Cuchiara 

Universidade Federal do Rio Grande 
strauch@vetorial.net ; dmtdc@furg.br 

 
Elírio Ernestino Toldo Júnior 

Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, CECO-IG-UFRGS 
toldo@.ufrgs.br 

 
Luiz Emílio Sá Brito de Almeida 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH-UFRGS 
luiz.almeida@ufrgs.br 

 
Recebido: 02/10/07 - revisado: 29/~10/07 - aceito: 04/12/09 

 

RESUMO 
 

Com o objetivo de realizar uma comparação do campo de ondas oceânicas entre o litoral sul e norte do Rio Grande 
do Sul foram analisadas séries de dados adquiridos com ondógrafo direcional waverider da Datawell, fundeado em outubro 
de 1996 nas proximidades da desembocadura da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, e em novembro de 2006 na praia de 
Tramandaí, ambos na profundidade de 17 m. Neste trabalho são apresentados os dados medidos envolvendo altura signifi-
cativa, período significativo, energia e direção de pico das ondas registradas. Os resultados indicam uma grande semelhança 
entre o comportamento do regime ondulatório de outono e de verão para estas duas localidades. As alturas significativas no 
verão em Tramandaí e Rio Grande se distribuíram com valores proporcionais entre 1,5 e 3,0 m de ESE a SSE, com predomi-
nância para a direção de SE em Tramandaí e SSE em Rio Grande. No outono em Tramandaí, os resultados indicaram 
alturas significativas com predominância para a direção de SSE, atingindo as maiores freqüências os valores entre 1,0 e 2,0 
m. Em Rio Grande as alturas significativas ocorrem no quadrante SE, atingindo valores máximos de 5,0 m com um pro-
gressivo aumento de freqüência da direção E para SSE. 
 
Palavras-chave: Ondas oceânicas; padrão das ondas. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O estado do Rio Grande do Sul tem uma ex-
tensa costa com orientação uniforme NE-SW e leve 
sinuosidade ao longo dos seus 630 km (Fig. 1). Toda 
esta extensão é constituída por depósitos quaterná-
rios inconsolidados que não recebem contribuições 
de areias modernas, pois toda carga de tração trans-
portada pela rede de drenagem interior é retida nas 
lagunas e outros ambientes costeiros, como por 
exemplo, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. A 
Plataforma Continental é parte de uma ampla e 
passiva margem, com mais de 150 km de extensão, 
profundidades máximas variando entre 100 e 140 m 
e suave declividade da ordem de 0,06o. A antepraia é 
extensa e rasa com limite externo na profundidade 

de 10 m, onde predominam depósitos arenosos 
(Toldo et al., 2006). 

Os efeitos resultantes das ondas superficiais 
têm importância fundamental para a gestão costeira, 
pois se trata da principal forçante na dinâmica, mor-
fologia e composição da linha de costa do estado 
(Tomazelli e Villwock, 1992).  

Grande parte da energia incidente neste ti-
po de zona costeira está associada às ondas de gravi-
dade, as quais são usualmente investigadas de dois 
modos principais. O primeiro diz respeito ao clima 
de ondas e sua variação sazonal. O segundo inclui a 
física do campo de ondas dos oceanos. Estudos de 
clima de ondas são mais importantes devido a suas 
aplicações práticas aos projetos de engenharia, a 
segurança da navegação e ao gerenciamento costei-
ro. 
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O clima de ondas corresponde ao padrão 
estatístico dos seus parâmetros descritivos, tais como 
a altura, período, direção de propagação e energia. 
As ondas geradas pelo vento local são aqui designa-
das por vagas ou sea, e aquelas geradas por tempes-
tades longe do local de geração por ondulações ou 
swell. Em geral, no litoral do Rio Grande do Sul, os 
dois regimes estão presentes, o que caracteriza um 
espectro direcional bi-modal, interferindo um sobre 
o outro e com predominância ora das vagas, ora das 
ondulações (Wainer, 1963). Para a costa sul do Bra-
sil, a chegada de ondulações está associada a um 
centro de geração de tempestades extra-tropicais 
que se localiza em geral ao largo, no sul da Argenti-
na. Exceto pela passagem das frentes frias de S e SE, 
a agitação marítima é caracterizada por ondas de 
média a elevada energia, com altura significativa da 
ordem de 1,5 m e período entre 7 e 9 s (Almeida et 
al., 1997, 1999).  

De acordo com a classificação dinâmica glo-
bal de costas, proposta por King (1972), o litoral do 
Rio Grande do Sul se apresenta como uma “Costa 
de Ondulações de Leste”. Esses ambientes ocupam 
as baixas latitudes entre os cinturões de ondulações 
de tempestades. As ondulações são construtivas, 
longas e de pequena esbeltez. 
 
 

 
 

Figura 1 - Localização dos fundeios dos ondógrados no 
litoral do RS, em Tramandaí e Rio Grande. 

 
 

A maré astronômica é semi-diurna, com 
amplitude média de 0,25 m, sendo que a maré me-
teorológica pode alcançar 1,20 m (Almeida et al., 
1997). A profundidade de fechamento é estimada 
em 7,5 m, calculada com base em dois conjuntos de 

dados de ondas coletados nos anos de 1963 e 1996 
no Litoral Norte do estado (Almeida et al., 1999). 

Pretende-se neste trabalho apresentar os re-
sultados de um recente monitoramento de ondas na 
praia de Tramandaí (Figura 1), Litoral Norte do RS, 
e comparar com dois estudos já realizados. O pri-
meiro é o de Wainer (1963), também em Traman-
daí, e o segundo é de Strauch (2001), na cidade de 
Rio Grande.  
 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Poucos pesquisadores desenvolvem o moni-
toramento do clima de ondas utilizando ondógrafos. 
O motivo é o alto custo do equipamento e o enorme 
risco de acidentes, dentre estes se ressalta o rompi-
mento de sua amarração ao fundo do oceano. Outro 
problema recorrente é a falha de transmissão dos 
dados do ondógrafo ao receptor em terra, princi-
palmente quando instalados a grandes distâncias, 
com transmissão por ondas de rádio. 

Para que o monitoramento das ondas tenha 
sucesso é necessário uma continuidade dos registros. 
O conhecimento do clima ondulatório implica em 
longas campanhas de campo, para que se estabele-
çam considerações válidas. Infelizmente estes casos 
são raros na costa brasileira e o comum é se aprovei-
tar pequenos intervalos de monitoramentos e extra-
polar os resultados para utilização em casos específi-
cos. É o que fez Wainer (1963), que a partir de 9 
meses de informações do regime de ondas em Tra-
mandaí, determinou a previsão da onda significativa 
e da onda máxima de projeto para tempos de retor-
no de 30 e 100 anos.  Machado e Strauch (2001), 
analisaram estes dados com aqueles adquiridos em 3 
anos de monitoramento em Rio Grande, encon-
trando para duas distribuições estatísticas de extre-
mos, valores com aproximadamente 20% de dife-
rença àqueles propostos por Wainer (1963). 

Almeida e Toldo (1997), durante a execu-
ção do projeto “Estudos Ambientais em Áreas Cos-
teiras e Oceânicas”, realizado através de convênio 
entre a Petrobrás e Universidades da região sul do 
Brasil, fundearam um ondógrafo direcional waveri-
der da Datawell, na praia de Tramandaí no local de 
coordenadas 30º00' S e 50º06' W na profundidade 
de 19 m, nas proximidades da monobóia 01 (Figura 
1). Os dados de ondas foram adquiridos entre feve-
reiro e outubro de 1996. Devido a problemas opera-
cionais houve falhas nos registros, mas identificou-se 
uma altura significativa média das ondas de 1,44 m e 
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um período significativo médio de 8,3 s, conforme 
figuras 2 e 3. 
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Figura 2 — Distribuição de alturas significativas em Tra-

mandaí (Almeida e Toldo, 1997). 
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Figura 3 — Distribuição de períodos significativos em 

Tramandaí (Almeida e Toldo, 1997). 
 
 

Na década de 60 a Petrobrás solicitou ao 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas — IPH (Wainer, 
1963), a determinação da onda máxima na região 
de Tramandaí tendo como base uma campanha de 
campo realizada entre outubro de 1962 e setembro 
de 1963. O aparelho utilizado foi um ondógrafo tipo 
“Houlographe”. Dois registros diários foram pro-
gramados com duração de 15 e 12 minutos, respec-
tivamente. Em paralelo era feita uma observação 
visual, em uma plataforma erguida junto à costa, da 
direção de aproximação das ondas. 

O ondógrafo foi fundeado a uma profundi-
dade de 18 m. A impossibilidade de manutenção do 

mesmo gerou diversas descontinuidades no registro, 
com um aproveitamento de aproximadamente 46% 
do tempo programado de monitoramento, desta-
cando-se a ocorrência de ondas excepcionais de 7 m 
de altura. A seguir são apresentadas as principais 
considerações e conclusões deste estudo: 
 
 

1) Em Tramandaí ocorrem vagas e ondulações 
cuja altura significativa de maior freqüência 
é de 1,50 m, para 23% do ano. Alturas signi-
ficativas superiores a 2 m ocorrem em 16% 
dos dias do ano (Figura 4). 

 
 

 
 

Figura 4 - Distribuição das alturas significativas em Tra-
mandaí entre 1962 e 1963 (Wainer, 1963). 

 
 
 

2) O período significativo de maior freqüência 
é de 8 s, ocorrendo uma distribuição nor-
mal desde os 5 s até um máximo absoluto de 
17 s, registrado durante a ressaca de abril de 
1963 (Figura 5). 

 
3) As direções de aproximação das ondas se 

deram praticamente perpendicular à linha 
de praia, por se apresentarem refratadas pa-
ra o local de observação. A correlação gráfi-
ca entre as direções de aproximação das 
ondas e o índice energético das mesmas, Hs

2 
Ls (onde Hs é a altura significatica e Ls é o 
comprimento de onda significativa), indica 
uma resultante para a direção Leste-
Sudeste. 
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Figura 5 - Distribuição de períodos significativos em Tra-

mandaí entre 1962 e 1963 (Wainer, 1963). 
 
 

4) Os ventos predominantes em Tramandaí 
são de Nordeste enquanto que apenas 24% 
das ondas têm direção Leste-Nordeste, o 
que leva a concluir que, de uma maneira 
geral, neste trecho da costa as ondas não 
têm a mesma direção de aproximação do 
vento. 

 
5) As alturas de ondas que ocorrem em Tra-

mandaí não apresentam variações sazonais, 
e assim não há diferenciação notável entre 
os registros de ondas em dezembro (verão) 
e agosto (inverno), por exemplo. 

 
Em Rio Grande o monitoramento do clima on-

dulatório foi realizado nas proximidades da desem-
bocadura da Lagoa dos Patos (Figura 1), a partir de 
outubro de 1996, com o fundeio do ondógrafo dire-
cional, tipo waverider, nas coordenadas 32o10´ S e 
51o58´ W. 

A pesquisa teve início através de uma parceria 
entre a Fundação Universidade do Rio Grande - 
FURG, e o Instituto de Pesquisas Hidroviárias - IN-
PH, com o objetivo de subsidiar o projeto de recu-
peração do molhe leste da barra. As operações de 
fundeio foram realizadas com o auxílio de embarca-
ções da Marinha do Brasil, na profundidade de 17 
m. 

Estudos anteriores (Strauch, 1997), dizem res-
peito ao levantamento do clima ondulatório através 
de um antigo ondógrafo não direcional, também do 
tipo waverider, localizado nas proximidades do ca-
nal de acesso ao porto. Durante aproximadamente 
dois meses foram adquiridos dados de altura e perí-
odo das ondas em um receptor analógico. O projeto 

foi viabilizado através de convênio firmado entre a 
FURG e o Centro de Desenvolvimento da Tecnolo-
gia Nuclear - CDTN. Integrou-se ao projeto a Uni-
versidade do Vale do Itajaí — UNIVALI, com a insta-
lação de um ondógrafo similar na praia de Cambu-
riú, SC. 
 

 
 

Figura 6 - Diagrama de freqüência absoluta entre altura 
significativa e direção de propagação das ondas em Rio 

Grande (Strauch, 2001). 
 
 

 
 
Figura 7 - Diagrama de freqüência absoluta entre período 
significativo e direção de propagação das ondas em Rio 

Grande (Strauch, 2001). 
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Dentre os trabalhos realizados a partir dos regis-
tros obtidos, destaca-se a análise do clima de ondas 
para 28 meses contínuos de registros. Parâmetros 
descritivos básicos da onda, como altura significati-
va, período significativo e de pico, energia de pico e 
direção de propagação das ondas foram seleciona-
dos e representados em diagramas, com o objetivo 
de comparação para determinar qual o padrão das 
ondas no litoral do Rio Grande do Sul. Os diagra-
mas de freqüência apresentados nas figuras 6 e 7, 
mostram os dois regimes de ondas incidentes. 

As principais considerações e conclusões deste 
monitoramento são apresentadas a seguir: 
 

1) Na figura 6 é revelado as duas direções típi-
cas de propagação das ondas, na posição do 
ondógrafo, ou seja, ondas com altura signi-
ficativa média de 1 m propagando-se com 
uma direção média de 110º (ESE), e ondas 
com altura significativa média de 1,50 m 
propagando-se com uma direção média de 
160º (SSE). 

2) Na figura 7 é mostrado a predominância de 
ocorrência dos dois regimes citados, ou seja: 
as ondas locais ou sea com período significa-
tivo médio de 8 s, e as ondas de fora ou swell 
com período significativo médio de 12 s. 

3) O diagrama polar da figura 8 mostra que a 
direção de propagação de ondas mais fre-
qüente nesta região corresponde ao qua-
drante SE. 

 
 

 
 
 
Figura 8 - Rosa de ondas de freqüência relativa da distri-

buição direcional da altura de significativa das ondas para 
todo o período monitorado (Strauch, 2001). 

 

4) Em geral os dois regimes de ondas estão 
presentes em todas as estações do ano, com 
uma predominância da direção SSE, com 
exceção da primavera quando a distribuição 
da direção é praticamente uniforme em to-
do o quadrante. 

5) Os eventos mais energéticos ocorrem duran-
te o outono, com a chegada de ondas longas 
do tipo swell, provenientes de tempestades 
extratropicais, cujo foco de geração é no ex-
tremo sul do continente, seguindo-se o in-
verno. 

6) Não há diferenças significativas entre o cli-
ma de ondas de outono e o de inverno. O 
mesmo pode ser dito para o de verão e pri-
mavera, com exceção na direção de propa-
gação de ondas que se mostra mais de leste 
na primavera. 

7) As maiores alturas significativas de ondas 
ocorrem no outono, com uma altura máxi-
ma registrada de 8,5 m. 

 
 
MONITORAMENTO DE ONDAS 
EM TRAMANDAÍ E RIO GRANDE. 
 
 

Com a finalidade de se obter uma série lon-
ga e contínua de dados de ondas para a região de 
Tramandaí (Figura 1), foi realizado o fundeio do 
ondógrafo direcional waverider da Datawell, em 
novembro de 2006, em uma parceria entre a Petro-
brás/Transpetro e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. A instalação do equipamento foi 
realizada nas proximidades da monobóia 01, a uma 
profundidade de 17 m.  

Os arquivos de dados brutos foram adquiri-
dos para constituição do banco de dados. Destes, 
foram selecionados para efeito comparativo os resul-
tados da altura significativa, período de pico, ener-
gia de pico e a direção de propagação de pico para 
o verão e o outono no Litoral Sul e Norte do Rio 
Grande do Sul, os quais estão apresentados em dia-
gramas polares nas figuras 9 a 14. Os dados do Lito-
ral Sul foram adquiridos em Rio Grande (Strauch, 
2001), e foram comparados com aqueles do Litoral 
Norte. 

Os resultados indicam uma grande seme-
lhança entre o comportamento do clima de ondas 
de outono e de verão para Rio Grande e Tramandaí 
(Strauch et al., 2007).  

As alturas significativas no verão em Tra-
mandaí se distribuíram entre as direções de ENE e S 
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com valores proporcionalmente divididos até 1,5 e 
3,0 m de ESE a SSE com predominância para a dire-
ção de SE (Figura 9A). Em Rio Grande, os dados se 
distribuíram uniformemente nas mesmas direções, 
com predominância para a direção de SSE (Figura 
10A). 
 
 
(A) 

 
 
(B) 

 
 
Figura 9 - Diagramas polares de freqüência da altura signi-
ficativa e direção de propagação das ondas em Tramanda-

í, 2007. A) verão B) outono. 
 
 
 

No outono em Tramandaí, os resultados in-
dicaram alturas significativas de onda de até 4,0 m 
que se distribuíram entre as direções de ENE e S, 
com predominância para a direção de SSE, atingin-

do as maiores freqüências os valores entre 1,0 e 2,0 
m nesta direção, conforme figura 9B.  

Em Rio Grande, no outono, as alturas signi-
ficativas se distribuíram em todo o quadrante SE, 
atingindo valores máximos de 5,0 m com um pro-
gressivo aumento de freqüência da direção E para 
SSE, conforme figura 10B. 
 
 

(A) 

 
 
(B) 

 
 

Figura 10 - Diagramas polares de freqüência da altura 
significativa e direção de propagação das ondas em Rio 

Grande (Strauch, 2001). A) verão B) outono. 
 
 
 

Os períodos de pico no verão, tanto em 
Tramandaí como em Rio Grande, se distribuíram 
entre as direções de ENE e S. Em Tramandaí ocor-
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reram valores de até 15 s com predominância na 
direção de SE apresentando maior freqüência na 
faixa entre 9 e 12 s nesta direção (Figura 11A). Em 
Rio Grande os valores atingiram o máximo de 18 s 
com predominância na direção de SSE, apresentan-
do maior freqüência na faixa entre 9 e 12 s nesta 
direção (Figura 12A). 

No outono, em Tramandaí, os períodos de 
pico se distribuíram entre as mesmas direções ob-
servadas no verão, entretanto atingiram valores de 
até 19 s com predominância na direção de SSE, e 
apresentando maiores freqüência na faixa de 9 e 12 
s nesta direção (Figura 11B). 
 
 
(A) 

(B) 

 
 

Figura 11 - Diagramas polares de período de pico e dire-
ção de propagação das ondas em Tramandaí, 2007. A) 

verão B) outono. 
 
 

 
(A) 

(B) 

 
 

Figura 12 - Diagramas polares de período de pico e dire-
ção de propagação das ondas em Rio Grande, 2001. A) 

verão B) outono. 
 
 
 

No outono, em Rio Grande, o período de 
pico ocorreu na faixa entre 9 e 12 s. Os valores se 
distribuíram entre as direções de E e S, atingindo o 
máximo de 19 s com a ocorrência aumentando de 
ESE para SSE, e predominância na direção de SSE 
(Figura 12B).  

No outono, em Tramandaí, a maior fre-
qüência de ocorrência de eventos mais energéticos 
ocorre na direção de SSE, enquanto que no verão 
estes eventos são de SE (Figuras 13A e 14A). Em Rio 
Grande, os eventos mais energéticos ocorrem tanto 
no verão quanto no outono, com predominância ma 
direção de SSE (Figuras 13B e 14B). 
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(A) 

(B) 

 
 
Figura 13 - Diagramas polares de energia de pico e direção 
de propagação das ondas em Tramandaí, 2007. A) verão 

B) outono. 
 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Os dados apresentados neste trabalho foram 
analisados seguindo um procedimento padrão e os 
resultados discutidos em termos comparativos, com 
o objetivo de estabelecer a variabilidade espacial do 
clima de ondas ao longo da costa do Rio Grande do 
Sul. As análises envolvendo a altura, período e ener-
gia de pico das ondas, no verão e no outono permi-
tem concluir sobre a existência de grande similari-
dade entre o comportamento do clima de ondas em 
Rio Grande e Tramandaí. 

De modo geral as alturas, períodos e ener-
gia apresentam um progressivo aumento com a pas-
sagem da direção de propagação das ondas de Leste 
para Sul, atingindo os maiores valores na direção 
SSE e predominância para esta direção. 
 
 

(A) 

(B) 

 
 
Figura 14 - Diagramas polares de energia de pico e direção 
de propagação das ondas em Rio Grande, 2001. A) verão 

B) outono. 
 
 

Os regimes ondulatórios, correspondentes 
as vagas e ondulações, estão presentes nas duas esta-
ções do ano analisadas em Tramandaí e em Rio 
Grande. Entretanto, maiores concentrações de vagas 
são observadas nas direções entre E e ESE no verão, 
com uma predominância de E em Tramandaí e ESE 
em Rio Grande, enquanto que as ondulações ocor-
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rem com maior freqüência na direção SSE nos dois 
locais estudados. 

Para as duas estações estudadas é possível a-
firmar que não existem diferenças significativas no 
clima de ondas, do mesmo modo como foi concluí-
do por Wainer (1963). 
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The Pattern of Summer and Autumn Waves on the 
South and North Coast of Rio Grande do Sul 
 
ABSTRACT 
 

Data series were analyzed to compare the ocean 
wave-field between the south and north coast of Rio Grande 
do Sul. The series were acquired using the Datawell wave-
rider directional ondograph anchored in October 1996 near 
the mouth of Patos Lagoon in Rio Grande, and in Novem-
ber 2006 at Tramandai beach, both at a depth of 17 m. In 
this study the data measured are presented, involving sig-
nificant height, significant period, energy and peak direc-
tion of the waves recorded. The results indicate a great 
similarity between the autumn and summer wave regime 
behavior for these two sites. The significant heights in 
summer, at Tramandaí and Rio Grande, were distributed 
with proportional values between 1.5 and 3.0 m from ESE 
to SSE, predominantly in the SE direction at Tramandaí, 
and SSE at Rio Grande. In autumn at Tramandaí, the 
results indicated significant height with a predominance of 
the SSE direction, the highest frequencies reaching values 
between 1.0 and 2.0 m. At Rio Grande the significant 
heights occur in the SE quadrant, reaching maximum 
values of 5.0 m with a progressively increasing frequency 
from E to SSE.   
Keywords: ocean waves; wave pattern. 
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RESUMO 
 

Uma das importantes aplicações da análise de sistemas no planejamento de recursos hídricos diz respeito à determi-
nação de estratégias operacionais para sistemas de múltiplos reservatórios, elementos indispensáveis aos aproveitamentos 
hídricos, cuja operação é alvo de análises que podem envolver muitas restrições e variáveis de decisão. Fica evidenciada, 
portanto, a necessidade de a operação destes ser otimizada, propiciando assim, o seu melhor aproveitamento, com o menor 
custo para a sociedade. O presente trabalho apresenta um estudo da operação otimizada de um sistema de reservatórios desti-
nado à geração de energia elétrica, usando um modelo de otimização composto de algoritmos genéticos e o SIMPLEX de Nel-
der e Mead, acoplado à Programação Linear Sucessiva. Em conformidade com a proposta de Reis et al. (2005), o problema 
de otimização é resolvido através da decomposição em subproblemas seqüenciais independentes relativos a cada estágio de 
operação, conectados entre si por supor que os volumes dos reservatórios no final de cada estágio correspondam ao estado do 
sistema no início do estágio subseqüente. Para estimular a utilização mais eficiente dos volumes armazenados, no suprimen-
to das demandas hídricas dos estágios futuros, são aplicados FRCs (fatores de redução de custo) sobre os volumes armazena-
dos remanescentes no final de cada estágio. Um estudo é realizado para o sistema de reservatórios do rio São Francisco, cujos 
resultados aqui reportados mostram-se promissores. 
 
Palavras Chave: Otimização; sistema de reservatórios; algoritmo genético; programação linear sucessiva. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A engenharia de recursos hídricos tem co-
mo objetivo promover mudanças qualitativas e 
quantitativas no sentido de adequar as disponibili-
dades de água aos padrões de demanda hídrica cor-
respondentes. A grande dificuldade encontrada é 
referente à complexidade das decisões envolvidas, 
devido às diferentes possibilidades de projeto e ope-
ração dos sistemas, à variabilidade das disponibili-
dades e demandas de natureza estocástica, bem 
como ao confronto de interesses conflitantes dos 
múltiplos usos. 

O planejamento de recursos hídricos tem 
sido amplamente estudado, principalmente no que 
diz respeito à determinação de regras de operação 
de sistemas hídricos, em busca de políticas opera-

cionais cada vez mais eficientes no uso e alocação da 
água. 

A adoção de técnicas de análise de sistemas 
no planejamento e gerenciamento de sistemas hí-
dricos representa um grande avanço na engenharia 
de recursos hídricos. Tais técnicas devem desempe-
nhar papel importante no projeto e na operação de 
sistemas complexos, pois não se deve dimensionar 
ou operar sistemas sem que parâmetros técnicos, 
econômicos, ou de outra natureza tenham norteado 
a decisão. 

A escolha da técnica a ser utilizada depende 
do horizonte de planejamento, das características do 
sistema considerado, da avaliação dos dados e dos 
objetivos e restrições existentes. 

Pereira & Pinto (1985) estabelecem que o 
objetivo da operação otimizada de reservatórios é 
encontrar estratégias de operação para cada estágio 
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do período de planejamento, de acordo com o esta-
do inicial do sistema. Tais autores afirmam que a 
operação ótima de um sistema de reservatórios é 
caracterizada pela dependência entre a decisão to-
mada em um dado estágio do horizonte de plane-
jamento e as futuras conseqüências desta decisão. 
Características como a existência de múltiplos reser-
vatórios interconectados e a necessidade de otimiza-
ção para um horizonte de operação extenso, aliadas 
às não-linearidades inerentes a tais sistemas, tornam 
os respectivos problemas complexos. Assim, diversas 
aproximações para a resolução do problema vêm 
sendo apresentadas na literatura, envolvendo a sim-
plificação do sistema físico real, tratamento deter-
minístico, etc. 

Segundo Simonovic (1992), independente 
do caso em estudo, para a resolução de problemas 
envolvendo reservatórios, as relações entre as aflu-
ências, capacidade de armazenamento, vazão regu-
larizável e garantia de regularização da operação dos 
reservatórios devem ser encontradas. 

Labadie (2004) afirma que a otimização da 
operação de reservatórios deve incluir medidas de 
desempenho dos sistemas, tais como a eficiência 
(maximização de um benefício ou minimização de 
um prejuízo), a sobrevivência (respeito aos limites 
impostos que proporcionem uma subsistência mí-
nima) e a sustentabilidade (continuidade dos aspec-
tos econômicos, sociais, culturais e ambientais da 
sociedade humana).  

Muitos modelos e algoritmos matemáticos 
destinados à operação de reservatórios já foram 
desenvolvidos e apresentados na literatura com ex-
tensas revisões publicadas por Yeh (1985), Siminovic 
(1992), Wurbs (1993), Labadie (2004), Lima e Lan-
na (2005), Bravo et. al (2005) entre outros. 

Recentemente, algoritmos evolucionários 
tais como os algoritmos genéticos (AGs) têm se mos-
trado muito eficientes na resolução de problemas 
desta natureza. Oliveira e Loucks (1997) estimaram 
regras de operação para um sistema de múltiplos 
reservatórios utilizando AGs. Orero e Irving (1998) 
também utilizaram AGs para o planejamento da 
operação horária de um sistema de reservatórios em 
cascata destinado à geração de energia elétrica, com 
a consideração acerca de todas as não-linearidades 
do problema. Wardlaw e Sharif (2000) exploraram o 
potencial de implementações alternativas de AGs 
para o problema da operação de quatro reservató-
rios com uma abordagem determinística em um 
horizonte finito. Cai et al. (2001) combinou os AGs 
com a programação linear para otimizar um siste-
mas cinco de reservatórios destinados à geração de 
energia elétrica e ao abastecimento d’água. Reis & 

Akutsu (2002) aplicaram AGS a um sistema hipoté-
tico de quatro reservatórios, considerando o estado 
inicial do sistema conhecido com uma atenção es-
pecial à ordem de grandeza dos pesos associados às 
restrições do problema e à influência dos volumes 
armazenados inicialmente nos reservatórios. Celeste 
et al. (2003) aplicaram um modelo de otimização 
baseado em AGs para determinar a alocação hídrica 
ótima de um sistema de recursos hídricos, em tempo 
real, sujeito a usos múltiplos e responsável pelo abas-
tecimento d’água da cidade de Matsuyama, localiza-
da no Japão. Tospornsampan et al. (2005) aplicaram 
os AGs combinados com a programação dinâmica 
diferencial discreta para otimizar a operação de um 
sistema de múltiplos reservatórios. Nascimento et al. 
(2007) utilizaram uma abordagem multi-objetivo 
com algoritmos evolucionários para a otimização da 
operação do sistema de reservatórios do rio São 
Francisco. Jothiprakash e Shanthi (2009) compara-
ram a otimização de um sistema de reservatórios 
utilizando AGs e Programação Dinâmica Estocástica, 
utilizando como objetivo os desvios quadráticos das 
liberações e dos volumes desejados. 

Os algoritmos evolucionários, dentre eles os 
AGs, possuem algumas vantagens em relação às 
técnicas clássicas de otimização, como a utilização 
de informações diretas acerca da função objetivo, 
não havendo a necessidade da determinação de 
derivadas. Outra vantagem apresentada pelos algo-
ritmos evolucionários é o fato destes trabalharem 
com população de soluções, o que possibilita uma 
avaliação mais abrangente do espaço de busca a 
cada iteração. Os algoritmos evolucionários traba-
lham com população de soluções aleatórias e ope-
radores estocásticos, o que possibilita uma maior 
capacidade de “fuga” de ótimos locais, além de man-
ter uma maior diversidade da população.  

Face ao exposto, o presente artigo enfoca o 
problema da operação de sistemas de reservatórios, 
aplicando e propondo modificações no método 
proposto por Reis et al. (2005), cujas vantagens in-
cluem a possibilidade de representação detalhada 
do sistema em estudo e a obtenção de parâmetros 
úteis à sua operação futura. Esta pesquisa busca 
contribuir para o aprimoramento da operação óti-
ma de sistemas de reservatórios, pois alia as vanta-
gens do referido método ao emprego da Programa-
ção Linear Sucessiva para dar tratamento às não-
linearidades do problema além de uma hibridização 
com o algoritmo de busca local proposto por Nelder 
e Mead (1965). Apresentam-se resultados de um 
estudo realizado aplicado ao sistema de reservatório 
da bacia do rio São Francisco. 
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A OPERAÇÃO ÓTIMA DE RESERVATÓRIOS 
 
 

Estratégias operacionais para sistemas de re-
servatórios podem ser obtidas com base em modelos 
de simulação e/ou em modelos de otimização, neste 
último caso, visando maximizar os benefícios ou 
minimizar os prejuízos oriundos da operação duran-
te o período de planejamento, de acordo com o 
passo temporal adotado (horário, semanal, mensal, 
etc.).   

No caso dos modelos de otimização, os valo-
res ótimos das variáveis de decisão são identificados, 
respeitando-se todas as restrições do problema, se-
jam elas físicas, operacionais ou de outra natureza. 
As equações de balanço hídrico, também conheci-
das como equações de estado do sistema, e os limites 
de capacidade dos reservatórios, constituem restri-
ções típicas do problema de operação de sistemas de 
reservatórios.  

As principais funções objetivo associadas à 
otimização da operação de reservatórios podem ser 
formuladas como a busca da maximização dos bene-
fícios do sistema, minimização dos desvios quadráti-
cos em relação a uma curva guia de operação, mi-
nimização dos desvios quadráticos em relação a uma 
curva de demanda, ou ainda, minimização das per-
das hídricas.  

O problema de otimização da operação de 
um sistema de reservatórios para a geração de ener-
gia elétrica pode ser formulado como de maximiza-
ção da energia elétrica do sistema no período anali-
sado. Matematicamente, o problema pode ser pro-
posto da seguinte forma: 
 
Função Objetivo: 
 
Maximizar  
 

∑∑
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em que V = volume armazenado no reservatório; Va 
= volume natural afluente ao reservatório; Vt = vo-
lume turbinado pelo reservatório; Vv = volume ver-
tido pelo reservatório; A = Área superficial do espe-
lho d’água do reservatório; Ev = Lâmina d’água 
evaporada a partir da superfície; t = Índice que re-
presenta a discretização temporal; i = Índice que 
representa os reservatórios do sistema; Mi = Conjun-
to de reservatórios imediatamente a montante do 
reservatório i; N = Número de reservatórios do sis-
tema, T = Final do período estudado e ρ = Caracte-
rística de geração das turbinas do sistema; 

Observa-se que tanto a função objetivo co-
mo as restrições apresentam não-linearidades. A 
geração de energia é função não-linear da vazão 
defluente e a evaporação é função não-linear do 
volume armazenado pelo reservatório. Para a otimi-
zação da operação do sistema de reservatórios, Reis 
et al. (2005) apresentaram uma aproximação esto-
cástica alternativa ao método de decomposição de 
Benders proposto por Pereira e Pinto (1985), com a 
utilização dos Algoritmos Genéticos e Programação 
Linear. 

A proposta sugere a resolução do problema 
de otimização do sistema de reservatórios assumindo 
a otimização de subproblemas seqüenciais indepen-
dentes relativos a cada estágio de operação, conec-
tados entre si por supor que os volumes dos reserva-
tórios no final de cada estágio correspondam ao 
estado do sistema no início do estágio subseqüente. 
A otimização desses subproblemas foi feita através 
da Programação Linear.  

Para estimular a utilização mais eficiente dos 
volumes armazenados, no suprimento das demandas 
hídricas dos estágios futuros, são aplicados FRCs 
(fatores de redução de custo) sobre os volumes ar-
mazenados remanescentes no final de cada estágio e 
introduzidos na forma de penalidades negativas 
(incentivos) na função objetivo dos problemas seri-
ados de PL. Esses FRCs, determinados via algoritmos 
genéticos, são vetores de pesos que variam de acor-
do com a sazonalidade (período do ano) e o reser-
vatório considerado. 

Esses dois passos de otimização, desenvolvi-
dos através da hibridização de PL e AG, foram ne-
cessários para a obtenção dos valores mais adequa-
dos para os pesos em questão. 

Na proposta original de Reis et al. (2005), os 
problemas seriados de otimização para cada estágio 
consistiam na minimização do importe hídrico ne-
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cessário ao sistema, acrescido da função “estímulo” à 
manutenção do armazenamento nos reservatórios. 
No presente trabalho, os problemas seriados consis-
tem na maximização da energia gerada pelo sistema 
em cada estágio, também acrescido da função “estí-
mulo” à manutenção do armazenamento nos reser-
vatórios, formulada da seguinte forma: 
 

Maximizar (i)
1t

T
t

(i)
tt

(i)
t .VFRC].V[ +

=

+∑
N

i 1

ρ     (6) 

 
Sujeito às mesmas restrições apresentadas 

pelas equações (2) a (5). 
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FRCt = vetor de fatores de redução de custo para o 
período t; wj = peso associado ao período t, corres-
pondente ao mês j; wNT+i = peso associado ao reserva-
tório i; NT = o número de intervalos de tempo con-
siderados, representando o horizonte de planeja-
mento. G é uma constante multiplicadora necessária 
para correção da ordem de grandeza dos coeficien-
tes da função “estímulo”. 

Os pesos (w) tiveram uma faixa de variação 
definida pelos autores entre 0 e 1. Por este motivo, 
fez-se necessário o uso da constante multiplicadora 
G. 

Uma vez conhecidos os valores dos FRCs, a 
decisão do problema consiste na determinação das 
variáveis de decisão operacionais (vazões turbina-
das) propriamente ditas, através da resolução de 
sucessivos problemas de PL, ao longo de estruturas  
que podem representar possibilidades em termos 
das afluências naturais futuras.  

Reis et al. (2005) consideraram algumas 
simplificações para tornar o problema da operação 
de reservatórios linear. Assim, não foram computa-
das a perdas hídricas decorrentes da evaporação a 
partir do espelho d'água dos reservatórios e consi-
derou-se constante a característica de geração de 
cada usina, que depende da variação temporal do 
nível d'água dos reservatórios. Reis e Pinheiro 
(2005) empregaram o mesmo método iterativamen-
te para incorporar a evaporação, aplicado ao macro-
sistema de reservatórios de abastecimento de Forta-
leza (CE). 

METODOLOGIA UTILIZADA 
 
 

Este trabalho representa uma extensão da 
metodologia proposta por Reis et al. (2005). Para 
dar tratamento às não-linearidades características da 
evaporação e da variação da característica de gera-
ção de cada usina, foi utilizado um algoritmo não-
linear de Programação Linear Sucessiva. 

Para a determinação dos Fatores de Redu-
ção de custo(FRCt), esta pesquisa utilizou Algorit-
mos Genéticos(AGs). Um refinamento das soluções 
foi proposto com a utilização do algoritmo de busca 
local SIMPLEX de Nelder e Mead. 
 
Algoritmos Genéticos (AGs) 
 

Introduzidos por Holland (1975), os Algo-
ritmos Genéticos são técnicas de busca inspiradas e 
fundamentadas nos processos de seleção e genética 
natural. Dada uma população inicial de soluções, 
esta evolui até convergir para uma solução, através 
da aplicação de operadores genéticos de seleção, 
cruzamento e mutação. 

Existem na literatura dois tipos básicos de 
AGs, o geracional, com ou sem elitismo, e o Steady 
State. O elitismo, proposto inicialmente por DeJong 
em 1975, baseia-se na transferência das melhores 
soluções de uma população para outra sem altera-
ções, ou seja, sem a aplicação dos operadores gené-
ticos de recombinação e mutação. Desta forma, tais 
soluções não são perdidas de uma geração para 
outra. Vale ressaltar que o elitismo pode estimular a 
ocorrência de máximos locais. 

No AG geracional sem elitismo, a cada gera-
ção toda a população é substituída, gerando n solu-
ções “filhas” a partir de n soluções “pais”. Caso o 
elitismo seja utilizado, há a preservação das p me-
lhores soluções a cada iteração, conforme o concei-
to introduzido anteriormente. No AG Steady State, a 
cada iteração são criadas n soluções “filhas” para 
substituir as n piores soluções “pais” da população. 
Neste trabalho optou-se pela escolha do AG Steady 
State. 

As soluções do problema podem ser codifi-
cados de diversas maneiras (binários, inteiros, reais, 
etc.). A maioria dos trabalhos encontrados na litera-
tura acerca da utilização dos Algoritmos Genéticos 
utiliza a codificação binária, em que cada solução é 
um vetor composto de zeros e uns, com cada bit 
representando um gene. 

Apesar de a representação binária ser mais 
tradicional, a representação real gera vetores solu-
ções menores e mais naturalmente compreendidos. 
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A escolha entre as representações binária e real tem 
sido tema de várias pesquisas e muitas delas têm 
demonstrado a eficiência da utilização da represen-
tação real (Michalewicz e Attia, 1994). No presente 
trabalho, as soluções serão representadas por núme-
ros reais. 

Segundo recomendações de Nascimento 
(2006), os operadores genéticos utilizados foram a 
recombinação aritmética com probabilidade de 
recombinação de 0,8, seleção por Roda da Roleta 
das soluções remanescentes e probabilidade de mu-
tação de 0,0588 (1/L), em que L é o número de 
variáveis de decisão (no caso 17) ou a dimensão do 
vetor decisão.  

A busca realizada por estes algoritmos visou 
à maximização da energia total gerada pelo sistema, 
de uma forma global, para todo o horizonte de pla-
nejamento. Foram produzidos, aleatoriamente, valo-
res reais para o vetor W de variáveis de decisão, den-
tro da faixa pré-estabelecida para elas, ou seja, o 
intervalo de 0 a 1. O vetor W de pesos compensató-
rios determinados pelos AGs é composto dos ele-
mentos wj, com j=1,2...12, relativos aos meses do ano 
e wNT+i, com i=1,..5, relativos aos reservatórios do 
sistema,  cujos produtos, ampliados de G, dão ori-
gem aos fatores de redução de custo. 

Uma forma alternativa à apresentada por 
Reis et. al. (2005) para a determinação dos Fatores 
de Redução de Custo foi proposta neste trabalho. 
Nela, eliminou-se a utilização da constante multipli-
cadora G e gerou-se diretamente o vetor de pesos W 
dentro de faixas pré-estabelecidas e de amplitudes 
variáveis.  

Desta forma, pode-se analisar a influência 
dessa constante multiplicadora na evolução da oti-
mização e na velocidade de convergência dos Algo-
ritmos Genéticos. 
 
Programação Linear Sucessiva 
 

A Programação Linear Sucessiva foi utiliza-
da para resolver cada um dos problemas seriados, a 
partir dos valores determinados pelos AGs para os 
FRCs. A proposta de utilização da Programação 
Linear Sucessiva para contornar os efeitos das não-
linearidades é devido ao seu menor tempo de pro-
cessamento em relação aos demais algoritmos de 
programação não-linear e à vantagem de se poder 
utilizar código de programação linear padrão. Yeh 
et al. (1979) reportam de maneira completa as van-
tagens da utilização de PL na operação de reservató-
rios. 

Exemplos da aplicação de Programação Li-
near Sucessiva na otimização de sistemas de reserva-

tórios podem ser encontrados nos trabalhos de Yeh 
et. al (1979), Tao e Lennox (1991) e Ko et al. 
(1992). 
 
 
ESTUDO DE CASO 
 
 

A metodologia apresentada foi aplicada ao 
sistema de reservatórios do rio São Francisco. Esse 
sistema está implantado fundamentalmente para 
geração de energia elétrica. Contudo, ao longo das 
últimas décadas, as demandas de água para irrigação 
vêm aumentando significativamente. Caso as proje-
ções de demanda de irrigação para o futuro se con-
cretizem, haverá uma intensificação no conflito 
entre esses usos da água na bacia.  

O rio São Francisco possui uma extensão de 
2.863 km com uma área de drenagem da bacia cor-
respondente a 636.920 km² (8% do território nacio-
nal). Abrange 503 municípios e sete Estados (Bahia, 
Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás 
e Distrito Federal) (ANA, 2005) e conta com cinco 
reservatórios no seu curso principal, dos quais dois 
são de grande capacidade de acumulação, a saber: 
Três Marias e Sobradinho. Esses dois reservatórios 
permitem regularização plurianual de vazões, isto é, 
possuem ciclos de enchimento e esvaziamento supe-
riores a um ano. Os principais reservatórios situados 
no rio São Francisco são mostrados de forma es-
quemática na Figura 1. 
 

 
 

Figura 1 - Esquema topológico dos reservatórios do rio 
São Francisco. 

 
 

Os reservatórios da bacia do rio São Francis-
co foram construídos com a finalidade principal de 
produção de energia elétrica, mas devido à sua im-
portância estratégica na regularização do rio, po-
dem-se considerar outros usos para a água nos seus  
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Tabela 1 - Reservatórios/Usinas da bacia do rio São Francisco. 

 
Reservatório 
Usina 

Empresa 
Operadora 

Volume Útil 
(hm³) 

NA máx. 
Normal (m) 

NA mín. 
Normal (m) 

Potência ins-
talada (MW) 

Três Marias Cemig 15.278 572,5 549,2 396 
Sobradinho Chesf 28.669 392,5 380,5 1050 
Itaparica Chesf 3.548 304,0 299,0 1500 
Moxotó Chesf - 251,5 251,5 400 
P. Afonso 1, 2 e 3 Chesf - 251,5 251,5 1423 
P. Afonso 4 Chesf - 251,5 251,5 2460 
Xingo Chesf - 138,0 138,0 3000 

 
 

Tabela 2 - Principais restrições operativas do sistema do rio São Francisco. 

 
Aproveitamento 

Vazão Mínima a Jusante 
(m3/s) 

Taxa de variação da 
defluência (m3/s/dia) 

Vazão Máxima a Jusante 
(m³/s) 

Três Marias 500 500 a 700 2500 
Sobradinho 1300 1000 8000 
Itaparica 1300 - - 
Moxotó - - - 
P.Afonso 1/3 - - - 
P.Afonso 4 - - - 
Xingó 1300 - 8000 

 
 
procedimentos operativos, tais como, irrigação, na-
vegação e controle de cheias. As principais caracte-
rísticas desses reservatórios/usinas são mostradas na 
Tabela 1. 

