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Simulação do Transporte de Escalares em Corpos d’Água Rasos Usando
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RESUMO
Rios e lagos são regiões em que é comum a existência de áreas urbanas e de alta densidade populacional, que se utilizam do água para abastecimento, transporte, lazer e para diluição de poluentes. Em função disso são freqüentes os problemas relacionados à qualidade da água neste tipo de sistema. A eutrofização e as florações de algas são problemas que vem
acontecendo, por exemplo, no rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. Modelos matemáticos são largamente utilizados para entender os padrões de fluxo e o transporte de substâncias nestes ecossistemas. Neste trabalho, desenvolveu-se um modelo hidrodinâmico e de transporte de poluentes bidimensional para corpos d’água rasos que está baseado numa subdivisão do corpo
d’água em uma grade não estruturada. O modelo é formado por dois módulos: hidrodinâmico e de transporte de massa. O
módulo hidrodinâmico é baseado nas equações de Navier-Stokes com aproximações para corpos d’água rasos. O módulo de
transporte de massa representa o transporte de um escalar passivo e conservativo sob influência dos processos físicos do meio,
como a concentração de uma substância. Este artigo apresenta uma aplicação do modelo ao rio Guaíba, incluindo a região
do delta do Rio Jacuí, com sua intrincada rede de canais e ilhas. Foram testadas duas formas de solução da equação de
transporte: uma baseada num esquema numérico de diferenças centrais e outra baseada num esquema de alta resolução.
Foram realizados testes de conservação de volume comparando os resultados obtidos com resultados obtidos via a solução
analítica das mesmas equações. Os resultados mostram a adequação da discretização em grades não estruturadas para representar a complexa hidrografia do delta do rio Jacuí, e os testes de conservação de massa mostram que os erros são insignificantes para os dois esquemas numéricos, entretanto o segundo esquema de alta resolução apresenta vantagens na redução da
difusão numérica.
Palavras-Chave: Transporte de escalares; corpos d’água rasos.

vecção de material suspenso (REYNOLDS, 1984).
Entender os processos bioquímicos e biológicos
relacionados ao crescimento algal e a sua interação
com os nutrientes requer, fundamentalmente, o
conhecimento prévio da hidrodinâmica do sistema
(FRAGOSO JR., 2005). A circulação da água influencia diretamente a distribuição espacial dos nutrientes e poluentes, bem como a dinâmica dos parâmetros de qualidade da água, como OD, DBO, pH,
coliformes fecais e do fitoplâncton (REYNOLDS,
1994). Nesse sentido, é necessário um esforço de
otimização entre as aptidões do meio ambiente e a
exploração humana através de uma gestão racional
(COUTINHO, 1986), onde toda a interferência
externa, assim como o comportamento hidrodinâmico, químico e biológico dentro do sistema sejam
cuidadosamente estudados, simulados, observados e
monitorados com continuidade para evitar o desequilíbrio ambiental nesses corpos d’água.
Ao lado da oscilação natural do nível da água, conhecido como hidroperíodo (FRAGOSO JR.,