Os dados cadastrais e hidrometeorológicos 
dos reservatórios/usinas foram coletados junto às 
fontes do setor elétrico, como o sítio do ONS 
(www.ons.org.br), o SIPOT (Sistema de Informações 
do Potencial Hidrelétrico Brasileiro — versão 4.0) da 
Eletrobrás e nas publicações de Lopes et. al (2002) e 
Brandão (2004). Nos casos das curvas cota-volume, 
cota-vazão (curva chave do canal de fuga) e cota-
área, o setor elétrico utiliza polinômios de quarto 
grau que seguem a seguinte formatação: Y = C0 + 
C1.X1 + C2.X2 + C3.X3 + C4.X4. 

Quanto às vazões naturais médias mensais 
nos aproveitamentos, foram utilizadas as séries refe-
rentes ao período janeiro de 1931 a dezembro de 
2001. Estas vazões foram recentemente corrigidas 
pela ONS, porém foram utilizadas as vazões disponí-
veis em Brandão (2004), que também foram obtidas 
junto à ONS, antes das referidas correções. 

Segundo documentos do ONS (2002a), as 
principais restrições operativas para esses reservató-
rios são apresentadas na tabela 2. 

Com relação às demandas para irrigação, a 
Agência Nacional das Águas (ANA), em atendimen-
to às solicitações do setor elétrico quanto aos valores 
de demandas atuais e futuras para irrigação na bacia 
do rio São Francisco, emitiu a Resolução 145 de 22 
de julho de 2002 (ANA, 2002) para a determinação 
desses valores de demanda. Com base no fator de 
sazonalidade médio para as demandas na bacia do 
rio São Francisco, que representa a parcela mensal 
média das demandas, pode ser estimada as vazões 
médias mensais retiradas para a irrigação, conforme 
avaliado pela ANA (Lopes et al., 2002). Não foram 
admitidas taxas de retorno da água destinada à irri-
gação.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Com o intuito de tecer uma análise compa-
rativa do método estudado, os resultados obtidos 
foram confrontados com os apresentados por Bran-
drão (2004), que também estudou a operação do 
sistema de reservatórios do rio São Francisco, com a 
aplicação de um algoritmo de programação Não-
Linear. Utilizou o pacote MINOS que implementa o 
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método do gradiente reduzido em combinação com 
o método quasi-Newton.  

Para obter as regras com base na série histó-
rica, o referido autor escolheu quatro séries de seis 
anos que representassem cenários definidos como 
seco, mediano e úmido e o cenário correspondente 
ao período crítico do setor hidrelétrico que, segun-
do o autor, ocorreu na metade da década de 50. 
Para o processamento, esse cenário crítico foi defi-
nido com base no período de maio de 1951 a abril 
de 1957.  

Os estudos de seleção dos demais cenários 
hidrológicos foram desenvolvidos a partir das séries 
de vazão de Três Marias e Sobradinho, principais 
séries ao longo do rio. Para a definição dos cenários, 
o autor determinou a distribuição conjunta das mé-
dias móveis de Três Marias e a incremental de So-
bradinho, obtendo os pontos correspondentes ao 1º, 
2º e 3º quartil, ou seja, períodos de 6 anos consecu-
tivos cujas médias móveis estão associadas a probabi-
lidades acumuladas conjuntas, respectivamente, 
iguais a 25%, 50% e 75%. Com base nos resultados, 
os cenários hidrológicos foram caracterizados da 
seguinte forma:  
 
 

• Cenário seco: correspondente aproxima-
damente a uma probabilidade acumulada 
igual a 25%, cujas vazões médias referem-se 
ao período outubro de 1966 a setembro de 
1972.  

• Cenário mediano: correspondente aproxi-
madamente a uma probabilidade acumula-
da igual a 50%, cujas vazões médias referem-
se ao período outubro de 1974 a setembro 
de 1980. 

• Cenário úmido: correspondente aproxima-
damente a uma probabilidade acumulada 
igual a 75%, cujas vazões médias referem-se 
ao período outubro de 1940 a setembro de 
1946.  

 
 

Para permitir uma comparação justa dos re-
sultados obtidos com os apresentados por Brandão 
(2004), adotou-se o mesmo armazenamento inicial 
escolhido para os reservatórios.  

Para esta escolha, foi definido como mês i-
nicial aquele que apresentasse maior média de ar-
mazenamento ao otimizar toda série histórica dis-
ponível (1931 a 2001). Os resultados indicaram que 
as médias mais elevadas referem-se aos armazena-

mentos no final do mês de abril. Os valores resultan-
tes foram os seguintes:  
 

• Três Marias = 83% da capacidade; 
• Sobradinho = 70% da capacidade;  
• Itaparica = 100% da capacidade.  

 
 

Assim, os cenários hidrológicos já definidos 
foram estabelecidos com início no mês de maio do 
ano subseqüente.  

A metodologia empregada no presente tra-
balho não estabelece restrição a priori acerca do 
volume nos reservatórios ao final do período de 
otimização. Logo, a comparação dos resultados ob-
tidos com os apresentados por Brandão (2004) auxi-
lia na verificação da ordem de grandeza dos resulta-
dos já que o referido autor otimiza o período com 
base em premissas acerca do futuro. Para tanto, 
aplicou-se o método híbrido apresentado anterior-
mente à série histórica completa disponibilizada 
pela ONS (1931 — 2001) a fim de se estabelecer o 
melhor conjunto de pesos para os registros históri-
cos. A seguir, com base nos valores obtidos para os 
pesos, procedeu-se à otimização dos períodos de seis 
anos considerados, em escala temporal mensal de 
forma seriada, para os cenários apresentados. 

Para a obtenção dos FRCs, foram feitas si-
mulações para uma série histórica de seis anos (es-
colhida aleatoriamente e compreendida entre 1996 
e 2001), a partir de 30 populações iniciais distintas 
de soluções geradas aleatoriamente e com valores da 
constante multiplicadora G de 10, 50, 100, 200, 500 
e 1000, com os pesos variando na faixa de 0 a 1. 
Foram também analisados os pesos gerados direta-
mente sem a utilização da constante multiplicadora. 

Os resultados mostraram a utilização da 
constante multiplicadora G conduz a uma conver-
gência mais rápida. Os maiores valores para a fun-
ção de aptidão foram obtidos para as constantes 
multiplicadores de 50 e 10, nesta ordem. Esta indi-
cação vai ao encontro dos estudos apresentados por 
Reis et al. (2005) e Reis e Pinheiro (2005), que indi-
cam como 100 o melhor valor para esta constante. 

Como forma de reduzir o esforço computa-
cional e refinar as soluções, foi realizada a hibridiza-
ção do AG com o algoritmo de busca local Simplex, 
proposto por Nelder e Mead (1965). Desta forma, 
alia-se a capacidade dos AG’s de “varrer” os espaços 
de busca com rapidez ao método de busca local 
Nelder e Mead, que também não utiliza derivadas da 
função objetivo e pode promover o refinamento das 
soluções obtidas via AG. 
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As simulações realizadas a partir de 30 po-
pulações iniciais de soluções distintas mostrou que a 
aplicação da hibridização após 100 gerações dos AGs 
produziu resultados próximos dos obtidos em 1500 
iterações de AGs, em termos dos valores da função 
de aptidão. Observou-se ainda uma redução no 
tempo computacional médio neste caso de 19 minu-
tos para 125 s. Desta forma, os resultados indicam 
que a hibridização do AG com o algoritmo de busca 
local Simplex produziu bons resultados na redução 
do tempo computacional e no refinamento da solu-
ção. 

Uma análise estatística simples dos pesos ob-
tidos como resultado pode ser visualizada na Tabela 
3. 
 
Tabela 3 - Estatística dos Pesos obtidos para a série histó-

rica completa. 
 
Pesos Média Desvio CV 
W1 0,554395 0,212137 0,38 
W2 0,554224 0,218869 0,39 
W3 0,650508 0,244441 0,38 
W4 0,673156 0,216326 0,32 
W5 0,601333 0,209368 0,35 
W6 0,600185 0,185486 0,31 
W7 0,556742 0,234813 0,42 
W8 0,553946 0,214521 0,39 
W9 0,516363 0,217970 0,42 
W10 0,459324 0,287600 0,63 
W11 0,431731 0,287876 0,67 
W12 0,421039 0,222360 0,53 
W13 0,554036 0,293034 0,53 
W14 0,074914 0,035696 0,48 
W15 0,580888 0,263477 0,45 
W16 0,492825 0,345268 0,70 
W17 0,474589 0,302671 0,64 

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

Tempo (meses)

%
 C

ap
ac

id
ad

e

Três Marias Sobradinho Itaparica
 

 
Figura 2 - Volumes Armazenados (Cenário Úmido). 
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Figura 3 - Volumes Armazenados (Cenário Mediano). 
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Figura 4 - Volumes Armazenados (Cenário Seco). 
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Figura 5 - Volumes Armazenados (Cenário Crítico). 

 
 

As Figuras 2 a 5 mostram as curvas de traje-
tórias de armazenamento para cada usina, conside-
rando-se os quatro cenários estudados. Observa-se 
que os volumes armazenados nos reservatórios se-
guem uma oscilação natural decorrente da sazonali-
dade. 

Para os quatro cenários estudados, o reser-
vatório de Sobradinho manteve o menor volume 
percentual armazenado, quando comparado com os 
demais reservatórios. Tal comportamento pode ser 
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explicado, principalmente, pela demanda de irriga-
ção existente à jusante do mesmo. Observa-se clara-
mente um ciclo de enchimento intra-anual no reser-
vatório de Itaparica. 

Para os cenários seco e crítico do setor elé-
trico, o modelo resultou em armazenamento próxi-
mo ao mínimo para o reservatório de Sobradinho 
com uma conservação do volume do reservatório de 
Três Marias para ser utilizado a partir da metade do 
período, momento em que ocorre um maior deple-
cionamento dos reservatórios. 

Nota-se que para os cenários úmido e medi-
ano, a variação dos volumes nos reservatórios ten-
dem a seguir somente o efeito da sazonalidade, pre-
sente tanto nas afluências como nas demandas. 

Os resultados obtidos para a energia média 
mensal gerada com os diversos cenários utilizados 
podem ser visualizados na Tabela 4. 
 

Tabela 4 - Estatística dos Pesos obtidos para a 
série histórica completa. 

 

Cenário 
Energia Média Mensal (MW) 
Modelo Utilizado Brandão (2004)

Seco 5538 5749 
Mediano 6308 6410 
Úmido 6982 7191 
Crítico 4817 5372 

 
 

Os valores obtidos na otimização mostra-
ram-se próximos aos apresentados por Brandão 
(2004), que utilizou um algoritmo de Programação 
Não Linear. Em seu trabalho, Brandão estabeleceu 
que os volumes ao final na simulação devessem ser 
iguais aos do início do período. Esta metodologia, 
não estabelece restrição a priori acerca do volume 
nos reservatórios ao final do período de otimização, 
não é comparável diretamente com a metodologia 
seguida por Brandão (2004), que otimiza somente o 
período em análise. Portanto, as comparações apre-
sentadas servem somente como indicação da ordem 
de grandeza dos resultados. 

Vale frisar ainda que a metodologia em es-
tudo não estabelece regras de operação a priori, o 
que demonstra um avanço da técnica utilizada. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Este trabalho utilizou e propõe modifica-
ções no procedimento híbrido de Algoritmos Gené-

ticos e Programação Linear, apresentado por Reis et 
al. (2005), como uma aproximação estocástica ao 
método de decomposição de Bender proposto por 
Pereira e Pinto (1985). 

Para tanto, a Programação Linear utilizada 
originalmente foi substituída pela Programação 
Linear Sucessiva e incorporou-se o algoritmo SIM-
PLEX proposto por Nelder e Mead (1965) para 
refinar as soluções apresentadas pelos AGs. Com 
essa substituição, foi possível considerar todas as não 
linearidades do problema de otimização da opera-
ção de sistemas de reservatórios e aplicar a metodo-
logia a um sistema real. A metodologia empregada 
visou maximizar a energia gerada pelo sistema de 
estudo, considerando as demandas hídricas como 
restrições do problema.  

O estudo de caso analisado diz respeito aos 
reservatórios existentes na bacia do rio São Francis-
co, totalizando cinco usinas em cascata, em que duas 
operam a fio d’água, o complexo Paulo Afonso-
Moxotó e Xingo. Os principais reservatórios, com 
capacidade de regularização pluri-anual, são Três 
Marias e Sobradinho, seguidos do reservatório de 
Itaparica, com capacidade de regularização intra-
anual. 

Para a determinação das variáveis indiretas 
dos problemas, os Fatores de Redução de Custo, 
foram utilizados os Algoritmos Genéticos do tipo 
steady state. 

A comparação dos resultados com os apre-
sentados por Brandão (2004) permitiu concluir que, 
embora o modelo de otimização utilizado não fixas-
se regras operacionais a priori, ele possibilita a de-
terminação de estratégias de operação relativamente 
bem definidas a partir dos resultados da otimização, 
pois estes se aproximaram do ótimo dos períodos 
analisados. 

A operação dos reservatórios foi analisada 
de acordo com quatro cenários pré-estabelecidos: 
seco, mediano, úmido e crítico. As curvas de trajetó-
rias de armazenamento para cada usina, conside-
rando-se os quatro cenários estudados, seguiram 
uma oscilação natural decorrente da sazonalidade. 

Na análise da operação dos múltiplos reser-
vatórios, o reservatório de Sobradinho apresentou 
um menor volume percentual decorrente, princi-
palmente, da demanda de irrigação existente à ju-
sante do mesmo. Observou-se claramente um ciclo 
de enchimento intra-anual no reservatório de Itapa-
rica. 

Para os cenários seco e crítico do setor elé-
trico, o modelo resultou em armazenamento próxi-
mo ao mínimo para o reservatório de Sobradinho 
com uma conservação do volume do reservatório de 
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Três Marias para ser utilizado a partir da metade do 
período, momento em que ocorre um maior deple-
cionamento dos reservatórios. 

Nota-se que para os cenários úmido e medi-
ano, a variação dos volumes nos reservatórios tende-
ram a seguir somente o efeito da sazonalidade, pre-
sente tanto nas afluências como nas demandas. 

Vislumbram-se diversas investigações a se-
rem realizadas, dentre as quais incluem-se a análise 
detalhada da estrutura de pesos arbitrados e a possi-
bilidade do tratamento multiobjetivo do problema, 
em conformidade com o conceito de Pareto, como 
uma possibilidade de dar tratamento mais abran-
gente ao mesmo problema.  

A questão da incerteza das afluências natu-
rais deve ser incorporada, possibilitando a análise da 
influência desta incerteza na determinação dos Fa-
tores de Redução de Custo e no processo de otimi-
zação como um todo. 
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Optimized Operation Study applied to a Hydropow-
er Reservoir System 
 
ABSTRACT 
 

One of the major uses of system analysis tech-
niques in water resources planning is the determination of 
the operational strategies for multiple reservoir systems, 
essential for better water utilization, whose operation is the 
subject of analyses involving many constraints and deci-
sion variables. This operation must be optimized for best 
use at lowest cost.  The main objective of research on the 
optimal operation of a reservoir system is hydropower gen-
eration. The optimization framework employs first a hybrid 
model which corresponds to a combination of Genetic Algo-
rithms and Nelder and Mead´s SIMPLEX followed by 
Successive Linear Programming. According to Reis et al., 
2005, the optimization problem is solved by decomposing it 
into independent sequential sub-problems corresponding to 
each stage of the operation. It must be inferred that the 
reservoir storage volume at the end of one stage and at the 
beginning of the subsequent one is the same. In order to 
promote more efficient use of the water utilized to supply 
future stage demands, CRFs (cost reduction factors) is 
applied to the remaining storage at the end of each stage. A 
study on the São Francisco River System was conducted, 
and the data reported here are promising. 
Keywords: optimization, reservoir systems, genetic algo-
rithm, Nelder and Mead, successive linear programming. 
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RESUMO 
 

Informações mais precisas e confiáveis sobre os recursos hídricos, em tempo real, são fundamentais para permitir a 
antecipação de ações importantes para o processo de gestão das águas. Com recursos dos Sistemas de Informações Geográficas 
e avanços da informática e telecomunicações, é possível gerenciar os recursos hídricos de forma mais eficiente e conforme os 
princípios estabelecidos na Política Nacional de Recursos Hídricos. O sistema integrado em rede, denominado AQUORA, 
baseia-se na estruturação de um acervo das informações necessárias à gestão de outorgas de uso da água, em um banco de 
dados simples e on-line, aplicado, inicialmente, à bacia do rio Doce. Este artigo apresenta a metodologia desenvolvida para a 
construção da base de dados hidrológicos e o desenvolvimento de um sistema de gestão on-line, integrando a base georreferen-
ciada aos formulários dos processos de outorga de direito de uso. Utilizando imagens orbitais e séries históricas de estações 
fluviométricas e pluviométricas, estimou-se a disponibilidade hídrica trimestral ao longo de toda a hidrografia. A considera-
ção do período trimestral mostrou-se eficaz na flexibilização dos critérios de outorga e a base hidrológica georrefrenciada, o 
pilar para um sistema de gestão orientado às bacias hidrográficas. O sistema de gestão on-line, além de armazenar as infor-
mações pertinentes aos processos de outorgas e obter a disponibilidade hídrica mensal para qualquer seção da rede hidrográfi-
ca, é capaz de avaliar o impacto da concessão de uma nova outorga com base na disponibilidade a jusante e manter atuali-
zada a disponibilidade hídrica em toda a rede hidrográfica. 
 
Palavras-chave: Sistemas de informação, outorga, controle em tempo real, rio Doce. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A crescente demanda de água para satisfazer 
seus múltiplos usos tem contribuído para o aumento 
de seu consumo e, consequentemente, dos conflitos 
entre usuários em diversas bacias hidrográficas do 
Brasil. Neste sentido, é crescente a discussão sobre a 
melhor forma de gerenciar e normatizar o uso da 
água para atender aos seus mais diferentes fins, de 
modo a garantir a sustentabilidade do uso dos re-
cursos hídricos pelas gerações futuras.  

Além de considerar a água como um bem 
de domínio público e adotar a bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento, a Política Nacional 
de Recursos Hídricos — PNRH, instituída pela Lei n.º 
9.433, de 1997 (Brasil, 1997), aponta que a gestão 
dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 
contar com a participação do Poder Público, dos 
usuários e da sociedade. 

Entre os instrumentos da PNRH, a outorga 
de direito de uso dos recursos hídricos se destaca 
como um dos mais importantes, tendo como objeti-

vos principais assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo da água, bem como o efetivo exercício 
dos direitos de acesso à água. 

Para que os órgãos gestores possam analisar 
os pleitos de outorga, de forma segura e eficaz, é 
necessário ter conhecimento da disponibilidade 
hídrica na bacia hidrográfica e sistematizar o proces-
samento das informações referentes aos usos múlti-
plos, avaliando os impactos gerados a partir de de-
terminado cenário de utilização da água. 

Assim, outro instrumento de gestão, muito 
importante, é o Sistema de Informações sobre Re-
cursos Hídricos, que apresenta como princípios 
básicos: a) descentralização da obtenção e produção 
de dados e informações; b) coordenação unificada 
do sistema; e c) acesso aos dados e informações 
garantido a toda a sociedade (Brasil, 1997). 
 Embora tenha havido grandes avanços no setor, 
a gestão deste recurso público continua fragmenta-
da entre os Estados e os processos de outorga cen-
tralizados nas entidades gestoras Estaduais, quando 
a bacia hidrográfica é que deveria ser a unidade de 
planejamento e gestão.    
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Outro ponto importante é que atualmente, 
as informações necessárias ao controle dos usos dos 
recursos hídricos permanecem armazenadas em 
formato estático em instituições de pesquisa e ges-
tão, dificultando a recuperação e utilização por par-
te dos gestores e usuários.  

Uma reflexão sobre o papel das ciências no 
apoio ao manejo racional do meio ambiente, por 
meio da aplicação dos instrumentos modernos e 
eficientes de que se dispõem na atualidade, sugere 
que as inovações científicas devem nortear os pro-
cessos de tomada de decisões, a formulação de polí-
ticas e aproximar a ciência da sociedade (CNUMAD, 
1992). No caso dos recursos hídricos, percebe-se 
ainda, o caráter estratégico das pesquisas aplicadas 
que buscam cruzar tecnologias de diferentes áreas de 
conhecimento para uma gestão mais eficiente. 
  O desenvolvimento do sistema denominado 
AQUORA aliou os avanços da hidrologia, do geo-
processamento e da gestão da informação com o 
objetivo de criar um sistema computacional funda-
mentado nos conceitos da democratização da in-
formação, de unificação dos cadastros de usuários 
de água e na automação dos processos de outorga, 
respeitando os critérios definidos por cada órgão 
gestor de recursos hídricos.  
  Dessa forma, o artigo apresenta o desenvol-
vimento do sistema multi-usuário (cliente-servidor) 
para gestão integrada e participativa dos recursos 
hídricos, denominado AQUORA. São discutidos os 
métodos e resultados desde a construção da base de 
dados hidrológicos até a validação das rotinas auto-
máticas em ambiente Web.  

Os métodos descritos neste artigo visam a 
aperfeiçoar a eficiência de um sistema de informa-
ções, no que se refere à qualidade das informações 
contidas no banco de dados. Dessa forma, apresen-
ta-se uma metodologia para construção da base de 
dados hidrológicos, aplicada ao sistema de controle 
de usos da água, AQUORA. 
  A metodologia desenvolvida é aplicável a 
qualquer bacia e sugere a criação de novos sistemas 
capazes de expandir e modernizar a participação 
dos múltiplos usuários na gestão integrada dos re-
cursos hídricos. Como demonstração é apresentada 
uma aplicação do sistema para o controle das outor-
gas superficiais e atualização da disponibilidade 
hídrica na bacia do rio Doce, onde atuam diferentes 
organismos gestores. 
 
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

Nos últimos 10 anos o Brasil vem avançan-
do, não sem grandes dificuldades, na implantação 

de um sistema de gerenciamento de recursos hídri-
cos descentralizado, participativo e que caminhe 
para a auto-sustentabilidade. São princípios estabe-
lecidos pela lei federal de recursos hídricos e nas leis 
estaduais da mesma natureza. Trata-se de um mode-
lo inovador, sem similar no mundo, que tem exigido 
delicadas negociações entre usuários de recursos 
hídricos, sociedade civil e gestores públicos (CIDS-
FGV, 2003). 

Tucci (2006) ressalta a importância da cria-
ção de instituições como a Agência Nacional das 
Águas - ANA e o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos - CNRH, mas alerta que este arcabouço 
institucional é a condição necessária, mas não sufi-
ciente para alcançar o desenvolvimento sustentável 
dos recursos hídricos, pois o marco institucional é 
um processo e não o fim em si próprio. 

A implementação da PNRH defronta-se com 
a grande necessidade de integração entre os conhe-
cimentos científicos e tecnológicos (ANA, 2008). 
Analisando o estágio atual da PNRH, a Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente - 
SRH/MMA incentiva o desenvolvimento de ferra-
mentas de suporte à decisão com a participação e a 
colaboração dos diversos atores sociais envolvidos no 
processo de gestão, em todo o Brasil (SRH/MMA, 
2006). 

Houve grandes avanços, como a criação de 
Comitês de Bacias; o Fundo Setorial de Recursos 
Hídricos - CT-HIDRO, com maior formação de pes-
quisadores e pesquisas no setor; e o significativo 
aumento da percepção por parte da sociedade com 
relação à gestão da água (Tucci, 2006). 

Mas apesar dos avanços, alguns desafios ain-
da permanecem. Dentre eles destaca-se a questão da 
dominialidade. Como uma bacia possui corpos 
d’água de diferentes dominialidades (rios federais e 
rios estaduais) há uma assimetria na implantação da 
outorga e cobrança pelo uso da água (Thomas, 
2006). Como, então, evoluir a gestão dos usos dos 
recursos hídricos se as gestões são fragmentadas? 

Há a necessidade de sistemas unificados de 
gestão de recursos hídricos, baseados nos preceitos 
da PNRH. Sistemas automáticos capazes de conside-
rar os diferentes critérios na concessão de outorgas, 
adotando a bacia hidrográfica como a unidade de 
planejamento, e capazes de descentralizar a gestão 
incorporando transparência e de promover a parti-
cipação pública na gestão dos recursos hídricos. 

Nesse sentido, entende-se que a proposta do 
sistema de gestão on-line, apoiado na construção de 
uma base de dados hidrológicos consistente, especí-
fica para cada bacia hidrográfica, é estratégica por 
proporcionar uma visão abrangente da situação dos 
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recursos hídricos além de permitir o acompanha-
mento sistemático dos usos múltiplos, fundamen-
tando sobremaneira o controle de usos da água por 
meio da outorga de direito de uso. 
 
Vazões mínimas de referência e critérios de outorga 
 

Geralmente, a vazão de referência utilizada 
nos processos de outorga é a vazão mínima que 
caracteriza uma condição de escassez hídrica no 
manancial, de modo que, quando da ocorrência 
dessa escassez, todos os usuários, ou os prioritários, 
mantenham em operação os usos outorgados.  

No Brasil, apesar dos critérios utilizados pa-
ra avaliação dos pedidos de outorga serem bastante 
diversificados, muitos órgãos gestores têm adotado a 
vazão mínima com sete dias de duração e recorrên-
cia de dez anos (Q7,10) ou a vazão associada às perma-
nências de 90% (Q90) ou 95% (Q95) como valores de 
referência para o processo de outorga, sendo dispo-
nibilizado apenas um percentual destas vazões mí-
nimas de referência (ANA, 2007). 

Na Figura 1 são apresentados os critérios 
para outorga referentes à captação de águas superfi-
ciais estabelecidos por diferentes órgãos gestores de 
recursos hídricos no Brasil (ANA, 2007). 

 

 
 

Figura 1 — Diferentes critérios para outorga em águas 
superficiais estabelecidos por órgãos gestores do Brasil. 

 
 

É fácil observar que a dominialidade dos 
cursos d’água fragmenta a gestão dos recursos hídri-
cos e dificulta a integração das informações, uma vez 
que os órgãos gestores adotam diferentes vazões de 
referência, percentuais outorgáveis e formulários 
para requerimento de outorga, quando a bacia hi-
drográfica é que deveria ser a unidade de planeja-
mento e gestão.  

Atualmente outro ofensor à aplicação da 
PNRH é a adoção de vazões mínimas de referência 
que correspondem às condições anuais de maior 
escassez hídrica, pois este valor anual pode se tornar 
restritivo em bacias onde há maior demanda de 
água, principalmente nos períodos chuvosos quan-
do maior quantidade do recurso poderia ser outor-
gada. Ressalta-se que um dos objetivos da outorga é 
garantir o direito dos cidadãos ao acesso e sendo a 
água um bem de domínio público, sua gestão deve 
ser eficiente e proporcionar o desenvolvimento dos 
empreendimentos produtivos. 

Buscando avaliar a sazonalidade nas vazões 
de referência, os estudos realizados por Catalunha 
(2004) revelaram que a utilização do período tri-
mestral para a determinação das vazões mínimas de 
referência apresenta-se mais adequada ao processo 
de outorga quando comparada com as vazões obti-
das para o período anual. 

De modo semelhante, Lemos (2006) obteve 
vazões mínimas de referência com base nos períodos 
anual e trimestral, concluindo que o uso do período 
trimestral proporciona considerável aumento na 
vazão de referência, flexibilizando o processo de 
outorga, principalmente nos períodos mais chuvo-
sos, quando vazões superiores poderiam ser outor-
gadas em vista da maior oferta do recurso.  

Com a consideração da sazonalidade na o-
ferta de água, torna-se cada vez mais essencial a exis-
tência de informações hidrológicas estruturadas e, 
sobretudo, de órgãos gestores capacitados com sis-
temas gestores para processar tal conhecimento, 
subsidiando intervenções e operações adequadas. 
 
 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

Entre os instrumentos de gestão previstos na 
atual legislação, o Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos - SNIRH tem por objetivos: 
a) reunir, dar consistência e divulgar os dados e 
informações sobre a situação qualitativa e quantitativa 
dos recursos hídricos; b) atualizar permanentemente 
as informações sobre disponibilidade e demanda de 
recursos hídricos; e c) subsidiar a elaboração dos 
Planos de Recursos Hídricos (Brasil, 1997). 

Confrontando os instrumentos da Política 
Nacional com os objetivos do sistema de informação 
sobre recursos hídricos percebe-se que ao associar 
um banco de dados hidrológicos georreferenciado a 
rotinas para gerenciamento dos cadastros de usuá-
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rios, tem-se a possibilidade de criar uma poderosa 
ferramenta de gestão e de apoio à decisão.  

A Agência Nacional de Águas (ANA, 2007b) 
declara que o SNIRH servirá de referência para o 
desenvolvimento dos instrumentos de outorga, en-
quadramento, cobrança e fiscalização dos usos. Para 
tanto, a disponibilidade hídrica deve ser atualizada 
permanentemente e para fins administrativos deve 
estar associada às informações cadastrais obtidas dos 
processos de outorga. 

A ANA (2007b) compreende que a construção 
do SNIRH deve ser realizada de forma conjunta, parti-
cipativa e descentralizada. Neste princípio, a ANA 
descentraliza o processo ao compartilhar com os 
gestores estaduais a organização, implantação e pos-
terior gestão dos sistemas de informações. Já na parti-
cipação da sociedade na construção conjunta do SNI-
RH, destacam-se as pesquisas pela comunidade cientí-
fica, beneficiado pelo Fundo Setorial de Recursos 
Hídricos - CT-HIDRO, com maior formação de pes-
quisadores e pesquisas no setor. 

Mais do que as diferenças nos critérios de 
outorga, a falta de integração das bases de dados e a 
atuação isolada de cada órgão gestor, ignorando a 
presença de outros usuários na mesma bacia, confronta 
com o princípio de adoção da bacia hidrográfica 
como unidade de gestão e planejamento e evidenciam 
a necessidade de um sistema computacional para 
integrar os critérios das políticas federal e estaduais. 
  Vale ressaltar que um sistema de gestão vai 
além dos Sistemas de Suporte à Decisão (SSD), pois 
mais que disponibilizar informações para a tomada 
de decisão e analisar os impactos das intervenções, 
precisam ser dinâmicos e integrar as rotinas técnicas 
e administrativas. Devem também, manter atualizado 
o cenário de utilização dos recursos e servir como 
instrumento para gestão da informação, através de 
consultas, análises e elaboração de relatórios. 
  No contexto da Hidroinformática, sistemas 
de gestão se diferem dos SSD e recebem a denomi-
nação de sistemas de Controle em Tempo Real 
(RTC), pois além de permitir consultas, são capazes 
de gerenciar, com eficiência, as informações 
 
Sistemas informatizados para gestão hídrica 
 

Os objetivos ousados do SNIRH contrastam 
com a carência de pesquisas aplicadas capazes de 
gerar inovações metodológicas e tecnológicas para 
uma gestão integrada e participativa dos recursos 
hídricos. Uma sensível evolução vem ocorrendo 
desde o surgimento dos sistemas de informações 
geográficas (SIGs) e, atualmente, com a integração 
de modelos hidrológicos aos sistemas gerenciadores 

de bancos de dados relacionais (SGBDR). A Figura 2 
apresenta alguns sistemas desenvolvidos no Brasil 
para apoio à gestão de recursos hídricos. 

 

 
 

Figura 2 - Sequência cronológica de alguns sistemas de 
informação de apoio a gestão de recursos hídricos. 

 
 

Em 2000, o Ministério do Meio Ambiente 
desenvolveu o Sistema de Apoio ao Gerenciamento 
de Usuários da Água - SISAGUA. Este sistema realiza 
o controle administrativo, análises técnicas e a visua-
lização espacial dos pleitos de outorga (MMA, 
2000), mas não contém informações de disponibi-
lidade hídrica sendo uma ferramenta administrativa. 

O Grupo de Estudo e Ações em Recursos 
Hídricos - GEARH, vinculado à Universidade Fede-
ral do Espírito Santo - UFES, desenvolveu em 2004, 
o Sistema de Apoio à Gestão das Águas - SAGA, uma 
ferramenta administrativa para o cadastro e manu-
tenção das informações referentes aos processos de 
outorgas (Zamprogno, 2004). Neste mesmo ano, 
Euclydes et al. (2004) desenvolveram o Atlas Digital 
das Águas de Minas que disponibiliza vazões máxi-
mas, mínimas e médias para os principais rios de 
Minas Gerais. 

Ainda em 2004, surgiram os primeiros sis-
temas on-line para gestão participativa dos recursos 
hídricos. O Estado de São Paulo desenvolveu o Sis-
tema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos — SIGRH, uma plataforma para comunicação 
de dados, troca de informações e armazenamento 
do conteúdo técnico e legal afeto à gestão das águas 
em SP (SIGRH, 2004). Catalunha (2004) desenvolveu 
o Sistema para Gestão e Estudo em microBacias - 
SGEB, capaz de disponibilizar vazões mínimas de 
referência e cadastrar usuários em ambiente Web.  

Recentemente, Moreira (2006) desenvolveu 
um software, denominado SINGERH, que possibilita 
obter as vazões mínimas de referência para seções 
nos rios principais da bacia do rio Paracatu e quanti-
ficar o impacto de um novo usuário na disponibili-
dade hídrica no ponto da captação.  

O sistema cliente/servidor AQUORA merece 
destaque por possibilitar armazenar as informações 
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pertinentes aos processos de outorgas; obter a dis-
ponibilidade hídrica mensal para qualquer seção ao 
longo da rede hidrográfica; avaliar o impacto da 
concessão de uma nova outorga com base na dispo-
nibilidade hídrica à jusante; e atualizar a disponibi-
lidade hídrica ao longo de toda a rede hidrográfica, 
com base nas outorgas já concedidas. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

O trabalho dividiu-se em duas partes: a) 
construção da base de dados hidrológicos e b) de-
senvolvimento e avaliação do sistema.  

Apesar das metodologias serem aplicáveis 
para qualquer bacia hidrográfica, de forma estratégi-
ca para o desenvolvimento e avaliação do sistema de 
gestão, foi selecionada uma bacia hidrográfica em 
que a regulação do uso dos recursos hídricos é 
compartilhada entre diversos órgãos gestores. Devi-
do à situação de gestão compartilhada, também 
comum em outras bacias, utilizou-se a bacia do rio 
Doce para o desenvolvimento e validação do sistema 
multi-usuário AQUORA. 
 
A - CONSTRUÇÃO DA BASE DE 
DADOS HIDROLÓGICOS 
 

A bacia hidrográfica do rio Doce situa-se na 
região Sudeste (Figura 3), entre os paralelos 17°45' 
e 21°15' Sul e os meridianos 39°55' e 43°45' Oeste. 
Apresenta área de drenagem de aproximadamente 
83.400 km2, dos quais 86% situa-se no Estado de 
Minas Gerais e o restante no Estado do Espírito 
Santo. Abrange, total ou parcialmente, 228 municí-
pios, sendo 202 em Minas Gerais e 26 no Espírito 
Santo e possui uma população total de, aproxima-
damente, 3,1 milhões de habitantes. 

 

 
 
Figura 3 — Localização da bacia hidrográfica do rio Doce. 

 

Tratamentos para geração do MDEHC 
 

Para atender a demanda técnica da modela-
gem consistente do relevo em SIG e sua integração 
com outras informações, foram realizadas operações 
a fim de garantir a convergência do escoamento 
superficial até a foz da hidrografia. Foi desenvolvida 
uma metodologia reunindo o máximo de processos 
automáticos que pudessem ser reproduzidos, por 
qualquer pessoa em qualquer bacia, com o mínimo 
de intervenções manuais, conforme sugerido por 
Ribeiro (2004). 

Basicamente, foram realizados tratamentos 
tradicionais buscando a eliminação das depressões 
espúrias, o ajuste da ramificação da drenagem, o 
aprofundamento da hidrografia e a correção do 
deslocamento nas imagens da SRTM com as cartas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE.  
 Todo o tratamento foi realizado utilizando o 
pacote ArcGIS 9.2®, com operações de vizinhança e 
conectividade na calculadora matricial do ArcMap®. 
Esta calculadora realiza operações automáticas em 
toda a base de dados por meio de algoritmos basea-
dos em funções pré-definidas do aplicativo. 
 

 
 

Figura 4 — Hidrografia mapeada de cartas do IBGE na 
escala 1:250.000, com grande variação na ramificação. 

 
 
 Vale ressaltar que na etapa de ramificação 
da drenagem numérica, ou seja, a hidrografia calcu-
lada com base no relevo do MDE, ajustou-se a rami-
ficação de modo que esta atingisse um nível de deta-
lhamento capaz de aliar a necessidade de represen-
tar toda a rede hidrográfica da bacia do rio Doce 
com a preocupação de não sobrecarregar o banco 
de dados do sistema em desenvolvimento. 
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Como base de comparação para o estabelecimento 
da drenagem numérica, utilizou-se as drenagens 
mapeadas de cartas do IBGE nas escalas 1:250.000 e 
1:50.000. 

A utilização da drenagem numérica é vanta-
josa em estudos de avaliação de modelos hidrológi-
cos uma vez que elimina problemas advindos de 
diferentes níveis de detalhamento, comum nas car-
tas do IBGE, como por exemplo, na própria bacia 
do rio Doce (Figura 4).  
 
Obtenção das características físicas e pluviométricas 
 

Devido ao objetivo proposto, foi desenvolvida 
uma metodologia para obter automaticamente as 
características físicas e pluviométricas referentes a 
cada célula de 90m ao longo de toda a drenagem da 
bacia do rio Doce. 

Utilizando os recursos do ArcMap9.2® extra-
iu-se, célula a célula, as variáveis físicas: área de dre-
nagem (A), comprimento do rio principal (L), 
comprimento total da drenagem (Lt),  densidade de 
drenagem (Dd) e declividade média (S), além de 
espacializar os totais trimestrais e total anual de pre-
cipitação na área de drenagem de cada célula, utili-
zando como base o MDEHC com resolução de 90 
metros e séries históricas de 59 estações pluvio-
métricas. 

Cabe ressaltar que os procedimentos desen-
volvidos aplicam-se muito bem a qualquer tamanho 
de bacia hidrográfica, desde que se trabalhe com 
um MDEHC. Neste sentido, além da qualidade fun-
cional, amenizando a demanda de trabalho manual 
e a subjetividade dos resultados, o trabalho teve 
compromisso com a operacionalidade, buscando 
um nível de simplificação metodológica desejável 
para a sua execução em escala nacional.  

Na Tabela 1 são apresentados os algoritmos 
utilizados na extração automática das variáveis mor-
fométricas, referentes à drenagem numérica. 

Utilizando algoritmos de consulta e seleção 
sobre o banco de dados carregado da plataforma 
Hidroweb disponibilizada pela ANA, as séries de 
dados diários de 59 estações pluviométricas foram 
subdivididas em trimestres e calculados os totais 
médios trimestrais e anual. 

Por meio do interpolador espacial (IDW) 
espacializou-se os totais pluviométricos de interesse, 
por toda a bacia. Posteriormente, operações auto-
máticas, como as utilizadas no cálculo da declividade 
média, produziram imagens com dados de precipi-
tação média na área de drenagem de cada célula 
(90x90m) da rede hidrográfica.  
 

Tabela 1 - Seqüência de comandos utilizados para extra-
ção das características físicas 

 
Variável Comandos na calculadora matricial 

(A) 
[aux] = h_r1 * escacum 
[a_km2] = (aux * 8100) / 1000000 

(L) 
[L] = flowlength([diresc], #, upstream) 
[L_m] = L + 90 

(Lt) 

[segmentos] = streamlink([h_r1], [di-
resc]) 
[dist] = flowlength([diresc], #, upstre-
am) 
[foz_seg] = zonalmax(segmentos, dist) 
[seg_foz] = con(foz_seg == dist, 0) 
[aux1] = isnull(seg_foz) 
[seg_dir] = aux1 * [diresc] 
[dist_seg] = flowlength(seg_dir, #, up-
stream) 
[aux2] = dist_seg + 90   
[aux3] = zonalmax(segmentos, aux2) 
[compr_seg] = con(aux3 == aux2, aux2) 
[aux4] = flowaccumulation([diresc],  
compr_seg) 
[Lt_m] = con(isnull(compr_seg) == 1,  
aux4 + aux2, aux4 + aux2) 

(Dd) Dd_kmkm = (Lt_m / 1000) / a_km2 

(S) 

Spatial Analyst — Surface Analysis — 
Slope 
Decl_acum = flowaccumulation(diresc, 
slope) 
Decl = decl_acum / escacum 

 
 
Regionalização e espacialização das vazões mínimas 
de referência trimestrais 
 

No presente trabalho buscou-se considerar a 
sazonalidade na disponibilidade hídrica, considerando 
como referência o período trimestral. Desta manei-
ra, obteve-se as vazões mínimas Q7,10, Q90 e Q95 para 
atender cada trimestre, de modo que a vazão do 
período mais seco não seja uma limitante na outor-
ga em períodos mais chuvosos. 

Na regionalização de vazões na bacia do 
Doce, analisaram-se séries históricas disponibilizadas 
pelo sítio Hidroweb da ANA contendo dados diários 
de 55 estações fluviométricas (Figura 5). 

Optou-se por utilizar o método tradicional 
de regionalização de vazões, proposto pela ELE-
TROBRÁS (1985), mais adequada ao estudo em 
bacias com grande variabilidade espacial, uma vez 
que individualiza regiões homogêneas, conduzindo 
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a melhores estimativas de vazões mínimas de refe-
rência (Azevedo, 2004; Ribeiro et al., 2005). 
 

 
 

Figura 5 — Localização das estações fluviométricas sele-
cionadas. 

 
 

Na tentativa de amenizar as descontinuida-
des nas vazões em seções fronteiriças entre regiões, 
avançou-se a delimitação das regiões até a interseção 
com outro rio principal, transferindo-se o degrau 
para uma confluência com maior disponibilidade e, 
portanto, menor potencial de conflito (Figura 6). 
 

 
 
Figura 6 - Traçado tradicional da região homogênea (a) e 

o novo traçado da região homogênea (b). 
 
 

De posse das imagens contendo as variáveis 
físicas e pluviométricas para cada célula da hidrogra-
fia, as equações regionais de regionalização com 
melhores ajustes estatísticos foram processadas em 
SIG, sobre a máscara da drenagem numérica. Em 
análise preliminar, evidenciou-se que nem todas as 
equações apresentaram sensibilidade à espacializa-

ção em SIG, produzindo vazões constantes antes e 
após as confluências. 

A Figura 7 exemplifica a influência das vari-
áveis físicas na sensibilidade à espacialização dos 
modelos de regressão. Recomenda-se que a área ou 
o comprimento total da drenagem deve sempre 
estar presente e constituir o principal peso nas e-
quações, pois dentre as variáveis usualmente consi-
deradas são as únicas que acompanham o aumento 
de vazão no curso d’água, após as confluências. Já as 
variáveis comprimento do rio principal, densidade 
de drenagem, declividade média e as precipitações 
variam muito pouco nas confluências e devem ser 
evitadas. 
 

 
 

Figura 7 - Comparação da sensibilidade à variação de 
vazão nas confluências entre as variáveis explicativas. 

 
 

Em seguida, as equações que se mostraram 
sensíveis à espacialização foram processadas junta-
mente com os grids contendo as variáveis explicati-
vas, resultando em mapas temáticos com informa-
ções trimestrais de vazão mínima de referência para 
cada célula (90m) da hidrografia. 
 
B - DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O desenvolvimento do AQUORA foi dividi-
do em três etapas: a) preparação dos dados afetos ao 
processo de outorga; b) estruturação do banco de 
dados e c) modelagem e avaliação do sistema em 
rede. 
 
Definição da área de trabalho 
 

Na bacia hidrográfica do rio Doce atuam 
três órgãos gestores de recursos hídricos com crité-
rios de vazões de referência e percentuais outorgá-
veis distintos (Figura 8). Esta conjuntura oferece 
obstáculos à gestão integrada nas bacias, mas siste-
mas gestores podem lidar com os domínios e crité-
rios diferentes com elevada eficiência. 
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Figura 8 — Representação das áreas de atuação dos três 
órgãos gestores atuantes na bacia do rio Doce. 

 
 

Na bacia do rio Doce a ANA outorga até 
70% da Q95 no rio federal, podendo variar em fun-
ção das peculiaridades de cada região (ANA, 2007), 
enquanto o Estado de Minas Gerais, que possui o 
segundo maior número de outorgas no País (ANA, 
2007), outorga, através do Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (IGAM), até 30% da Q7,10 (Portarias 
do IGAM nº 010/98 e 007/99). Já o Espírito Santo 
normalizou os critérios de outorga somente em 2005 
e outorga, via Instituto Estadual do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (IEMA), até 50% da Q7,10 (Ins-
trução Normativa Nº 019/2005).  
 
Obtenção dos dados afetos ao processo de outorga 
 

O banco de dados (BD), que serviu de base 
para o desenvolvimento do sistema de gestão, preci-
sou ser carregado com informações referentes ao 
processo de outorga de uso de águas superficiais. 
Com este propósito os dados solicitados nos formulários 
oficiais de requerimento de outorga de uso de água 
da ANA e do IGAM foram incorporados ao BD. Na 
ocasião não estavam disponíveis os formulários do IEMA. 

Além da localização do ponto de captação 
de água, os formulários também identificam uma 
série de dados afetos aos processos de outorga, co-
mo: categoria, modalidade e finalidade da outorga; 
dados cadastrais do requerente e do responsável téc-
nico, além do detalhamento de atividades em cada 
empreendimento outorgado (ANA, 2006; IGAM, 
2006), como resumido a seguir.  
 
Categoria  
 Requerimento  Transferência 
 Alteração  Cessão 

 Renovação  

Modalidade  
 Derivação ou captação de água 
 Obras hidráuli-  

Finalidade  
 Irrigação (Métodos, culturas, áreas corres-
 Aquicultura (Métodos, espécies, espelhos 
 Abastecimento animal (Quantidade, espé-
 Saneamento (População atual e daqui a 10 
 Indústria (Produtos, quantidades) 

 
As informações hidrológicas referentes a 

cada célula (90 x 90m) da rede hidrográfica foram 
obtidas da base de dados hidrológicos construída a 
partir da espacialização de equações de regressão 
aplicadas a regiões hidrologicamente homogêneas. 
Estas vazões apresentam-se no formato de 12 imagens 
matriciais com informações trimestrais das vazões 
mínimas de referência (Q7,10, Q90 e Q95). 
 

 
 

Figura 9 — Sub-bacias associadas aos rios principais. 
 
 

Como as células dos mapas temáticos consti-
tuem a base de registros do BD associado ao sistema, 
informações relevantes como: coordenadas geográ-
ficas; nome do curso d’água; bacia e sub-bacia a que 
pertence; unidade federativa; município; vazão mí-
nima de referência adotada para outorga e corres-
pondente percentual outorgável, tiveram que ser 
armazenadas em cada célula da rede hidrográfica do 
rio Doce, em ambiente de Sistema de Informações 
Geográficas - SIG.  
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Desta forma, as informações pertinentes à 
identificação do ponto de captação, presentes nos 
formulários de outorga, foram primeiramente iden-
tificadas em mapas e, em seguida, armazenadas em 
cada uma das células pertencentes à rede de drena-
gem. Os relacionamentos criados no BD com a in-
corporação de camadas geográficas como municí-
pios, sub-bacias e rios principais são fundamentais 
para o processamento de consultas sobre a base de 
dados, permitindo, por exemplo, buscar os usos 
outorgados contidos em determinado elemento 
geográfico.   

Na Figura 9 é ilustrada a sobreposição das 
sub-bacias associadas aos rios principais, aqui consi-
derados como os que apresentam estações fluviomé-
tricas instaladas em sua calha.  
 
Estruturação do banco de dados 
 

Identificadas as informações referentes a 
cada célula da rede de drenagem: variáveis físicas 
(área de drenagem, comprimento do rio principal, 
densidade de drenagem) e pluviométricas (precipi-
tação total anual); vazões mínimas de referência 
trimestrais (Q7,10, Q90 e Q95); Estado, município, 
bacia, sub-bacia e curso d’água a que pertence; co-
ordenadas geográficas e percentuais outorgáveis, 
iniciou-se a estruturação do BD a ser incorporado ao 
sistema de gestão.  

No desenvolvimento do sistema, buscou-se 
as melhores alternativas de estruturação das informa-
ções de forma a permitir total flexibilidade para 
utilização em outras bacias hidrográficas ou eventu-
ais mudanças de critérios nos processos de outorga, 
como alterações na vazão de referência ou no per-
centual outorgável. 

Além das informações referentes à seção de 
interesse, várias outras informações têm importância 
no gerenciamento dos processos de outorga, como 
constatado nos formulários dos órgãos gestores. A 
fim de se modelar a estrutura do BD, utilizou-se o 
software ERwin® Data Modeler na elaboração dos 
diagramas de relacionamentos, considerando todas 
as informações a serem incorporadas ao sistema.  

Em seguida, através do SGBDR SQL Server® 
o modelo do BD originou as tabelas de classes com 
os respectivos relacionamentos. A partir de rotinas 
tradicionais desenvolvidas em SQL (Structured 
Query Language), para consulta e transferência de 
dados, as tabelas recém-criadas foram carregadas 
com as informações exportadas do ambiente de SIG, 
funcionando como uma espécie de carga inicial.    

O desenvolvimento do sistema cliente/ ser-
vidor trouxe grandes inovações aos modelos anteri-

ores para gestão de recursos hídricos ao incorporar 
conceitos dos Sistemas de Informações Geográficas 
(SIG) às rotinas dos Sistemas Gerenciadores de Ban-
cos de Dados Relacionais (SGBDR). O sistema piloto 
(atual) utiliza como SGBDR, o SQL Server® 2003 da 
Microsoft®. Cabe observar que o sistema atual não 
utiliza um banco de dados espacial e, portanto, os 
relacionamentos espaciais encontram-se traduzidos 
em atributos.   
 
Modelagem e avaliação do sistema em rede 
 
 Um exemplo da inovação do AQUORA, 
atingida com a integração de SIG e SGBDR é a atua-
lização permanente da vazão remanescente nos 
cursos d’água após a concessão das outorgas, até o 
exutório (análise de montante). No entanto, destaca-
se que o sistema trabalha apenas o aspecto quantitativo, 
para as captações e também para os lançamentos.  
 Uma inovação também significativa foi a 
operacionalização do conceito de imobilização hí-
drica, a partir do qual, a menor vazão outorgável a 
jusante imobiliza a vazão máxima a ser outorgada a 
montante, assegurando vazões remanescentes ao 
processo de outorga em conformidade com a legis-
lação no domínio de gestão (análise de jusante). 

Como qualquer captação em uma seção do 
curso d´água acarreta redução na disponibilidade, o 
sistema avalia se a demanda requerida na simulação 
é maior que a mínima vazão disponível a jusante. 
Para identificar os conflitos em relação aos limites 
outorgáveis, o sistema busca ao longo da hidrografia 
a jusante, a situação em que a vazão disponível é 
inferior à vazão requerida, assim: 
 
Se MONTREQJUSDISP QQ __ <                       CONFLITO 

 
em que, 
QDISP_JUS = Vazão disponível em qualquer ponto a 
jusante, m³/s; 
QREQ_MONT = Vazão requerida a montante, m³/s. 
 

Um exemplo do efeito das outorgas na dis-
ponibilidade hídrica a jusante, para o caso do Esta-
do de Minas Gerais, é apresentada na Figura 10. 
Observa-se que apesar da vazão disponível na seção 
de interesse ser de 15 L/s, o valor máximo outorgá-
vel para evitar o descumprimento da vazão remanes-
cente a jusante, deve ser de 10 L/s.  

A partir da identificação da seção de interes-
se pelo usuário, o sistema relaciona todas as células 
pertencentes à trajetória do escoamento superficial 
até a foz do rio Doce, utilizando as direções de esco-
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amento armazenadas no BD. As vazões disponíveis 
referentes a trajetória são armazenadas, possibili-
tando as análises de jusante.  
 

 
 
Figura 10 — Esquema ilustrativo da importância da análise 

de jusante, aplicando critérios de Minas Gerais. 
 

Em SQL, foram desenvolvidas as rotinas que 
identificam conflitos originados por novas outorgas; 
calculam o impacto de captações de água sobre a 
disponibilidade hídrica a jusante; atualizam a oferta 
hídrica ao longo da rede de drenagem após concessão 
de nova outorga e consideram a disponibilidade hídrica 
a jusante na análise da vazão outorgável a montante. 

A interface do sistema na Internet foi desenvolvida 
no Visual Web Developer®, que acessa as rotinas do 
SQL Server® realizando consultas e atualização dos 
dados pelos usuários de recursos hídricos, visitantes 
ou órgãos gestores. O sistema foi projetado para ser 
executado em qualquer navegador de Internet, em 
qualquer sistema operacional, possuindo uma inter-
face de fácil utilização e auto-explicativa. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A - CONSTRUÇÃO DA BASE DE 
DADOS HIDROLÓGICOS 
 
Tratamentos para geração do MDEHC 
 

Na Figura 11 está representada a compara-
ção entre a rede hidrográfica gerada estabelecendo-
se 50 e 25 células contribuintes a partir da qual as 
células foram identificadas como pertencentes a um 
curso d’água, e a drenagem mapeada em escala 
1:50.000.  

Analisando-se a Figura 10, constatou-se que 
o grau de ramificação da drenagem gerada com 25 
células contribuintes aproxima-se da escala 1:50.000. 

Menores números de células contribuintes também 
foram testados, porém, à medida que se ramificou a 
rede de drenagem, sobrecarregou-se o ambiente 
computacional, implicando expressiva lentidão aos 
processos e operações seguintes. 

 

 
 

Figura 11 — Sobreposição das drenagens numéricas com 
50 e 25 células contribuintes e mapeada na escala 1:50.000 
 
 

É importante expor que a delimitação au-
tomática dos divisores de água é facilitada em bacias 
encaixadas como a do rio Doce e, portanto, a valida-
ção do MDEHC baseou-se também no traçado con-
tínuo da drenagem numérica desde as nascentes até 
o exutório, comprovando sua consistência hidrográ-
fica. Dessa forma, comprovou-se a viabilidade do 
MDEHC para utilização em processos de extração 
de características morfológicas. 
 
Obtenção das características físicas e pluviométricas 
 

As características físicas foram extraídas com 
sucesso, célula a célula, da rede hidrográfica da 
bacia do rio Doce.  

Os resultados, armazenados em mapas te-
máticos, contêm informações morfométricas para 
todas as células da drenagem numérica, com uma 
resolução de 90 metros, como exemplificado na 
Figura 12. 

A Tabela 2 apresenta os desvios relativos en-
tre as características morfométricas obtidas de modo 
automático, com base na drenagem com 25 células 
contribuintes, e os resultados encontrados por pro-
cedimentos manuais com base em feições vetoriais, 
digitalizadas de cartas do IBGE. 
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Figura 12 — Informações físicas para a seção da hidrogra-

fia referente à estação fluviométrica Colatina. 
 
 

Tabela 2 - Comparação dos resultados obtidos de modo 
automático (pixel a pixel) e os encontrados por procedi-

mentos manuais 
 
Escalas 
Comparadas 

Desvio relativo (%) 

 A Lrp Lt Dd 
1:50.000 -1,78 0,19 -70,34 -70,20 
1:250.000 -10,29 3,52 48,10 53,24 

Obs.: valores negativos indicam que o processo automático subes-

timou os valores obtidos por métodos manuais. 
 
 

Os procedimentos automáticos produziram 
resultados aproximados de área e comprimento do 
rio principal, entretanto, a ramificação da drenagem 
numérica subestimou o comprimento total da rede 
hidrográfica em relação à escala 1:50.000 e superes-
timou quando comparada à escala 1:250.000. Como 
esperado, a densidade de drenagem acompanhou o 
comportamento do comprimento total.  

 

 
 
Figura 13 — Precipitações médias na área de drenagem da 

seção da hidrografia referente à estação Colatina. 
 
 

Os resultados sugerem que a ramificação da 
drenagem numérica utilizada aproxima-se à escala 
1:100.000, sendo necessário o condicionamento do 

MDEHC com a hidrografia do IBGE para sustentar 
essa afirmação. Neste estudo, optou-se por manter a 
drenagem derivada a partir do MDEHC para evitar o 
tempo necessário à validação topológica da hidro-
grafia vetorial do IBGE.   
 
Utilizando os grids contendo a distribuição espacial 
das precipitações, anuais e trimestrais, e as direções 
de escoamento sobre o terreno da bacia, foram ar-
mazenadas as precipitações médias na área de dre-
nagem para cada célula da hidrografia, como exem-
plificado na Figura 13. 
 
Regionalização e espacialização das vazões mínimas 
de referência trimestrais 
 

Considerou-se o ano hidrológico como ten-
do início no mês de outubro e término no mês de 
setembro, do ano seguinte. Conforme as vazões 
específicas médias ilustradas na Figura 14, os meses 
de maiores e menores vazões observadas são janeiro 
e setembro, respectivamente. O segundo trimestre 
(Jan-Fev-Mar) é o de maior disponibilidade hídrica. 

 

 
 

Figura 14 — Análise da distribuição média de vazões ao 
longo do ano, na bacia do rio Doce. 

 
 

A consideração do período trimestral incor-
porou a sazonalidade da disponibilidade hídrica na 
regionalização das vazões mínimas, ao comprovar a 
variação das vazões de referência entre os trimestres. 
A flexibilidade sazonal da Q90 e Q95 foi avaliada 
comparando-se os valores trimestrais com as vazões 
obtidas com base no período anual.  

Já a flexibilidade nos valores de Q7,10, com a 
adoção do período trimestral, foi avaliada estabele-
cendo-se como Q7,10 anual, a vazão corres-pondente 
ao trimestre de menor disponibilidade hídrica; na 
maioria dos casos, o trimestre jul-ago-set.  

A flexibilidade devido à adoção do período 
trimestral apresentou comportamento similar em 
todas as estações e os valores médios estão resumi-
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dos na Tabela 3. Observou-se que o trimestre mais 
rigoroso, devido à baixa disponibilidade hídrica, é o 
quarto trimestre, composto pelos meses julho, agos-
to e setembro.  

 
 

Tabela 3 — Flexibilidade média nas vazões mínimas de 
referência adotando-se o período trimestral 

 

Vazão de 
 referência 

Flexibilidade média trimestral (%) 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 

Q7,10 9,05 88,99 40,49 3,43 
Q90 -5,51 50,61 12,57 -14,69 
Q95 -12,61 37,54 13,72 -13,04 
 
 

Analisando os extremos, a consideração do 
período trimestral representou um acréscimo médio 
de 89% na Q7,10 no segundo trimestre e uma redu-
ção de 15% na Q90 do quarto trimestre. No primeiro 
e no quarto trimestres, houve decréscimo nas vazões 
associadas às permanências de 90 e 95% devido às 
menores vazões observadas, já a Q7,10 aumentou com 
a consideração da sazonalidade, em todos os trimes-
tres. 

Com base em critérios geográficos e estatís-
ticos, identificaram-se seis regiões hidrolo-gicamente 
homogêneas para as vazões estudadas, como apre-
sentado na Figura 15. 

 
 

 
 

Figura 15 — Regiões hidrologicamente homogêneas. 
 
 
 

A Tabela 4 apresenta a média dos desvios 
absolutos entre as vazões estimadas pelas equações 
regionais e as vazões calculadas pela estatística tradi-

cional. Estas médias foram obtidas dos desvios indi-
viduais das 55 estações fluviométricas que participa-
ram da regionalização de vazões mínimas, compa-
rando-se para cada trimestre, as vazões estimadas 
com as calculadas. 

 
 

Tabela 4 — Erros médios na estimativa das vazões mínimas 
de referência trimestrais 

 
Vazão de 
 referência 

Erro médio (%) 
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 

Q7,10 26,9 26,6 28,7 32,7 
Q90 22,0 24,9 25,1 28,4 
Q95 24,7 28,2 28,0 32,7 
 
 

No quarto trimestre, a baixa disponibilidade 
foi responsável pelos maiores desvios. Vale ressaltar 
que a seleção dos melhores modelos não baseou-se 
somente em critérios estatísticos, mas em um novo 
critério: a sensibilidade à espacialização. 

Processando as equações de regressão regi-
onais, comprovadamente sensíveis à espacialização em 
SIG, elaboraram-se 12 mapas temáticos armazenan-
do as vazões mínimas de referência (Q7,10, Q90 e Q95) 
em cada trimestre. A Figura 16 ilustra, por exemplo, 
o mapa temático referente à Q7,10 para o trimestre 
Out.-Nov.-Dez. e, no detalhe, a Figura 17 exibe as 
informações de vazão para a célula da hidrografia 
onde está instalada a estação fluviométrica Colatina 
(56994500). 

 
 

 
 
Figura 16 — Grid da Q7,10 referente ao primeiro trimestre 

(Out.-Nov.-Dez.) espacializada por toda a drenagem. 
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Figura 17 — Vazões mínimas de referência (m³/s) para a 
seção da hidrografia referente à estação Colatina. 

 
 
B - DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Ao sistema multi-usuário para gestão inte-
grada das outorgas de direito de uso das águas su-
perficiais, desenvolvido no trabalho, denominou-se 
AQUORA, com origem no termo em latim “Aequo-
ra” que significa “as águas” e como qualquer sistema 
de informações, constantemente estão sendo imple-
mentadas novas rotinas sobre esta arquitetura. 
 
Obtenção dos dados afetos ao processo de outorga 
 

Além das informações hidrológicas, todas as 
informações necessárias ao gerenciamento dos pro-
cessos de outorga de uso de água, solicitadas nos 
formulários de outorga dos órgãos gestores, foram 
armazenadas em imagens matriciais, como exem-
plificado na Figura 18. 

O conjunto das informações dependentes 
das seções de interesse, representadas por células, 
formaram a base de dados extraída em SIG, totali-
zando para a bacia do rio Doce, 1.042.822 registros. 
 

 
 

Figura 18 — Informações solicitadas nos formulários de 
outorga, referentes à seção da hidrografia onde se encon-

tra instalada a estação fluviométrica Colatina. 

Estruturação do banco de dados 
 

A complexa estrutura do BD incorporado 
ao AQUORA, capaz de armazenar as informações 
pertinentes aos processos de concessão de outorgas, 
organiza-se em três núcleos principais (Figura 19).  

As três tabelas raízes são: 1) TB_PIXL, que 
contem as informações de cada célula da rede de 
drenagem; 2) TB_OUTG, que armazena as informa-
ções que identificam as outorgas; e 3) TB_EMPR, 
que caracteriza os empreendimentos que deman-
dam outorgas de uso da água.  

Um exemplo do detalhamento das informa-
ções incorporadas ao BD relacional do AQUORA é 
o núcleo PIXEL, ilustrado na Figura 20. 

 
 

 
 

Figura 19 - Modelo simplificado do banco de dados do 
AQUORA. 

 
 
 

 
 

Figura 20 - Diagrama de relacionamentos da tabela raiz 
TB_PIXL e informações incorporadas ao sistema. 
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As tabelas associadas ao núcleo PIXEL con-
têm a identificação das vazões mínimas de referên-
cia (Q7,10, Q90 ou Q95); a unidade da federação a que 
pertence cada célula e também o órgão gestor que 
concede as outorgas; o município e o nome do cur-
so d’água que contém a célula. 

Devido à flexibilidade da estrutura criada no 
BD, o sistema não se restringe à bacia do rio Doce, 
de forma que o BD poderá incorporar informações 
de outras bacias em estudos posteriores. A hierar-
quia de relacionamentos, criada entre sub-bacias, é 
essencial para a elaboração de relatórios de gestão, 
de modo que as sub-bacias que englobam as meno-
res foram denominadas sub-bacias pai e contêm 
todos registros em sua área de drenagem. 

A disponibilidade hídrica em cada célula 
também é armazenada no núcleo PIXEL, que con-
tém para cada trimestre, as vazões mínimas de refe-
rência estimadas pelas equações de regressão regio-
nais e também as vazões disponíveis em cada mês, 
inicialmente, com base no percentual outorgável de 
cada célula. Estes registros são essenciais ao sistema, 
uma vez que os usuários cadastrarão suas demandas 
mensais para o requerimento da outorga. 
 
 

 
 

Figura 21 - Diagrama de relacionamentos da tabela raiz 
TB_OUTG e informações incorporadas ao sistema. 

 
 

Outra rede relacional parte do núcleo OU-
TORGA, identificando todas as informações perti-
nentes ao processo de outorga. A flexibilidade atri-

buída à organização estrutural do BD possibilita que 
cada célula da hidrografia possa conter várias capta-
ções, cada usuário possa ser responsável por vários 
requerimentos e cada empreendimento estar associ-
ado a diferentes outorgas. A rede de relacionamen-
tos que parte do núcleo OUTORGA e as informa-
ções de suas tabelas associadas são apresentadas na 
Figura 21. 

O visitante ao acessar o sistema AQUORA, 
deverá cadastra-se e efetuar a autentificação que o 
identificará quanto ao tipo de acesso e permissões, 
como: 1) Administrador, com total acesso ao siste-
ma; 2) Gestor, cabendo analisar e dar parecer sobre 
as outorgas; 3) Usuário, capaz de requerer e acom-
panhar os processos; e 4) Visitante, caso ainda não 
tenha sido cadastrado um empreendimento.  

O usuário, ao cadastrar-se, carrega o BD 
com informações pessoais, como nome e número do 
documento de identificação; declara seu endereço, 
conforme UF, Município, Rua, Bairro e CEP; e, 
fornece e-mail e telefone para contato. Da mesma 
forma, são cadastrados os dados do empreendimento 
e do responsável técnico. 

Conforme os formulários de requerimento 
analisados, o sistema também permite a diferencia-
ção dos processos de outorga ao classificá-los quanto 
à Categoria, Modalidade e Finalidade da concessão 
de uso da água. 

Quanto à demanda, requerida nos processos 
de outorga, o sistema armazena mensalmente as 
vazões e também o número de horas de captação e 
quantos dias no mês a vazão deverá ser utilizada. 
Após o usuário ter cadastrado as informações acerca 
do empreendimento e referentes à sua demanda, a 
situação da outorga é identificada como “em análi-
se” e encaminhada ao gestor, que poderá ativar, 
suspender ou arquivar os processos mediante justifi-
cativa. 

O terceiro núcleo, EMPREENDIMENTO, é 
aquele que reúne as informações acerca do empre-
endimento cuja outorga é requerida. O sistema 
desenvolvido é capaz de armazenar em tabelas in-
terdependentes, o detalhamento das atividades de-
senvolvidas em cada empreendimento outorgado, 
de acordo com sua finalidade. A Figura 22 apresenta 
a rede de relacionamentos associada aos empreen-
dimentos outorgados. 

Para fins de irrigação, o sistema é capaz de 
diferenciar métodos e culturas, cada uma com sua 
respectiva área irrigada. Em se tratando de criação 
de animais, o AQUORA armazena a quantidade de 
animais livres e confinados além do tipo de rebanho 
e correspondente área de ocupação.  
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Figura 22 - Diagrama de relacionamentos da tabela raiz 
TB_EMPR_USUR e informações incorporadas ao sistema. 
 
 
 

Para empreendimentos industriais, o BD in-
corpora informações sobre os tipos de produtos e 
quantidades em quaisquer unidades de medida. 
Caso a atividade outorgada seja aqüicultura, arma-
zena-se o método utilizado e a área ocupada; e ain-
da, para saneamento, cadastra-se a população atual e 
estimada para dez e vinte anos.  
 
 

 
 
Figura 23 — Área de validação do AQUORA e localização 

dos pontos amostrais em MG, ES e sobre o rio Doce.9 
 

Modelagem e avaliação do sistema em rede 
 

Com o BD carregado em ambiente SQL 
Server®, as atualizações de cadastros, disponibilidade 
e demanda hídrica, oriundas dos processos de ou-
torgas de uso da água são instantaneamente proces-
sadas com rotinas internas na SQL. 

Visando agilizar a realização dos testes de va-
lidação do sistema na WEB, foi adotada a área cor-
respondente à região destacada na Figura 23, esco-
lhida por incluir cursos d’água de domínio da união 
(rio Doce) além de drenar MG e ES. 

Também na Figura 23, estão localizados os 
pontos amostrais utilizados na avaliação do AQUO-
RA, ressaltando que os pontos 2 e 3 estão localizados 
na foz de afluentes do rio Doce em Minas Gerais e 
Espírito Santo, conforme a Tabela 5. 
 
 

Tabela 5 — Informações dos pontos amostrais 
 

Pts Latitude Longitude Gestor Critério 

1 19° 50’ 
52”

42° 31’ 
47”

ANA 70% Q95 

2 18° 56’ 
14”

42° 02’ 
49”

IGAM 30% 
Q7 10

3 19° 32’ 
07”

40° 38’ 
04”

IEMA 50% 
Q7 10

4 19° 38’ 
46”

39° 48’ 
38”

ANA 70% Q95 

 
 

A página principal da interface do sistema 
com os usuários via WEB é ilustrada na Figura 24. 

 
 

 
 
 
Figura 24 — Página de interação com os usuários via WEB. 
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Essa página, onde foram processados os tes-
tes das rotinas desenvolvidas, foi carregada utilizan-
do-se o navegador Internet Explorer 7.0®, mostran-
do-se acessível a qualquer usuário familiarizado com a 
Internet. 

No ambiente Web, foram identificados os 
pontos amostrais de interesse, a partir das coorde-
nadas geográficas, e em seguida, solicitou-se as va-
zões mínimas de referência correspondentes a cada 
trimestre do ano civil. As vazões de referência de 
cada ponto amostral estão reunidas na Tabela 6, e a 
tela de interface do sistema AQUORA na Internet, 
onde as consultas por vazões de referência são reali-
zadas, é ilustrada na Figura 25. 

 
Tabela 6 — Vazões mínimas de referência nos pontos a-

mostrais (m³/s) 
 

Pts Qref Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 

1 

Q7,10 125,92 98,48 78,46 81,72 

Q90 161,47 121,52 97,35 102,82 

Q95 143,23 112,18 83,92 82,36 

2 

Q7,10 4,36 3,21 2,48 2,54 

Q90 6,17 4,40 3,62 4,48 

Q95 4,33 3,43 2,72 3,11 

3 

Q7,10 3,31 2,29 1,62 1,75 

Q90 4,28 3,25 2,27 2,51 

Q95 3,00 2,60 1,76 1,75 

4 

Q7,10 418,51 332,14 217,12 256,05 

Q90 567,23 379,64 281,16 355,39 

Q95 423,29 321,81 249,95 282,77 

 
 

Inicialmente, as vazões disponíveis fornecidas 
pela página do sistema na WEB, referentes aos qua-
tro pontos amostrais, correspondem exatamente à 
disponibilidade estabelecida pelos critérios de ou-
torga, no entanto, à medida que as outorgas vão 
sendo ativadas o sistema atualiza, em tempo real, as 
vazões disponíveis no ponto de captação e também 
em toda a trajetória do escoamento superficial até o 
exutório da bacia. 

Por incorporar uma base de dados hidroló-
gica construída para a totalidade dos cursos d’água 
da bacia hidrográfica e os diferentes critérios de 
outorga adotados, o sistema realiza as análises dos 
processos e a atualização do cenário de uso das á-

guas superficiais de forma integrada, respeitando os 
limites estabelecidos por cada domínio de gestão. 
 
 

 
 

Figura 25 — Página para consulta das vazões mínimas. 
 
 

A página do AQUORA, onde os usuários i-
dentificam a disponibilidade mensal, solicitam de-
mandas e identificam conflitos, é apresentada pela 
Figura 26, e na Tabela 7 são apresentadas as vazões 
mensais disponíveis para cada ponto amostral selecionado. 

 

 
 

Figura 26 — Página para consulta de vazões disponíveis, 
simulação de demandas mensais e análise de conflitos. 

 
Buscando avaliar a atualização e o controle 

da disponibilidade em tempo real e a eficiência do 
sistema na avaliação de descumprimento das normas 
à jusante, foram simuladas diferentes captações que 
imobilizaram a oferta em seções a montante. 
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Tabela 7 — Vazões disponíveis nos pontos amostrais sele-
cionados (m³/s) 

 
Meses Pt1 Pt 2 Pt 3 Pt4 
Jan 100,26 1,31 1,66 296,30 

Fev 100,26 1,31 1,66 296,30 

Mar 100,26 1,31 1,66 296,30 

Abr 78,53 0,96 1,15 225,27 

Mai 78,53 0,96 1,15 225,27 

Jun 78,53 0,96 1,15 225,27 

Jul 58,75 0,74 0,81 174,97 

Ago 58,75 0,74 0,81 174,97 

Set 58,75 0,74 0,81 174,97 

Out 57,66 0,76 0,88 197,94 

Nov 57,66 0,76 0,88 197,94 

Dez 57,66 0,76 0,88 197,94 

 
 

Como esperado, quando se foi solicitada 
uma vazão superior a máxima permitida, isto é, 
maior que a mínima disponibilidade a jusante, o 
sistema identificou e acusou a presença de conflito.  

 

 
 

Figura 27 — Vazão disponível e máxima vazão permitida 
no Pt1, após redução de vazão na foz do rio Doce. 

 
 

Solicitando captações nos pontos amostrais 
situados a montante (Pt1, Pt2, e Pt3) o AQUORA 
correspondeu às expectativas, reduzindo a vazão 
permissível de ser outorgada até a foz da bacia (Pt4), 
mantendo a disponibilidade hídrica atualizada.  

Estando cada célula da drenagem associada 
à célula seguinte, a identificação de conflitos proces-
sou-se com segurança e em tempo reduzido. Simu-
lando uma outorga, com base em demandas men-
sais, as rotinas analisaram todas as células a jusante 

do ponto da captação e identificaram a menor vazão 
disponível para cada mês, ou seja, a máxima vazão 
permitida que condiciona o usuário a solicitar uma 
vazão menor ou igual a esta.  

Com a rotina de atualização de vazões, após 
o gestor ativar determinada outorga, as demandas 
mensais implicam reduções nas vazões disponíveis, 
não apenas na seção de derivação, mas em toda a 
trajetória do escoamento nos cursos d’água até atin-
gir a foz da bacia hidrográfica. Estes resultados têm 
grande aplicação ao proporcionarem atualizações 
permanentes das disponibilidades hídricas e garan-
tirem a manutenção de vazões residuais em concor-
dância com as legislações distintas de cada órgão 
gestor. 

Desta forma, o AQUORA é um sistema de 
auxílio a gestão de recursos hídricos que realiza de 
forma automática, as análises a montante e a jusante 
na identificação de conflitos com as normas existen-
tes advindos da concessão de uma nova outorga e 
atualiza, em tempo real, a disponibilidade hídrica 
mensal ao longo de toda a rede de drenagem, na 
unidade da bacia hidrográfica.  

As demais rotinas incorporadas ao sistema 
para armazenar e correlacionar os dados cadastra-
dos na outorga com a disponibilidade hídrica na 
rede hidrográfica, considerando a situação das ou-
torgas e os prazos de concessão, foram testadas no 
SQLServer® e corresponderam às expectativas. Atu-
almente, o banco de dados do AQUORA está sendo 
atualizado para um banco de dados geográfico no 
formato ESRI® Geodatabase com conexão ao SGB-
DR Oracle® para expandir suas funcionalidades e 
assegurar uma interface de SIGWeb através do servi-
dor espacial ESRI ArcGIS Server®, a ser disponibili-
zado no servidor da UFV (www.ufv.br/dea/gprh). 

Os resultados confirmam que o estabele-
cimento de bancos de dados integrados é essencial 
na avaliação dos recursos hídricos, na simulação dos 
efeitos de captações sobre a disponibilidade hídrica 
em seções à jusante, e na gestão integrada do uso 
simultâneo por múltiplos usuários, principalmente 
em bacias onde diferentes órgãos gestores comparti-
lham a regulação dos usos dos recursos hídricos.  
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

A consideração do período trimestral incor-
porou sazonalidade à regionalização de vazões mí-
nimas de referência, flexibilizando os critérios de 
outorga em períodos de maior disponibilidade e 
podendo restringir em períodos de escassez hídrica. 
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A obtenção automática das características fí-
sicas e pluviométricas referentes a cada célula (90m) 
da hidrografia permitiu a espacialização das vazões 
mínimas de referência, célula a célula, e conseqüen-
temente, a construção de uma base de dados hidro-
lógicos com elevada qualidade, capaz de subsidiar a 
gestão em grandes bacias hidrográficas. Esta base de 
dados georreferenciada foi essencial na construção e 
validação do sistema AQUORA.  
 O AQUORA é capaz de armazenar as in-
formações pertinentes aos processos de outorgas; 
obter a disponibilidade hídrica mensal para qual-
quer seção ao longo da rede hidrográfica; avaliar o 
impacto da concessão de uma nova outorga com 
base na disponibilidade a jusante; e atualizar a dis-
ponibilidade hídrica em toda a rede hidrográfica, 
com base nas outorgas já concedidas. 
Por incorporar transparência e eficiência ao contro-
le das concessões de outorgas, respeitando os crité-
rios estabelecidos por cada órgão regulador e auto-
matizando os processos, o AQUORA constitui uma 
poderosa ferramenta de gestão, capaz de expandir e 
modernizar a participação dos múltiplos usuários na 
gestão integrada dos recursos hídricos, buscando a 
proteção da sociedade, do meio-ambiente e dos 
setores produtivos. 
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AQUORA — Multi-user System for Water Resources 
Management. 
 
ABSTRACT 
 
Accurate, reliable real-time information on water resources 
is extremely important in order to allow the anticipation of 
important actions for the resource management process. 
Using Geographic Information Systems resources and ad-
vances in computer science and telecommunications, water 
resources can be managed more effectively, according to the 
guidelines established in the National Water Resources 
Policy. The system integrated in a network, developed in 
this work, is based on structuring a collection of informa-
tion required to manage water use concessions in a simple 
and on-line database applied initially to the Doce river 
watershed. This paper presents the methodology developed to 
create the hydrological database and construct the on-line 
management system, integrating the hydrological geodata-
base with the basic forms of the processes about water use 
concessions. Using orbital images and time series of stream-
flows and rainfall, the quarterly minimum flows of refer-
ence were estimated throughout the whole drainage system 
of the Doce river watershed. The system developed, named 
AQUORA, besides storing information pertinent to the 

processes of rights of use and obtaining the monthly water 
availability for any section along the hydrographic system, 
is able to evaluate the impact of the concession of a new 
grant based on downstream availability and to update the 
water availability throughout the hydrographic system, 
based on the licenses already granted. 
Keywords: information systems, RTC, water use conces-
sions, water availability. 
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RESUMO 
 

Atualmente, em trabalhos acadêmicos e em alguns municípios brasileiros (por exemplo, Porto Alegre/RS), discute-se 
a criação de uma cobrança pelo serviço de drenagem urbana, semelhante à que existe em Santo André/SP. Além dessa co-
brança, também deve ser utilizada a cobrança pelo uso da água, instrumento de gestão dos recursos hídricos. Observa-se nos 
trabalhos desenvolvidos na área certo conflito quanto ao conceito e aplicação dessas cobranças. Assim, o objetivo desse artigo 
é distinguir as duas cobranças e propor uma estratégia para aplicá-las de forma articulada e efetiva, procurando minimizar 
os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico. Para isso, pretende-se responder as seguintes perguntas: “Quais os 
objetivos dos pagamentos? Quem deve pagar? Quem administra os recursos gerados? Onde devem ser aplicados esses recur-
sos?” A partir de uma revisão crítica de trabalhos, chegou-se a seguinte constatação: a cobrança pelo serviço de drenagem 
urbana é uma taxa e a cobrança pelo uso da água é um preço público. Portanto, são pagamentos distintos, com objetivos 
também distintos. O pagamento da taxa objetiva promover o funcionamento do serviço da drenagem urbana e o preço públi-
co está relacionado à conservação da bacia hidrográfica como um todo, em uma visão condominial, sendo que os recursos 
gerados pela cobrança podem ser aplicados em diferentes ações na bacia. Nesse contexto, define-se: a cobrança da taxa pelo 
serviço é interna ao município, devendo ser paga pelos proprietários dos imóveis ao município; e a cobrança pelo uso da 
água é externa ao município, referente aos impactos proporcionados pelo município à bacia hidrográfica. É feita uma aplica-
ção da proposta na Bacia do rio Santa Maria/RS. As simulações indicam uma relação de aproximadamente 1/20 
(R$39,34/R$823,78) por habitante na comparação Cobrança/Taxa para a bacia como um todo. As duas cobranças geram 
arrecadações que serão repassadas ao município e ao comitê de bacia, respectivamente, viabilizando investimentos em ações 
estruturais e, principalmente, não estruturais para a drenagem urbana. 
 
Palavras—chave: cobrança pelo uso da água, taxa pelo serviço, drenagem urbana. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Nas últimas décadas, os municípios brasilei-
ros apresentaram um processo acelerado e não pla-
nejado de urbanização. O desenvolvimento deste 
processo produziu grandes alterações no ambiente 
urbano promovendo perdas materiais e humanas e 
problemas sociais de diversas magnitudes, especial-
mente devido às inundações e à poluição dos ma-
nanciais superficiais e subterrâneos. 

Mostra-se evidente, portanto, a necessidade 
de alterar o atual paradigma de planejamento e 
gestão da drenagem de águas pluviais no Brasil. 

Atualmente, o meio técnico-científico tem discutido 
a aplicação de alternativas que estejam mais próxi-
mas da sustentabilidade, o que, para a drenagem 
urbana representa a reprodução do comportamento 
hidrológico natural (Psat & Wsu, 2005). 
Algumas ações promissoras têm sido trabalhadas nas 
municipalidades brasileiras, com o emprego de téc-
nicas compensatórias (ou Best Manajement Practices — 
BMPs), e em outros países por meio de estratégias 
desenvolvidas a partir dos anos 1990, como por e-
xemplo, o Low Impact Development (LID) nos Estados 
Unidos e Water Sensitive Urban Design (WSUD) na 
Austrália. No entanto, Silveira e Goldenfum (2004), 
Goldenfum et al. (2007) e Cruz et al (2007) enfati-
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zam que ainda há grande resistência por parte dos 
projetistas brasileiros à aplicação destas técnicas, 
pois existe pouca divulgação e obras executadas, 
além da oposição natural a inovações. Neste sentido, 
reforça-se a necessidade de se pensar a drenagem 
urbana como parte de um sistema de gestão e não 
apenas algumas obras de controle de enchentes que 
são definidas após a constatação de algum proble-
ma, conforme discutido por Pompêo (2000). 

Com objetivo de minimizar os impactos so-
bre o ciclo hidrológico, tanto na escala municipal 
quanto na escala de bacia hidrográfica, diversos 
autores (tais como, Doll e Lindsey, 1999; Souza, 
2005; Kathuria, 2006) indicam a necessidade de 
trabalhar mecanismos de incentivo e financiamento 
à implementação de um planejamento sustentável 
da drenagem urbana. De acordo com Baptista et al. 
(2005), no Brasil e em outros países, tem-se discuti-
do a adoção deste incentivo e financiamento por 
meio de uma taxa específica pelo uso do sistema de 
drenagem de águas pluviais. Os autores apontam os 
estudos de Tucci (2002); Baptista e Nascimento 
(2002); e Gomes (2005) que procuraram estabelecer 
uma cobrança pelo serviço de drenagem urbana. 

No Brasil, a experiência pioneira é o muni-
cípio de Santo André, São Paulo, que cobra desde o 
ano de 1998. De acordo com SNSA (2005), com a 
cobrança da drenagem, o Serviço Municipal de Sa-
neamento Ambiental de Santo André (Semasa) 
arrecada cerca de R$ 6 milhões por ano, o que é 
suficiente para cobrir 50% dos gastos de manuten-
ção da rede (limpeza de bocas-de-lobo, galerias, 
limpeza e desassoreamento de córregos, etc.). 

Baptista et al. (2005) argumentam que a co-
brança pelo serviço de drenagem de águas pluviais 
encontra respaldo na Lei Federal 9.433/1997, a lei 
das Águas, que instituiu a cobrança pelo uso da água 
como um dos cinco instrumentos de gestão dos 
recursos hídricos. Contudo, o entendimento defen-
dido no presente artigo é que aquela cobrança não 
possui as características da cobrança pelo uso da 
água regulamentada na referida lei e que a definem 
como um preço público. 

Assim, o objetivo deste artigo é discutir o 
conceito de cobrança pelo uso da água e propor 
uma estratégia para aplicá-la de forma articulada e 
efetiva com uma taxa pelo serviço de drenagem 
urbana. Para tanto, serão discutidas as diferenças 
entre os dois tipos de pagamentos e proposta a arti-
culação de ambos, que objetivam, em última análise, 
melhorar os aspectos quantitativos e qualitativos dos 
recursos hídricos no ambiente urbano e na bacia 
hidrográfica como um todo. 
 

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E A 
COBRANÇA PELO SERVIÇO DE 
DRENAGEM URBANA: 
A COBRANÇA E A TAXA 
 

A discussão que se propõe sobre as diferen-
ças entre a cobrança pelo uso da água e cobrança 
pelo serviço da drenagem urbana não pretende ser 
extensa, uma vez que o assunto já foi objeto de estu-
dos na área. O que se busca a partir da distinção dos 
dois pagamentos é responder as seguintes questões: 
Quais os objetivos dos pagamentos? Quem deve 
pagar? Quem administra os recursos gerados? Onde 
devem ser aplicados estes recursos? 

Cançado et al. (2006) debatem a definição 
jurídica de uma cobrança pelo serviço de drenagem. 
Os autores argumentam que a cobrança pelos servi-
ços públicos pode ser via tarifa ou taxa e que a dife-
rença entre ambos reside na obrigatoriedade de uso 
do serviço público pela população, quando o mes-
mo é disponibilizado à sociedade pela administração 
pública. E, devido a isto, os autores concluem que a 
cobrança pelo serviço da drenagem urbana caracte-
riza-se como uma taxa, pois o seu uso é obrigatório 
quando ocorre um evento chuvoso. 

Por outro lado, no que se refere à natureza 
jurídica da cobrança pelo uso da água, também 
existiu a discussão sobre considerar a cobrança uma 
taxa ou uma tarifa. De acordo com Pereira (2002), 
essa mesma indefinição faz com que a redevance do 
Sistema Francês, com mais de 30 anos de existência 
e inspirador do sistema de gestão de recursos hídri-
cos brasileiro, permaneça sob suspeita a respeito de 
sua legalidade. A Lei Federal 9.433/1997, ao utilizar 
o termo genérico “cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos”, deixou em aberto essa questão (Pereira, 
2002). 