INTRODUÇÃO
Ecossistemas aquáticos continentais, tais
como rios, lagos e estuários, abrigam grande diversidade de seres, incluindo algas, bactérias, macrófitas, artrópodes (crustáceos e insetos) e vertebrados
(NELSON, 1994). Estes ecossistemas são geralmente
localizados na vizinhaça imediata de grandes centros
urbanos por oferecerem uma vasta gama de atividades socio-econômicas tais como abastecimento, diluição de efluentes, irrigação, navegação e recreação
(SOUZA e KJERVE, 1997; ROBSON e NEAL, 1997;
MATSON et al., 1997).
A ecologia das mais variadas espécies em lagos e estuários está intimamente ligada aos fatores
físicos e especialmente às variáveis hidrodinâmicas,
como a velocidade, a turbulência e a difusão e com
*
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2005), a circulação da água desempenha um papel
de fundamental importância na estrutura e no funcionamento de ecossistemas aquáticos, sendo responsável pelo transporte de nutrientes, biomassa de
organismos, sedimentos e outros constituintes (PAZ,
2003; IMBODEN, 2004). A hidrodinâmica deste tipo
de sistema é complexa e depende de vários parâmetros que variam no tempo e no espaço tais como
densidade, temperatura, vento e pressão. Devido a
essa variabilidade, ecossistemas aquáticos são providos dos mais variados organismos em ambientes
físicos distintos (IMBODEN, 2004). Com o intuito
de melhor gerenciar esses ecossistemas avaliando
seus usos, disponibilidade e preservação, faz-se necessário o uso de metodologias que melhor descrevam esses processos (TUCCI, 2005). Uma das metodologias, amplamente difundida na quantificação,
permitindo um melhor entendimento da dinâmica
no ecossistema, é a modelagem hidrodinâmica e de
transporte de massa.
Modelos que representam a dinâmica do escoamento e do transporte de escalares em águas
rasas vêm sendo sistematicamente desenvolvidos
(CHENG et al., 1993; CASULI e CHENG, 1992;
FRAGOSO JR., 2005; CHAPRA, 1997). A maioria
destes modelos representa o campo de escoamento
em um plano formado por uma grade estruturada
regular (i.e. uniforme). No entanto, grades ortogonais estruturadas não são suficientemente flexíveis
para representar lagos com contornos complexos e
arbitrários. Por outro lado, o uso de malhas nãoestruturadas para discretização de domínios está
cada vez mais presente nos métodos numéricos
(MALISKA e VASCONCELLOS, 2000). A facilidade
de adaptação destas malhas em geometrias complexas permite a elaboração de refinamentos locais em
regiões específicas. Com isso, os esforços computacionais podem ser concentrados em áreas de interesse reduzindo a densidade da malha nas demais
áreas.
Este trabalho apresenta alguns testes de um
modelo hidrodinâmico para rios, lagos e estuários,
baseado em uma discretização em grade não estruturada. O modelo serve para: (i) representar a hidrodinâmica do sistema através de determinação
dos fluxos quantitativos do meio; (ii) estimar a dinâmica de nutrientes, modelando os mecanismos de
transporte das substâncias. O desempenho numérico do modelo hidrodinâmico e de transporte de
nutrientes foi avaliado através de testes de conservação de volume de água e de massa de um escalar
genérico conservativo.

Grade Não Estruturada
Uma grade não estruturada ortogonal consiste em um conjunto de polígonos convexos não
sobrepostos em um determinado domínio. Cada
lado de um polígono pode ser uma linha de borda
ou um lado de um polígono adjacente (CASULI e
WALTERS, 2000). Além disso, é assumido que em
cada polígono existe um ponto onde um segmento
de reta liga os centros de dois polígonos adjacentes
e que o centro do polígono não necessariamente
coincide com seu centro geométrico. Esta reta intercepta o lado comum aos dois polígonos de forma
ortogonal. Esta malha é então conhecida como uma
grade não estruturada ortogonal (CASULI e WALTERS, 2000; CHENG e CASULI, 2001).
A discretização de uma malha ortogonal
não-estruturada com Np polígonos e Ns faces é apresentada na Figura 1. Cada polígono contém um
número arbitrário de faces Si ≥ 3, onde i = 1,2,..., Np.
As faces de um polígono são identificados pelo índice j(i,l), onde l=1,2,...,Si, tal que 1 ≤ j(i,l) ≤ Ns . Dois
polígonos que compartilham a mesma face são identificados pelos índices i(j,1) e i(j,2), tal que 1 ≤ j(i,l)
≤ Np e 1 ≤ j(i,2) ≤ Np. A área do polígono i é dada
por Pi e a distância não nula entre os centros de dois
polígonos adjacentes, para uma face j de comprimento λ, é dada por: δ.

Figura 1 - Grade não-estruturada ortogonal
(CASULI, 2002).

Descrição do Modelo
O modelo foi desenvolvido em dois módulos: hidrodinâmico e de transporte de massa. O
módulo hidrodinâmico simula as variáveis que controlam a circulação e o fluxo (velocidade e elevação
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da superfície da água). O módulo de transporte de
massa estima a dinâmica de escalares, modelando o
transporte de massa dos constituintes do sistema
(nutrientes, sedimentos, poluentes, etc).

velocidade angular da Terra sobre seu proprio eixo
e Φ é a latitude.
O coeficiente de fricção do fundo pode ser
calculado por:

Módulo hidrodinâmico
São conhecidos por modelos hidrodinâmicos aqueles modelos matemáticos que utilizam as
equações que descrevem o movimento dos fluidos
ou seja, as equações de Navier-Stokes.
As equações de águas rasas são deduzidas a
partir das equações de Navier-Stokes, sendo compostas pelas equações da quantidade de movimento e
pela equação da continuidade, as quais juntas formam um sistema de equações diferenciais parciais
(Eq. 1 a Eq. 3) caPAZ de representar o comportamento hidrodinâmico bidimensional em ecossistemas aquáticos rasos (CASULI e ZANOLLI, 2002).