Para Pompeu (1997) a cobrança prevista na 
Lei 9.433/1997 (ou contraprestação pela utilização 
das águas públicas) se define da seguinte forma: 
 

a) não configura imposto (já que esse, con-
forme o Art. 16, da Lei Federal no 5.172/66, 
“destina-se a cobrir despesas feitas no inte-
resse comum, sem ter em conta as vantagens 
particulares obtidas pelos contribuintes”); 

b) não é taxa (já que, conforme o Art. 77, da 
Lei Federal no 5.172/66, “não se está diante 
do exercício de poder de polícia — taxa de 
polícia — ou da utilização efetiva ou potenci-
al de serviço público — taxa de serviço”); 

c) não é contribuição de melhoria (já que, 
conforme o Art. 81, da Lei Federal no 
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5.172/66, “inexiste obra pública cujo custo 
deva ser atribuído à valorização de imóveis 
beneficiados”). 

 
Desse modo, Pompeu (1997) argumenta 

que se está diante de um preço público, que são 
parte das Receitas Originárias, denominadas assim 
porque sua fonte é a exploração do patrimônio 
público. Por esse motivo são também chamadas 
Receitas Industriais ou Patrimoniais, pois são prove-
nientes da exploração de serviços, bens, empresas 
ou indústria do próprio Estado. 

Cánepa et al. (1999) concordam com a defi-
nição de Pompeu, ou seja, para eles o mecanismo de 
cobrança não visa atuar como um taxa. Para os auto-
res o princípio que rege a cobrança pelo uso da 
água é que se trata de um preço público, ou seja, o 
pagamento pela utilização de um bem público para 
o beneficio particular. Já uma taxa é entendida com 
um tributo obrigatório exigido ao contribuinte pelo 
governo para a prestação de um serviço público 
fundamental. Os seus valores dependem apenas do 
serviço prestado, vinculados ao seu desenvolvimen-
to, operação e manutenção. Ou seja, o pagamento 
da taxa objetiva promover o funcionamento do ser-
viço de drenagem urbana. 

Por sua vez, a cobrança pelo uso da água, u-
tilizada como um instrumento de gestão dos recur-
sos hídricos, deve arrecadar recursos para dar supor-
te financeiro ao sistema de gerenciamento e às ações 
definidas pelos planos de bacia hidrográfica. Além 
disso, a cobrança deve indicar para a sociedade que 
a água é um bem escasso e que possui um valor, com 
a finalidade de que este recurso seja utilizado de 
forma racional e que o seu uso atenda aos princípios 
do desenvolvimento sustentável. 

Assim, chega-se a seguinte conclusão: a co-
brança pelo serviço de drenagem urbana é uma taxa 
e a cobrança pelo uso da água é um preço público. 
Portanto, são pagamentos distintos com objetivos 
também distintos. A partir desta constatação será 
apresentada a proposta de articulação dos pagamen-
tos em função de quem deve pagar, quem adminis-
tra os recursos financeiros gerados e onde os mes-
mos devem ser aplicados. 
 
PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO ENTRE A 
COBRANÇA E TAXA PARA A DRENAGEM 
URBANA 
 

Tucci e Meller (2007) apresentam a distin-
ção entre os espaços de gestão das águas urbanas 
entre a bacia hidrográfica e o município (Tabela 1). 

Conforme a tabela, cabe ao município evitar a trans-
ferência dos impactos gerados pela mancha urbana 
ao sistema de rios que compõe a bacia hidrográfica, 
conforme define também a  Lei 11.445/2007, a Lei 
do Saneamento. Sendo assim, a gestão do ambiente 
interno das cidades deve atender aos condicionantes 
externos da bacia, com objetivo de minimizar os 
impactos e buscar a melhoria da quantidade e da 
qualidade da água no conjunto de sua área. Ou seja, 
para a drenagem urbana, o planejamento que é 
realizado pelo município, ou conjunto de municí-
pios numa região metropolitana, deve atender aos 
objetivos definidos para a bacia hidrográfica na qual 
ele se insere. 

Desta forma, no contexto da gestão dos re-
cursos hídricos o município é um usuário, produ-
zindo impactos na qualidade e quantidade das águas 
no âmbito da bacia hidrográfica. Logo, os municí-
pios devem assumir seus papéis na gestão dos recur-
sos hídricos, responsabilizando-se pelo atendimento 
às metas do enquadramento, solicitando a outorga 
para o uso da água e se inserindo no processo de 
cobrança pelo uso da água, que deve ser paga pela 
administração municipal para o gestor da bacia, o 
comitê ou a agência. 

E quem deve pagar a taxa pela drenagem? 
Os usuários do sistema de drenagem municipal, os 
proprietários dos imóveis. O município deve ser o 
responsável pela administração dos recursos finan-
ceiros gerados pela taxa de drenagem e os recursos 
devem ser aplicados na prestação do serviço de dre-
nagem urbana. Já o comitê de bacia é o responsável 
pela administração dos recursos financeiros gerados 
pela cobrança pelo uso da água e os recursos devem 
ser aplicados principalmente em estudos e ações 
não estruturais definidas nos planos de bacia hidro-
gráfica. Deve-se evitar a aplicação da arrecadação da 
cobrança pelo uso da água em ações estruturais, pois 
a mesma, em função dos impactos econômicos ge-
rados aos usuários, será incapaz de financiar obras 
para todos os setores que utilizam os recursos hídri-
cos (Forgiarini et al. 2008). 

Reconhecendo-se esta realidade, a gestão 
pode ser realizada de acordo com a definição de 
espaços geográficos “internos” e “externos” à man-
cha urbana municipal. Ao ambiente “interno” das 
cidades, vinculam-se a gestão das sub-bacias “muni-
cipais” com elevado grau de urbanização. Estas baci-
as “municipais”, embora não possam ser assim de-
nominadas legalmente, seriam aquelas de baixa 
ordem e que se desenvolvem dentro do município. 
A gestão destas bacias urbanas, ou sub-bacias, devem 
evitar os impactos em duas escalas: 
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Tabela 1 - Espaço de gestão das águas urbanas (Tucci e Meller, 2007). 
 

Espaço Domínio Gestores Instrumento Característica 
Bacia Hidrográfica Estado ou 

União 
Comitês de 
Bacia Hi-
drográfica 
ou Agências 

Plano de Bacia Gestão da quantidade e 
qualidade da água no sis-
tema de rios que formam a 
bacia hidrográfica, evitando 
a transferência de impactos 

Município Município 
ou Região 
Metrop. 

Município Plano Diretor Ur-
bano e Plano Inte-
grado de Esgota-
mento, Drenagem 
Urbana e Resíduo 
Sólido 

Minimização dos impactos 
de quantidade e qualidade 
dentro do município, nas 
pequenas bacias urbanas, 
sem transferir para o siste-
ma de rios 

 
 

1. Junto à própria comunidade da região, pro-
curando minimizar os efeitos na qualidade 
de vida em todas a suas dimensões; e 

2. Em escala de bacia frente aos condicionan-
tes externos previstos no Plano de Bacia Hi-
drográfica, à luz dos princípios da gestão 
dos recursos hídricos. 

 
Neste contexto, pode-se definir que existem 

dois tipos de cobrança relacionada à drenagem ur-
bana: 

 
1. A cobrança de uma taxa pelo serviço, inter-

na ao município, pago pelos proprietários 
dos imóveis ao município em função do ser-
viço prestado, e; 

2. A cobrança de um preço público pela água, 
externa ao município, referente aos impac-
tos proporcionados pelo município à bacia 
hidrográfica. 

 
Esta proposta busca que o município: (i) 

responda aos problemas ambientais causados pelas 
manchas urbanas em nível de bacia, e; (ii) incentive 
internamente os proprietários e a administração 
municipal a promover o controle das águas pluviais 
no perímetro urbano. 
 
APLICAÇÃO DA PROPOSTA À BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA 
 

Os valores utilizados nesta pesquisa preten-
dem dar apenas uma ordem de grandeza e fazer 
uma aplicação preliminar da proposta desenvolvida. 
A sua aplicabilidade real não foi objeto de discussão. 
No entanto, entende-se que ela é possível e o fórum 
para sua discussão sejam os Comitês de Bacias Hi-

drográficas. Para simplificar a aplicação e análise 
admitiu-se que os recursos seriam obtidos em um 
mesmo ano. Embora se saiba que em um caso real 
os valores poderiam ser acumulados em uma se-
qüência de anos, dentro de um fluxo de caixa da 
aplicação das ações. Assim, ao final deste fluxo, os 
resultados seriam semelhantes aos aqui apresenta-
dos. 

A bacia hidrográfica do rio Santa Maria si-
tua-se na fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul 
(Figura 1), abrangendo uma área de 15.754 km². Na 
bacia localizam-se seis municípios: Santana do Li-
vramento; Dom Pedrito; Lavras do Sul; Rosário do 
Sul; Cacequi; e São Gabriel. Segundo IBGE (2000), 
a população total dos municípios é de 257.745 habi-
tantes, 11,78% dela localizada na zona rural e 
88,22% na zona urbana. Entretanto, a população 
que reside dentro da bacia é de aproximadamente 
200.000, uma vez que as sedes dos municípios de 
São Gabriel e Lavras do Sul situam-se fora da bacia. 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hi-
drográfica do rio Santa Maria (CGBHSM) se consti-
tui, juntamente com o Comitê da Bacia do rio dos 
Sinos e o Comitê da Bacia do rio Gravataí, em uma 
das primeiras experiências no Estado de aplicação 
de mecanismos de gestão. O CGBHSM foi criado 
com a edição do Decreto Estadual nº 35.103, de 
maio de 1994. Desde a sua implantação os seguintes 
instrumentos de gestão já foram estudados: 
 

i. Enquadramento dos recursos hídricos (FE-
PAM, 2001); 

ii. Outorga para uso da água (UFSM/SEMA, 
2004a); 

iii. Cobrança pelo uso da água (Balarine et al., 
2000 e UFSM/SEMA, 2004b). 
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O Plano de Bacia ainda não possui um estu-
do específico. Entretanto, o Departamento de Re-
cursos Hídricos do Estado está elaborando um Ter-
mo de Referência para a realização do Plano de 
Bacia, que será baseado em EUROESTUDIOS e 
NOVOTECNI (2003). A seguir descreve-se a aplica-
ção da cobrança interna e externa pela drenagem 
urbana na Bacia do rio Santa Maria. 

 

 
 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio 
Santa Maria. 

 
Cobrança interna aos municípios: 
Taxa pelo serviço de drenagem 
 

Os municípios da bacia do rio Santa Maria 
não possuem Planos Diretores de Drenagem Urbana 
(PDDrUs). Em função da dificuldade de fazer uma 
avaliação das necessidades de investimentos nas 
áreas urbanas da bacia antes do desenvolvimento de 
estudos de diagnósticos dos problemas enfrentados, 
por simplificação, para a definição do valor do inves-
timento nos PDDrUs foi utilizado o valor de R$ 2,5 
milhões por quilômetro quadrado de área urbana 
como referência. Este valor foi obtido a partir de 
Tucci (2007), que indica uma faixa de 1 a 4 milhões 
de reais por quilômetro quadrado, normalmente 
utilizada para a execução de obras de controle em 
escala de macrodrenagem. Utilizou-se o valor mé-
dio, pois não é certo que todas as áreas urbanas da 

bacia tenham problemas de drenagem pluvial que 
requeiram investimentos conforme apontados por 
Tucci (2007). 

As áreas urbanas dos municípios analisados 
são apresentadas na Tabela 2, que apresenta tam-
bém os recursos necessários para a execução dos 
PDDrUs. O investimento necessário para o controle 
da drenagem urbana nos municípios da bacia foi 
dividido pela população para ter uma ordem de 
grandeza que possibilitará comparações com a co-
brança pelo uso da água. Nesta aplicação, não se 
pretendeu analisar a forma de rateio, que deve ser a 
mais eqüitativa possível e, de preferência, em função 
das alterações quantitativas (volumes e vazões má-
ximas) e qualitativas (carga de lavagem de ruas e 
disposição inadequada de resíduos sólidos e líqui-
dos) referentes às condições naturais do local urba-
nizado, conforme analisaram, por exemplo, Forgia-
rini et al. (2007). 

O valor médio para os municípios foi de R$ 
964,06 por habitante (variação de R$ 678,14/hab a 
R$ 1358,27/hab), para a bacia o valor foi de R$ 
823,78/hab. Estes valores são semelhantes ao obtido 
por Cruz (2004), que analisou a situação atual do 
sistema de drenagem de Porto Alegre e determinou 
soluções otimizadas (mínimo custo) para os pro-
blemas de alagamentos. As soluções adotadas pelo 
autor foram a ampliação da micro e macrodrena-
gem e a construção de reservatórios de amorteci-
mento, seguindo o planejamento de acordo com as 
técnicas compensatórias ou de BMPs. O custo total 
para as vinte e sete bacias hidrográficas do municí-
pio de Porto Alegre foi de R$ 1.418.934.329,60, que 
dividido pela sua população (1.383.454 habitantes — 
IBGE, 2000) representa um valor de R$ 
1.025,64/hab. 
 
Cobrança externa ao município: 
Cobrança pelo uso da água 
 

Forgiarini et al. (2008) demonstram que a 
capacidade de arrecadação via cobrança pelo uso da 
água na bacia do Rio Santa Maria teria a possibilida-
de de financiar apenas estudos e elaboração de pro-
jetos. Assim, para a definição do valor de cobrança 
pelo uso da água, foram utilizados todos os compo-
nentes que continham estudos no trabalho de EU-
ROESTUDIOS e NOVOTECNI (2003), apresenta-
dos na Tabela 3. Para obras, os estudos foram orça-
dos em 10% do valor.  

O trabalho das empresas espanholas pre-
tendeu consolidar um documento que possa servir 
como base para a solicitação de financiamento aos 
organismos públicos nacionais, internacionais ou  
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Tabela 2 - Áreas Urbanas dos municípios da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria. 
 

Município 
Área Ur-
bana (Km²)

Investimento 
(R$) 

População 
(hab) 

R$/hab 

Cacequi 6,9 17.250.000,00 12.700 1.358,27
Dom Pe-
drito 

14,06 35.150.000,00 36.998 950,05 

Rosário do 
Sul 

12,81 32.025.000,00 36.819 869,79 

Santana do 
Livramento 

24,5 61.250.000,00 90.320 678,14 

Total 58,27 145.675.000,00 176.837 823,78 

 
Tabela 3 - Estudos do programa de desenvolvimento da bacia hidrográfica do rio Santa Maria 

(adaptado de EUROESTUDIOS e NOVOTECNI, 2003). 
 

Componente Sub-componente Valor (US$) Valor (R$)* 

Controle Ambiental 

Ortoimagem Digital 24.470,90 40.376,99 

Recadastramento imobiliário 73.402,20 121.113,63 

Ampliação da rede hidrometeoroló-
gica 

71.600,00 118.140,00 

Identificação de áreas de risco 15.200,00 25.080,00 

Caracterização de vertidos 18.200,00 30.030,00 

Cadastramento usuários da água 21.200,00 34.980,00 

Proteção de áreas de risco 
Proteção contra as inundações 150.000,00 247.500,00 

Proteção contra a erosão 2.722.805,00 4.492.628,25 

Monitoramento Ambiental 

Qualidade de água 76.000,00 125.400,00 

Vazões Ecológicas 36.000,00 59.400,00 

Mata Ciliar 2.160,00 3.564,00 

Áreas Reflorestadas 2.160,00 3.564,00 

Abastecimento, saneamento 
e resíduos sólidos 

Água e saneamento 1.310.478,70 2.162.289,86 

Resíduos Sólidos Urbanos 244.228,20 402.976,53 

Total 4.767.905,00 7.867.043,25 

     * US$ 1,00 = R$ 1,65 — Cotação de 20/05/2008. 
 
privados. Dessa forma, foi proposta uma série de 
ações, concebidas de tal forma, que se incluam em 
processos e dinâmicas próprias de desenvolvimento 
social, de maneira a contribuir a melhora da quali-
dade de vida da comunidade da bacia. O valor de R$ 
7.867.043,25 (Tabela 3) foi dividido pelo número de 
habitantes de toda a bacia, cerca de 200.000, pois os 
estudos referem-se a toda a bacia, chegando-se ao 
valor de R$ 39,34/hab. 
 
Comparação Taxa e Cobrança 
para a bacia do rio Santa Maria 
 

A metodologia proposta neste trabalho bus-
ca que o município responda aos problemas ambi-

entais causados pelo perímetro urbano em escala de 
bacia, e busca incentivar a administração municipal 
e os usuários urbanos a promover o controle de suas 
águas pluviais. Os usuários urbanos pagariam uma 
taxa referente ao serviço de drenagem prestado pelo 
município, e; o município, configurando-se como 
um usuário dentro da bacia hidrográfica, pagaria 
pelos impactos causados aos recursos hídricos da sua 
área de abrangência. Estas cobranças gerarão duas 
arrecadações que potencializam a execução em 
parte dos planos diretores municipais e os planos de 
bacia hidrográfica. 

A Figura 2 sintetiza os resultados obtidos. 
Nela são apresentados os investimentos nos PDDrUs 
individuais dos municípios e as respectivas taxas por  
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Figura 2 - Resultados comparativos da cobrança interna e externa aos municípios na bacia do rio Santa Maria. 
 
 
habitante (Tabela 2) e a comparação das arrecada-
ções necessárias para a realização de todos os PD-
DrUs municipais e a cobrança pelo uso da água para 
financiar os estudos presentes em EUROESTUDIOS 
e NOVOTECNI (2003). As simulações indicam uma 
relação de aproximadamente 1/20 (R$39,34/ 
R$823,78) por habitante ano na comparação Co-
brança/Taxa para a bacia como um todo. 

Quanto à cobrança “interna” ao município, 
admite-se ser possível que a cobrança específica pelo 
uso dos sistemas de drenagem, em forma de taxa, 
leve ao uso mais racional do solo urbano, ou uma 
maior consciência do impacto daquela propriedade 
(e da forma como foi construída) nos custos envol-
vidos no sistema de drenagem. Neste sentido a co-
brança de uma taxa poderia proporcionar a execu-
ção e manutenção de ações estruturais no municí-
pio. 

Nesse sentido, ressalta-se a experiência de 
Santo André, que a partir da instituição da taxa foi 
possível fazer serviços que há muito tempo não eram 

feitos, como o desassoreamento do rio Tamanduate-
í, Ribeirão dos Meninos e Córrego Oratório (Sema-
sa, 2007). O Tamanduateí, desassoreado em 1998, 
não era limpo havia 8 anos, causando grandes trans-
tornos à cidade. É importante também deixar claro 
que os recursos provenientes da taxa de drenagem 
em Santo André não são usados para obras, o di-
nheiro é destinado apenas para manutenção, con-
forme prevê a Lei Municipal 7.606 de 23 de Dezem-
bro de 1997. 

Analisando a cobrança “externa” ao muni-
cípio, a cobrança pelo preço público da água, deve-
se diferenciar o potencial de arrecadação e utiliza-
ção dos recursos provenientes desta cobrança. En-
quanto a cobrança interna ao município deve ser 
utilizada para financiar o controle em sua escala, os 
recursos da cobrança externa devem ser utilizados 
para promover a elaboração de estudos e projetos 
em escala de bacia hidrográfica, para posterior e 
provável busca por financiamentos.  
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A cobrança pelo uso da água foi instituída 
para financiar os planos de bacia hidrográfica. En-
tretanto, sabe-se, conforme o estudo de Forgiarini et 
al. (2008), que a cobrança não é capaz de financiar 
completamente o plano da bacia do Rio Santa Mari-
a, devido aos altos impactos econômicos proporcio-
nados aos setores usuários, podendo inviabilizar suas 
atividades. Os autores demonstram que a capacida-
de de arrecadação da cobrança pelo uso da água no 
ambiente urbano da bacia do Rio Santa Maria teria 
a possibilidade de financiar apenas estudos e elabo-
ração de projetos, como os planos diretores de Sa-
neamento Ambiental, que incluem a drenagem 
urbana. Caberia a taxa de drenagem financiar ou 
dar uma contra-partida ao investimento estatal em 
obras de drenagem ou as ações estruturais propria-
mente ditas. Dessa forma, as ações estruturais e não 
estruturais em escala de bacia hidrográfica podem 
ser financiados parcialmente pela cobrança. 

Contudo, existirá a possibilidade, via co-
brança pelo uso da água, de obter uma economia de 
escala para a bacia. As ações em cada município 
poderiam ser estudas e/ou implantadas pela Agên-
cia de Bacia (quando existir), por meio da coopera-
ção intermunicipal, do compartilhamento de equi-
pes técnicas, da troca de experiências e da capacita-
ção. A agência de bacia pode ser um excelente ins-
trumento de atualização tecnológica e de capacita-
ção técnica em nível municipal, tendo por foco a 
redução de impactos de áreas urbanas na escala 
territorial da bacia hidrográfica. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A “taxa pela drenagem” possui, mais desta-
cadamente, a relação entre a causa do impacto e 
custo da minimização do efeito, vinculando-se ao 
perímetro urbanizado do município. Já a “cobrança 
pelo uso da água” tem a visão mais solidária vincula-
da à abrangência territorial da bacia hidrográfica e 
de todo os seus intervenientes. Os recursos arreca-
dados pela “cobrança” não necessariamente serão 
aplicados onde é causado o impacto, caracterizando 
uma visão mais condominial do processo. 

Naturalmente as duas cobranças (Taxa de 
Drenagem e Cobrança pelo uso da água) serão re-
passadas aos usuários urbanos, na forma de aumen-
to das contas de água e esgoto ou, conforme suge-
rem Nascimento et al. (2006), incluída no Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), podendo re-
presentar acréscimos ou decréscimos de acordo com 

o controle do escoamento proporcionado pelo pro-
prietário. 

Ainda, se tratando de dois pagamentos, po-
de haver sinergia entre a taxa e a cobrança. Por 
exemplo, se a taxa pelo serviço de drenagem for 
baseada em um indicador de demanda pelo serviço 
(por exemplo, a área impermeabilizada do lote co-
nectada à rede) ela poderá desempenhar papel de 
incitação à redução da impermeabilização ou à ado-
ção de medidas locais de redução de escoamentos 
(por exemplo, promover a infiltração e o armaze-
namento). Por outro lado, recursos obtidos pela 
cobrança de um preço público pela água podem ser 
investidos na promoção de medidas dessa natureza, 
nas áreas urbanas na bacia, a partir de uma decisão 
do Comitê de Bacia Hidrográfica (por exemplo, 
capacitação de técnicos e tomadores de decisão, 
monitoramento, dentre outros). Esta situação é 
benéfica, pois, em última análise, ambos os paga-
mentos buscam melhorar os aspectos quantitativos e 
qualitativos dos recursos hídricos no ambiente ur-
bano e na bacia hidrográfica como um todo. 

Os municípios ou as concessionárias presta-
dores do serviço de drenagem urbana devem assu-
mir seus papéis na gestão dos recursos hídricos, se 
responsabilizando pelo atendimento às metas do 
enquadramento, solicitando a outorga para o uso da 
água e se inserindo no processo de cobrança pelo 
uso da água. A operacionalização dos instrumentos 
de gestão pode ser utilizada para minimizar os im-
pactos decorrentes da urbanização por meio da 
indução de ações estruturais e não estruturais para a 
drenagem urbana, bem como, em determinados 
casos, proporcionar um ganho de escala no serviço 
ao se adotar a bacia hidrográfica como unidade de 
gestão. 

Estas ações vão ao encontro das recomenda-
ções do trabalho GEO Brasil (2007), que procurou 
apontar recomendações e propostas para novos 
avanços da gestão integrada dos recursos hídricos 
no Brasil. O documento aponta que se deve buscar a 
integração dos planos e programas desenvolvidos 
pelos setores usuários das águas, sob a perspectiva 
pragmática de inserir o tema dos recursos hídricos, 
de modo transversal e permanente, nos investimen-
tos empreendidos por tais setores (saneamento, 
geração de energia, irrigação e outros). Uma forma 
de se buscar isto é a aplicação dos instrumentos de 
gestão à todos os segmentos de usuários de água em 
uma bacia hidrográfica, para que o gerenciamento 
interno (municípios) atenda aos condicionantes 
externos (bacia). 
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Public Services Rates v. Water Use Charges: A Pro-
posal for Effective Application of Water Resources 
Management Instruments for Urban Drainage 
 
ABSTRACT 
 

Currently, in academic studies and in some Bra-
zilian cities (eg, Porto Alegre/RS), the creation of new 
urban drainage rates, similar to those Santo André/SP is 
being discussed. Besides this fee, water use charges, a water 
resources management instrument, are also to be used.  In 
the work developed in this field a conflict is noted regarding 
the concept and application of these charges. This paper 
aims to distinguish between the two payments and propose 
a strategy to apply them in a coordinated and effective way, 
seeking to minimize the impacts of urbanization on the 
hydrological cycle. In order to do so, the intention is to 
answer the following questions: "What are the goals of 
payments? Who should pay? Who manages the funds gen-
erated? Where should those resources be applied?" A critical 
analysis of the work found that: the urban drainage rates 
are a recovery rate and the water use charge is a public 
price. Therefore, payments are distinct, with distinct goals. 
The payment of the rate aims to promote the functioning of 
the urban drainage and the public price is related to the 
conservation of the river basin as a whole, in a condomini-
al vision, and the funds generated can be applied in differ-
ent actions. In this context, the following is defined: the 
rates are internal to the city, to be paid by building owners, 
and charges are outside the city, regarding impacts occur-
ring in the river basin. Based on simulations performed for 
the Santa Maria River Basin (RS), the present study indi-
cates a 1/20 ratio to compare charges/tax revenues. The 
payments create funds that will be transferred to the city 
and the river basin committee, respectively, making invest-
ments in structural actions and, mainly, non-structural 
actions for urban drainage. 
Keywords: water use charges, service rates, urban drainage. 
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RESUMO 
 

O medidor Venturi se constitui em um dos equipamentos mais utilizados para a medição de vazão em 
tubos, apresentando facilidade de instalação e manutenção, boa confiabilidade e custo relativamente baixo. O 
presente trabalho tem como objetivo validar, através de ensaio experimental, o modelo computacional criado 
com a ferramenta CFD, utilizando o programa ANSYS CFX v 5.6, do tubo Venturi do LHPCH da Universidade 
Federal de Itajubá. Estudaram-se três tipos de refinamento de malhas e dois modelos de turbulência k-ε e RNG 
k-ε para cinco vazões diferentes. A malha 3 e o modelo de turbulência k-ε apresentaram os menores erros da 
simulação, com valores máximos de 1,6%, sendo os indicados para a validação da ferramenta computacional. 
Depois de validado, pode-se visualizar a distribuição da velocidade. A ferramenta CFD é muito promissora para 
estudos de comportamento hidráulicos, contribuindo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento a um baixo 
custo de produtos e processos. 
 
Palavras-chaves: dinâmica dos fluidos computacional, medidor de vazão, Venturi, CFD. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O medidor Venturi se constitui em um dos 
métodos mais utilizados para a medição de vazão em 
tubos, podendo ser mais preciso em relação a orifí-
cios e bocais, por apresentar menor perda de carga, 
devido à sua recuperação de pressão. Outra caracte-
rística desse medidor é que são autolimpantes, im-
pedindo a acumulação de partículas sólidas, poden-
do medir a vazão de fluidos com grande quantidade 
de sedimentos (Fox; Mcdonald, 1995). 

Geralmente o medidor é uma peça fundida, 
constituída de uma seção a montante do mesmo 
diâmetro que o tubo, com revestimento de bronze e 
um anel piezométrico para medir a pressão estática, 
de uma seção cônica convergente, de uma garganta 
cilíndrica revestida de bronze contendo um anel 
piezométrico e de uma seção cônica gradualmente 
divergente que leva a uma seção cilíndrica com a 
medida do tubo (Streeter; Wylie, 1982). 

Devido à sua relativa simplicidade e robustez 
na medição da vazão de fluidos, será realizado o 
estudo do comportamento hidráulico do tubo Ven-
turi através de simulação da dinâmica dos fluidos 
computacional utilizando o programa ANSYS CFX.  

A tecnologia de CFD (Dinâmica dos Fluidos 
Computacional) se tornou uma parte fundamental 
no projeto e análise de produtos e processos de 
muitas empresas, devido a sua habilidade de predi-
zer o desempenho destes equipamentos e processos 
antes mesmo de serem produzidos ou implementa-
dos e ao baixo custo envolvido na simulação. A si-
mulação numérica realizada através de CFD empre-
ga um esquema numérico baseado em discretização 
por Volumes Finitos. Nos escoamentos de fluidos, o 
modelo matemático é estabelecido com base nas 
equações de conservação da quantidade de movi-
mento, da massa e da energia. (Engineering Simula-
tion and Scientific Software, 2007). 
 Segundo Lombardi (2005), ao longo dos 
anos vem aumentando o uso dos computadores para 
resolver problemas de escoamentos de fluidos, devi-



Estudo da Distribuição da Velocidade em Tubo Venturi Utilizando Medidas Experimentais e Técnicas de CFD 
 

 82 

do ao aumento de sua capacidade de processamen-
to, à evolução dos recursos gráficos e à interativida-
de na manipulação de imagens 3-D, tornando a 
ferramenta CFD menos onerosa, reduzindo o tempo 
de simulação e, conseqüentemente, o seu custo de 
uso. Hoje essa ferramenta é utilizada por diversas 
áreas, como na área aeroespacial, automotiva, tur-
bomáquinas. petróleo e naval, como uma alternativa 
mais econômica em novos projetos. 

Os ensaios experimentais permitem realizar 
a validação dos modelos computacionais. Diversos 
estudos podem ser realizados nas estruturas simula-
das, como a distribuição da velocidade, além da 
possibilidade de visualização do comportamento 
hidráulico do fluido no interior das tubulações, 
máquinas de fluxo, medidores de vazão, etc. 
 
 
OBJETIVO 
 
 

Esse trabalho tem como objetivo validar, a-
través de ensaio experimental, o modelo computa-
cional criado com a ferramenta CFD do tubo Ventu-
ri do LHPCH (Laboratório Hidromecânico para 
Pequenas Centrais Hidrelétricas) da Universidade 
Federal de Itajubá e criar um laboratório virtual, 
onde poderá ser realizados estudos para o aperfei-
çoamento e desenvolvimento desse dispositivo hi-
dráulico, de uma maneira menos dispendiosa e one-
rosa. A utilização da ferramenta de CFD na área de 
hidráulica com grande confiabilidade dos resulta-
dos, quando comparados com o modelo físico, apre-
senta-se como um novo caminho para futuros estu-
dos de outros dispositivos e equipamento hidráuli-
cos. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

A metodologia apresenta o equacionamento 
necessário para o desenvolvimento do ensaio expe-
rimental e a modelagem do problema, utilizando a 
Dinâmica dos Fluídos Computacional (CFD). 
 
Equacionamento 
 

Serão apresentas as equações básicas utiliza-
das pelo trabalho, a descrição do ensaio experimen-
tal realizado no LHPCH, e a descrição da metodolo-
gia que utiliza a ferramenta de CFD. 

Formulações Básicas 
 
• Número de Reynolds 
 

υ
Dv ⋅

=Re       (1) 

 
Onde: Re é o    número de   Reynolds   [a-

dimensional]; 
v é a velocidade média do escoamento, em [m/s]; D 
é o   diâmetro   da   tubulação, em [m]; 
υ  é a viscosidade cinemática, para água a 16ºC igual 
a 1,007x10-6 [m2/s]. 
 
• Estimativa da espessura da camada limite 
 

L

L
Re
48,5 ⋅

=δ        (2) 

 
Onde: δ  é a   espessura  da  camada  limite    [m]; 
ReL é o número de Reynolds para o comprimento   
de    desenvolvimento[adim.]; 
L é o comprimento de desenvolvimento do escoa-
mento, em [m]. 
 

Segundo Fox e Mcdonald (1995), o com-
primento de desenvolvimento do escoamento (L) é 
uma referência, que pode ser baseado nas distâncias 
que os instrumentos de medida se posicionam à 
montante do equipamento a ser ensaiado em labo-
ratório. Seu valor pode variar entre 1 a 1,5 vezes o 
diâmetro da entrada do Venturi. 

 
• Equação de cálculo da vazão pelo Venturi 
 

hgACQ ∆⋅⋅⋅⋅= 2      (3) 

 
Onde: Q é a vazão volumétrica, em [m3/s]; C é a 
constate do medidor Venturi do LHPCH e igual a 
1,2325; A é a área da seção transversal da contração 
do medidor, em [m2]; g é a aceleração da gravidade 
para a cidade de Itajubá, igual a 9,785 [m/s2]; 

h∆  é a diferença de carga entre a entrada e a con-
tração, em [m]. 
 

Realizando o cálculo das constantes da e-
quação 3, tem-se: 
 

hQ ∆⋅= 083257,0      (4) 
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• Pressão média relativa 
 

ghP ⋅⋅= ρ        (5) 
 
Onde: P  é a pressão média relativa, em [Pa]; h  
é a carga hidráulica, em [m]; ρ  é a massa específica 
da água, para 16ºC igual a 999,1 [kg/m3]; g é 
a aceleração da gravidade, em [m/s2]. 
 
• Vazão mássica 
 

QQmas ⋅= ρ        (6) 
 
Onde: Qmas  é a vazão mássica, em [kg/s]; 
 ρ  é a massa específica da água, em 
[kg/m3]; 
 Q é a vazão volumétrica, em [m3/s]. 
 
• Velocidade média 
 

A
Qv =        (7) 

 
Onde: v  é a velocidade média, em [m/s]; Q é 
a vazão volumétrica, em [m3/s];A é a área da seção 
transversal do medidor, em [m2]. 
 
• Equação da Continuidade 
 

0)( =⋅∇+
∂
∂ U

t
ρρ                                                        (8) 

 

Onde: 
t∂

∂ρ  é a taxa de variação da massa no volume 

considerando; )( Uρ⋅∇  é o fluxo líquido de massa 
através da superfície do volume considerado;ρ = 
massa especifica da água;U = velocidade da tubula-
ção;t = tempo; 
 
• Equação do Momento para escoamento 
incompressível e propriedades físicas constantes 
 

gUvpUU
t

U
+∇⋅+∇−=⋅∇⋅+

∂
∂ ²1)(

ρ
                             (9) 

 

Onde: 
t

U
∂
∂  é a taxa de variação da quantidade de 

movimento; 
UU ⋅∇⋅ )(  é o fluxo convectivo da quantidade de 

movimento; 

p∇−
ρ
1  é a força resultante devida ao gradiente de 

pressão; 
Uv ⋅∇⋅ ²  é o fluxo líquido difusivo da quantidade de 

movimento ou dissipação de energia cinética de-
pendendo das escalas em questão; 
g  é a aceleração da gravidade. 
 
• Equação da Energia 
 

ETTU
t
T

Φ+⋅∇=⋅∇⋅+
∂
∂ ²)( α                                 (10) 

 

Onde: 
t
T
∂
∂  é a taxa de acumulo de energia interna 

no volume   considerado;  U   = velocidade; 

T⋅∇⋅ ²α  é o fluxo líquido difusivo de energia inter-
na; EΦ  é o termo fonte de energia interna devido à 
dissipação de energia interna. 
 
Ensaio Experimental 
 

O ensaio foi realizado no LHPCH (Labora-
tório Hidromecânico para Pequenas Centrais Hidre-
létricas) da Universidade Federal de Itajubá (Figura 
1).  
 

 
 

Figura 1 - Laboratório Hidromecânico para Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (LHPCH). 

 
 

O medidor de vazão Venturi (Figura 2) foi 
ensaiado para o intervalo de 5 à 70 litros por segun-
do. Utilizou-se um medidor de vazão ultrassônico 
por tempo de transito da marca THERMO, modelo 
DCT7088, na instalação para estabelecer o intervalo 

Direção do escoamento 

Tubo Venturi 

Manômetros de colunas 
invertidas 
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de estudo. A precisão do equipamento de acordo 
com seu manual é de 0,5% da velocidade ou 0,03 
m/s. 
 

 
 

Figura 2 - Medidor Venturi do LHPCH. 
 

O sistema é composto por uma bomba de 
fluxo operando com rotação constante, o medidor 
Venturi, que fornece as medidas de pressões estáti-
cas na entrada e na contração, essas pressões são 
lidas em manômetros de colunas invertidas preen-
chido com água. A diferença de pressões é obtida e 
utilizando a Equação 4, calcula-se a vazão do Ventu-
ri.  

A variação da vazão foi realizada através do 
fechamento da válvula à jusante. Antes de começar a 
realizar as leituras do medidor, deve-se retirar o ar 
para evitar erros. 
 As cinco leituras realizadas nos manômetros 
de colunas invertidas e nos termômetros, que foram 
utilizados para medir a temperatura da água e do 
ambiente, estão representadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1 — Leituras do experimento. 
 

Item 

Carga de 
pressão 
entrada 
[m] 

Carga de 
pressão 
contração 
[m] 

Temp. 
água 
[ºC] 

Temp. 
ambiente 
[ºC] 

1 1,513 0,862 16,0 22,0 
2 1,435 1,062 16,0 22,0 
3 1,385 1,184 16,0 22,0 
4 1,330 1,310 16,0 22,0 
5 1,325 1,318 16,0 22,0 
 

A geometria do medidor está representada 
nas Figuras 3 e 4. Nessas figuras pode-se visualizar o 
perfil longitudinal e transversal do Venturi estuda-

do. Pe e Pc são os locais onde são realizadas as medi-
das de pressões estáticas na entrada e na contração, 
respectivamente. O material do medidor é bronze, 
segundo Porto (2004), esse material apresenta a 
rugosidade absoluta equivalente (ε) entre o interva-
lo de 0,0015 a 0,010 milímetros. 

 
Figura 3 - Perfil longitudinal do Venturi do LHPCH, 

medidas em milímetros. 
 

 
Figura 4 - Perfil transversal do Venturi do LHPCH, 

medidas em milímetros. 
 

Utilizando algumas das equações do item 
3.1.1, pode-se construir a Tabela 2. Os cálculos fo-
ram realizados para a seção de entrada do Venturi, o 
comprimento de desenvolvimento do escoamento 
(L) foi adotado 1,5 do diâmetro de entrada, con-
forme Fox e Mcdonald (1995). Como a espessura da 
camada limite calculada é maior do que a rugosida-
de absoluta do material do medidor, o tubo pode 
ser considerado hidraulicamente liso. 
 

Tabela 2 — Cálculos iniciais do ensaio experimental. 
 

Item A 
[m2] 

Q 
 [m3/s] 

ReL L  
[m] 

δ 
 [mm] 

1 0,025 0,06718 720500 0,27 1,7 
2 0,025 0,05085 545362 0,27 2,0 
3 0,025 0,03733 400361 0,27 2,3 
4 0,025 0,01177 126232 0,27 4,2 
5 0,025 0,00697 74752 0,27 5,4 

 

Tomada de 
pressão na 
entrada 

Tomada de 
pressão na 
contração 
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Simulação da Dinâmica dos Fluidos 
Computacional (CFD) 
 

Existem vários métodos de discretização 
numérica. No caso do programa ANSYS CFX v 5.6 é 
usado o Método dos Volumes Finitos. Nesta técnica, 
a região de interesse é dividida em pequenas sub-
regiões chamadas volumes de controle.  

As equações, da conservação da quantidade 
de movimento, conservação da massa e da energia 
(equações 8, 9 e 10), são discretizadas e resolvidas 
iterativamente para cada volume de controle. Como 
resultado, uma aproximação do valor de cada variá-
vel em pontos específicos dentro do domínio é obti-
da (Ansys cfx, 2003). 
 
Modelos de Turbulência 
 

Segundo Arantes (2007), os escoamentos 
turbulentos apresentam campos de velocidades flu-
tuantes. A combinação do escoamento e quantidade 
de movimento, de energia e de concentração, gera-
se flutuações das quantidades transportadas. Consi-
derando que estas flutuações podem ser de pequena 
escala e alta freqüência, elas também são computa-
cionalmente dispendiosas para serem simuladas 
diretamente em cálculos práticos de engenharia. Ao 
invés das equações para quantidades instantâneas, 
podem ser utilizadas médias temporais ou manipu-
lação para remover as pequenas escalas, resultando 
em um grupo modificado de equações que são 
computacionalmente amenas para resolver. Porém, 
as equações modificadas contêm variáveis desconhe-
cidas adicionais, e precisa-se de modelos de turbu-
lência para determinar estas variáveis em termos de 
quantidades conhecidas. Para mais detalhes sobre os 
modelos de turbulência ver Pope (2000). 

Os modelos de turbulência utilizados nesse 
trabalho são os modelos k-ε (Padrão) e o k-ε (RNG): 

 
• k-ε (Padrão) — é uma modelo semi-empírico 

baseado nas equações do modelo de trans-
porte para a energia cinética turbulenta (k) 
e sua taxa de dissipação (ε). A equação do 
modelo de transporte para k é derivada da 
equação de Navier-Stokes. O modelo k-ε é 
indicado para escoamentos completamente 
turbulentos com altas escalas de turbulên-
cia. Sua limitação é não conseguir resulta-
dos precisos em escoamentos com baixas es-
calas de turbulência envolvendo geometrias 
complexas.  

• k-ε (RNG) — é uma modelo de turbulência 
derivado das equações instantâneas de Na-
vier-Stokes, usando uma técnica matemática 
chamada de métodos de “renormalização 
de grupo” (RNG) (Arantes, 2007). É uma 
forma melhorada do modelo k-ε, pois é ca-
paz de rastrear baixas escalas de turbulência 
junto com as altas escalas de turbulência.  

 
Metodologia de CFD utilizada 
 

O CFD pode ser utilizado para validar um 
componente no estágio de projeto ou pode ser utili-
zado para encontrar meios para melhorar as carac-
terísticas de componentes já implementados. A si-
mulação da dinâmica dos fluidos computacional é 
prática, podendo alterar característica de projeto 
com simples e rápidas alterações na geometria do 
modelo.  

Alguns pacotes que realizam a simulação 
CFD, tal como o CFX podem ser divididos em qua-
tro partes: 

 
• Geração da geometria e da malha — é o es-

tágio do pré-processamento, onde será cria-
da a geometria da região de estudo. A partir 
da geometria, definem-se o fluxo do fluido, 
regiões sólidas e nomeiam-se as respectivas 
superfícies. Após a definição e classificação 
da geometria, gera-se a malha, cujo refina-
mento está diretamente relacionado com a 
precisão dos resultados apresentados pela 
simulação. 

• Condições de simulação — é o primeiro es-
tágio do processamento, onde se definem o 
domínio, as condições de contorno da regi-
ão de estudo, as propriedades do fluido e as 
condições iniciais e de convergência para o 
processamento. 

• Acompanhamento da resolução — é o se-
gundo estágio do processamento, onde o-
corre a resolução das equações diferenciais 
parciais no espaço e no tempo, definidas 
como Equação da Conservação da Massa, 
Quantidade de Movimento e da Energia, a-
través do cálculo de todas as grandezas físi-
cas em um mesmo passo de tempo (itera-
ção), cujo cálculo é realizado até alcançar a 
convergência ou o número de iteração esta-
belecida.   

• Visualização dos resultados — é a fase do pós-
processamento, onde se pode visualizar e 
apresentar os resultados de forma interativa, 
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e também, obter valores de grandezas físicas 
de qualquer região do volume de controle. 

 
Modelagem do Problema 
 

Existem várias ferramentas computacionais 
que utilizam o CFD, como ANSYS CFX, FLUENT, 
STAR-CD, FLOW-3D, PHOENICS CFD, entre ou-
tras. Para realizar esse trabalho, será utilizado o pro-
grama CFX v 5.6, que está disponível na Universida-
de Federal de Itajubá, com respaldo da licença de 
uso junto ao fornecedor ANSYS. 
 O presente trabalho propõe a validação do 
escoamento através do medidor Venturi no intervalo 
de 5 a 70 litros por segundo, que foi ensaiado em 
laboratório. Serão estudados três tipos diferentes de 
malhas e dois tipos de modelos de turbulência para 
o intervalo, e será analisada a precisão dos resulta-
dos obtidos na simulação com o experimento para a 
pressão estática média da contração (Pc). 

O ANSYS CFX v 5.6 é composto por quatro 
módulos: 

 
• CFX-Build — Criação da geometria e da ma-

lha; 
• CFX-Pre — Condições de cálculo; 
• CFX-5 Solver Manager — Execução do cálcu-

lo; 
• CFX-Post — Determinação e visualização tri-

dimensional do escoamento. 
 
Pré-Processamento 
 

No CFX-Build, cria-se a geometria da região 
de estudo a partir das medidas o Venturi. Posteri-
ormente o sólido e a malha. A figura 5 apresenta as 
regiões definidas para o medidor. 

 

 
 

Figura 5 - Regiões definidas para o Venturi. 

Processamento 
 

A primeira parte do processamento é reali-
zada no CFX-Pre, onde são definidas as condições 
de cálculo. Para condição do experimento, o regime 
do escoamento é permanente.  

O domínio é definido como estático, o fluí-
do de trabalho é a água, a pressão de referência é 1 
atm, a aceleração da gravidade é 9,785 m/s2 na dire-
ção negativa do eixo cartesiano y, as temperaturas 
ambiente e do fluido são respectivamente, 22ºC e 
16ºC, o fluido foi considerado isotérmico e os mode-
los de turbulência utilizados são k-ε (Padrão) ou k-ε 
(RNG). 

Nas regiões de Entrada e Saída são inseridas 
as condições do escoamento, já nas regiões Parede-
Extr. e ParedeContr. são inseridas as características 
da tubulação: 

 
• Entrada — insere-se a pressão estática da en-

trada do medidor, lida no manômetro de 
coluna e a condição inicial da intensidade 
de turbulência, que varia com o aumento da 
vazão, nesse trabalho foi adotado o valor en-
tre 5% e 10%; 

• ParedeExt. — define-se que o tubo é liso e 
não ocorre escorregamento na parede; 

• ParedeContr. — define-se que o tubo é liso e 
não ocorre escorregamento na parede; 

• Saída — insere-se a vazão mássica obtida pela 
equação do Venturi. 

 
No CFX-Pre também se define as condições 

iniciais para o cálculo e as condições de convergên-
cia, com o número máximo de 250 iterações e o 
erro residual de convergência de 1x10-4, o erro é 
calculado para cada equação resolvida pelo modelo. 
As equações 8, 9 e 10 e modelos de turbulência são 
resolvidas passo a passo e comparadas com o valor 
obtido no passo anterior, desta forma defini-se a 
convergência. Esse valor de erro residual é usual 
para a maioria dos problemas de engenharia. 

Na segunda parte do processamento, repre-
sentado pelo CFX-5 Solver Manager, são realizados 
os cálculos. Nesta fase, pode-se acompanhar a con-
vergência e o relatório dos resultados. 
 
Pós-Processamento 
 

No CFX-Post, podem-se visualizar as paredes 
e os resultados na região de estudo. Por esta ferra-
menta, podem-se criar pontos, retas, planos, super-
fícies e volumes de referências longitudinalmente e 
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transversalmente ao sentido do fluxo, que facilitam 
a análise tridimensional do escoamento. 

Para a validação dos resultados, cria-se uma 
superfície no plano XY, transversalmente ao sentido 
do fluxo, na posição z igual a 273,26 milímetros, que 
é a posição da medida da pressão estática na contra-
ção do medidor Venturi. Para obter a pressão estáti-
ca proveniente na simulação, utiliza-se as funções do 
CFX-Post, Ave e MassFlowAve:  

As duas funções utilizadas para determinar a 
pressão estática do modelo computacional são des-
critas a seguir: 

 
• Ave (Average) — a pressão média (estática ou 

total) pode ser obtida a partir da média 
ponderada em função da posição dos nós e 
depende do refinamento da malha; 

• MassFlowAve - a pressão média pode ser ob-
tida a partir da média ponderada em função 
da vazão mássica absoluta que passa em ca-
da elemento do volume da malha, onde o 
plano intercepta. 

 
A partir dos cálculos obtidos no CFX-Post, 

pode-se visualizar a distribuição da velocidade, in-
fluência da parede e entre outros parâmetros impor-
tantes para a análise hidráulica do equipamento em 
estudo. 
 
 
RESULTADOS 
 

Os resultados e discussões apresentam as va-
lidações da malha e do modelo de turbulência, e o 
comportamento do escoamento. 
 
Validação 
 

Para a validação da malha será utilizado o 
modelo de turbulência k-ε. A malha que apresentar 
a maior precisão será utilizada para validação do 
modelo de turbulência. 
 
Malha 
 

A malha 1 (Figura 6) apresenta um refina-
mento de 17395 nós e 42291 elementos (tetraédri-
cos e prismáticos) o tempo médio de simulação para 
o intervalo estudado de vazões foi de 16,5 minutos, 
porém, para o número de 250 iterações os cálculos 
não alcançaram à convergência de 1x10-4. 

A malha 2 (Figura 7) apresenta um refina-
mento de 25437 nós e 63569 elementos (tetraédri-

cos e prismáticos), o tempo médio de simulação 
para o intervalo estudado de vazões foi de 19,0 mi-
nutos, mas também não convergiu para 1x10-4. 

A malha 3 (Figura 8) apresenta um refina-
mento de 70377 nós e 193339 elementos (tetraédri-
cos e prismáticos), o tempo médio de simulação 
para o intervalo estudado de vazões foi de 27 minu-
tos e o modelo convergiu em média com 82 itera-
ções. 

 
Figura 6 - Malha 1. 

 

 
Figura 7 - Malha 2. 

 

 
Figura 8 - Malha 3. 
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Para esse trabalho consideram-se bons resul-
tados da simulação erros inferiores a 2%, esse erro 
será representado nos gráficos comparativos na cur-
va do ensaio experimental. O erro foi calculado 
utilizando a equação 11. 
 

exp
exp

K
KnumK

erro
−

=                (11) 

 
Onde: erro é o erro entre a simulação computacio-
nal e o ensaio experimental, em [%]; 
Kexp é o valor da pressão na contração obtido no 
ensaio experimental, em [Pa]; 
Knum é o valor da pressão na contração obtido na 
simulação, em [Pa]. 
 

Analisando o resultado apresentado pela Fi-
gura 9, a malha 2, que possui um maior refinamento 
do que a malha 1, apresentou um maior erro para 
vazões superiores à 25 litros/s. Este comportamento 
apresentado é mais comum em malhas muito refi-
nadas, cujos elementos possuem dimensões tão pe-
quenas, que passam a ser afetadas pela própria ins-
tabilidade numérica do método utilizado. Outra 
razão potencial é o fato da função Ave ser mais sus-
ceptível do que a função MassFlowAve as pequenas 
perturbações da turbulência em locais discretos, 
onde porventura, possam aparecer refluxos (princi-
palmente, na região imediatamente à jusante do 
estrangulamento, em função do ângulo de abertura, 
que pode propiciar a possibilidade de descolamen-
to). 
 

 
 

Figura 9 - Comparação do erro da simulação entre as 
malhas. 

 
A malha 3 apresentou a maior precisão dos 

resultados, com erros inferiores a 1,8%, por isso, 
essa será a malha escolhida para a validação da simu-

lação computacional do tubo Venturi. Como a fun-
ção Ave obteve os melhores resultados, utilizou essa 
função para os demais estudos. 
 
Modelos de Turbulência 
 

Utiliza-se a malha 3 para a validação dos 
modelos de turbulência, devido apresentar a maior 
precisão dos resultados obtidos. 
 
• Modelo k-ε 
O tempo médio de simulação para o intervalo estu-
dado de vazões foi de 27 minutos e o modelo con-
vergiu em média com 82 iterações. Esse modelo de 
turbulência apresentou erros inferiores a 1,8%. 
 
• Modelo RNG k-ε 
O tempo médio de simulação para o intervalo estu-
dado de vazões foi de 29 minutos e o modelo con-
vergiu em média com 84 iterações. Observa-se que o 
modelo RNG k-ε apresentou erros de até de 1,84% 
para a função Ave. Entretanto, o resultado apresen-
tado está dentro do intervalo de erro proposto para 
esse trabalho. 
 

Os resultados das vazões médias obtidas na 
simulação computacional (Tabela 3), não apresen-
taram erros significativos para os dois modelos de 
turbulência estudados. Porém, o Modelo k-ε apre-
sentou o melhor resultado. 
 
Tabela 3 — Comparação das vazões [L/s] dos modelos de 

turbulência estudados. 
 

Experimental Modelo k-ε Modelo RNG k-ε 
67,176 67,176 67,178 

50,848 50,848 50,850 

37,327 37,327 37,328 

11,774 11,774 11,773 

6,966 6,966 6,967 

 
 

O modelo de turbulência k-ε apresentou a 
maior precisão dos resultados (Figura 10), utilizan-
do a função Ave obtive-se erros inferiores a 1,6%, 
sendo o escolhido para validação do modelo com-
putacional. Para vazões inferiores a 60 L/s, o mode-
lo k-ε apresenta erros inferiores a 1%, isso indica um 
ótimo desempenho do modelo estudado. 

Como a geometria em estudo não possui 
ranhuras, nem saliências, ou quaisquer outros ele-
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mentos geométricos discretos que propiciem a for-
mação de pequenas escalas de turbulência na forma 
de vórtices, é satisfatoriamente aceitável que o mo-
delo K-ε tenha obtido, aparentemente, melhor re-
sultado do que o RNG k-ε.  

 

 
 

Figura 10 - Comparação do erro da simulação entre os 
modelos de turbulência. 

 
 
Análise do Escoamento no Tubo Venturi 
 

O modelo computacional validado é com-
posto pela malha 3 e o modelo de turbulência k-ε, 
pois essa composição apresentou a maior precisão 
dos resultados. A análise do escoamento será reali-
zada em relação ao seu comportamento, distribui-
ção da velocidade, para as diversas vazões estudadas. 
 
 

 
Figura 11 - Distribuição longitudinal da velocidade para 

Q=6,97 L/s. 
 
 

A distribuição longitudinal da velocidade no 
Venturi para a vazão de 6,97 L/s é representada na 
Figura 11, onde se observa que as velocidades au-

mentam na contração e tendem a diminuir no cone 
divergente. A maior velocidade é de 0,5 m/s na 
contração e as menores velocidades são apresenta-
das próximas às paredes, onde ocorre a influência 
da camada limite. 

Na Figura 12, tem-se a análise da distribui-
ção transversal dos vetores de velocidade no ponto 
de validação para vazão de 6,97 L/s. Nota-se nessa 
figura que está bem representada a influência da 
parede no perfil de velocidade transversal, onde 
ocorrem as menores velocidades. 
 
 

 
 
Figura 12 - Distribuição transversal do vetor velocidade no 

ponto de validação para Q=6,97 L/s. 
 
 
 

As Figuras 13 e 14 apresentam a distribuição 
longitudinal da velocidade para a vazão volumétrica 
de 11,77 L/s, sendo que a Figura 14 apresenta o 
vetor velocidade, que representa as linhas de fluxo 
do escoamento. Nesse caso, a maior velocidade na 
contração é de aproximadamente 0,85 m/s. 
 

 
 

Figura 13 - Distribuição longitudinal da velocidade para 
Q=11,77 L/s. 
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Figura 14 - Distribuição longitudinal do vetor velocidade 

para Q=11,77 L/s. 
 
 

 
Figura 15 - Distribuição longitudinal da velocidade para 

Q=37,33 L/s. 
 
 

A distribuição longitudinal de velocidade do 
medidor (Figura 15) apresenta um cone de máxi-
mas velocidades (cor vermelha) mais acentuado, 
indicando que, para maiores velocidades, e/ou va-
zões, o Venturi precisa de um comprimento maior à 
jusante para recuperar as condições iniciais, que são 
perturbadas pela contração. Para a vazão de 37,33 
L/s, a velocidade máxima na contração é de apro-
ximadamente 2,78 m/s. 

A distribuição transversal do vetor velocida-
de para vazão de 37,33 L/s no final da contração é 
representada na Figura 16, a maior velocidade no 
centro é de aproximadamente 2,60 m/s. 

Na Figura 17 (vazão de 50,85 L/s), observa-
se que a máxima velocidade na contração é de apro-
ximadamente 3,63 m/s. Sua distribuição obedece à 
lei da continuidade, começando a aumentar com a 
redução do diâmetro do tubo e diminuindo com o 
seu aumento. 
 

 
 
Figura 16 - Distribuição transversal do vetor velocidade na 

saída da contração para Q=37,33 L/s. 
 
 

 
 

Figura 17 - Distribuição longitudinal da velocidade para 
Q=50,85 L/s. 

 
 

 
Figura 18 - Distribuição longitudinal da velocidade para 

Q=67,18 L/s. 
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Na Figura 18, observa-se para a vazão volu-
métrica de 67,18 L/s a distribuição da velocidade 
longitudinal, com a máxima velocidade na contra-
ção de aproximadamente 4,8 m/s. Até a vazão de 
67,18 L/s não foi observado refluxo do escoamento 
logo após a contração, ou em qualquer outra parte 
do medidor Venturi. 

A distribuição transversal da velocidade no 
ponto de validação (Figura 19), para vazão de 67,18 
L/s, mostra o aumento da interferência da parede, 
comparando-se a velocidade do centro do escoa-
mento até a parede. A perda de carga aumenta com 
o aumento da vazão. 
 

 
 
Figura 19 - Distribuição transversal da velocidade no pon-

to de validação para Q=67,18 L/s. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

O medidor Venturi do LHPCH foi validado 
através de ensaio experimental em laboratório, com 
erros inferiores a 2%. A malha 3, mais refinada utili-
zada nesse trabalho, juntamente com o Modelo de 
Turbulência k-ε foram escolhidos para realizar a 
validação, por apresentarem a melhor precisão dos 
resultados, com erros máximos de 1,6%.  

A distribuição da velocidade, para as maio-
res vazões estudadas, necessita de um comprimento 
maior à jusante para recuperar as condições iniciais, 
que são perturbadas pela contração do Venturi. 

A ferramenta de CFD, utilizando o progra-
ma ANSYS CFX v 5.6, é muito promissora para este 
tipo de análise hidráulica. Fornece resultados com 
grande precisão, possibilitando a visualização do 
comportamento hidráulico do fluido no interior do 
medidor de vazão e contribuindo com o seu desen-
volvimento e aperfeiçoamento a um baixo custo. 

De qualquer forma, quaisquer resultados 
obtidos por este trabalho, podem ser utilizados co-
mo uma idéia inicial para futuros desenvolvimentos, 
observando a necessidade para executar os cálculos 
com malhas mais refinadas com maior número de 
iterações, como normalmente é feito em projetos 
industriais. 
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Study of Velocity Distribution in a Venturi Tube 
Using Experimental and Technical Measures of 
CFD 
 
ABSTRACT 
 

The Venturi meter is in one of the most widely 
used methods for measuring flow in pipes. It is easy to 
install and maintain, reliable and relatively low cost. This 
paper aims to use an experimental test to validate the com-
puter model created with the CFD using program ANSYS 
CFX v 5.6, of the Venturi tube LHPCH at the Federal 
University of Itajubá. Three types of mesh refinement were 
studied and two models of turbulence k-ε and RNG k-ε for 
five different flow rates. The mesh model of 3 and k-ε tur-
bulence showed the smallest simulation errors, with maxi-
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mum values of 1.6%, and are appropriate for validation 
of the Venturi tube. After validation velocity distribution 
can be visualized. The CFD is a very promising tool for 
hydraulic behavior studies, contributing to low cost devel-
opment and refinement of products and processes. 
Keywords: computational fluid dynamics, flow meter, Ven-
turi, CFD. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta os resultados de um estudo de investigação geoambiental realizado em um antigo de-
pósito de resíduo industrial, através do uso combinado de métodos diretos (sondagens geológicas/geotécnicas e poços de moni-
toramento) e indiretos (geofísica de superfície por eletro resistividade e cone resistivo - RCPT) de investigação do subsolo. A 
partir de levantamentos de campo com a geofísica superficial por eletro resistividade, foram identificadas as zonas contami-
nadas do subsolo para o dimensionamento da rede de monitoramento do manancial subterrâneo. Sondagens verticais com o 
cone resistivo foram executadas para avaliar a profundidade da contaminação no perímetro do depósito e o comportamento 
elétrico do resíduo. Constatou-se que a pluma de contaminação formada a partir do depósito reduz a resistividade elétrica do 
conjunto solo-fluído intersticial das camadas do subsolo. As sondagens de cone resistivo possibilitaram identificar uma zona 
altamente contaminada com até 5 m de profundidade, caracterizada por valores baixos de resistividade. Os resultados das 
sondagens de RCPT foram comparados com os dados da campanha de geofísica de superfície, sendo observada compatibili-
dade entre eles a partir da profundidade de 5 m. Os níveis de contaminação no manancial subterrâneo, inferidos através 
dos ensaios de RCPT, foram comparáveis com os resultados das análises químicas e físico-químicas. 
 
Palavras-chave: Resíduo Industrial; Contaminação do Subsolo; Resistividade; Cone Resistivo. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 A investigação geoambiental de áreas con-
taminadas é um processo que compreende a coleta 
e análise conjunta de dados como: (i) propriedades 
químicas e físico-químicas do meio geológico e dos 
contaminantes; (ii) estratigrafia do subsolo e carac-
terísticas hidrogeológicas da área; (iii) magnitude, 
natureza e extensão da contaminação do solo, da 
água subterrânea e da água superficial. 
 Os métodos indiretos de investigação geo-
ambiental como a geofísica superficial por eletro 
resistividade, o piezocone (CPTU - Piezocone Pene-
tration Test) e o cone resistivo (RCPT - Resistivity 
Cone Penetration Test) podem ser empregados para 
estimar parâmetros geológicos, geotécnicos e hidro-
geológicos de interesse e identificar os locais com 
suspeita de contaminação. Estas ferramentas podem 
ser utilizadas para dar suporte à escolha dos locais 
para a caracterização direta de parâmetros e na 
definição dos pontos de amostragem do solo e da 
água subterrânea para verificar e monitorar os níveis 
de contaminação do subsolo.  
 Benson (1991) destaca que a eficiência dos 
métodos indiretos de investigação, como a geofísica 

superficial e o cone resistivo, está associada à exis-
tência de contrastes bem definidos entre os valores 
de resistividade do local contaminado e do local de 
background (sem contaminação). Se o contraste não 
é mensurável, as zonas contaminadas não poderão 
ser identificadas. 
 
ÁREA AVALIADA 
 
 
 A área avaliada, situada na região metropoli-
tana de Porto Alegre/RS, está inserida na província 
geomorfológica denominada Depressão Periférica, 
cuja litologia é caracterizada pela presença de ro-
chas sedimentares (argilitos e siltitos) pertencentes à 
Formação Sanga do Cabral, Grupo Rosário do Sul. 
 O antigo depósito de resíduo industrial 
possui uma área de 3,0 ha onde foram construídas 
valas com aproximadamente 30 m de comprimento 
por 4 m de largura e profundidades entre 2,0 e 2,5 
m. Estas valas foram executadas diretamente sobre o 
solo sem nenhum sistema de impermeabilização e 
coleta de líquido percolado.  
 O resíduo (borra oleosa ácida) é constituído 
por uma mistura de compostos orgânicos e inorgâ 
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Figura 1 - Posição dos ensaios SPT, seções geofísicas, poços de monitoramento (PN) 
e ensaios de cone resistivo (RCPT) na área. 

 
 
nicos, sendo a fração inorgânica composta por ácido 
sulfúrico e metais (Al, Fe, Pb e Zn). A fração orgâni-
ca (hidrocarbonetos de petróleo) é formada essen-
cialmente por compostos de elevado peso molecular 
cuja solubilidade em água e mobilidade em subsu-
perfície são extremamente baixas. 
 
 
SONDAGENS GEOFÍSICAS 
 
 
 No ano de 2003, a área foi objeto de um 
trabalho de avaliação da contaminação (Planigeo, 
2003), onde foram utilizadas sondagens de geofísica 
superficial por eletro resistividade para definir a 
extensão e a  profundidade das plumas de contami-
nação formadas a partir das valas de resíduo. 
 O arranjo de eletrodos adotado nos ensaios 
foi o Schlumberger com cabos multieletrodos e 
espaçamento de 3 m entre os eletrodos. Foram rea-
lizadas 4 linhas geofísicas com 245 m de compri-
mento e profundidade máxima de investigação de 

25 m. Na Figura 1 está ilustrada a posição das son-
dagens geofísicas. 
 
 
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO 
 
 
 Com base nos resultados das sondagens 
geofísicas, foi dimensionada a rede de monitora-
mento do manancial subterrâneo. Poços de monito-
ramento foram instalados em locais onde foram 
registradas anomalias nos valores de resistividade 
associadas a possíveis plumas de contaminação. A 
localização dos poços de monitoramento instalados 
na área é mostrada na Figura 1. 
 No total, seis poços de monitoramento fo-
ram construídos, sendo três posicionados a montan-
te do depósito (PN-1, PN-2 e PN-3) e três a jusante 
(PN-4, PN-5 e PN-6). Todos os poços foram revesti-
dos com tubo geomecânico (DN-50) e filtro com 1,0 
m de comprimento. 
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camada 3: argila siltosa (Nspt: 24 - 30)

camada 2: silte argiloso (Nspt: 7 - 11)

camada 1: areia siltosa (Nspt: 4 - 6) 

SPT-4 (prof.: 6,45 m)

PN-4 (prof.: 3 m) PN-5 (prof.: 3 m)

SPT-5 (prof.: 6,45 m)

NA

46 m

aterro
0,3 m

1,6 m

2,2 m

cota 10 m

 
 

Figura 2 - Perfil estratigráfico do subsolo da área. 
 
 O coeficiente de condutividade hidráulica 
das camadas do subsolo foi determinado in situ atra-
vés de ensaios de slug test. Na Tabela 1 são apresen-
tados os valores do coeficiente de condutividade 
hidráulica estimados no campo. 
 
Tabela 1 - Nível d’água nos poços de monitoramento e 
valores de condutividade hidráulica dos solos da área. 
 
Poço de Moni-
toramento 

Prof. 
(m) 

NA 
(m)  

Material 
K 
(m/s) 

PN-1 7,0 3,0 silte argiloso 1,6.10-7 
PN-2 10,0 3,20 argila siltosa  7,2.10-9 
PN-3 10,0 3,70 argila siltosa 2,9.10-9 
PN-4 3,0 0,40 silte argiloso 5,1.10-8 
PN-5 3,0 0,60 silte argiloso 5,5.10-8 
PN-6 6,0 1,40 silte argiloso 5,1.10-8 
 
 
 Observa-se na Tabela 1 que os valores de 
condutividade hidráulica do subsolo são baixos e 
característicos de sedimentos de natureza argilosa e 
siltosa 
 
 
SONDAGENS SPT 
 
 
 O trabalho de investigação complementar 
proposto teve início a partir de uma campanha de 
sondagens de simples reconhecimento dos solos da 
área, através do equipamento SPT (Standard Penetra-
tion Test). A Figura 1 esquematiza as sondagens SPT 
na área, junto com a posição dos ensaios de cone 

resistivo (RCPT). Os ensaios foram executados em 
pontos próximos aos poços de monitoramento e às 
seções geofísicas.  
 Um local afastado do depósito foi selecio-
nado para colher informações do background do 
subsolo (SPT-A)  para os ensaios de cone resistivo. 
Uma sondagem sobre uma das valas de resíduo 
(SPT-B) foi realizada para analisar as características 
do material. Na Figura 2 é apresentado um perfil do 
subsolo da área elaborado a partir das sondagens 
SPT-4 e SPT-5. 
 Os dados fornecidos pelas sondagens SPT e 
os ensaios laboratoriais de caracterização das (gra-
nulometria) amostras mostraram que o subsolo é 
composto por um perfil residual com um provável 
substrato de argilito. Foram identificadas três uni-
dades estratigráficas no subsolo. A primeira camada 
é composta principalmente pelas frações areia 
(29%-44%) e silte (28%-50%). Na segunda camada 
ocorre predominância das frações argila (24%-38%) 
e silte (29%-49%). A terceira camada é predominan-
temente argilosa (50%-66%). A partir da profundi-
dade 8,5 m verifica-se o início do manto de alteração 
da rocha sedimentar (argilito), auferidas pelas altas 
quantidades de argila das amostras (70%-78%). 
 
 
ENSAIOS DE CONE RESISTIVO  
 
 
 Os ensaios de cone resistivo foram realiza-
dos próximos às sondagens SPT e poços de monito-
ramento. Os objetivos desta campanha foram: (i) 
determinar a extensão em profundidade da conta 
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Material Isolante

Eletrodo de corrente

15 cm2 

 
 

Figura 3 - Cone resistivo utilizado nos ensaios 
 
 
 

 
 

Figura 4 - Comparação dos ensaios de cone resistivo RCPT-1, RCPT-2, RCPT-3 e RCPT-B (resíduo) 
com o ensaio RCPT-A (background). 

 
 
 
minação do subsolo até a profundidade de amostra-
gem da água subterrânea; (ii) verificar o comporta-

mento elétrico do resíduo depositado; (iii) compa-
rar os resultados com os dados da geofísica de su-
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perfície e análises químicas e físico-químicas da água 
subterrânea. 
 O cone resistivo utilizado foi adquirido pela 
UFRGS em conjunto com a COPPE/UFRJ e UFPE 
(Figura 3).  Neste equipamento, o eletrodo central 
emite uma corrente elétrica alternada (1000 Hz) de 
intensidade constante, sendo a diferença de poten-
cial medida nos eletrodos de potencial que formam 
o corpo da ponteira. O cone resistivo possui quatro 
escalas de operação para a medição da condutivida-
de elétrica que são: 0 a 400 �S, 0 a 4 mS, 0 a 40 mS e 
0 a 400 mS.  A determinação da resistividade elétrica 
é feita através das curvas de calibração do equipa-
mento que relacionam a tensão medida com a con-
dutividade elétrica. Detalhes sobre o funcionamento 
e operação deste equipamento são apresentados por 
Nacci et. al (2003). 
 A campanha de ensaios de cone resistivo foi 
composta de 7 sondagens. A sondagem de RCPT-A 
(background) foi realizada em um local suficiente-
mente afastado do depósito de resíduo e a sonda-
gem RCPT-B foi executada sobre uma vala de borra 
oleosa ácida.  
 
RESULTADOS 
 
 Os resultados dos ensaios de RCPT estão 
ilustrados na forma de gráficos da variação da resis-
tividade com a profundidade. Neste trabalho, o 
termo “contraste resistivo” é utilizado para definir a 
diferença entre os valores de resistividade medidos 
no background e nos locais com suspeita de contami-
nação.  
 Os resultados dos ensaios de cone resistivo 
RCPT-1, RCPT-2, RCPT-3 estão agrupados na Figura 
4. Na Figura 5 constam os resultados das sondagens 
RCPT-4, RCPT-4-5, RCPT-5. Em todas as figuras, os 
resultados são comparados com os ensaios RCPT-A 
(background) e RCPT-B (resíduo). Também estão 
esquematizados os perfis estratigráficos e o nível 
d’água subterrâneo medido no momento da realiza-
ção dos ensaios de RCPT. A escala máxima das figu-
ras é de 200 ohm.m, embora a resistividade de back-
ground tenha atingido valores de até 500 ohm.m na 
camada superficial.  
 Destaca-se que os valores de resistividade da 
primeira camada no background não foram conside-
rados nas análises, pois os dados são para a condição 
não saturada do solo. 
 O resultado da sondagem RCPT-B revela 
que o resíduo depositado (borra oleosa ácida) pos-
sui resistividade em torno de 2,5 ohm.m. A elevada 
concentração de compostos ionizáveis como o ácido 
sulfúrico confere ao material alta condutividade 

elétrica. Percebe-se que os contaminantes lixiviados 
a partir da borra ácida reduzem a resistividade elé-
trica do conjunto solo-fluído intersticial das camadas 
de solo. 
 Na Figura 4 verifica-se que os maiores con-
trastes resistivos nas sondagens (RCPT-1, RCPT-2 e 
RCPT-3) ocorrem entre 2,5 e 5 m de profundidade. 
Nesta região os níveis de contaminação são elevados, 
pois os valores de resistividade são da mesma ordem 
de grandeza dos valores registrados entre 3 e 5 m de 
profundidade no local do ensaio RCPT-B (resíduo).  
 No local do ensaio RCPT-3, os níveis de 
contaminação são menores conforme pode ser visu-
alizado na Figura 4. Entre 2,5 e 4,7 m os valores de 
resistividade são maiores do que nos locais dos en-
saios RCPT-1 e RCPT-2, e a partir da profundidade 
4,7 m os valores são da mesma ordem de grandeza 
até a profundidade de 6 m, mostrando, portanto, 
um indício de que a contaminação nesta região é 
mais intensa em relação às outras porções do subso-
lo.  
 Embora não seja possível estabelecer os 
contrastes resistivos entre os resultados dos ensaios 
RCPT-1, RCPT-2 e RCPT-3 com o background, entre 
5,0 e 7,3 m de profundidade (na terceira camada), 
constata-se através da comparação com o resultado 
do ensaio RCPT-B (resíduo) que os níveis de con-
taminação nesta região são elevados. A partir da 
profundidade 7,5 m os contraste resistivos indicam 
que o grau de contaminação da terceira camada é 
menor.  
 Por fim, a análise conjunta das verticais 
RCPT-1, RCPT-2 e RCPT-3 mostra que no subsolo 
onde a vertical RCPT-2 foi realizada a contaminação 
é mais intensa, pois os contrastes resistivos na zona 
saturada são maiores. 
 Através da comparação dos resultados dos 
ensaios RCPT-4, RCPT-4-5 e RCPT-5 com os dados 
do background (Figura 5) identifica-se as anomalias 
associadas à contaminação até o trecho inicial da 
terceira camada, entre 4 e 5 m de profundidade. A 
partir da profundidade 5 m não é possível identifi-
car, por comparação direta com a sondagem de 
background, as zonas contaminadas, uma vez que os 
valores de referência são da mesma ordem de gran-
deza dos locais contaminados. 
 Os contrastes resistivos medidos na segunda 
camada indicam que a contaminação do solo e do 
fluído intersticial é elevada. No topo da terceira 
camada, entre 3,8 e 5 m de profundidade, a conta-
minação é elevada, pois os valores de resistividade 
nos ensaios RCPT-4, RCPT-4-5 e RCPT-5 são da 
mesma ordem de grandeza dos valores medidos no 
subsolo abaixo da valas de resíduo. Nesta região é  
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Figura 5 - Comparação dos ensaios de cone resistivo RCPT-4, RCPT-4-5, RCPT-5 e RCPT-B (resíduo) 
com o ensaio RCPT-A (background). 

 
 

Seção Geofísica 09
SO NE

Elevação (m)

Resistividade (ohm.m)

 Ensaio  RCPT-B 

 
 

Figura 6 - Posição do ensaio RCPT-B sobre a seção geofísica 09. 
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possível que ocorra percolação dos contaminantes 
que são transportados ao local através da segunda 
camada, cujo teor de areia elevado induz a um fluxo 
predominantemente horizontal. Na primeira cama 
da, a baixa umidade do solo no local do background 
constitui-se no principal fator que determina a ele-
vação dos valores de resistividade. A condição não 
saturada do solo dificulta a comparação dos dados 
da zona contaminada com relação à área adotada 
como background. 
 
 
COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
 A Figura 6 ilustra a posição do ensaio RCPT-
B juntamente com a seção geofísica 09 (realizada 
sobre o depósito de resíduos). Na Tabela 2 constam 
os valores aproximados de resistividade das camadas 
obtidos pelas seções geofísicas 8 e 9 (realizadas em 
março/2003) e pelos ensaios de cone resistivo (rea-
lizados em setembro/2004). Tendo em vista a varia-
ção do nível d´água subterrâneo em cada momento, 
a comparação é feita nos ensaios realizados a jusante 
do depósito (área de banhado). Nesta região o nível 
d’água subterrâneo está próximo à superfície, sendo 
as variações ao longo do ano da ordem de 0,2 m. Na 
Tabela também são apresentados os valores de resis-
tividade do resíduo medidos por cada técnica. 
 
 
Tabela 2 - Comparação entre os resultados da geofísica de 

superfície e os ensaios de RCPT. 
 
 

Ensaio 
RCPT 

Camada Ω RCPT 
(ohm.m) 

Ω Geofísica 
(ohm.m) 

RCPT-4 
1 10 63-144 
2 7-20 144-237 
3 12 45-63 

RCPT-4-5 
1 10 63-144 
2 15-27 144-237 
3 17 12-45 

RCPT-5 
1 15-20 27-63 
2 30-90 45-144 
3 20-25 12-27 

RCPT-B resíduo 2,5 144 

 
 
 
 Os dados geofísicos são de um modo geral 
compatíveis com os resultados do cone resistivo na 

terceira camada. Nas camadas superficiais, o método 
geofísico acusou elevados valores de resistividade, 
inclusive para as valas de resíduo.  As diferenças 
entre os dados fornecidos pelos dois métodos po-
dem ser devidas às seguintes hipóteses: (i) variações 
dos níveis de contaminação no subsolo durante o 
período entre os ensaios; (ii) tipo de configuração 
de eletrodos adotada nos ensaios de geofísica, bem 
como ao método de interpretação utilizado no tra-
tamento dos dados de campo da geofísica. 
 Na Tabela 3 estão apresentados os valores 
de resistividade obtidos pelos ensaios de RCPT nas 
profundidades de amostragem da água subterrânea, 
conjuntamente com os valores de background das 
camadas do subsolo e os dados sobre a contamina-
ção da água em cada ponto analisado. 
 Os dados fornecidos pelos ensaios de cone 
resistivo são consistentes com os resultados das aná-
lises químicas e físico-químicas na água subterrânea. 
Na área de banhado, onde foram realizados os en-
saios RCPT-4 e RCPT-5 (ver Figura 1), o contraste 
resistivo na segunda camada é maior no local do 
ensaio RCPT-4, cujos níveis de contaminação são 
maiores do que no local do ensaio RCPT-5, onde os 
valores de resistividade são maiores (i.e., menor 
contraste resistivo).  
 Nos ensaios RCPT-2 e RCPT-3, a montante 
do depósito, os valores de resistividade da terceira 
camada, na zona de amostragem da água, são apro-
ximadamente iguais, embora a contaminação da 
água subterrânea no local do ensaio RCPT-2 seja 
maior. O aumento do nível de contaminação da 
água subterrânea, do local do ensaio RCPT-3 para o 
local do ensaio RCPT-2 (ver Tabela 3), não reduziu 
a resistividade da terceira camada na mesma pro-
porção. Acredita-se que, devido às maiores quanti-
dades de argila nas porções inferiores da terceira 
camada, a resistividade do solo seja pouco alterada 
pela presença de contaminantes dissolvidos na água 
intersticial, até uma determinada concentração. É 
preciso que os níveis de contaminação na água se-
jam muito elevados para reduzir a resistividade da 
terceira camada a valores inferiores aos observados 
nos locais dos ensaios RCPT-2 e RCPT-3.   
 Observa-se que no ensaio RCPT-1 não é 
possível identificar a existência de contaminantes na 
terceira camada através da comparação com a verti-
cal resistiva de background, na profundidade de a-
mostragem da água subterrânea. Entretanto, as aná-
lises químicas revelam a presença de contaminação 
da água nesta região. 
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Tabela 3 - Resultados dos ensaios de RCPT e análises químicas e físico-químicas da água subterrânea. 
 

Ensaio RCPT 

Resistividade 
background 
RCPT 
(ohm.m) 

Resistividade 
RCPT 
(ohm.m) 

Profundidade 
amostragem da 
água subterrâ-
nea (m) 

Resistividade 
da água sub-
terrânea 
(ohm.m)* 

pH** 
Enxofre 
total 
(mg/L) 

RCPT-1 8 (3) 15 7 10,05 3,8 23,5 
RCPT-2 20 (3) 10 10 4,29 3,2 30 
RCPT-3 20 (3) 10 10 26,74 4,6 12 
RCPT-4 190 (2) 20 3 3,02 2,9 35,5 
RCPT-5 190 (2) 75 3 5,09 3,5 27,3 
(2) resistividade de background da camada 2 
(3) resistividade de background da camada 3 
* valor de background da resistividade elétrica da água subterrânea: 217 ohm.m 
** valor de background do pH da água subterrânea: 5,43 

 
 
CONCLUSÕES 
 
 
 Como síntese das informações obtidas neste 
trabalho de investigação geoambiental segue-se: 
 

• O resíduo depositado na área possui resisti-
vidade elétrica muito baixa e o material lixi-
viado a partir deste reduz a resistividade do 
conjunto solo-fluído intersticial das camadas 
de solo da área. 

• Os ensaios de cone resistivo indicaram a e-
xistência de uma região altamente contami-
nada na zona de oscilação do nível d’água 
subterrâneo no subsolo a montante do de-
pósito. Esta região possui entre 2,5 e 3,0 m 
de espessura e produz contrastes resistivos 
elevados e da mesma ordem de grandeza 
dos valores registrados no subsolo abaixo 
das valas de resíduo, onde provavelmente os 
níveis de contaminação são elevados. 

• O local de background forneceu valores de 
resistividade considerados adequados para a 
identificação de anomalias associadas à con-
taminação. Todavia, os valores de referência 
não possibilitaram a definição dos contras-
tes resistivos entre 5,0 e 7,5 m de profundi-
dade, pois os valores de resistividade de 
background ficam abaixo dos valores obser-
vados nos locais contaminados.  Acredita-se 
que a maior quantidade de argila contida 
no solo nesta região, com relação aos perfis 
contaminados, seja o principal fator respon-
sável pelos valores inferiores de resistivida-
de. 

• Nas zonas profundas do subsolo, a contami-
nação produz contrastes resistivos menores 
do que nas zonas superficiais em razão das 
menores quantidades de contaminantes e 
também devido à maior quantidade de argi-
la contida no maciço. 

• A geofísica de superfície acusou valores ele-
vados de resistividade para os resíduos de-
positados, que não foram verificados na 
sondagem de RCPT realizada na vala de re-
síduo. Nas zonas superficiais  do subsolo 
(<5m), os valores de resistividade fornecidos 
pela geofísica foram maiores do que os da-
dos obtidos pelos ensaios de RCPT. A com-
patibilidade entre os resultados produzidos 
pelas duas técnicas foi observada apenas a 
partir da profundidade de 6,0 m, na terceira 
camada. 

• Os dados fornecidos pelo cone resistivo so-
bre a contaminação do subsolo são consis-
tentes com os resultados das análises quími-
cas e físico-químicas na água subterrânea. 
De um modo geral, a magnitude dos con-
trastes resistivos na zona de amostragem da 
água subterrânea é proporcional aos níveis 
de contaminação. 
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Geo-environmental Investigation of a Site Contami-
nated by Industrial Waste 
 
ABSTRACT 
 

The aim of this research is to present  the results of 
a geo-environmental site investigation study accomplished 
on an old industrial landfill, through the combined use of 
direct (geological/geotechnical soundings and monitoring 
wells) and indirect methods (surface geophysics and resis-
tivity cone penetration test - RCPT) of subsurface investiga-
tion. With the results of a surface geophysics survey (resis-
tivity method) the contaminated subsoil zones have been 
identified and the groundwater monitoring network has 
been designed. A series of vertical resistivity cone tests have 
been carried out to evaluate the contamination depth in the 
perimeter of the landfill and the electric characteristic of the 
waste (acid oily sludge). It was found that the contaminant 
plume, formed from the deposit, reduces electrical resistivity 
properties of the subsoil layers. Resistivity profiles allowed 
identifying a highly contaminated region at depths up to 5 
m which has been characterized by very low resistivity val-
ues. The results of RCPT tests have been compared with the 
geophysics surveys. Compatibility between the results was 
observed beginning at a depth of 5 m. The contamination 
levels of the groundwater, inferred from the RCPT results, 
were comparable with the chemical analysis data of the 
monitoring wells. 
Keywords: Industrial Waste; Subsoil Contamination; Re-
sistivity; Resistivity Cone. 
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RESUMO 
 

O uso de indicadores para avaliação de empreendimentos ou alternativas de projeto na área de recursos hídricos 
tem sido cada dia mais freqüente. Por meio de indicadores, é possível quantificar diferentes aspectos, comparar alternativas 
de projeto ou empreendimentos distintos e escolher os melhores de acordo com critérios técnicos ou com os interesses do analista 
ou do decisor. Para que eles cumpram efetivamente suas funções, é preciso que os indicadores sejam verificados, validados e, 
eventualmente, que sejam realizados ajustes considerados necessários. Este artigo apresenta a sistemática de análise crítica 
utilizada para validar indicadores propostos para avaliar os efeitos da urbanização nos corpos de água. A análise crítica 
realizada avaliou a acessibilidade, objetividade, relevância, fidelidade, robustez e sensibilidade dos indicadores, com vistas 
ao atendimento do objetivo proposto para a metodologia. Para isso, baseou-se na comparação com sistemas atualmente apli-
cados, consulta a especialistas, estudos de caso de áreas em situações distintas e comparação com outros estudos, dentre ou-
tras análises. Em seguida, são apresentados, ainda, os resultados, que levaram à supressão, criação, junção ou melhorias 
nos indicadores. Finalmente, a análise crítica realizada mostrou-se uma ferramenta importante no processo de validação de 
indicadores, tornando-os de aplicação viável, com resultados mais claros e com sensibilidade, avaliando os aspectos necessá-
rios e sem mostrar ambigüidade nas verificações. 
 
Palavras-chave: indicadores, análise crítica, drenagem urbana. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O uso de indicadores para a avaliação de al-
ternativas de projeto tem sido cada dia mais fre-
qüente, em função da possibilidade de indicar valo-
res para determinados aspectos que se deseja com-
parar. Entretanto, conforme Barraud et al. (2004), 
poucas pesquisas ou estudos têm lidado com a vali-
dação dos indicadores propostos e a verificação da 
qualidade das metodologias de avaliação de alterna-
tivas de projeto.   

A qualidade de um processo de tomada de 
decisão depende dos indicadores adotados, do con-

junto de aspectos avaliados, bem como da metodo-
logia de agregação utilizada. 

Segundo Kastner (2003), a avaliação da qua-
lidade de uma metodologia proposta pode ser reali-
zada de duas formas. A primeira é baseada na defi-
nição a priori de um conjunto geral de critérios a 
serem avaliados, conforme Labouze e Labouze 
(1995), Personne (1998), Hart (1999), Bellagio 
(1996) e Pastille (2002). A segunda forma trata da 
análise a posteriori dos problemas verificados durante 
a aplicação da metodologia, conforme apresentado 
em Perrin (1998) e Riley (2001). Ao levar em consi-
deração as principais idéias desses autores, a quali-
dade dos indicadores deve ser avaliada pelos seguin-
tes aspectos: 
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• Acessibilidade: Os indicadores são factíveis 
de serem calculados e seus parâmetros bási-
cos são possíveis de serem obtidos? 

• Objetividade: Os indicadores são ambíguos? 
Há indicadores que avaliam os mesmos as-
pectos? 

• Relevância: Os aspectos avaliados são rele-
vantes para a análise de interesse? 

• Robustez: Os indicadores e a metodologia 
apresentam resultados robustos? 

• Sensibilidade: Os resultados dos indicadores 
conseguem discriminar diferentes estraté-
gias? 

• Fidelidade: os parâmetros propostos em su-
as expressões de cálculo são adequados para 
o que se deseja calcular? 

 
Além desses aspectos, para a avaliação global 

de uma metodologia, é também relevante a verifica-
ção do número de indicadores. Com efeito, o seu 
número deve ser exaustivo para verificar os princi-
pais aspectos necessários, mas não deve ser excessi-
vo, uma vez que pode levar à dificuldade na aplica-
ção da metodologia. 

Sendo assim, ao propor metodologias base-
adas em indicadores e análise multicritério, há a 
necessidade de sua validação, com os devidos ajustes 
à sua aplicabilidade. A sistemática apresentada no 
presente artigo trata da validação de indicadores 
propostos para a avaliação dos efeitos da urbaniza-
ção nos corpos de água, podendo, ainda, ser repli-
cada para outras tipologias de indicadores na área 
de recursos hídricos. 

De forma geral, com o processo de urbani-
zação, podem ser percebidas mudanças em aspectos 
relacionados à quantidade, qualidade ou regime dos 
cursos de água. Podem ser constatados efeitos como 
o aumento do consumo de água e dos efluentes lan-
çados nos corpos de água na região, a poluição difu-
sa, a impermeabilização do solo e a redução do 
tempo de concentração.  

Um estudo relevante para avaliação desses 
efeitos é o de US-EPA (1999), que estima percentu-
ais de redução dos volumes infiltrados em função da 
redução das áreas permeáveis. Quanto às técnicas de 
drenagem urbana, originalmente centradas na eva-
cuação das águas, podem ampliar ou neutralizar os 
efeitos da urbanização, conforme o caso de sistemas 
clássicos ou compensatórios. O resumo dos impactos 
dos sistemas de drenagem pode ser verificado em 
Daywater (2003) e em Castro (2007).  

Em síntese, conforme o tipo de urbanização 
e a técnica de drenagem escolhida, podem ser espe-

rados diferentes impactos, relacionados à quantida-
de, qualidade ou ao regime dos corpos de água em 
sua área de influência. Esses impactos podem ser 
benéficos ou prejudiciais, podendo indicar, no se-
gundo caso, aumento de inundações ou problemas 
relacionados à qualidade das águas, culminando na 
perda de potencialidades de uso da água em meio 
urbano.  

Castro (2007) propôs metodologia baseada 
no uso de indicadores e métodos de análise multi-
critério para avaliação dos efeitos da urbanização 
nos corpos de água, com o objetivo de definir um 
empreendimento de desenvolvimento urbano como 
aceitável ou não para implantação. 

Este artigo apresenta a análise crítica reali-
zada visando a validação e consolidação da metodo-
logia proposta por Castro (2007) e os resultados 
obtidos, que indicaram a necessidade de ajustes em 
alguns indicadores. As expressões de cálculo de cada 
indicador não são apresentadas no presente artigo, 
considerando ser objeto de outro artigo específico 
dos mesmos autores, nesta mesma publicação. 
 
 
METODOLOGIA INICIALMENTE 
PROPOSTA 
 
 

A metodologia proposta é baseada no uso 
de indicadores, que são agregados para avaliação 
global do empreendimento. A Figura 1 apresenta os 
indicadores inicialmente propostos para a avaliação 
de alterações nos aspectos de qualidade, quantidade 
ou regime existente nos corpos de água. 

Em relação às formas de determinação, to-
dos os indicadores propostos têm obtenção numéri-
ca, por meio de expressões de cálculo matemático, 
objetivando reduzir o caráter de subjetividade em 
sua avaliação. As expressões matemática, utilizando 
parâmetros obtidos por meio de estudos hidráulicos 
ou hidrológicos em função do projeto de urbaniza-
ção. Os resultados esperados da aplicação das ex-
pressões de cálculo levaram a valores variáveis entre 
0 e 1, sendo que os valores nulos são os piores e os 
unitários correspondem aos melhores na avaliação. 

A agregação dos indicadores é realizada por 
meio da aplicação dos métodos de análise multicri-
tério TOPSIS — Technique for Order Preference by Simila-
rity to Ideal Solution (Hwang e Yoon, 1981) e Electre 
TRI - Elimination Et Choix Traduisant Réalité (Yu, 
1992) de forma a determinar o nível de aceitação 
para implantação da alternativa de projeto em análi-
se.  
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Figura 1 — Indicadores propostos para avaliação das alterações na qualidade, quantidade ou regime existente 

nos corpos de água 
 

Avaliação global dos 
impactos da urbaniza-

ção nos corpos de 
água 

Avaliação das altera-
ções na quantidade 

Iqt1: Comparação do volume de infiltra-
ção de projeto em relação à situação 

natural ou à situação atual 

Iqt2: Comparação entre as vazões míni-
mas escoadas e as demandas para usos 
consuntivos adicionadas à vazão míni-

ma remanescente 

Iqt3: Verificação da previsão de reutili-
zação ou recuperação de águas 

Avaliação das altera-
ções no regime exis-

tente

Ir1: Comparação entre as vazões de pico 
proporcionadas pela área urbanizada e 

pela situação natural ou desejável 

Ir2: Comparação entre a vazão de pico e 
a que causaria inundação a jusante 

Ir3: Verificação do período de retorno 
previsto para inundações dentro da 

área de projeto 

Avaliação das altera-
ções na qualidade 

IqL1: Verificação do atendimento ao 
padrão de lançamento das águas de 

esgotamento sanitário 

IqL2: Verificação quanto à disponibili-
dade de vazão de diluição para as águas 

de esgotamento sanitário 

IqL3: Verificação do atendimento ao 
padrão de lançamento das águas de 

escoamento pluvial 

IqL4: Verificação quanto à disponibili-
dade de vazão de diluição para as águas 

de escoamento pluvial 
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ANÁLISE CRÍTICA 
 
 

A análise crítica realizada buscou verificar a 
metodologia e os indicadores propostos no que se 
refere à sua acessibilidade, relevância, fidelidade, 
objetividade, robustez e sensibilidade objetivando 
torná-los aplicáveis. Para isso, foram realizados di-
versos estudos, cuja metodologia e resultados são 
apresentados a seguir. 
 
Comparação da metodologia proposta com aquelas 
utilizadas atualmente 
 

A Política Nacional de Recursos Hídricos 
aplicada no Brasil foi instituída pela Lei Federal n�. 
9.433/97 e dispõe sobre instrumentos a serem utili-
zados para sua gestão. Dentre esses instrumentos, 
está a outorga de direito de uso de recursos hídri-
cos, que deve avaliar um empreendimento quanto às 
alterações provocadas na qualidade, quantidade ou 
regime existente dos corpos de água. Dessa forma, 
os aspectos avaliados pelos indicadores propostos 
foram comparados com aqueles aplicados atualmen-
te nos procedimentos de outorga no País. 

Quanto aos aspectos relativos à quantidade 
das águas, constantes da análise de empreendimen-
tos realizada pela maior parte dos órgãos gestores, 
atualmente são definidas vazões de referência e per-
centuais máximos que podem ser autorizados para 
todos os usos múltiplos. As demandas dos empreen-
dimentos são verificadas quanto a critérios de usos 
insignificantes, além do seu enquadramento dentro 
do percentual considerado “outorgável” da vazão de 
referência. 

No entanto, nessas análises, não são obser-
vados aspectos referentes ao reúso de águas residu-
ais tratadas ou à recuperação de águas pluviais para 
usos dentro da área de projeto. Essa questão é verifi-
cada na metodologia proposta e objetiva valorizar a 
minimização dos consumos na área de projeto por 
meio do aproveitamento das águas pluviais ou rea-
proveitamento de águas residuárias tratadas. 

Outro aspecto proposto no estudo em análi-
se e não considerado nas metodologias atuais é a 
verificação do volume infiltrado em relação à situa-
ção natural ou desejável. A mudança da cobertura 
vegetal de uma superfície altera o ciclo da água na-
quela área, notadamente no que se refere ao volume 
infiltrado. Uma vez tratando de efeitos relevantes 
causados pela urbanização, a impermeabilização e 
seus impactos na recarga de aqüíferos devem ser 
considerados nas análises realizadas. 

Quanto aos aspectos referentes às alterações 
de regime, principalmente em função da urbaniza-
ção e da drenagem urbana, não foram encontrados 
critérios técnicos definidos por atos legais ou aplica-
dos nos procedimentos correntes dos órgãos gesto-
res de recursos hídricos. Segundo os procedimentos 
verificados nos órgãos gestores consultados, o analis-
ta faz sua verificação em função de cada solicitação 
isolada, não seguindo procedimentos padronizados 
ou critérios dispostos em legislação.  

A metodologia em análise prevê a verifica-
ção de três aspectos no que se refere às alterações de 
regime proporcionadas pelos empreendimentos de 
desenvolvimento urbano, conforme já apresentado 
anteriormente. As análises visam a assegurar que o 
empreendimento em questão não amplie cheias ou 
inundações ou mesmo que reduza aquelas já exis-
tentes. 

Sendo assim, quanto às alterações de regime 
dos corpos de água, considera-se que a metodologia 
proposta traz avanços no sentido de criar um proce-
dimento de análise que pode ser aplicado para situ-
ações previstas em todos os Estados Brasileiros. 

Tratando dos aspectos de qualidade das á-
guas, os efluentes lançados nos corpos de água de-
vem ser verificados quanto à sua concentração e aos 
seus impactos proporcionados, de forma a não alte-
rar a sua classe de enquadramento. No entanto, os 
poucos órgãos gestores de recursos hídricos no Bra-
sil que fazem análises quanto aos aspectos qualitati-
vos referentes ao lançamento de efluentes aplicam 
metodologias distintas e, em alguns casos, não veri-
ficam de forma direta essas questões. 

Os dois aspectos em questão são contem-
plados nos indicadores propostos para análise do 
lançamento de efluentes do sistema de esgotamento 
sanitário e das águas pluviais. Especificamente no 
que se refere aos efeitos da qualidade das águas plu-
viais foi verificado que não são considerados por 
nenhum dos órgãos gestores atualmente. Sendo as-
sim, podem ser observados avanços na metodologia 
proposta, possibilitando a consideração de todos os 
aspectos previstos em legislação. 

Em síntese, no que se refere aos aspectos 
técnicos de análise, verifica-se que a metodologia 
proposta mostra-se mais abrangente que as sistemá-
ticas utilizadas atualmente, uma vez que, para as in-
terferências nos corpos de água, são propostos indi-
cadores que consideram aspectos não observados 
pelos sistemas atuais ou verificados por meio de me-
todologias distintas. 

Essa análise global do empreendimento le-
va, entretanto, à necessidade de mais informações 
do empreendedor e de definição de limites legais 
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para cada um dos indicadores por parte dos analis-
tas. Esse aspecto pode levar a uma maior complexi-
dade da metodologia proposta em função do maior 
número de informações necessárias.  
 
Consulta a especialistas 
 

O segundo estudo realizado tratou da con-
sulta a especialistas e visou aos seguintes objetivos: 
 

• Verificação da pertinência dos indicadores 
propostos frente aos aspectos relevantes às 
alterações proporcionadas nos recursos hí-
dricos pelo desenvolvimento urbano; 

• Verificação da ausência de aspecto relevante 
dentre aqueles verificados pelos indicadores 
propostos; 

• Análise de importância dos indicadores 
propostos.  

 
Para isso, foram identificados os principais 

atores responsáveis pela proposição ou ajustes nos 
indicadores. Os especialistas consultados foram téc-
nicos de órgãos gestores de recursos hídricos e pes-
quisadores. 

Dessa forma, foi encaminhado um questio-
nário a 10 pesquisadores de diferentes universidades 
e 11 técnicos de órgãos gestores de Estados que já 
possuíam metodologia de outorgas. Durante o perí-
odo de 45 dias, foram obtidas respostas de 5 pesqui-
sadores e 10 técnicos de órgãos gestores, com um 
índice médio global de respostas de cerca de 72%. A 
Tabela 1 apresenta os valores médios obtidos para os 
pesos dos indicadores. A cada um dos especialistas, 
foi solicitado que pontuasse cada indicador de for-
ma que o somatório dos pesos correspondesse a 100, 
não havendo restrição quanto ao mínimo ou máxi-
mo atribuído a cada um deles. Dessa forma, os valo-
res dos pesos apresentados na Tabela 1 correspon-
dem ao valor percentual médio para cada grupo de 
especialistas.  

Tratando dos pesos definidos, foram verifi-
cadas importantes diferenças entre as respostas. A 
principal delas foi que os pesquisadores deram mai-
or importância aos aspectos relacionados às altera-
ções de regime, enquanto os gestores consideraram 
maior relevância para as alterações quantitativas. 
Esse fato é, possivelmente, explicado em função dos 
órgãos gestores de recursos hídricos considerarem, 
atualmente, aspectos quantitativos em primeiro lu-
gar. Por outro lado, os pesquisadores que responde-
ram os questionários concentram seus estudos nas 

interferências da drenagem urbana nos corpos de 
água, notadamente as técnicas compensatórias.  
 
 

Tabela 1 — Média dos valores arbitrados pelos 
especialistas, por indicador (%) 

 
Critério  Indicador Média 

Pesquisad. 
Média 

Gestores 
Média  
(todos 

especialistas) 
Iqt1 8,6 12,4 11,1 
Iqt2 8,4 12,0 10,7 Quantidade 
Iqt3 10,4 11,1 10,9 
Ir1 13,4 10,5 11,5 
Ir2 15,8 10,9 12,6 Regime 
Ir3 10,8 8,7 9,4 
IqL1 10,8 9,1 9,7 
IqL2 6,5 12,2 10,2 
IqL3 8,8 5,7 6,8 Qualidade 
IqL4 6,5 7,4 7,1 

  
 
 

No caso dos indicadores referentes às alte-
rações na qualidade das águas, pode ser observada 
maior tendência de concentração dos pesos sobre os 
indicadores referentes ao lançamento de efluentes 
domésticos, principalmente pelos gestores, o que foi 
relacionado por eles à dificuldade de obtenção de 
informações de qualidade das águas pluviais. 

Quanto à pertinência, todos os especialistas 
afirmaram que os indicadores propostos consideram 
aspectos relacionados com as alterações provocadas 
pela urbanização nos corpos de água. No entanto, 
parte importante deles mostrou preocupação com a 
ausência de informações de qualidade das águas 
pluviais no Brasil e sua influência nos corpos de á-
gua. Em função dessa preocupação, poderia ser veri-
ficada dificuldade no cálculo dos indicadores IqL3 e 
IqL4. 

Os especialistas foram questionados a avali-
ar, ainda, os aspectos que poderiam estar ausentes 
entre os indicadores propostos. A maior parte dos 
comentários e das sugestões já eram contemplados 
nos parâmetros básicos utilizados nos cálculos dos 
indicadores. As outras sugestões foram relacionadas 
a aspectos sócio-econômicos, que não são previstos 
na metodologia proposta. 

Como exemplo, pode ser comentada a su-
gestão de um indicador para tratar especificamente 
da impermeabilização.  

No entanto, uma vez que o indicador Iqt1 re-
laciona os volumes de infiltração médios anuais an-
tes e após a implantação do empreendimento, ele 
trata da impermeabilização, indicando ao empreen-
dedor a necessidade de que o volume infiltrado seja 
o maior possível. Sendo assim, a criação de outro 
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indicador específico sobre a impermeabilização a-
carretaria a redundância na consideração desse as-
pecto. 
 
Estudo de caso 1 — Condomínio Vale dos Cristais 
 

O loteamento “Vale dos Cristais” é localiza-
do na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o-
cupando uma área total de 587 ha, em uma região 
montanhosa, com declividades elevadas e predomi-
nância de solos argilosos, recobertos por vegetação 
remanescente de mata atlântica. A área é localizada 
a montante da sede da cidade de Nova Lima, que 
sofre freqüentes inundações, o que levou à aplicação 
de restrições relevantes em seu projeto de sistema de 
drenagem. Essa área foi escolhida como estudo de 
caso por estar em seu estado natural e pela utiliza-
ção de técnicas compensatórias de drenagem urba-
na. Nesse sentido, as seguintes técnicas de drenagem 
foram aplicadas em seu projeto: 
 

• Um cordão de trincheiras e valetas de de-
tenção e infiltração; 

• Estruturas de detenção temporária e 
infiltração junto aos pontos de deságüe das 
galerias de microdrenagem; 

• Faixas verdes circundando o sistema de 
macrodrenagem; 

• Uma bacia de detenção, drenando uma área 
de cerca de 110 ha. 

 
Para a validação da metodologia, todos os 

indicadores foram aplicados e foram agregados por 
meio dos métodos multicritério de forma a verificar 
o resultado global da avaliação da área. 

Os seguintes resultados foram obtidos para 
os indicadores que avaliaram os aspectos quantitati-
vos: 
 

• Os sistemas de infiltração previstos indica-
ram a recarga dos aqüíferos em volumes su-
periores ao natural (Iqt1). No entanto, em 
função da impossibilidade de estimativa da 
qualidade das águas a serem infiltradas, não 
foi possível verificar seu efeito qualitativo 
nos aqüíferos; 

• O segundo indicador (Iqt2) foi considerado 
adequado para verificar a disponibilidade 
hídrica para atender aos consumos necessá-
rios da área e manter vazões remanescentes 
a jusante; 

• O projeto não tem a previsão de reúso de 
águas residuárias ou recuperação de águas 
pluviais, o que prejudicou o cálculo de Iqt3. 

 
Tratando das alterações no regime dos 

corpos de água, foram observados os seguintes 
resultados: 
 

• A vazão de pico a jusante da área de projeto 
tem valor próximo ao da situação natural, 
considerando o período de retorno de 
estudo (Ir1); 

• A jusante da área de projeto, já ocorrem 
inundações, em função de residências 
instaladas nas planícies de inundação. Dessa 
forma, para o cálculo do indicador Ir2 houve 
a necessidade de se tomar uma decisão 
subjetiva quanto ao não incremento da 
vazão de inundação ou redução de 
inundações existentes; 

• O indicador Ir3 foi eficiente para verificar a 
adequação do período de retorno de 
projeto, conforme parâmetro desejável 
obtido no Plano Diretor de Drenagem 
Urbana de Belo Horizonte. 

 
Por fim, quanto aos indicadores que tratam 

das alterações na qualidade das águas, os seguintes 
resultados foram obtidos: 
 

• O indicador IqL1 foi adequado para verificar 
a DBO5,20 nos efluentes a serem lançados em 
relação ao valor máximo legal possível de 
ser autorizado;  

• O segundo indicador IqL2 demonstrou a 
indisponibilidade hídrica nos corpos de 
água receptores para diluição das águas 
residuais tratadas, conforme previsão do 
projeto; 

• Os indicadores referentes à qualidade das 
águas pluviais (IqL3 e IqL4) não puderam ser 
calculados em função da indisponibilidade 
de informações adequadas à estimativa da 
concentração futura das águas pluviais da 
área quando urbanizada. 

 
Aplicação dos indicadores por outros especialistas 
 

A verificação da robustez dos indicadores foi 
realizada com o apoio de outros pesquisadores. As 
informações básicas do estudo de caso para cada um 
dos indicadores, bem como as expressões propostas, 
foram encaminhadas para três doutorandos de uni-
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versidades distintas, solicitando que fizessem suas 
análises do projeto. Essa atividade visou verificar 
diferenças nos cálculos realizados por eles e pelos 
autores, de forma a alterar a decisão. Além disso, 
puderam ser verificadas as dificuldades na compre-
ensão dos indicadores e dos parâmetros propostos. 

Os resultados obtidos mostraram que os três 
especialistas consideraram os indicadores acessíveis 
e suas análises apresentaram pequenas diferenças. 
Além disso, os mesmos indicadores não calculados 
pelo autor por ausência de informações (IqL3 e IqL4) 
também não foram obtidos pelos especialistas, que 
indicaram o mesmo problema. 

Apenas um deles (IqL3) calculado por um 
especialista teve resultado diferente. Esse especialista 
afirmou ter utilizado informações da qualidade das 
águas residuárias para estimar o mesmo parâmetro 
para as águas pluviais. 

De forma geral, esses resultados mostraram 
robustez nos indicadores e na obtenção dos parâme-
tros necessários ao seu cálculo. 
 
Estudo de caso 2 — Área urbanizada em Goiânia 
 

O segundo estudo de caso realizado tratou 
de uma área intensamente urbanizada na cidade de 
Goiânia, com um total de 17 ha. Essa área já é sub-
metida a inundações freqüentes, em função do 
grande percentual de impermeabilização e dos sis-
temas de drenagem existentes. Sendo assim, Milo-
grana (2001) propôs três alternativas técnicas para 
melhoria da drenagem da área, considerando a o-
cupação prevista para a região a partir da Lei de 
Zoneamento e Uso do Solo aprovada em 1994, com 
índice de áreas impermeáveis médio de 88%. Os três 
cenários desenvolvidos foram os seguintes: 
 

• Cenário I — Sistema clássico, com a adoção 
de uma rede separativa clássica, sem 
respeitar as restrições de vazão máxima a 
jusante; 

• Cenário II — Sistema intermediário, com a 
incorporação de duas bacias de detenção 
em áreas públicas ao sistema clássico; 

• Cenário III — Sistema intermediário, com a 
incorporação de bacias de detenção na 
saída de cada parcela ao sistema clássico. 
 
A escolha dessa área foi pelo fato de já estar 

urbanizada e ter três alternativas de projeto possíveis 
de serem comparadas, objetivando a aplicação da 
metodologia para suporte à escolha de alternativas. 

Assim como no estudo anterior, a metodologia foi 
aplicada de forma completa para os três cenários. 

No caso dos indicadores para a avaliação 
dos aspectos quantitativos, foram obtidos os seguin-
tes resultados: 
 

• Nenhum dos três cenários prevê a 
implantação de técnica de infiltração. Dessa 
forma, os volumes infiltrados são bastante 
inferiores aos previstos na situação natural;  

• Para os três cenários, o indicador Iqt2 foi 
adequado para mostrar a disponibilidade 
hídrica para atendimento às demandas da 
área; 

• Apesar de diferenças importantes nos 
volumes previstos para recuperação de 
águas na área entre os três cenários, o 
indicador Iqt3 não mostrou resultados que 
refletissem tal diversidade. Nesse sentido, 
foi verificada a necessidade de ajustes nas 
expressões de cálculo. 

 
Tratando dos indicadores para a avaliação 

das alterações de regime, foram verificados os 
seguintes resultados: 
 

• O primeiro indicador (Ir1) demonstrou 
subjetividade na definição de um 
coeficiente de aumento permitido da vazão 
de pico. Esse indicador mostrou relação 
estreita com o segundo indicador (Ir2), 
indicando redundância nas análises; 

• O período de retorno desejável para a 
região, utilizado no cálculo de Ir3, foi 
definido em função de referências 
bibliográficas, uma vez que não foi 
determinado no Plano Diretor. 

 
Finalmente, quanto à análise das alterações 

na qualidade das águas, foi observado o seguinte: 
 

• O Estado de Goiás não tem a definição do 
valor limite de DBO5,20 constante nos 
efluentes lançados nos corpos de água, o 
que prejudicou o cálculo do indicador IqL1. 

• As expressões de cálculo do indicador IqL2 
foram adequadas para demonstrar a 
indisponibilidade hídrica nos corpos de 
água receptores para diluição das águas 
residuais tratadas; 

• Assim como no primeiro estudo de caso, os 
indicadores IqL3 e IqL4 não puderam ser 
calculados em função da ausência de 
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informações de qualidade das águas 
pluviais.  

 
Com base nos indicadores calculados, os 

métodos de análise multicritério foram aplicados de 
forma a verificar a possibilidade de comparação dos 
três cenários desenvolvidos. Os resultados dos dois 
métodos foram semelhantes e mostraram a sobre-
classificação clara dos cenários II e III em relação ao 
cenário I. No entanto, os dois foram considerados 
indiferentes entre si. 
 
Agregação da metodologia com outras propostas 
 

Os três cenários de desenvolvimento para a 
área urbanizada de Goiânia já haviam sido compa-
rados por meio de duas metodologias de avaliação 
de alternativas de projeto. A primeira delas, con-
forme Castro (2002), propõe indicadores hidráuli-
cos, sanitários, ambientais e sociais para a escolha de 
alternativas de projeto a serem implantadas. Posteri-
ormente, Moura (2004) agregou indicadores eco-
nômico-financeiros de forma a complementar a me-
todologia de avaliação de alternativas. Essa avaliação 
não mostrou a necessidade de ajustes dos indicado-
res, uma vez que avaliavam aspectos distintos. Por 
outro lado, foi verificada a possibilidade de agregar 
a metodologia proposta a outras, com o objetivo de 
dar maior abrangência à avaliação global do desen-
volvimento urbano. 
 
RESULTADOS 
 

A análise crítica dos indicadores objetivou 
verificar as necessidades de ajustes em suas expres-
sões, parâmetros básicos ou sua pertinência. Para 
isso, as avaliações realizadas verificaram aspectos 
qualitativos dos indicadores no atendimento aos 
interesses propostos. 

Nesse sentido, foi avaliada a necessidade de 
junção de indicadores, supressão, criação de novos e 
alterações nos parâmetros básicos ou nas expressões 
de cálculo. Vale ressaltar que os ajustes realizados 
mantiveram a idéia de cálculo numérico de todos os 
indicadores por meio de expressões matemáticas, 
reduzindo o caráter de subjetividade na sua obten-
ção. Também foram mantidos os resultados das ex-
pressões variando entre 0 e 1, sendo os valores nulos 
para os piores e os unitários os melhores na avalia-
ção. 

Os resultados obtidos são apresentados na 
Tabela 2, para cada um dos indicadores.  

Considerando que o presente artigo teve o 
objetivo principal de apresentar a sistemática de 

análise crítica realizada, não são mostradas as ex-
pressões de cálculo de cada indicador, sendo objeto 
de outro artigo específico. Dessa forma, as expres-
sões e variáveis utilizadas são apresentadas, na ínte-
gra, em outro artigo dos mesmos autores nesta pu-
blicação e constam da tese de doutorado de Castro 
(2007). 
 
 

Tabela 2 — Resultados da análise crítica realizada 
 

Ind. 
Resultados da análise 
crítica 

Ajuste realizado 

Iqt1 

Ausência de robustez 
e acessibilidade nos 
parâmetros básicos de 
cálculo do indicador 

Alterações nos 
parâmetros para 
dar maior clare-
za e objetividade 
em seus cálculos 

Iqt2 
Indicador está de a-
cordo com todos os 
aspectos avaliados 

- 

Iqt3 

Reduzida sensibilida-
de nos resultados na 
discriminação de situ-
ações distintas 

Ajustes nas ex-
pressões de cál-
culo, de forma a 
dar maior sensi-
bilidade nos re-
sultados 

Ir1 
Indicadores mostra-
ram ambigüidade, 
pelo fato de utilizarem 
os mesmos parâmetros 
básicos e avaliarem 
aspectos semelhantes 

Junção dos indi-
cadores Ir1 e Ir2, 
avaliando os 
mesmos aspectos 
considerados Ir2 

Ir3 
Indicador está de a-
cordo com todos os 
aspectos avaliados 

- 

IqL1 
Indicador está de a-
cordo com todos os 
aspectos avaliados 

- 

IqL2 
Indicador está de a-
cordo com todos os 
aspectos avaliados 

- 
 

IqL3 Os parâmetros básicos 
dos indicadores foram 
inacessíveis, não sendo 
possíveis de serem 
obtidos 

Exclusão dos 
indicadores IqL3 
e IqL4 e criação 
de novo IqL3 para 
avaliar os aspec-
tos em questão 

IqL4 
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CONCLUSÕES 
 
 

A análise crítica como forma de verificação 
e consolidação de uma metodologia proposta foi 
realizada por meio de sistemática inovadora, englo-
bando diversas avaliações no mesmo processo e 
permitindo a realimentação da metodologia com 
ajustes e refinamentos como melhorias nos indica-
dores, aprovação dos métodos multicritério e defini-
ção de valores básicos a serem aplicados nos cálcu-
los. Os indicadores foram avaliados quanto à possibi-
lidade de obtenção de seus parâmetros básicos, sen-
sibilidade de seus resultados, relevância, dentre ou-
tros aspectos. 

A sistemática aplicada iniciou-se com a 
comparação da metodologia proposta com os siste-
mas aplicados atualmente. As conclusões desse estu-
do foram que os indicadores propostos consideram 
todos os aspectos avaliados nas metodologias utiliza-
das atualmente e avaliam, ainda, outros aspectos 
relevantes do desenvolvimento urbano. 

Posteriormente, foram consultados especia-
listas que avaliaram a pertinência dos aspectos pro-
postos e a ausência de pontos considerados relevan-
tes, terminando por arbitrar pesos para os indicado-
res propostos. Essa análise concluiu pela indicação 
dos aspectos mais relevantes e de outros em que os 
especialistas sugeriam não haver informações sufici-
entes para seu cálculo. 

A seguir, foram realizados dois estudos de 
caso com áreas em situações de projeto distintas. O 
primeiro tratou de uma área natural com uma al-
ternativa de projeto de urbanização de um condo-
mínio aplicando sistemas compensatórios de drena-
gem. Nesse mesmo estudo a metodologia foi aplica-
da, ainda, por três outros doutorandos de universi-
dades distintas para comparação de resultados. A 
aplicação da metodologia por outros doutorandos 
concluiu pela viabilidade de sua aplicação, de forma 
semelhante, por técnicos de órgãos gestores diferen-
tes. 

O segundo estudo de caso considerou uma 
área já urbanizada com três alternativas de sistemas 
de drenagem para a situação futura. Nessa situação 
puderam ser comparadas as alternativas de projeto 
entre si e os resultados foram cotejados com aqueles 
obtidos por meio de metodologias propostas em 
outros estudos.  

Os estudos de caso realizados levaram aos 
ajustes técnicos necessários a cada um dos indicado-
res, de forma a torná-los acessíveis, objetivos, robus-
tos, relevantes, fieis e apresentarem sensibilidade 
nos resultados. 

De forma geral, pode ser concluído que a 
sistemática aplicada foi considerada eficiente para a 
verificação e consolidação da metodologia em ques-
tão, permitindo ser transposta e adaptada para ou-
tros casos e orientando novas pesquisas relacionadas 
aos recursos hídricos, hidrologia urbana ou mesmo 
outros domínios da ciência. 

Dessa forma, vale ressaltar a importância da 
aplicação de sistemáticas de análise crítica para a 
verificação de indicadores e metodologias de avalia-
ção propostas. Os diversos ajustes verificados neces-
sários por ocasião da análise crítica levaram à viabi-
lidade de aplicação da metodologia para os interes-
ses para os quais ela foi proposta.  
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Validation System of Indicators to Evaluate the Ef-
fects of Urbanization on Watercourses by Means of 
Critical Analysis 
 
ABSTRACT 
 

Indicators have increasingly been used for the 
evaluation of project alternatives in the water resources 
domain. Indicators are important to quantify different 
aspects, compare project alternatives and choose the best 
according to technical criteria or the interests of the analyst 
or the stakeholder. In order for them to accomplish their 
function, it is important to verify, validate and make the 
necessary adjustments. This paper presents the critical 
analysis system used to validate indicators proposed to eva-
luate the effects of urbanization on watercourses. The paper 
also presents the results which provided useful information 

to suppress, join or improve indicators. Critical analysis 
evaluated the accessibility, objectivity, relevance, faithful-
ness, robustness and sensibility of the indicators in order to 
achieve its objective. The analysis was based on case stu-
dies, consulting experts, comparison with the systems cur-
rently applied and with results from other academic studies 
and other methodologies to evaluate project alternatives. 
Critical analysis proved to be a powerful tool to validate 
indicators so that they could present clear results, evaluat-
ing the necessary aspects, without ambiguity in verifica-
tions. 
Keywords: indicators, critical analysis, urban drainage. 
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RESUMO 
 

O desenvolvimento urbano, com a implantação das estruturas necessárias à captação de águas para abastecimento 
público, drenagem urbana e coleta e lançamento de efluentes, pode causar modificações sensíveis no ciclo hidrológico em sua 
área de influência. Esses efeitos podem tratar de aspectos concernentes à quantidade de água, em função das vazões captadas 
ou da modificação das condições de infiltração, à qualidade, quando se referirem aos efluentes gerados pelo meio urbano ou 
podem versar, ainda, sobre o regime dos corpos de água, em função das alterações do desenvolvimento temporal dos hidro-
gramas acarretadas pelos sistemas de drenagem. 
Este artigo apresenta proposição de metodologia consolidada para a avaliação dos efeitos da urbanização na quantidade, 
qualidade e regime dos corpos de água. A metodologia fundada no uso de indicadores e métodos de análise multicritério, 
objetiva proporcionar a análise global do desenvolvimento urbano. 
Uma vez aplicada sistemática de análise crítica, a metodologia foi avaliada e ajustada, sendo considerada adequada para 
utilização corrente tendo em vista a abrangência e a facilidade de determinação dos indicadores propostos, bem como a apli-
cabilidade do procedimento multicriterial pelos técnicos de órgãos gestores, apresentando resultados significativos para a aná-
lise e decisão quanto à possibilidade de implantação de empreendimentos de desenvolvimento urbano. 
 
Palavras-chave: drenagem urbana, indicadores, gestão de recursos hídricos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Diversos estudos têm sido realizados nos úl-
timos anos visando a caracterização dos efeitos da 
urbanização nos corpos de água em sua área de in-
fluência. 

De forma geral, esses estudos têm mostrado 
que o desenvolvimento urbano provoca alterações 
na quantidade, qualidade e regime dos corpos de 
água em meio urbano, conforme apresentado na 
Figura 1. 

Alguns estudos como os de Silveira (2000), 
Campana e Tucci (2000), Detwiller (1970), Chang-
non (1976) e US-EPA (1999) tratam dos aspectos 

quantitativos do ciclo hidrológico alterados pela 
urbanização.  

No que se refere às alterações na qualidade, 
as principais fontes de poluição em meio urbano 
são, além do esgotamento sanitário, a circulação de 
veículos, as indústrias, os dejetos de animais, os resí-
duos sólidos, os canteiros de obras, a erosão dos so-
los, a vegetação e a poluição atmosférica.  

Especificamente sobre a caracterização da 
qualidade das águas pluviais, os principais estudos 
foram realizados nos Estados Unidos e Europa, po-
dendo ser citados: Maglionico e Pollicino (2004), 
Chebbo et al. (1995), Chocat (1997) e US-EPA 
(1999) e Rossi (1998), sendo que os dois últimos 
apresentam a concentração média de alguns parâ-
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metros poluentes nas águas pluviais dos Estados U-
nidos e Suíça, respectivamente. Seus estudos mos-
traram valores consideráveis de sólidos em suspen-
são e DBO, com altos coeficientes de variação. 

Em síntese, Baptista et al. (2005a) caracteri-
zam, de forma geral, a poluição das águas urbanas: 
 

• As cargas médias anuais provenientes de sis-
temas de esgotamento sanitário são, em ge-
ral, superiores àquelas de origem pluvial pa-
ra sólidos totais, DBO, DQO e NTK; 

• As cargas de origem pluvial são superiores 
às de esgotamento sanitário em escala horá-
ria de tempo, notadamente quanto aos me-
tais pesados e sólidos totais. 

 
 

 
Figura 1 — Impactos da urbanização nos corpos de água 

 
 

As técnicas escolhidas para a drenagem ur-
bana em determinada área também podem interfe-
rir nos corpos de água em sua área de influência, 
notadamente no seu regime de escoamento. Nesse 
sentido, normalmente, os sistemas clássicos tendem 
a ampliar os efeitos da urbanização nos corpos de 
água, enquanto as técnicas compensatórias de dre-
nagem têm sido desenvolvidas de forma a neutralizá-
los. 

Quanto às funções e características dessas 
técnicas, podem ser verificados diversos estudos na 
Europa: Azzout et al. (1994), Butler e Davies (2000), 
Daywater (2003) e Dechesne (2002); nos Estados 
Unidos: Urbonas e Stahre (1993) e US-EPA (1999); 
e no Brasil: Baptista et al. (2005a), Souza (2002), 
Araújo et al. (2000) e Milograna (2001). Castro 
(2007) apresenta uma síntese das técnicas compen-
satórias de drenagem urbana e seus efeitos na quali-
dade, quantidade e regime dos corpos de água na 
área urbana. 

Conforme o tipo de urbanização e a técnica 
de drenagem escolhida, podem ser esperados dife-
rentes impactos nos corpos de água. Esses impactos 
podem ser benéficos ou prejudiciais, indicando, no 
segundo caso, aumento de inundações e problemas 
relacionados à redução das potencialidades de uso 
da água. 

O presente artigo apresenta os resultados de 
um estudo de doutorado em que foi proposta uma 
metodologia para a avaliação dos efeitos da urbani-
zação nos corpos de água. 

Essa metodologia foi validada com base em 
sistemática de análise crítica, baseada em compara-
ção de sua aplicação com aquelas utilizadas atual-
mente, consulta a especialistas, estudos de caso para 
áreas já urbanizadas e ainda em projeto, compara-
ção dos resultados obtidos por outros especialistas, 
comparação com resultados de outros estudos de 
avaliação de alternativas de implantação de sistemas 
de drenagem, bem como a avaliação da possibilida-
de de aplicação da metodologia para outros fins. A 
sistemática de análise crítica e seus resultados com-
pletos são apresentados em Castro (2007). 

Os dois estudos de caso realizados trataram 
de áreas em situações de projeto distintas. O primei-
ro tratou do loteamento “Vale dos Cristais”, locali-
zado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Trata-se de uma área na situação natural com uma 
alternativa de projeto de urbanização em um con-
domínio aplicando sistemas compensatórios de dre-
nagem. As informações originais do projeto são a-
presentadas em CONSOL (2004) e Baptista et al. 
(2005b). O estudo de caso é apresentado na íntegra 
em Castro (2007) e em outro artigo dos mesmos 
autores nesta publicação. Nesse mesmo estudo a 
metodologia foi aplicada, ainda, por três outros 
doutorandos de universidades distintas para compa-
ração de resultados.  

O segundo estudo de caso considerou uma 
área já urbanizada da cidade de Goiânia, com três 
alternativas de sistemas de drenagem para a situação 
futura. Nesse caso, Milograna (2001) desenvolveu 
três cenários futuros considerando um sistema clás-
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sico de drenagem, bacias de detenção em áreas pú-
blicas e bacias de detenção na saída de cada parcela. 
Nessa situação puderam ser comparadas as alternati-
vas de projeto entre si e os resultados foram coteja-
dos com aqueles obtidos por meio de outras meto-
dologias propostas em outros estudos. Os resultados 
completos da avaliação do estudo de caso são apre-
sentados em Castro (2007). 

A partir dos próximos itens, é apresentada a 
metodologia já validada e consolidada a partir dos 
resultados da análise crítica realizada.  
 
 
METODOLOGIA PROPOSTA 
 

A metodologia proposta é baseada no cálcu-
lo de oito indicadores para a avaliação das alterações 
na quantidade, qualidade e regime dos corpos de 
água.  

A Figura 2 apresenta o esquema da metodo-
logia proposta, que será apresentada, a seguir, em 
detalhe. 

 
Figura 2 — Esquema simplificado da metodologia proposta 
 

A primeira etapa trata do cálculo dos indi-
cadores, que foram propostos com base em expres-
sões matemáticas, com resultados variando de 0 a 1, 
de forma a facilitar a sua compreensão e a aplicação 
de métodos de análise multicritério. Esses indicado-
res são verificados quanto a critérios individuais de 
veto e, posteriormente, são aplicados dois métodos 
multicritério para a sua agregação. Com base nos 
resultados dessa análise e na avaliação quanto aos 

critérios de veto, pode ser realizada a decisão do 
analista quanto aos efeitos provocados pela urbani-
zação nos corpos de água.  
 
Indicadores Propostos 
 
Avaliação das alterações na quantidade 
 

O primeiro indicador proposto (Iqt1) faz a 
comparação do volume de infiltração de projeto em 
relação à situação natural ou atual, caso a área este-
ja, inicialmente em situação natural ou já urbaniza-
da. Considerando a área, inicialmente, em seu esta-
do natural, a melhor situação ocorrerá caso o volu-
me de infiltração médio anual de projeto (Vinf_med) 
seja semelhante ao volume de infiltração em sua 
situação natural (Vinf_nat). Com essa idéia, o cálculo 
do indicador foi proposto da seguinte forma: 
 

• Se Vinf_med = 0; Iqt1 = 0. 
• Se Vinf_med = Vinf_nat; Iqt1 = 1. 
• Se Vinf_med < Vinf_nat; utiliza-se a relação entre 

os dois termos, ou seja:  
 

nat

med
qt V

V
I

inf_

inf_
1 =                  (1) 

 
Caso o Vinf_med > Vinf_nat, são previstas duas si-

tuações. Se o aqüífero na área urbanizada tiver seu 
nível máximo a uma profundidade mínima de 1,0m, 
considera-se não ser vulnerável à infiltração de 
grandes volumes de água pluvial. Nesse caso, o indi-
cador mantém o valor unitário. Nos outros casos, o 
aqüífero pode ser considerado vulnerável à poluição 
quando da infiltração de volumes superiores ao na-
tural. Dessa forma, o valor do indicador Iqt1 cai de 
forma direta, até o valor 0,5, na situação em que 
70% do volume total precipitado na área é infiltra-
do.  

A Figura 3 apresenta os resultados possíveis 
do indicador, sendo, Vprec_med o volume total corres-
pondente à precipitação média anual na área de 
projeto (m3). 

O segundo indicador (Iqt2) trata da compa-
ração entre as vazões mínimas escoadas a jusante da 
área de projeto (Qmin) e as demandas para usos con-
suntivos (Qdem) e vazão mínima remanescente 
(Qrem_min). Seu objetivo é o de analisar o projeto 
quanto à disponibilidade de vazões mínimas para 
atendimento aos usos consuntivos na área e, ainda, 
para manutenção da vazão remanescente mínima, 
incluindo as demandas de vazão ecológica e aquela 
comprometida para outros usos a jusante. 

Avaliação Global do desen-
volvimento urbano 

Indicadores para 
avaliação das alte-
rações na qualida-

de das águas 

Indicadores para 
avaliação das alte-
rações na quanti-
dade das águas 

Indicadores para 
avaliação das alte-
rações no regime 

existente 

Aplicação dos métodos TOP-
SIS e ELECTRE TRI de análi-

se multicritério 

Decisão do Analista 

Verificação dos critérios de 
veto para os indicadores 



Proposição de Metodologia para a Avaliação dos Efeitos da Urbanização nos Corpos de Água 
 

 116

Iqt1 x Vinf_med

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0 Vinf_nat 70% Vprec_med

Vinf_med

Iq
t1

 
 

Figura 3 — Valores previstos para Iqt1 
 

Seu cálculo é realizado com as seguintes ex-
pressões: 
 

• Se Qmin ≥ Qdem + Qrem_min; Iqt2 = 1,0. 
• Se Qmin < Qrem_min; Iqt2 = 0.  
• Na situação intermediária, em que  
• Qdem + Qrem_min > Qmin ≥ Qrem_min, utiliza-se a 

seguinte expressão:  
 

dem

remdem
qt Q

QQQ
I minmin_

2
)(

1
−+

−=               (2) 

 
A Figura 4 apresenta os resultados para este 

indicador. 
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Figura 4 — Valores previstos para Iqt2 
 

A análise das expressões propostas e da Fi-
gura 4 mostra que o indicador assume valor máximo 
quando a vazão mínima (Qmin) for superior à soma 
das vazões de demandas (Qdem) com a remanescente 
mínima (Qrem_min). Quando a vazão Qmin for inferior 
à vazão Qrem_min significa que a vazão mínima escoa-
da a jusante é inferior à vazão remanescente mínima 
considerada pelo órgão gestor de recursos hídricos, 
devendo, nesse caso, o indicador Iqt2 assumir o valor 
igual a 0. 

O último indicador proposto para a avalia-
ção dos aspectos quantitativos (Iqt3) trata da verifica-
ção da previsão de um volume de águas de reúso ou 
recuperação de águas na área de projeto (Vre) em 
relação ao volume médio anual de demanda para os 
usos múltiplos previstos na área de projeto (Vtot_dem).   

O re-uso ou recuperação de águas pode o-
correr das seguintes formas: 
 

• Recuperação e utilização de águas pluviais 
diretamente em nível de parcela, para fins 
menos nobres, como rega de jardim ou lim-
peza de pátios ou mesmo seu tratamento 
para utilização nos usos domésticos; 

• Re-uso de águas tratadas de esgotamento 
sanitário para fins diversos nos casos de á-
reas industriais; 

• Re-uso de águas, tratadas ou não, advindas 
de usos domiciliares para fins menos nobres 
como limpeza de pátios, lavagem de veícu-
los, reserva de incêndio ou rega de jardim; 

• Re-uso, pela prefeitura ou pelo responsável 
pela área em projeto, de águas de esgota-
mento sanitário tratadas para fins de limpe-
za de áreas públicas como praças, parques 
ou áreas de lazer. 

 
Esse indicador apresenta, na realidade, uma 

bonificação para o desenvolvimento urbano que 
prevê re-uso ou recuperação de águas. Dessa forma, 
os valores previstos em seu cálculo variam de 0,5 a 
1,0, aplicando-se a seguinte expressão: 
 

50,050,0
_

2

_
3 +










+










⋅−=

demtot

re

demtot

re
qt V

V
V

V
I             (3) 

 
Os resultados possíveis para o indicador são 

mostrados na Figura 5. 
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Figura 5 — Valores previstos para Iqt3 
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Avaliação das alterações no regime existente 
dos corpos de água 
 
 

O primeiro indicador proposto (Ir1) avalia a 
vazão de pico a jusante da área de projeto (Qpico_alt) 
em relação à situação natural e à vazão que poderia 
causar inundação em área a jusante. Para o cálculo 
desse indicador foram consideradas duas situações. 
A primeira ocorre na maior parte dos casos, em que 
a vazão que pode causar inundação em área a jusan-
te (Qinund) é superior à vazão de pico da área em sua 
situação natural (Qpico_nat). Nesse caso, o indicador é 
calculado da seguinte forma: 
 
 
Se Qpico_alt = 0; Ir1 = 0,50 
Se Qpico_alt < Qpico_nat ; utiliza-se a expressão  
 
 

natpico

altpiconatpico
r Q

QQ
I

_

__
1 2

1
⋅

−
−=                (4) 

 
 
Se Qpico_alt = Qpico_nat; considera-se o valor máximo 
para o indicador. 
Se Qpico_nat < Qpico_alt ≤ Qinund; aplica-se: 
 
 

)(2
1

_

__
1

natpicoinund

natpicoaltpico
r QQ

QQ
I

−⋅

−
−=                (5) 

 
 
Se Qinund < Qpico_alt ≤ Qinund x Kerro; tem-se Ir1 = 0,50. 
Se Qpico_alt > Qinund x Kerro; Ir1 = 0. 
 
 

Em que Kerro é um coeficiente referente a 
uma tolerância nos valores das vazões de cheia, a ser 
estimado pelo analista. O motivo do uso desse coefi-
ciente é para que haja uma tolerância no caso de 
valores de vazões de pico estimadas com valores 
pouco superiores às vazões de inundação, de forma 
a evitar grandes variações no indicador, de 0,5 a 0.  

Os valores previstos para este indicador 
constam da Figura 6. 

Como pode ser verificado na Figura 6, o va-
lor máximo do indicador ocorrerá quando a vazão 
de jusante da área de projeto for igual à natural e, 
ainda assim, inferior à vazão que poderia causar i-
nundação em área a jusante. 

 

 
 

Figura 6 — Valores previstos para Ir1 quando 
Qinund > Qpico_nat 

 
 

A segunda situação possível para o cálculo 
desse indicador ocorre quando a vazão Qinund ≤ Qpi-

co_nat. Essa situação não deveria, em princípio, ocor-
rer, mas podem ser verificados casos em áreas já ur-
banizadas. Nesse caso, a idéia para o indicador é que 
o empreendimento a ser proposto não deve incre-
mentar as inundações a jusante. Dessa forma, a va-
zão limite máxima a jusante deve ser a vazão de pico 
da área em sua situação natural. Utilizando os mes-
mos parâmetros já apresentados, propõe-se o cálculo 
da seguinte forma: 
 
Se Qpico_alt = 0; Ir1 = 1,0. 

Se Qpico_alt ≤ Qpico_nat; 
natpico

altpico
r Q

Q
I

_

_
1 2

1
⋅

−=                (6) 

Se Qpico_nat < Qpico_alt ≤ Qpico_nat x Kerro; tem—se Ir1 = 0,50. 
 
Se Qpico_alt > Qpico_nat x Kerro; Ir1 = 0. 
 

A Figura 7 apresenta os resultados possíveis 
para este indicador. 
 

 
 

Figura 7 - Valores previstos para Ir1 quando 
Qinund ≤ Qpico_nat 
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Além de não incrementar processos de i-
nundação a jusante, o desenvolvimento urbano deve 
proteger a área de projeto quanto às inundações 
previstas para determinado período de retorno. Pa-
ra isso, as estruturas previstas devem ser adequada-
mente dimensionadas, conforme um período de 
retorno desejável (Tret_des). Nesse sentido, o segundo 
indicador proposto (Ir2) trata da verificação do perí-
odo de retorno previsto para inundações dentro da 
área de projeto (Tret_proj). A proposição para seu cál-
culo é a que segue: 
 
Se Tret_proj ≥ Tret_des; Ir2 = 1,0. 

Se Tret_proj < Tret_des; 
desret

projret
r T

T
I

_

_
2 =                (7) 

 
Os valores obtidos para este indicador são 

apresentados na Figura 8. 
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Figura 8 — Valores previstos para Ir2 
 
 
Avaliação das alterações na qualidade 
 

O primeiro indicador proposto para avalia-
ção das alterações na qualidade das águas (IqL1) trata 
da verificação do atendimento ao padrão de lança-
mento das águas de esgotamento sanitário. Entre os 
efeitos previstos do desenvolvimento urbano está a 
necessidade de utilização de águas superficiais ou 
subterrâneas para abastecimento dos seus habitan-
tes. Após esse uso, as águas coletadas pelo sistema de 
esgotamento sanitário têm seu lançamento final em 
corpos de água superficiais.  

Propõe-se, para esse indicador, a verificação 
das águas de esgotamento sanitário quanto à con-
centração do parâmetro Demanda Bioquímica de 
Oxigênio — DBO no efluente tratado (CDBO) e sua 
relação com o limite legal permitido de lançamento 
no corpo receptor (Cperm_DBO) e o limite de DBO em 
sua situação natural (CDBO_nat). A DBO nos efluentes 

a serem lançados deve ser estimada em função da 
previsão de sistemas de tratamento de efluentes e 
sua eficiência média. Dessa forma, são propostos os 
seguintes cálculos. 
 
Se CDBO ≤ CDBO_nat; IqL1 = 1,0. 
Se CDBO_nat < CDBO <Cperm__DBO; tem-se:   
 

DBOperm

DBOpermDBO
qL C

CC
I

_

_
1 2

)(
5,0

⋅

−
−=                (8) 

 
Se CDBO = Cperm_DBO; considera-se o valor médio para 
esse indicador, ou seja, IqL1 = 0,5. 
Se Cperm_DBO < CDBO ≤ Kerro_DBO x Cperm_DBO; tem-se IqL1 
= 0,5. 
Se CDBO > Kerro_DBO x Cperm_DBO; IqL1 = 0.  
 

Em que Kerro_DBO é um coeficiente referente 
à tolerância ou ao erro da estimativa de DBO5,20 no 
efluente a ser lançado. 

O gráfico da Figura 9 apresenta os resulta-
dos possíveis para este indicador. 
 

 
 

Figura 9 — Valores previstos para IqL1 
 

O segundo indicador (IqL2) trata da verifica-
ção quanto à disponibilidade de vazão de diluição 
para as águas de esgotamento sanitário.  

Para isso, deve ser, inicialmente, estimada a 
vazão de diluição necessária para as águas de esgo-
tamento sanitário de forma a manter a classe de en-
quadramento do corpo de água receptor (Qdil). O 
cálculo dessa vazão pode ser realizado por meio da 
abordagem apresentada por Kelman (1997): 
 

)(
)(

__

_

natmanmanperm

manpermefl
efldil CC

CC
QQ

−

−
= ⋅               (9) 

 
Em que: 
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Qefl = Vazão do efluente a ser lançado nos corpos de 
água (m3/s); 
Cefl = Concentração do poluente considerado no 
efluente lançado (mg/L); 
Cperm_man = Concentração do poluente considerado 
permitida no manancial, conforme enquadramento 
do curso de água e parâmetros estabelecidos na Re-
solução CONAMA n.°357/2005 (mg/L). 
Cman_nat = Concentração natural do poluente consi-
derado no manancial (mg/L). 
 

Posteriormente, deve ser verificada a dispo-
nibilidade hídrica nos mananciais da região para a 
vazão de diluição calculada como necessária. Essa 
verificação deve ser realizada com base em vazões de 
referência mínimas desses cursos de água, já utiliza-
das para os critérios de outorga para captações de 
águas superficiais. Com base nesses parâmetros, a 
obtenção desse indicador deve ser realizada da se-
guinte forma: 
 
Se Qdil_DBO = 0; IqL2 = 1,0; 
Se Qdil_DBO ≤ Qrem_min; tem-se: 
 

min_

min__
2 2

)(
5,0

rem

remDBOdil
qL Q

QQ
I

⋅

−
−=             (10) 

 
Se Qdil_DBO = Qrem_min; considera-se o valor médio para 
o indicador, ou seja: IqL2 = 0,5; 
Se Qrem_min < Qdil_DBO ≤ Kerro_DBO x Qrem_min; tem-se: IqL2 

= 0,5;   
Se Qdil_DBO > Kerro_DBO x Qrem_min ; IqL2 = 0 

 
Em que: 
 
Qdil_DBO = Vazão de diluição necessária para manter o 
curso de água em sua classe de enquadramento após 
o lançamento do esgotamento sanitário da área ur-
banizada, considerando-se o parâmetro DBO 
(m3/s). 
Qrem_min = Vazão mínima remanescente, consideran-
do a vazão ecológica de referência utilizada pela 
autoridade outorgante e as demandas comprometi-
das a montante e a jusante da área de projeto 
(m3/s). 
Kerro_DBO = Coeficiente referente à tolerância ou ao 
erro da estimativa de DBO no efluente a ser lançado 
(Adimensional). 
 

Os resultados possíveis para o indicador em 
relação à vazão de diluição são apresentados na Fi-
gura 10. 

 
 

Figura 10 — Valores previstos para IqL2 
 
 

Conforme pode ser verificado na Figura 10, 
o valor máximo para o indicador ocorrerá quando 
não houver necessidade de vazão de diluição para o 
efluente doméstico da área urbanizada em análise. 
Caso a vazão de diluição necessária corresponda 
exatamente à vazão mínima remanescente dos cor-
pos a serem utilizados como receptores, o indicador 
assume o valor 0,5. Para valores de vazão de diluição 
superiores à vazão de referência mínima, conside-
rando-se a tolerância do valor estimado de DBO, o 
valor previsto para o indicador é nulo.  

Finalmente, o terceiro indicador proposto 
(IqL3) para avaliar os aspectos qualitativos trata do 
percentual médio de remoção de poluentes pelo 
sistema de drenagem. Inicialmente foi pensada a 
possibilidade de verificação de vazão de diluição 
para o lançamento das águas de escoamento pluvial. 
Entretanto, em função da ausência de informações 
que pudessem auxiliar a estimativa da qualidade das 
águas pluviais no momento de projeto, a idéia desse 
indicador teve de ser alterada.  

A remoção média de poluentes constantes 
nas águas pluviais foi considerada como 50% no 
caso de técnicas que prevêem seu armazenamento e 
detenção, 100% para as técnicas de infiltração, sen-
do retida toda a poluição nas camadas superficiais 
do solo, e 70% para as técnicas que utilizam de for-
ma conjunta o armazenamento e a infiltração das 
águas pluviais. Por fim, os sistemas clássicos de dre-
nagem, correspondentes às redes e galerias trans-
portam, diretamente, as águas pluviais para seu pon-
to de lançamento nos corpos de água superficiais, 
não proporcionando tratamento algum dos poluen-
tes. Esses valores são médios e foram estimados con-
forme extensa bibliografia apresentada em Castro 
(2007). Dessa forma, para cálculo deste indicador, 
propõe-se a seguinte expressão: 
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IqL5=
TotalA

x1,0)(A  x0,7)(A  x0,5)(A infinfiltarmazarmaz ++ +    (11) 

 
Em que: 
 
Aarmaz = Área de projeto cuja drenagem é realizada 
por meio de técnicas que prevêem o armazenamen-
to/detenção das águas pluviais; 
Aarmaz+infilt = Área de projeto cuja drenagem é realiza-
da por meio de técnicas que prevêem a atuação con-
junta da detenção e infiltração das águas pluviais; 
Ainf = Área de projeto cuja drenagem é realizada por 
meio de técnicas que prevêem a infiltração das á-
guas pluviais; 
ATotal = Área total do projeto. 
 
 
Análise Multicritério 
 

Em estudos em que são utilizados indicado-
res, há a necessidade da agregação, objetivando um 
resultado de análise global. Para isso, no presente 
estudo, foram aplicados dois métodos multicritério, 
possíveis de agregar indicadores com interesses di-
vergentes e pesos variáveis em função da importân-
cia de cada aspecto na análise global. Foram esco-
lhidos os seguintes métodos: 
 

• TOPSIS — Technique for Order Preference by Si-
milarity to Ideal Solution (Hwang e Yoon, 
1981); 

• Electre TRI - Elimination Et Choix Traduisant 
Réalité (Yu, 1992). 

 
A escolha dos métodos ocorreu em função 

do interesse efetivo de aplicação de duas famílias 
diferentes de forma a poder ter seus resultados 
comparados, da experiência existente entre os prin-
cipais trabalhos desenvolvidos na área e da viabili-
dade da obtenção de meios para a sua aplicação. 

O TOPSIS faz a avaliação de alternativas de 
projeto por meio da consideração da distância de 
cada alternativa à solução ideal e à inversa, denomi-
nada anti-ideal. Para isso, são definidas as soluções 
ideal e anti-ideal para cada indicador, com vistas à 
comparação individual e global do projeto. 

O Electre TRI realiza a triagem de alternati-
vas de projeto, determinando aquelas que atendem 
a requisitos apresentados pelo analista. Dessa forma, 
o analista pode apresentar, como requisitos, os limi-
tes legais estabelecidos para cada indicador e a al-
ternativa de projeto pode ser avaliada dentro dessas 
faixas. 

Tratam-se de dois métodos de famílias dis-
tintas e cujos resultados são apresentados de formas 
diferentes. A análise de sua aplicação em estudos de 
caso mostrou que sua utilização conjunta pode indi-
car resultados mais claros e objetivos para o decisor. 
Dessa forma, a metodologia proposta considera a 
aplicação dos dois métodos de forma conjunta nas 
análises, que levarão à indicação da decisão a ser 
tomada. 

A ponderação adotada entre os indicadores 
deve ser atribuída pelo analista e pode levar à consi-
deração de determinado projeto como aceitável ou 
não, em função de privilegiar aspectos em que ele 
tem melhor pontuação. Castro (2007) realizou con-
sulta a técnicos de órgãos gestores de recursos hídri-
cos e pesquisadores para a atribuição dos pesos. 
Quanto aos outros parâmetros do TOPSIS e do E-
lectre TRI, também devem ser atribuídos pelo ana-
lista, em função de sua experiência e interesse na 
análise realizada. 
 
Decisão - Definição dos resultados possíveis 
 

A aplicação dos indicadores nos métodos de 
análise multicritério objetiva a geração de um resul-
tado que será usado como subsídio à decisão quanto 
à aceitação do projeto de desenvolvimento urbano. 

Para isso, foi proposta a utilização de uma 
alternativa fictícia, para efeito de comparação, cujos 
valores de referência para os indicadores são os mé-
dios considerados para cada critério de análise. Essa 
alternativa fictícia é comparada por meio da aplica-
ção dos métodos multicritério e sua avaliação em 
relação a cada alternativa de projeto avaliada. Dessa 
forma, a consideração de um projeto como aceitável 
é ser realizada com base em sua análise e na compa-
ração de seus resultados com a alternativa fictícia. 

Nesse sentido, a avaliação de cada alternati-
va de projeto para o empreendimento é realizada de 
forma global, sendo cada uma delas comparada, 
individualmente, com a alternativa fictícia, por meio 
da agregação dos indicadores com os dois métodos 
multicritério. Esse ponto representa aspecto impor-
tante da metodologia, possibilitando a avaliação de 
um projeto mesmo que seja desenvolvida apenas 
uma alternativa de arranjo.  

Após a aplicação dos métodos multicritério 
à alternativa avaliada e também à fictícia, podem ser 
observadas três situações possíveis para a decisão 
quanto ao projeto avaliado: 
 

1. Alternativa é considerada aceitável; 
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2. Alternativa pode ser considerada aceitável, 
mas necessita alterações no projeto ou a mi-
tigação de impactos; 

3. Alternativa é considerada inaceitável.  
 

A primeira situação ocorre quando a alter-
nativa em análise tiver resultado igual ou superior à 
fictícia na ordenação definida pelo método multicri-
tério e, ainda, atender, individualmente, a todos os 
critérios técnicos de veto, referentes às alterações de 
qualidade, quantidade e regime dos corpos de água. 
Nesse caso, em um sistema de tomada de decisão, 
recomenda-se a autorização dessa alternativa de pro-
jeto. 

Em outra situação pode ocorrer que, na or-
denação resultante do método de análise multicrité-
rio, a alternativa seja verificada superior à fictícia, 
mas, individualmente, não atenda a todos os crité-
rios técnicos. Esses casos podem ser subdivididos em 
duas situações em função da possibilidade de altera-
ção no projeto para que todos os critérios sejam in-
dividualmente atendidos.  

Caso a alternativa de projeto possa ser alte-
rada para atendimento a todos os critérios, ela seria 
considerada no segundo caso proposto. Isso significa 
que em um processo de tomada de decisão, ela seria 
aprovada com indicação de pontos em que o projeto 
deverá ser alterado para atendimento a todos os cri-
térios. Ainda nesse segundo caso, o empreendimen-
to pode propor obras para mitigar seus impactos 
causados nos usos múltiplos, nos usuários afetados 
com inundações ou nos ecossistemas. 

A última situação possível refere às alterna-
tivas que forem pior classificadas em relação à alter-
nativa fictícia. Essas alternativas seriam consideradas 
como inaceitáveis, devendo ser demandados novos 
estudos a serem realizados pelo empreendedor. Po-
dem ser incluídas nesse caso, ainda, as alternativas 
que forem melhor classificadas em relação à alterna-
tiva fictícia, mas que não atenderem, individualmen-
te, a todos os critérios e não puderem ser alteradas 
ou ter seus impactos mitigados. 
 
 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente estudo apresenta a metodologia 
proposta para a avaliação dos efeitos da urbanização 
nos corpos de água. 

Para isso, foram apresentados os indicadores 
propostos para avaliar as alterações provocadas pelo 
desenvolvimento urbano na quantidade, qualidade e 
regime dos corpos de água. A análise crítica realiza-

da dos indicadores concluiu que permitem a consi-
deração dos principais aspectos de interesse em uma 
análise global do empreendimento a ser implanta-
do, no que se refere aos seus efeitos sobre os corpos 
de água. 

Além disso, na mesma análise realizada, a 
utilização de indicadores foi concluída como rele-
vante em função de permitir a definição de índices 
de veto e valores de referência considerados aceitá-
veis por bacia hidrográfica. Esses limites podem ser 
atribuídos pelos órgãos gestores de recursos hídricos 
ou por regulamentação específica, advinda de comi-
tês de bacia ou conselhos de recursos hídricos (Cas-
tro, 2007). 

A agregação dos indicadores foi realizada 
por meio de dois métodos de análise multicritério, 
TOPSIS e Electre TRI. A avaliação da aplicação des-
ses dois métodos em estudos de caso concluiu pela 
sua pertinência, uma vez que sua formulação, com-
preendendo as ferramentas e os parâmetros neces-
sários ao seu cálculo, mostrou-se viável e compreen-
sível para uso em procedimentos correntes de ór-
gãos gestores de recursos hídricos. 

A sua aplicação em estudos de caso na análi-
se crítica realizada foi relevante para permitir a con-
clusão pelo interesse da aplicação conjunta dos dois 
métodos, em função da maior objetividade do resul-
tado obtido com TOPSIS poder ser complementada 
com a robustez daquele apresentado pelo Electre 
TRI, permitindo ao analista a recomendação de uma 
decisão mais segura. 

Quanto aos três resultados possíveis para a 
avaliação do empreendimento, a análise realizada 
concluiu que indica uma flexibilidade ao órgão ges-
tor de recursos hídricos sem, entretanto, que haja 
necessidade de infração quanto à legislação de re-
cursos hídricos ou que o empreendedor cause im-
pacto inaceitável. 

Finalmente, as avaliações realizadas da me-
todologia verificaram a possibilidade de sua aplica-
ção nos procedimentos de outorga correntes dos 
órgãos gestores de recursos hídricos e para outras 
finalidades como:  
 

• Comparar diferentes projetos de desenvol-
vimento para a mesma área, possibilitando a 
escolha do melhor a ser implantado; 

• Comparar projetos de desenvolvimento ur-
bano para áreas diferentes quanto às suas 
interferências nos corpos de água objeti-
vando auxiliar a tomada de decisão daquele 
a ser implantado; 
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• Comparar as interferências atuais nos recur-
sos hídricos em uma área já urbanizada e 
um projeto de melhoria do desenvolvimen-
to urbano. 
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Proposal of a Methodology to Evaluate the Effects of 
Urbanization on Watercourses 
 
ABSTRACT 
 

Urban development, requiring the implementation 
of water supply, drainage and sanitation systems, may 
cause major modifications in the hydrological cycle. These 
effects are related to water quantity (water demands, infil-
tration conditions), water quality and  watercourse flow 
conditions. 
This paper presents the proposed and consolidated metho-
dology to evaluate the effects of urbanization on the quanti-
ty, quality and regime of watercourses. The methodology 
considers the use of indicators and multicriteria methods 
for the purpose of global analysis of urban development.  
After consolidation, the methodology was considered 
adapted for use by government institutions for water man-
agement, due to the feasibility of indicator assessment and 
the applicability of the multicriteria procedure. The results 
also show that the methodology provides useful results to 
analyze and help authorize discharges from urban devel-
opment. 
Keywords: urban drainage, indicators, water resources 
management  
 
 
 
 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.4 Out/Dez 2009, 125-136 
 

 125

Proposta Metodológica para o Desenvolvimento de um Índice de 
Sustentabilidade Hidro- Ambiental de Áreas Serranas no 

Semiárido Brasileiro - Estudo de Caso: Maciço de Baturité, Ceará 
 

Paulo Márcio Souza Vieira e Ticiana Marinho Carvalho Studart 
Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental — UFC 

pamasovi@hotmail.com e ticiana@ufc.br 
 

Recebido: 12/12/08 - revisado: 04/03/09 - aceito: 30/09/09 
 

RESUMO 
 

No intuito de dar suporte à uma política de gestão integrada e uso racional dos recursos hídricos de forma a garan-
tir um desenvolvimento sustentável é imprescindível a aplicação de ferramentas capazes de medir o desempenho dos sistemas 
hídricos e ambientais.  Os indicadores e índices  têm o papel de traduzir numericamente uma determinada situação e apon-
tar, ao tomador de decisão, o sentido da sustentabilidade de uma região. O desenvolvimento de um índice de sustentabilida-
de hidro-ambiental corresponde a uma análise multidisciplinar tratando de vários aspectos de interelacionamento entre 
parâmetros hídricos e ambientais tendo como base alguns critérios importantes como: disponibilidade hídrica, qualidade e 
uso da água, acesso à mesma e impacto no meio ambiente. Para o desenvolvimento de um índice desta natureza no Ceará, 
foi escolhida uma área representativa de Ambientes Serranos no Semiárido do Estado - a APA (Área de Proteção Ambiental) 
do Maciço Baturité. Foi considerado um modelo estrutural baseado na abordagem Pressão-Estado-Resposta propondo uma 
metodologia de desenvolvimento de um índice de Sustentabilidade Hidro-ambiental para áreas serranas do Semiárido brasi-
leiro. 
 
Palavras-chave: Índice de sustentabilidade; áreas serranas. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O Estado do Ceará tem recebido nos últi-
mos anos um considerável volume de investimentos, 
decorrente da instalação de unidades fabris perten-
centes a grandes grupos empresariais e assim se 
deparou com um imenso desafio: desenvolver eco-
nomicamente e socialmente o Estado, sem impactar 
os frágeis ecossistemas do semiárido, e tendo como 
principal obstáculo a sua histórica escassez hídrica.  

A partir de 1987, com a criação da Secreta-
ria de Recursos Hídricos, o governo estadual passa a 
atuar de forma ativa no sentido de abordar o velho 
problema de uma nova forma e adotar políticas para 
tratar de sustentabilidade e do tema água. Com a 
aprovação, em 1992, da Política Estadual de Recur-
sos Hídricos, fica estabelecido um arcabouço jurídi-
co-institucional para dar suporte a uma política de 
gestão integrada e de uso racional dos recursos hí-
dricos, de forma a garantir um desenvolvimento 
sustentável. 

Mas como se quantificar os avanços na dire-
ção da nova gestão? Como bem afirma DRUCKER 

(1994), “o que não se pode medir, não se pode ge-
renciar”. E assim, vários parâmetros e variáveis têm 
sido apontados na literatura para inferir o desem-
penho de sistemas hídricos e ambientais — são os 
chamados ‘indicadores’. A dificuldade, na verdade, 
não parece estar em apontar indicadores, mas em 
agregá-los em um único parâmetro — o ‘índice’ - 
capaz de traduzir numericamente uma situação e 
apontar, ao tomador de decisão, o sentido da sus-
tentabilidade da região.   

O desenvolvimento de um índice de susten-
tabilidade hidro-ambiental corresponde a uma aná-
lise multidisciplinar tratando de vários aspectos de 
interelacionamento entre parâmetros hídricos e 
ambientais tendo como base alguns critérios impor-
tantes como: disponibilidade hídrica, qualidade e 
uso da água, acesso à mesma e impacto no meio 
ambiente.  

Para o desenvolvimento de um índice desta 
natureza no Ceará, foi escolhida uma área represen-
tativa de Ambientes Serranos no Semiárido do Esta-
do - a APA (Área de Proteção Ambiental) do Maciço 
Baturité — no norte do Estado.  
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OBJETIVOS 
 
 
 

O objetivo deste trabalho é propor uma me-
todologia para o desenvolvimento de um índice de 
sustentabilidade hidro-ambiental que permita auxi-
liar na caracterização da APA de Baturité assim co-
mo melhor atender as necessidades das atividades 
de monitoramento e gerenciamento e de apoiar os 
Sistemas de Suporte a Decisão do Estado do Ceará.  

Podem-se relacionar alguns objetivos especí-
ficos que dão subsídios ao desenvolvimento da pes-
quisa: 

 
 

• Processar informações e metodologias exis-
tentes sobre o tema; 

• Propor um modelo estrutural de desenvol-
vimento de índices considerando: os ajustes 
dos referentes graus de importância; as es-
pecificidades da região; e os níveis de esca-
las espaciais e temporais; 

• Propor uma metodologia de Índice de Sus-
tentabilidade Hidro-ambiental para Áreas 
Serranas do Semiárido Brasileiro. 

 
 
 

 
 

Figura 1 — Localização da APA. Fonte: Semace (1992) 
 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área em estudo é a APA (Área de Prote-
ção Ambiental) da Serra de Baturité, criada pelo 
Governo do Estado do Ceará e instituída através do 
Decreto Estadual Nº 20.956/1990. A APA abrange 
uma área de 32.690 hectares e localiza-se na porção 
nordeste do Estado. Está delimitada pela cota 600 
(seiscentos) metros e é composta de oito  municí-
pios sendo que, para a pesquisa, foram considerados 
apenas os municípios de Aratuba, Baturité, Guara-
miranga, Mulungu e Pacoti, por estarem mais inse-
ridos na área da APA conforme mostra a Figura 01.  
 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Bases Conceituais 
 

Antes de fazer uma abordagem sobre índi-
ces e indicadores, é importante compreender me-
lhor o significado do conceito de desenvolvimento 
sustentável de uma maneira mais geral uma vez que 
este tema tem sido amplamente discutido por pes-
quisadores e tomadores de decisão.  

Este conceito foi inicialmente discutido pela 
WORLD CONSERVATION UNION (IUCN, 1980) 
que afirmou que para haver desenvolvimento sus-
tentável seria necessário considerar tanto os aspectos 
sociais e ecológicos assim como fatores econômicos 
e seus respectivos impactos de curto e longo prazo. 

O desenvolvimento sustentável, de acordo 
com a Comissão Mundial de Desenvolvimento e 
Meio Ambiente (WCED, 1987), pode ser definido 
como “O desenvolvimento que alcança as necessi-
dades do presente sem comprometer as habilidades 
de gerações futuras para atingir suas próprias neces-
sidades”.  

Segundo a SOCIEDADE AMERICANA DE 
ENGENHEIROS CIVIS - ASCE (1998), o conceito 
de sustentabilidade não pode ser quantificado 
apenas baseado em linguagem técnica ou 
matemática isoladamente pois envolve aspectos que 
merecem uma discussão mais profunda e vão além 
dos procedimentos de mensuração ou 
quantificação. 

Fenzl (1998) definiu o desenvolvimento sus-
tentável levando em consideração que a taxa de 
consumo de recursos renováveis não deve ultrapas-
sar a capacidade de renovação dos mesmos assim 
como a quantidade de rejeitos produzidos não deve 
ultrapassar a capacidade de absorção dos ecossiste-
mas.  
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Para Sachs (1997), o conceito de desenvol-
vimento sustentável tem evoluído a partir de discus-
sões que tratam das relações entre desenvolvimento 
e sustentabilidade e podem ser mais bem entendi-
dos a partir de cinco dimensões importantes: social, 
econômica, ecológica, geográfica e cultural.  

Rodrigues (2004) também estabeleceu cinco 
temas importantes relacionados ao desenvolvimento 
sustentável: ambiental, social, espacial, cultural e 
econômico. 

Outro conceito que deve ser levantado no 
intuito de facilitar o entendimento sobre a utilização 
de indicadores está relacionado aos processos de 
obtenção de dados e informações, os sistemas de 
monitoramento.   

O termo monitoramento pode ser definido 
como um processo de obtenção de informações e de 
realização de medições sistemáticas, geralmente ao 
longo de um ciclo, com o propósito de poder anali-
sar periodicamente as mudanças, tendências ou 
resultados que vão sendo alcançados (PRODHAM, 
2005).  

Existem basicamente dois tipos de monito-
ramento. O primeiro enfoca as mudanças de “status” 
de um sistema onde uma organização tem sua res-
ponsabilidade. Indicadores utilizados neste tipo de 
monitoramento são conhecidos como “indicadores 
de status”. O segundo, por sua vez, mede o desem-
penho de uma política de intervenção, ou um pro-
grama, ou um processo onde uma organização es-
pecífica possui a responsabilidade de converter as 
informações de entrada em produtos de forma sis-
temática. Este tipo de indicadores são denominados 
de “indicadores de desempenho” (UNITED NATI-
ONS, 2004). 

Os sistemas de monitoramento são, portan-
to, baseados em uma série de indicadores. As abor-
dagens recentes dos sistemas de monitoramento são 
de ordem participativa, especialmente em ações de 
desenvolvimento que têm como foco a interface da 
questão ambiental e da questão sócio-econômica. 
 
Indicadores e Índices 
 

O termo indicador tem origem no latim, da 
palavra indicare, que significa apontar, estimar, 
descobrir. Para a OECD (1993) “um indicador pode 
ser entendido como um parâmetro, ou valor 
derivado de parâmetros que apontam e fornecem 
informações sobre o estado ou um fenômeno, com 
uma extensão significativa”. 

De acordo com Bellen (2005), os 
indicadores podem ser definidos como informações 
de cunho quantitativo que estabelecem relações 

entre duas ou mais variáveis. O objetivo dos 
indicadores é fornecer informações sobre um 
sistema ou um processo de forma clara e de fácil 
compreensão pois sintetizam uma grande 
quantidade de informações.  

Hák et al (2009) afirmou que o grande de-
safio no uso de indicadores é a habilidade para esco-
lher adequadamente o indicador para a tomada de 
decisão no tempo correto. 

Segundo Magalhães (2003), as principais 
características que influem na escolha dos indicado-
res são: simplicidade; acessibilidade; objetividade, 
flexibilidade, relevância, base técnico-científica, 
condições analíticas, mensurabilidade, qualidade 
dos dados e comparabilidade com outros indicado-
res.  

Os indicadores podem ser descritivos ou 
normativos, podendo indicar informações qualitati-
vas e quantitativas e com aplicações em dimensões 
temporais e espaciais. Segundo Ttunstall (1994) as 
principais funções dos indicadores são: 

 
 

• Descrição: descreve o estado de um recurso 
sempre se referindo a um contexto; 

• Tendências: Fornece medidas regulares que 
possibilitem prover informações para o sis-
tema em funcionamento ou respostas ao ge-
renciamento; 

• Comunicação: comunicação de políticas ob-
jetivas com resultados para o público e auxi-
liando a promover a ação; 

• Avaliação: O valor de um indicador pode ser 
uma análise de referência que representa 
algum estado desejado; 

• Prognóstico: a vinculação de modelos à in-
dicadores em séries temporais podem ser 
estimados para prognósticos futuros. 

 
 

Os índices são compostos por indicadores e 
consistem de dados, variáveis ou valores que 
representam um conjunto de informações de um 
sistema (Gallopin, 1996). Segundo Luna (2006), o 
índice pode ser considerado uma informação 
estatística e para a sua construção é importante a 
escolha dos componentes, da fórmula e do período 
base e a fonte de dados.  

O objetivo principal do índice é de propor-
cionar informações compactas e objetivas para o 
gerenciamento e para as políticas de desenvolvimen-
to de tal forma que os decisores e o público possam 
entendê-los e relacioná-los.  
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A pirâmide de informações (Figura 02) 
mostra a relação entre dados primários e índices a 
partir do nível de agregação entre  variáveis 
individuais ou variáveis que são função de outras 
variáveis. Portanto, uma informação pode ser 
simples, descrevendo apenas um valor qualitativo ou 
complexa, como uma resposta a um modelo de 
simulação (Hammond et al., 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 — Pirâmide de informações. 
Fonte: Hammond (2005) 

 
 

Indices e indicadores integram as informa-
ções e permitem uma comparação de diferentes 
aspectos ou regiões (UNITED NATIONS, 2003). 
Dentre as suas principais atribuições cabe destacar: 
 
 

• Fornecer informações dos sistemas ou do 
processo em uma forma compreensiva, es-
tabelecendo um canal de comunicação com 
o público e os tomadores de decisão; 

• Avaliar o efeito de política de planejamento 
adotada e estabelecer ações futuras; 

• Traduzir a necessidade de informação que 
deve ser coletada e traduzir a informação 
coletiva em informação politicamente rele-
vante. 

 
 

De acordo com Pinheiro et all (2006), para 
os tomadores de decisão, as intervenções a serem 
realizadas dentro de um processo de gestão envolve 
uma priorização de atividades de forma a garantir o 
desenvolvimento e o progresso. Os índices e 
indicadores são ferramentas que melhor indicam 
tendências e fornecem  uma resposta eficiente às 
ações executadas. 

Modelos Conceituais de Indicadores 
 

Os indicadores são informações obtidas a-
través de fenômenos e eventos ocorridos e mensu-
rados a partir da realidade. A quantificação dessas 
informações tem o intuito de tornar o seu significa-
do mais claro e facilitar a comunicação.  Segundo 
Magalães (2003) “os indicadores não são informa-
ções explicativas ou descritivas, mas pontuais, no 
tempo e no espaço, cuja integração e evolução per-
mitem o acompanhamento dinâmico da realidade”.  

Para Hamilton (1996), a escolha dos indica-
dores dentro de um processo de gestão deve levar 
em consideração qualidades importantes tais como: 
relevância, condições analíticas, mensurabilidade, 
qualidade dos dados e comparabilidade.  

O desenvolvimento de indicadores se baseia 
no profundo entendimento do sistema ou processo 
em análise e preferencialmente em alguns modelos 
conceituais. Os principais modelos conceituais de 
desenvolvimento de indicadores possuem quatro 
tipos de abordagem, segundo a UNITED NATIONS 
(2003): 
 

• abordagem de baixo para cima: fluxo lógico 
(dados — parâmetros — indicadores); 

• abordagem de cima para baixo: visão lógica 
(visão — tema — ação — indicadores); 

• abordagem de sistemas: fluxo de sistema; 
• abordagem de causa-efeito: 1) pressão  - es-

tado — resposta; 2) tendências — pressão — 
estado — impacto — recurso; e 3) tendências  
- pressão - estado — exposição — efeito — ação 

 
Segundo OECD (1994) um dos mais conhe-

cidos e estudados modelos conceituais sobre indica-
dores é a estrutura Pressão-Estado-Resposta (PSR). 
O sistema PSR (Figura 03) em anexo, segundo Bell 
e More (2006)  assume a existência de causa efeito 
entre os elementos que compõem o sistema. Estes 
modelos possuem três tipos de indicadores: de Pres-
são, de Estado e de Resposta.  

Os indicadores de Pressão (P) tratam do 
grau de pressão ou de tensão que as atividades hu-
manas exercem sobre o meio ambiente. Os indica-
dores de Estado (S) refletem as alterações ou ten-
dências no estado físico ou biológico do ambiente 
natural  frente às  pressões e  respostas exercidas pe-
la sociedade. Os indicadores de Resposta (R) repre-
sentam as ações da sociedade em resposta às modifi-
cações de estado na forma de decisões políticas e 
adoção de programas e ações. 
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Figura 3- Fluxograma do modelo Pressão -  Estado — Resposta. BELL & MORE (2006) 
 
 
 

A escolha ou a utilização de indicadores e-
xige uma diferenciação com relação aos seus níveis 
de prioridade visando sinalizar seus graus de impor-
tância para os objetivos estabelecidos.  O estabele-
cimento de pesos ou grau de importância deve o-
correr seguindo diferentes critérios e técnicas esta-
tísticas a nível local e regional e podem ser distribu-
ídos de forma crescente ou decrescente dependen-
do do universo estudado. 
 
Tipos de índices e indicadores  
 

Os índices e indicadores são considerados 
instrumentos potenciais de auxílio no processo 
decisório e na gestão participativa uma vez que 
favorecem a compreensão da realidade através do 
monitoramento e do gerenciamento dos recursos 
naturais no tempo e no espaço. A seguir uma breve 
descrição de alguns índices e indicadores 
importantes na gestão ambiental e dos recursos 
hídricos. 
 
 Indicadores de Gestão dos Recursos Hídricos 

 
A utilização de indicadores na gestão inte-

grada e participativa dos recursos hídricos tem evo-
luído a medida que os instrumentos de gestão, pre-
vistos nas legislações federal e estaduais são imple-
mentados.  

Paixão (2002) utilizou quatro indicadores 
de performance (confiabilidade, resiliência, vulne-
rabilidade e magnitude) para estudar secas hidroló-
gicas em quatro épocas distintas no Estado do Ceará 
no intuito de se analisar as conseqüências da cons-
trução de barragens. 

O IWMI (2006), por sua vez, trata de indi-
cadores relacionados aos usos consuntivos em bacias 
hidrográficas são, eles: Fator de Uso Real dos Recur-
sos Hídricos e Fator de Uso Potencial de Bacias. 

Gleick (1989) classifica a vulnerabilidade 
dos sistemas hídricos em três categorias: as 
vulnerabilidades meteorológicas e climatológicas; as 
vulnerabilidades sociais e geográficas; e as 
vulnerabilidades hidrológicas e de projeto. 
 
 Índice de Pobreza de Água 

 
Segundo Luna (2006), o Índice de Pobreza 

de Água — IPA pode ser definido como “uma ferra-
menta que expressa uma medida interdisciplinar a 
qual conecta o bem-estar doméstico com a disponi-
bilidade de água e indica o grau de escassez que a 
água impacta para a população humana”. 

O índice de Pobreza em Recursos Hídricos, 
de acordo com Sullivan (2002), faz uma relação 
entre pobreza, privação social, integridade ambien-
tal, disponibilidade hídrica e saúde. Este índice leva 
em conta aspectos físicos e socioeconômicos e sua 
relação com a escassez de água.  
 
 Indicadores Ambientais 

 
Segundo o IBAMA (2002), as iniciativas de 

proteção ambiental ou de busca pelo 
desenvolvimento sustentável estão mais relacionadas 
com o homem do que com qualquer instrumento 
tecnológico que por ventura venham a ser 
utilizados. Alguns indicadores adotados pelo órgãos 
ambientais e de saneamento básico são: fiscalização 
ambiental; coleta e disposição de lixo; tratamento de 
esgotos;  poluição difusa de origem agrícola ou 
urbana; cobertura vegetal; recuperação ou 
manutenção de áreas ou cursos d’água degradados; 
outros. 

Rogers et al (2006) afirma que a importân-
cia dos indicadores ambientais se dá em função da 
necessidade de se conhecer como o ambiente é 

Pressão Estado Resposta 

Atividades Humanas 
Energia 

Transporte 
Indústria

Estado Meio Ambien-
te 

Hídrico 
Físico

Agentes Econômicos 
e Sociais 

Administração 
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afetado pelo desenvolvimento, o que pode ser feito 
e o quanto se investirá para mitigar os danos. 
 
 

Tabela 1 — Parâmetros Hídricos, Físicos, Bióticos 
e Sócio-Econômicos selecionados 

 
MEIO PARÂMETROS 

1. Recursos 
Hídricos 

Disponibilidade de Águas Super-
ficiais 
Disponibilidade de Águas Subter-
râneas 
Vazão Regularizada 
Precipitação 
Deflúvio Médio Anual 
Demanda Hídrica para Consumo 
Humano 
Demanda Hídrica para Consumo 
Humano Rural 
Demanda Hídrica para Consumo 
Animal 
Demanda Total 
Balanço Hídrico p/ Município 

2. Físico 

Temperatura 
Evaporação 
Umidade 
Relevo 
Declividade 
Uso e Ocupação do Solo 
Tipo de Solos 

3. Biótico 
Cobertura Vegetal 
Áreas de Preservação Permanente 
Vegetação Antrópica 

4. Antrópico 

População Urbana 
População Rural 
Infra-estrutura de Educação 
Infra-estrutura de Saúde 
Infra-estrutura de Saneamento 
Básico 

 
 
 
 Índice de Sustentabilidade Ambiental — ISA 

 
Em virtude da sustentabilidade permitir 

uma leitura multidisciplinar e integrada, os Índices 
de Sustentabilidade Ambiental devem relacionar 
não só o meio ambiente e a economia, mas também 
os aspectos sociais de uma população (Quiroga, 
2001). 

De acordo com Vargas (2005), o ISA é esti-
mado através de cinco componentes, compostos por 

vários indicadores e variáveis, considerados funda-
mentais para a sustentabilidade ambiental: sistemas 
ambientais, stress ambiental, vulnerabilidade huma-
na ao stress ambiental, capacidade da sociedade de 
responder a desafios ambientais e gestão global.  
 
 Índice de Desenvolvimento Humano — IDH 

 
O IDH é uma medida comparativa que 

envolve vários componenetes: riqueza, alfabetização, 
educação, expectativa de vida e natalidade e avalia o 
bem estar de uma população. O índice vem sendo 
usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento em seu relatório anual. Os 
critérios de avaliação utilizados são educação, 
longevidade e renda. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

A metodologia adotada no presente traba-
lho envolve as seguintes etapas: seleção dos parâme-
tros físicos, hídricos, bióticos sócio-eonômicos, índi-
ces e indicadores; definição do modelo a ser adota-
do; e por fim, a geração de um índice de sustentabi-
lidade hidro-ambiental. 
 
 
Seleção de Parâmetros Hídricos, Físicos, 
Bióticos e Sócio-Econômicos 
 
 

A identificação e seleção dos parâmetros fí-
sicos e sócio-econômicos existentes na área em estu-
do são fundamentais para o desenvolvimento dos 
indicadores e do índice proposto. Os parâmetros 
físicos e sócio-econômicos podem ser agrupados em 
dois blocos distintos: os fatores perenes e os fatores 
variáveis no tempo.  

Os fatores perenes não variam no tempo 
(relevo, altitude, declividade), portanto, sua confi-
guração de classes não depende de sua distribuição 
temporal, apenas da espacial. O mesmo não ocorre 
com os fatores variáveis no tempo (precipitação, 
evapotranspiração, vegetação), que necessitam de 
um intervalo de tempo para a sua análise. A escolha 
dos parâmetros físicos e hidrológicos está condicio-
nada tanto pela sua representatividade e influência 
na caracterização regional quanto pela disponibili-
dade das informações. A Tabela 01 mostra a seleção 
de todos os parâmetros levantados da área em estu-
do. 
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Figura 04 — Fluxograma de desenvolvimento do Índice de Sustentabilidade Hidro-Ambiental 
 
 
Seleção de Índices e Indicadores  
 

A escolha final dos índices e indicadores se 
deu em virtude do contexto hídrico, ambiental, 
social e econômico da área em estudo, uma vez que 
a região vem se desenvolvendo ao longo do tempo 
de forma descontrolada, principalmente em virtude 
do turismo de veraneio, aumentando as taxas de 
urbanização e ocupação e transformando as 
atividades econômicas locais. Foram escolhidos os 
índices e indicadores exsistentes mais importantes 
no intuito de traduzir a realidade existente na área. 
O levantamento dos índices e indicadores está mos-
trado na Tabela 2.  
 
Geração do Modelo PSR  
 

A estrutura aplicada para o desenvolvimento 
do Índice de Sustentabilidade Hidro-ambiental, foi 
o modelo PSR (Pressão- Estado-Resposta), que cor-
responde a abordagem de causa efeito citada ante-
riormente. Esta abordagem possui um enfoque de 
causa-efeito, considerando um alvo a ser atingido 
(estado desejado) que pode ser alcançado por meio 
de um gerenciamento adequado. 

Para melhor ilustrar o modelo construído 
para o desenvolvimento do Índice de Susten- 
tabilidade Hidro-ambiental foi elaborado um 
fluxograma estrutural (Figura 04 em anexo) 
partindo do modelo PSR adotado.  

A partir das dimensões de Pressão, Estado e 
Resposta foi identificado os componentes Hídricos, 

Físicos, Bióticos e Antrópicos e seus respectivos 
indicadores. 

O componente hídrico traduz a 
disponibilidade e as demandas das águas superficiais 
e subterrâneas além de fornecer informações 
referentes aos níveis de escoamento; o componente 
físico diz respeito aos aspectos ambientais 
principalmente relacionaos a água, ao relêvo e á 
processos ligados ao uso do solo como o 
desmatamento e a erosão; o componente biótico 
trata da cobertura vegetal, especificamente das áreas 
que sofreram interferência antrópica e das áreas de 
preservação permanente;  e o componente 
antrópico está relacionado ao aspecto 
sócioeconômico, onde as necessiades básicas da 
população como energia, saneamento básico, 
educação e saúde são analisadas. 
 
 
Geração do Índice de Sustentabilidade 
Hidro-ambiental  
 
 

O resultado do presente trabalho diz respei-
to a uma proposta metodológica de desenvolvimen-
to de um Índice de Sustentabilidade Hidro-
ambiental. Esta metodologia partiu de uma análise 
criteriosa e, em seguida, da identificação de vários 
parâmetros e indicadores existentes.   

Alguns critérios foram aplicados para se fa-
zer uma escolha adequada, tais como: saber se o 
indicador permite a mensuração do que efetivamen-
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te se quer medir; estimar a facilidade do seu uso; ou 
estimar uma boa relação custo-benefício decorrente 
da sua adoção. A Tabela 03 mostra os índices e 
indicadores a serem utilizados e sua distribuição 
dentro de cada componente e dimensão. 
 
 
Tabela 02 — Relação de índices e indicadores selecionados 
 
 
MEIO ÍNDICES E INDICADORES 

1. Recursos 
Hídricos 
 

Índice de Aridez 
Déficit de Evapotranspiração Po-
tencial Relativo 
Disponibilidade de Água Per Capi-
ta 
Coeficiente de Escoamento Super-
ficial 
Vazão Específica 
Déficit Hídrico 
Índice de Utilização da Disponibi-
lidade 
Demanda Hídrica  

2. Físico 

Índice de Distribuição de Chuvas 
Declividade 
Índice de Uso e Ocupação do Solo 
Taxa de Erosão 

3. Biótico 

Índice de Cobertura Vegetal 
Índice de Áreas Nativas 
Índice de Áreas Cultivadas 
Índice de Áreas de Preservação 

4. Antrópico 

Densidade Populacional Total 
Densidade Populacional Urbana 
Densidade Populacional Rural 
Índice de Urbanização 
PIB per Capita 
Taxa de Abastecimento de Água 
Taxa de Esgotamento Sanitário 
Taxa de Lixo Coletado 
Índice de Desenvolvimento Huma-
no 
Índice Municipal de Alerta 
Porcentagem de Bolsas Família 
Taxa de Crescimento Anual da 
População 
Taxa de Energia Elétrica  
Taxa de Alfabetização 
Taxa de Mortalidade Infantil 

 
 
 

Tabela 03 — Distribuição dos índices e indicadores dentro 
das dimensões do modelo Pressão - Estado — Resposta 

 
Dimensão Componentes Indicadores 
Pressão Hídrico Índice de Aridez 

Déficit de 
Evapotranspiração 
Potencial Relativo 
Demanda Hídrica 
Déficit Hídrico 

 Físico Taxa de Erosão 
Biótico Ìndice de Áreas 

Cultivadas 
Antrópico Densidade 

Popoulacional Total 
Índice de Urbanização 
Taxa de Crescimento 
Anual da População 
Taxa de Mortalidade 
Infantil 

Estado  Hídrico Coeficiente de 
Escoamento Superficial 
Vazão Específica 

Físico Ìndice de Distribuição 
de Chuvas 
Declividade 

Biótico Ìndice de Cobertura 
Vegetal 
Índice de Áreas Nativas 

Antrópico Longevidade 
PIB Per Capita 
Taxa de Alfabetização 
Porcentagem de Bolsas 
Família 

Resposta Hídrico Disponibilidade de 
Água Per Capita 
Ìndice de Utilização de 
Disponibilidade 

Físico Taxa de Uso e 
Ocupação do Solo 

Biótico Índice de Áreas de 
Preservação 
Permanente 

Antrópico Taxa de Abastecimento 
de Água Tratada 
Taxa de Lixo Coletado 
Taxa de Esgotamento 
Sanitário 
Taxa de Energia 
Elétrica 
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A partir da estruturação e da definição dos 
indicadores e sua distribuição nos repectivos 
componentes decidiu-se integrar os indicadores de 
forma a compor índices que permitissem medir de 
forma resumida e objetiva a condição e as 
características dos municípios selecionados. Foram 
então, baseado nos componentes utilizados, criados 
os seguintes índices: Índice Hídrico, Índice Físico, 
Índice Biótico e Índice Antrópico. Cada índice será 
estimado através do produto da combinação dos 
indicadores selecionados. A Tabela 04 mostra a 
composição dos índices através dos indicadores. 
 
 

Tabela 04 — Composição dos Índices 
 
 

ÍNDICES INDICADORES 

Índice 
Hídrico 
(IH) 

Índice de Aridez 
Déficit de Evapotranspiração 
Potencial Relativo 
Déficit Hídrico 
Coeficiente de Escoamento 
Superficial 
Vazão Específica 
Demanda Hídrica 
Disponibilidade de Água Per Capita 
Ìndice de Utilização de 
Disponibilidade 

Índice 
Físico 
(IF) 

Taxa de Erosão 
Ìndice de Distribuição de Chuvas 
Declividade 
Taxa de Uso e Ocupação do Solo 

Índice 
Biótico 
(IB) 

Ìndice de Áreas Cultivadas 
Ìndice de Cobertura Vegetal 
Índice de Áreas Nativas 
Índice de Áreas de Preservação 
Permanente 

Índice 
Antrópico 
(IA) 

Densidade Popoulacional Total 
Índice de Urbanização 
Taxa de Crescimento Anual da 
População 
Taxa de Mortalidade Infantil 
Longevidade 
PIB Per Capita 
Taxa de Alfabetização 
Porcentagem de Bolsas Família 
Taxa de Abastecimento de Água 
Tratada 
Taxa de Lixo Coletado 
Taxa de Esgotamento Sanitário 
Taxa de Energia Elétrica 

As questões relativas às escalas devem ser 
cuidadosamente observadas. No intuito de ajustar 
(normalizar) os dados de cada indicador para evitar 
que o mesmo tenha o valor maior que 1 será em-
pregado o seguinte cálculo (Equação 01):  
 
Xi normal =(Xi—Xmin)/(Xmáx—Xmin)              (01) 
 
Onde: 
 
Xi — é o valor medido;                             
Xmin — é o valor mínimo da variável X;  
Xmáx — é o valor máximo da variável X; 
 

Serão usados pesos iguais para cada índice, 
não importando se possuem 4, 8 ou 12 indicadores, 
uma vez que todos eles são considerados igualmente 
importantes. Para compor os índices todos os indi-
cadores terão seus valores somados e então será 
calculada a média ponderada.  A função matemática 
utilizada para o cálculo dos índices pode ser descrita 
da seguinte forma (Equação 02): 
  
 
 
 
                                                                                (02) 
 
 
 
 
 
Onde: 
- I é o Índice 
- n é o tipo de índice (Hídrico, Físico, Biótico e An-
trópico)  
- Xi é o indicador i para cada município; 
- wi é o peso de cada indicador. 
 

O resultado mostrará a posição relativa e a 
posição absoluta de cada município dos seguintes 
índices: IH, IF, IB, IA. Uma vez calculado todos os 
índices será utilizado o mesmo procedimento para a 
estimativa do Índice de Sustentabilidade Hidro-
ambiental (ISHA) de cada município utilizando os 
índices acima citados.  O cálculo será realizado da 
seguinte maneira (Equação 03): 
 
 
                                                                                 
 

            (03) 
 
 

N
∑  wiIni 
i=1 

 
N 
∑  wi 
i=1 

ISHA=

N
∑  wiXi 
i=1 

 
N 
∑  wi 
i=1 

In = 
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Figura 05 — Representação dos índices no diagrama da Ameba 
 
 
 
 

A integração dos indicadores e índices pode 
ser representada de forma numérica, como no mo-
delo acima, como também por meio de diagramas. 
O diagrama denominado de AMEBA (ou RADAR) é 
demonstrado por meio de eixos com os valores dos 
indicadores ou índices representados de forma cir-
cular. 

A aplicação do diagrama visa obter uma me-
lhor visualização dos resultados assim como possibi-
litar fazer analogias entre os índices nos diferentes 
municípios selecionados. A Figura 05 ilustra como 
os índices serão representados através do diagrama 
da “AMEBA”. A Figura 05 não representa uma apli-
cação de resultados, apenas um modelo de como 
serão distribuídos os índices no diagrama da ameba. 
 

CONCLUSÕES 
 
 

O presente trabalho apresentou uma pro-
posta viável para uma metodologia de um Índice de 
Sustentabilidade Hidro-ambiental a ser gerado a 
partir da aplicação do modelo Pressão-Estado-
Resposta utilizando diversos indicadores levantados 
para os municípios referentes a APA de Baturité, no 
estado do Ceará.  O modelo estrutural adotado leva 
em consideração o desenvolvimento de uma base de 
dados com as informações referentes aos indicado-
res e seus diferentes graus de importância, as especi-
ficidades da região assim como os níveis de escalas 
espaciais e temporais. 
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Com o desenvolvimento desta metodologia 
proposta será possível confeccionar uma feramenta 
capaz de fornecer infomações sistematizadas e  gerar 
mapeamentos para diversas unidades espaciais de 
consultas de modo a permitir um diagnóstico hidro-
ambiental da região. Estes mapeamentos poderão 
sofrer processos de superposição, baseado na 
combinação de classes a serem estabelecidas e na 
cartografia básica e temática produzida. 

A organização de indicadores em sistemas 
de infomações, amparado não só por informações 
de fontes diversas mas também por uma base de 
dados de dimensão espacial, constitue um 
instrumento versátil capaz de otimizar o uso das 
infomações e estabelecer um procedimento 
sistemático na gestão ambiental e no processo de 
tomada de decisão.  
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Methodological Proposal for the Development of a 
Hydrological and Environmental Index For High-
lands in the Brazilian Semi-Arid Case Study: Ma-
ciço of Baturité, Ceará 
 
ABSTRACT 
 

In order to support an integrated management 
policy and the rational use of water resources for sustaina-
ble development, it is essential to seek effective instruments 
to measure the performance of hydrological and environ-
mental systems. Indicators and indexes are used to express 
a specific situation numerically, and show the sustainabili-
ty status of that region to the decision-maker. The develop-
ment of a hydro-environmental sustainability index com-
plies with a multidisciplinary analysis dealing with several 
interrelated aspects of hydrologic and environmental para-
meters, based on some important criteria such as: water 
availability, quality and use of water, population access to 
water and environment impact. In order to develop such 
an index in the State of Ceará a representative area of the 
semiarid highland environment was chosen: Baturité APA 
(Environmental Protection Area). A model structure based 
on the Pressure-State-Response approach was considered, 
resulting in the proposal of a Hydro-Environmental Sus-
tainability Index for the highlands in the Semiarid Brazili-
an Region. 
Keywords: Sustainability Index; highlands 
 
 
 
 
 
 
 

 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.4 Out/Dez 2009, 137-146 
 

 137

Análise Multivariada do Processo de Evapotranspiração 
em Áreas de Cerrado e Cana-de-Açúcar 

 
Anderson Luis Ruhoff, Claudinéia Brazil Saldanha, Walter Collischonn 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas — IPH/UFRGS 
anderson.ruhoff@ufrgs.br, collischonn@iph.ufrgs.br 

 
Cintia Bertacchi Uvo 

Water Resources Engineering — Lund University 
cintia.uvo@tvrl.lth.se 

 
Humberto Ribeiro da Rocha 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas — IAG/USP 
humberto@model.iag.usp.br 

 
Osvaldo Machado Rodrigues Cabral 

Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento por Satélite  — Embrapa Meio Ambiente 
ocabral@cnpm.embrapa.br 

 
Recebido: 06/03/09 - revisado: 16/06/09 - aceito: 07/12/09 

 

RESUMO 
 

A evapotranspiração é uma das variáveis mais importantes do ciclo hidrológico, consistindo na ligação entre ener-
gia, clima e disponibilidade hídrica. É considerado um fenômeno bastante complexo, pois depende da interação entre diver-
sas variáveis climáticas e do tipo e estágio de desenvolvimento da vegetação. O objetivo deste trabalho foi a análise de um 
conjunto amostral de variáveis climáticas, coletadas em dois sítios de monitoramento de vórtices turbulentos instalados em 
áreas de cultivos de cana-de-açúcar e remanescentes florestais de cerrado sensu stricto na bacia do rio Grande — SP,  para 
identificar o comportamento de cada uma dessas variáveis climáticas e verificar quais apresentam uma maior influência no 
processo de evapotranspiração. Para tanto, foram aplicadas técnicas de estatística multivariada de análise de componentes 
principais e agrupamento de variáveis. Concluiu-se que o processo de evapotranspiração, para a área estudada, é comanda-
do por três componentes, que explicam 75 e 82% da variância dos dados em áreas de cerrado e cultivos de cana-de-açúcar, 
respectivamente: (1) variação da oferta de energia, representada principalmente pelas variáveis Ki e Rn, (2) processo de 
circulação atmosférica local, representada pelas variáveis de velocidade do vento e pressão atmosférica, que regulam o sistema 
de precipitação e as condições de umidade do ar e do solo, e, (3) condições da vegetação, que apresentam modificações signifi-
cativas com a alternância de estações secas e úmidas. 
 
Palavras-chave: Estatística Multivariada, Evapotranspiração, Cerrado, Cana-de-Açúcar. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A evapotranspiração é uma das variáveis 
mais importantes do ciclo hidrológico, consistindo 
na ligação entre energia, clima e disponibilidade 
hídrica. Pode ser estimada por diversos métodos, 
como medições de vórtices turbulentos, lisímetros, 
técnicas de balanço de energia e balanço de água no 
solo e por equações baseadas em dados microclimá-
ticos, como Pennman-Monteith (Allen et al, 1998). A 
evapotranspiração é um fenômeno bastante com-

plexo, pois depende da interação entre diversas 
variáveis climáticas e do tipo e estágio de desenvol-
vimento da vegetação (Kumar et al, 2002).  

Considerando a complexidade de estimativa 
do processo de evapotranspiração, foi analisado um 
conjunto amostral de variáveis climáticas, coletadas 
em dois sítios de monitoramento de vórtices turbu-
lentos instalados em áreas de cultivos de cana-de-
açúcar e remanescentes florestais de cerrado sensu 
stricto na bacia do rio Grande — SP,  para identificar 
o comportamento de cada uma dessas variáveis cli-
máticas e verificar quais apresentam uma maior 
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influência no processo de evapotranspiração. Para 
tanto, foram aplicadas técnicas de estatística multi-
variada de análise de componentes principais e a-
grupamento de variáveis. 

Esse estudo insere-se em uma proposta de 
calibração do modelo hidrológico MGB-IPH a partir 
de estimativas de evapotranspiração através do mo-
delo SEBAL (Ruhoff et al, 2008; Ruhoff et al, 2009). 
Com o desenvolvimento de modelos hidrológicos 
distríbuidos, como o MGB-IPH (Collischonn 2001 e 
Collischonn e Tucci 2001), utilizado no entendi-
mento do comportamento hidrológico de bacias 
hidrográficas, na previsão de vazões visando a ope-
ração de reservatórios hidroelétricos, na modelagem 
de qualidade de água e no processo de erosão e 
transporte de sedimentos, torna-se necessário a in-
sersão de variáveis climáticas com boa precisão, de 
modo que o resultado dos processos de simulação 
hidrológica sejam coerentes com a realidade climá-
tica da área de estudo. Assim, o conhecimento do 
comportamento de cada uma das variáveis climáticas 
é fundamental para estimar o processo de evapo-
transpiração com precisão. 
 
 
ÁREA DE ESTUDO 
 
 

O estudo foi realizada em uma área com-
preendida entre as coordenadas de 20°30′ e 22°30′ 
de latitude sul e 46°30′ e 48°30′ de longitude oeste. 
A área localiza-se no estado de São Paulo e é carac-
terizada pela intensa produção de cana-de-açúcar e 
pelos remanescentes florestais do Parque Estadual 
da Vassununga. Os sítios experimentais de monito-
ramento de fluxos turbulentos (figura 1) localizam-
se no Cerrado Pé-de-Gigante, um ecossistema natu-
ral de cerrado sensu stricto, em Santa Rita do Passa 
Quatro, e na Usina Santa Elisa, no agrossistema da 
cana-de-açúcar, em Sertãozinho. 

A área de cerrado sensu stricto consiste em 
variações fisionômicas de (1) campos sujos, que se 
apresentam como gramíneas de até 0,5 m, que ocu-
pam encostas íngremes; (2) campos cerrados, que 
apresentam predomínio herbáceo-subarbustivo, 
com árvores esparsas de até 7 m; (3) cerrado, com-
posto principalmente por arbustos e árvores de até 5 
m, em grande adensamento; (4) cerradão, caracteri-
zado por florestas estacionais semideciduais, com 
predomínio de árvores de aproximadamente 10 m e 
componente herbáceo pouco desenvolvido (Batalha 
1997). A figura 2 apresenta as variações fisionômicas 
do cerrado sensu stricto. 

 
Figura 1 — Localização da área de estudo e dos sítios de 
monitoramento dos fluxos de vórtices turbulentos em 

plantações de cana-de-açúcar (1) e cerrado sensu stricto (2). 
 
 

 
 
Figura 2 — Variações  fisionômicas da vegetação em áreas 

de cerrado sensu stricto. Fonte: Furley (1999). 
 
 

Segundo estudos de Rocha et al (2005), o ti-
po climático da região, segundo a classificação de 
Koeppen, corresponde a “Cwa”: as temperaturas 
médias mensais variam de 17,6°C (no mês mais frio, 
julho) a 23,5°C (no mês mais quente, fevereiro). A 
precipitação media anual é de 1.478 mm, enquanto 
a evaporação potencial é de 992,67 mm e a evapora-
ção real é de 919,1 mm. A área apresenta uma estru-
tura onde os elementos climáticos — temperatura, 
umidade do ar, precipitação, radiação solar e vento 
— são relativamente homogêneos em toda sua exten-
são. Na região, alguns tipos de precipitação são par-
ticularmente importantes: (1) chuvas convectivas, 
que ocorrem tipicamente de setembro a abril, e (2) 
chuvas frontais, que ocorrem em qualquer época do 
ano, com maior freqüência no outono e no inverno. 
Rocha et al (2005) caracterizam o clima local como 
chuvoso de temperaturas elevadas e inverno ameno. 

No cerrado, o processo de evapotranspira-
ção apresenta notável amplitude sazonal, variando 
de 6 mm.dia-1 (estação chuvosa, que compreende 
principalmente os meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro) até 1 mm.dia-1 (estação seca, que compre-
ende principalmente os meses de junho, julho e 
agosto). Rocha et al (2005) comentam que a oscila- 
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Tabela 1 — Descrição das variáveis coletadas nos sítios experimentais de cerrado s.s. e de cana-de-açúcar. 
Fonte: Juárez (2004). 

 
 

Variável 
Símbolo 

(Unidade) 
Sensor Posição (m) 

Cerrado s.s. Cana-de-Açúcar Cerrado s.s. Cana-de-Açúcar 

Temperatura do ar T (°C) 
Psicrometro CSI 

HMP45C 
Psicrometro CSI 

HMP45C 
21 7 

Umidade relativa UR (%) 
Psicrometro CSI 

HMP45C 
Psicrometro CSI 

HMP45C 
21 7 

Pressão Atmosférica Press (hPa) Vaisalla Vaisalla 21 7 
Velocidade do vento U (ms-1) RM Young RM Young 21 7 
Irradiância solar global 
incidente 

Ki (W.m-2) LiCor 200X LiCor 200X 21 7 

Saldo de radiação Rn (W.m-2) REBS REBS 21 7 
Umidade do solo W1 (m3m-3) CSI 615 CSI 615 -0,1m -0,1m 
Temperatura do solo T10 (°C) CSI 108 CSI 108 -0,1m -0,1m 
Fluxo de calor sensível H (W.m-2) Eddy covariance Eddy covariance 21 7 
Fluxo de calor latente LE (W.m-2) Eddy covariance Eddy covariance 21 7 

 
 
 
ção anual é forcada basicamente por dois controles: 
(1) a variação da oferta de energia, que apresenta o 
mesmo padrão da evapotranspiração (máximos no 
verão e mínimos no inverno) e (2) as condições da 
vegetação e da umidade disponível no solo. A vege-
tação perde parte significativa das folhas verdes nos 
estratos arbóreo e herbáceo, reduzindo assim a ca-
pacidade de transpiração. A umidade do solo, que 
também passa por um mínimo no inverno, também 
contribui para que a componente de evaporação do 
solo se reduza e, principalmente, para que o acesso 
a umidade nos baixos níveis seja menor, o que limita 
a extração de água do estrato herbáceo. Porém, a 
existência de uma pequena taxa de evapotranspira-
ção na estação seca é um importante indicador que 
parte da vegetação continua ativa, do ponto de vista 
biológico. 

Em áreas de cana-de-açúcar, a evapotranspi-
ração depende também do ciclo da cultura, uma vez 
que ocorrem variações significativas da estrutura da 
vegetação, passando de condições de solo descober-
to (período de plantação e/ou colheita) a cultivos 
plenamente desenvolvidos. Para o ano de 1998, 
Cabral et al (2003) apresentam dados de evapo-
transpiração que variam de 0,5 mm.dia-1 (na estação 
seca) a 6,7 mm.dia-1 (na estação chuvosa), corres-
pondendo à transpiração das plantas e à evaporação 
da chuva interceptada pelo dossel. 
 
 
 

SÍTIOS DE MONITORAMENTO 
DOS FLUXOS TURBULENTOS 
 
 

O conjunto instrumental foi instalado em 
duas torres a uma altura de 7 metros em plantações 
de cana-de-açúcar, nas coordenadas 21°10’S e 
48°06’, e 21 metros em áreas de cerrado sensu stric-
to, nas coordenadas 21°37’S e 47°37’W. Foram cole-
tadas medidas de variáveis do clima (ar e solo), de 
fluxos radiativos, atmosféricos e turbulentos, amos-
tradas a cada 15 segundos e gravadas em médias de 
30 minutos em um data logger Campbell CR10X. A 
tabela 1 apresenta as descrições das variáveis coleta-
das nos sítios experimentais do cerrado e cana. Juá-
rez (2004) apresenta descrições detalhadas dos pro-
cessos de medição dos fluxos turbulentos e de ener-
gia na área de estudo. 
 
 
ANÁLISE DAS COMPONENTES 
PRINCIPAIS E CLUSTER 
 
 

Para identificar quais as variáveis do balanço 
de energia são mais importantes para a evapotrans-
piração, utilizou-se análise multivariada através da 
técnica de componentes principais (PCA) e agru-
pamento de variáveis (clusters). 

O método de análise por componentes 
principais procura encontrar um novo conjunto de 
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variáveis que retenham o máximo de variância, atra-
vés de uma combinação linear dos dados originais 
(Wilks 1995). A estimava das componentes princi-
pais é desenvolvida através da informação contida na 
matriz de covariância dos dados. Para a aplicação da 
técnica é necessária à padronização dos dados para 
que toda a série fique com a mesma grandeza de 
valores, neste caso foram calculadas as anomalias de 
cada uma das variáveis. O passo posterior é obter os 
autovetores que são os valores que representam os 
pesos de cada uma das variáveis em cada componen-
te (eixos) e funcionam como coeficientes de corre-
lação variando entre —1 e 1 e os autovalores que 
representam a contribuição relativa de cada compo-
nente para explicar a variação total dos dados (Go-
mes et al, 2004). O número de eixos ou componen-
tes podem se igualar ao número de variáveis, porém 
os eixos posteriores vão contribuir cada vez menos 
para explicar os dados (Kent e Coker 1992). Para 
facilitar a visualização dos resultados serão utilizados 
gráficos em duas dimensões. 

Para verificar o agrupamento entre as variá-
veis foi utilizada a análise de clusters que apresentam 
a vantagem de reduzirem o espaço multidimensio-
nal a uma medida de distância entre os objetos, 
sendo esta representada em um espaço bidimensio-
nal, muito mais simplificado do que o espaço multi-
dimensional (Mardia et al 1995). A análise de cluster 
busca agrupar elementos de dados baseando-se na 
similaridade entre eles. Os grupos são determinados 
de forma a obter-se homogeneidade dentro dos 
grupos e heterogeneidade entre eles. Como resulta-
do da análise de agrupamento, tem-se o dendogra-
ma, que apresenta o arranjo entre os objetos em 
uma escala de distância. Este arranjo indica apenas 
afinidade entre os grupos, não definindo nenhuma 
ordenação entre estes. As distâncias são medidas e 
utilizadas para a representação dos pontos na estru-
tura de similaridade, representando o menor espaço 
entre dois pontos, sendo utilizada neste trabalho a 
medida da distância euclidiana entre dois vetores i,j, 
de acordo com a equação 1. 
 

2/12

1
,,, )(












−= ∑

=

K

k
jkikkji xxwd

 

(1) 

 
Depois de calcular a distância é utilizado o 

método aglomerativo, onde cada elemento inicia-se 
representando um grupo, e a cada passo, um grupo 
ou elemento é ligado a outro de acordo com sua 
similaridade, até o último passo, onde é formado 

um grupo único com todos os elementos. Utilizou-se 
o método de ligação completa (complete linkage) que 
emprega a distância máxima tendo a tendência de 
formar grupos compactos, nos quais os ruídos de-
moram a ser incorporados nos grupos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

A figura 2 apresenta a variabilidade sazonal 
da temperatura média diária, umidade relativa do 
ar, velocidade do vento, pressão atmosférica, tempe-
ratura e umidade do solo a 10 cm de profundidade, 
além da irradiância solar incidente e do saldo de 
radiação e dos fluxos de calor sensível e latente, para 
os anos de 2001 e 2002. Essas variáveis apresentam 
um ciclo sazonal definido de acordo com as estações 
inverno e verão. No cerrado e em áreas de cana-de-
açúcar, a variação da temperatura média diária osci-
lou entre 18°C na estação seca e 26°C na estação 
chuvosa, enquanto na área de cana a variação foi de 
temperaturas médias menores que 15°C, principal-
mente entre maio e setembro, as quais estão associ-
adas ao deslocamento de frentes frias polares. A 
variação sazonal da temperatura do ar repercute 
também na temperatura da superfície do solo. 

Segundo Juárez (2004), essa variação é per-
ceptível até 20 cm de profundidade. A temperatura 
do solo a 10 cm de profundidade apresenta míni-
mos de 14°C na estação seca e máximos de 27°C na 
estação chuvosa. A umidade relativa média do ar e 
do solo, bem como a pressão atmosférica, seguem a 
variabilidade sazonal da precipitação, diminuindo 
durante a estação seca e aumentando durante a 
estação chuvosa.  

A umidade do solo, segundo Juárez (2004), 
está diretamente relacionada com a precipitação. Os 
períodos referentes à estação seca são facilmente 
reconhecidos pelo baixo teor de umidade do solo, 
enquanto que as precipitações produzem alterações 
significativas nesses índices de umidade. Para áreas 
de cerrado, a umidade varia entre 0,05 e 0,2 m3.m-3, 
enquanto que em áreas de cultivo de cana-de-
açúcar, essas variações ocorrem  entre 0,3 e 0,5 
m3.m-3. Apesar de apresentar uma forte correlação 
sazonal, verificou-se que a umidade do solo em cul-
tivos de cana é maior do que em áreas de cerrado. 
Isso pode ser explicado pelo processo de compacta-
ção das camadas superficiais, característica dos ma-
nejos  
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Figura 2 —Variação sazonal das médias diárias de temperatura (a), umidade relativa do ar (b), velocidade do vento (c), 

pressão atmosférica (d), temperatura do solo a 10 cm de profundidade (e), umidade do solo a 10 cm de profundidade (f), 
saldo de radiação (g), irradiância solar incidente (h), fluxo de calor sensível (i) e evapotranspiração (j) para áreas de cana-

de-açúcar (azul) e áreas de cerrado sensu stricto (verde). 
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de lavouras de cana, e pela redução da atividade 
radicular nessas camadas, o que as mantêm em 
princípio mais úmidas (Juárez 2004). As variações da 
pressão atmosférica em áreas de cerrado e cana-de-
açúcar estão associadas à altitude da torre de medi-
ção em relação ao nível do mar.  

A velocidade média diária do vento está as-
sociada principalmente à sazonalidade da energia 
cinética da atmosfera no hemisfério sul, em grande 
parte devido à Zona de Convergência do Atlântico 
Sul (ZCAS), e secundariamente ao efeito combina-
do da queda das folhas, o que reduz a desaceleração 
do vento pelo dossel (Juárez 2004). No cerrado, as 
variações médias diárias do vento foram de 2 a 6 m.s-

1, enquanto que em áreas de cana-de-açúcar essas 
variações ocorreram entre 1,5 e 5 m.s-1.  

Os ciclos sazonais de irradiância solar inci-
dente e do saldo de radiação para áreas de cerrado e 
cana-de-açúcar têm mínimos na estação seca e má-
ximos na estação chuvosa, coerentes com o processo 
de incidência de radiação solar sobre a superfície 
terrestre (Juárez 2004). 

Da mesma forma, as variações sazonais de Ki 
e Rn se assemelham aos da temperatura do ar e do 
solo, ou seja, o aumento da temperatura está dire-
tamente associada ao aumento de Rn e Ki. Em áreas 
de cerrado, as médias máximas de Ki variam entre 
200 W.m-2 na estação seca e 350 W.m-2 na estação 
chuvosa, enquanto que a variação de Rn foi de 125 a 
250 W.m-2, para as mesmas estações. Para áreas de 
cana-de-açúcar, Ki apresenta uma amplitude ligei-
ramente superior ao do cerrado, variando entre 100 
W.m-2 na estação seca e 350 W.m-2 na estação chuvo-
sa, enquanto Rn apresenta médias entre 100 e 200 
W.m-2, para as mesmas estações. 

O fluxo de calor latente apresenta oscilação 
a qual é forçada, basicamente, pela variação da ofer-
ta de energia e pelas condições da vegetação e da 
umidade disponível no solo (Rocha 2002). O fluxo 
de calor sensível, por sua vez, não é controlado ape-
nas pelo saldo de radiação, mas também pela cober-
tura do dossel (Juárez 2004). A senescência, causada 
principalmente pela baixa oferta de umidade na 
estação seca, reduz a atividade fotossisntética da 
cultura. Diminuindo-se o índice de vegetação, uma 
maior quantidade de energia fica disponível para ser 
convertida em fluxo de calor sensível. Dessa forma, 
as médias diárias máximas de calor sensível apare-
cem em agosto e setembro, com variações observa-
das entre 40 e 80 W.m-2, enquanto as médias diárias 
mínimas aparecem em março e abril, com variações 
observadas entre 10 e 40 W.m-2. A influência da al-
ternância de estações produz efeitos consideráveis 
sobre a vegetação, alterando a rugosidade e a resis-

tência da superfície, modificando o particionamento 
da energia disponível em calor e vapor d’água. 

A relação entre as variáveis climáticas pode 
ser entendida a partir da análise multivariada das 
componentes principais.  Nas tabelas 2 e 3 são apre-
sentados os autovetores de cada um dos modos das 
componentes principais, para as torres de medições 
instaladas em áreas de cerrado e cultivos de cana-de-
açúcar, respectivamente. 

Nas tabelas 2 e 3 observa-se que são necessá-
rias três componentes principais para explicar 75% 
ou mais da variância das variáveis observadas, sendo 
concentradas assim em três dimensões as informa-
ções anteriormente diluídas em seis variáveis. A 
primeira componente explica 40,71% da variância 
total das variáveis em áreas de cerrado e 45,51% em 
áreas de cultivos de cana-de-açúcar. A segunda com-
ponente explica 23,84% e 22,75% da variância total 
das variáveis em áreas de cerrado e cana-de-açúcar, 
respectivamente, enquanto a terceira componente 
explica 10,40% e 14,73% da variância total das variá-
veis em áreas de cerrado e cana-de-açúcar, respecti-
vamente.  

A primeira componente representa as prin-
cipais características do processo de aporte de ener-
gia e aquecimento da superfície terrestre, destacan-
do-se as variáveis Ki, Rn, T, T10 e LE, que apresentam 
variações no mesmo sentido, ou seja, com o aumen-
to de disponibilidade de energia, representado por 
Ki e Rn, ocorrem aumentos da temperatura do solo 
e do ar e no fluxo de calor latente (evapotranspira-
ção). Esse mesmo comportamento é verificado sobre 
áreas de cerrado e de cultivos de cana-de-açúcar. 

A segunda componente é representada por 
variáveis que apresentam comportamento inverso e 
que estão relacionadas com o processo de circulação 
atmosférica local e com a precipitação. Com a dimi-
nuição da pressão atmosférica e da velocidade dos 
ventos, ocorre um aumento significativo da umidade 
do ar e do solo, ou seja, a redução da pressão atmos-
férica está inversamente relacionada com a precipi-
tação, que condiciona esses índices de umidade. 
Esse padrão é verificado principalmente em áreas de 
cerrado. Em áreas de cultivos de cana-de-açúcar, a 
velocidade do vento perde sua importância significa-
tiva na segunda componente, uma vez que nessas 
áreas há um aumento da rugosidade da superfície, 
dificultando o processo de circulação dos ventos em 
superfície. As figuras 3 e 4 apresentam a inter-
relação das variáveis climáticas nas duas componen-
tes principais, em áreas de cerrado e cana-de-açúcar, 
respectivamente. 
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Tabela 2 - Resultados dos autovetores e das variâncias para áreas de cerrado. 
 
Variáveis Climáticas Modo 1 Modo 2 Modo 3 
T -0.379 0.058 0.524 
UR 0.094 -0.532 -0.240 
U 0.073 0.332 -0.071 
Press 0.267 0.404 -0.037 
Kn -0.426 0.240 -0.239 
Rn -0.452 0.057 -0.264 
H -0.149 0.401 -0.506 
LE -0.427 -0.042 -0.015 
T10 -0.415 -0.173 0.260 
W1 -0.089 -0.433 -0.460 
Variância (%) 40.71 23.84 10.40 
Variância acumulada (%) 40.71 64.55 74.95 

 
 
 

Tabela 3 - Resultados dos autovetores e das variâncias para áreas de cultivos de cana-de-açúcar. 
 
Variáveis Climáticas Modo 1 Modo 2 Modo 3 
T -0.414 0.062 -0.152 
UR 0.073 -0.609 0.067 
U -0.088 0.076 -0.685 
Press 0.269 0.276 0.371 
Kn -0.415 0.209 0.200 
Rn -0.421 0.150 0.250 
H -0.261 0.447 -0.184 
LE -0.336 -0.145 0.457 
T10 -0.384 -0.301 -0.122 
W -0.256 -0.408 -0.078 
Variância (%) 45.51 22.75 14.73 
Variância acumulada (%) 45.51 68.26 82.99 

 
 
 

A terceira componente está relacionada às 
condições da vegetação. Em áreas de cerrado, as 
variáveis climáticas que mais se destacam são tempe-
ratura do ar e fluxo de calor sensível, que variam 
inversamente. A alternância de estações secas e chu-
vosas produz modificações significativas na estrutura 
da vegetação. Com a redução da atividade fotossin-
tética da vegetação, que ocorre durante a estação 
seca e amena, uma maior quantidade de energia fica 
disponível para ser convertida em fluxo de calor 
sensível. Para áreas de cana-de-açúcar, o comporta-
mento das variáveis climáticas é alterado em função 
do estágio de desenvolvimento da cultura, princi-
palmente durante o período de plantio e de corte. 
Assim, a velocidade do vento e o fluxo de calor la-
tente/ evapotranspiração destacam-se nessa terceira 

componente, uma vez que durante o processo de 
plantio e/ou corte, há um aumento na velocidade 
do vento e conseqüentemente uma redução no pro-
cesso de evapotranspiração. 

O agrupamento das variáveis através de simi-
laridade em áreas de cerrado apresentou a formação 
de três grupos principais: (1) Ki, Rn, LE, T, T10 e H; 
(2) UR e W1; e, (3) U e pressão atmosférica. Em 
áreas de cana-de-açúcar, também se formaram três 
grupos principais: (1) Ki, Rn e LE; (2) T, T10, UR e 
W1; e, (3) U, H e pressão atmosférica. O agrupa-
mento das variáveis climáticas confirma os resulta-
dos das análises das componentes principais. A figu-
ra 5 apresenta o agrupamento das variáveis climáti-
cas coletadas em áreas de cerrado (a) e cana-de-
açúcar (b). 
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Figura 3 — Primeiro e segundo modos das componentes principais das variáveis climáticas em áreas de cerrado. 

 
 

 
Figura 4 — Primeiro e segundo modos das componentes principais das variáveis climáticas em áreas de cana-de-açúcar. 

 
 

 
Figura 5 — Agrupamento das variáveis climáticas coletadas em áreas de cerrado (a) e cana-de-açúcar (b). 

a b
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A importância das variáveis climática envol-
vidas no processo de evapotranspiração foi avaliada 
a partir das técnicas de estatística multivariada Aná-
lise de Componentes Principais e Análise de Agru-
pamentos. As técnicas foram aplicadas a dados cole-
tados durante os anos de 2001 e 2002 em dois sítios 
experimentais localizados em remanescentes de 
cerrado sensu stricto e cultivos de cana-de-açúcar. 
Assim, concluiu-se que o processo de evapotranspi-
ração, para a área estudada, é comandada por três 
componentes, que explicam 75 e 82% da variância 
dos dados em áreas de cerrado e cultivos de cana-de-
açúcar, respectivamente: (1) variação da oferta de 
energia, representada principalmente pelas variáveis 
Ki e Rn, que explicam 40,71% da variância do pro-
cesso em áreas de cerrado e 45,51% em áreas de 
cana-de-açúcar; (2) processo de circulação atmosfé-
rica local, representada pelas variáveis de velocidade 
do vento e pressão atmosférica, que regulam o sis-
tema de precipitação e as condições de umidade do 
ar e do solo, que explicam 23,84% da variância do 
processo em áreas de cerrado e 22,75% em áreas de 
cana-de-açúcar; e, (3) condições da vegetação, que 
apresentam modificações significativas com a alter-
nância de estações secas e úmidas, explicando 
10,40% da variância do processo em áreas de cerra-
do e 14,73% em áreas de cana-de-açúcar. 

Algumas alterações significativas no proces-
so de evapotranspiração podem ser observadas em 
áreas de cultivo de cana-de-açúcar, principalmente 
relacionadas com o estágio de desenvolvimento da 
cultura (plantio, crescimento e colheita). Com a 
alteração na estrutura do dossel, a rugosidade dessa 
superfície é alterada, acarretando em mudanças 
significativas na velocidade do vento. Além disso, a 
compactação das camadas superficiais do solo tam-
bém altera a disponibilidade de umidade no perfil 
do solo. Essas modificações, que apresentam signifi-
cância na segunda componente, respondendo por 
aproximadamente 23% da variância dos dados, re-
percutem consideravelmente no processo de evapo-
transpiração, alterando o particionamento dos flu-
xos de calor sensível e latente. 
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Multivariate Analysis of the Evapotranspiration 
Process in Cerrado and Sugarcane Areas 
 
ABSTRACT 
 

One of the most important variables in the hydro-
logical cycle is evapotranspiration, which contributes to the 
connection between energy, climate and water availability. 
It is considered a very complex phenomenon, for it depends 
on the interaction between several climate variables to iden-
tify the behavior of each climate variable and to assess 
factors which highly influence the evapotranspiration 
process. A set of samples of climate variables was analyzed. 
They were collected at two turbulent vortex monitoring sites 
installed in sugar cane fields and remaining “cerrado” 
sensu stricto in the Grande River basin, São Paulo, Brazil. 
Therefore, multivariate statistical techniques for analyzing 
main components and for grouping variables were applied. 
It was concluded that the evapotranspiration process con-
sists of three components which explain 75 and 82% of 
variance data in “cerrado” and sugar cane fields, respec-
tively: (1) variation of energy supply, represented mainly by 
Ki and Rn variables; (2) local atmospheric circulation 
process, represented by wind speed and atmospheric pressure 
variables, ruling the system of precipitation and air humid-
ity and soil moisture, and; (3) conditions of the vegetation 
presenting significant changes in dry and humid seasons. 
Keywords: Multivariate statistics, Evapotranspiration, 
“Cerrado”, Sugar Cane. 
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