(1)

e

 y  C DWy W

(6)

W

y

W

a norma do vetor velocidade do vento.

 Wx2  W y2



(2)
Módulo de transporte
A equação de transporte de uma substância
escalar dissolvida na água de forma homogênea
(CHAPRA, 1997) pode ser deduzida a partir da lei
da conservação da massa e expressada conforme a
equação abaixo:

(3)

onde u(x,y,t) e v(x,y,t) são as componentes da velocidade na horizontal e na vertical, t é o tempo, z(x,y,t)
é a elevação do nível de água medida a partir do
nível de referência, Ah é o coeficiente de viscosidade
turbulenta horizontal, h(x,y) é a altura medida a
partir do solo ao nível de referência, g é a constante

x

(5)

vento e
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de aceleração gravitacional,

 x  C DWx W

sendo CD o coeficiente de arraste, Wx e Wy as componentes horizontais e verticais da velocidade do

v
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v
z
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t
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  v   y  f  u  Ah   2  2 
y 
 x

(4)

C z2 H

onde H(x,y,t) = h(x,y) + z(x,y,t) é a profundidade
total da lâmina d’água e Cz é o coeficiente de rugosidade de Chezy.
Na maioria dos modelos hidrodinâmicos, a
tensão de cisalhamento na superfície livre é diretamente proporcional a velocidade do vento (FRAGOSO JR.., 2005). Neste modelo, a tensão de cisalhamento nas direções x e y são calculadas por:

u
u
u
z
u
v
 g  
t
x
y
x
  2u  2u 
  u   x  f  v  Ah   2  2 
y 
 x

g u2  v2

 HC   uCH   vCH 



y
t
x
 
 HC    
 HC  
  fontes
 Kh
   K h
x 
x  y 
y 

são a tensão de

(7)

onde C é a concentração escalar média na vertical
em mg/L; H é a profundidade em metros; u e v são
as velocidades médias horizontais nas direções x e y,
respectivamente, em m/s; e Kh é a difusividade escalar horizontal em m2/s.
Na discretização da equação de transporte
foram empregados e comparados dois esquemas
com aproximações numéricas distintas: (a) um esquema de diferenças centrais (CHAPRA,1997) e (b)

cisalhamento do vento nas direções x e y, respectivamente,  é o coeficiente de fricção do fundo e f é
o parâmetro de Coriolis assumido constante. As
acelerações devido à força de Coriolis usadas nas
equações do momento são dadas por fv and  fu ,
respectivamente, com f  2 sin  onde Ω é a
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quema de diferenças centrais semi-implícito é apresentada conforme a equação abaixo:

um esquema de alta resolução (SWEBY, 1984). Ambos os esquemas consideram o transporte de escalar
conservativo, ou seja, sem termos de perdas ou ganhos de massa como, por exemplo, um termo de
decaimento ou sedimentação.

Pi H in 1Cin 1  Pi H in Cin  t


n 
n
n 
n
  Q j Ci   Q j C m ( i , j ) 
jS i
 jS i


Esquema de diferenças centrais
O esquema mais usado na modelagem da
costa oceânica e estuarina é o de diferenças centrais
(CASULI, 1990) por ser eficiente e de fácil implementação. Utilizando a equação da continuidade e
assumindo que as funções envolvidas na equação do
transporte são diferenciáveis, a discretização numérica da equação do transporte, em uma grade não
estruturada pode ser dada pela Eq. 8.



t

 t

 D C
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Esquema de alta resolução
Esquemas numéricos constituídos por diferenças finitas de alta ordem podem fornecer soluções fisicamente incorretas em escoamentos complexos não satisfazendo a condição de entropia
(LOMAX et al., 2000). Uma das formas utilizadas
para produzir soluções únicas e com alta resolução é
desenvolver esquemas numéricos não lineares que
empreguem o conceito de diminuição (ou limitação) das variações totais.
Neste trabalho, um esquema de alta resolução foi desenvolvido seguindo a formulação proposta por Sweby (1984). Tal formulação propõe agregar
um limitador de fluxo (Φ) na discretização da equação do transporte, levando a seguinte aproximação
numérica:

em que n e n+1 representam a discretização temporal do esquema, j é o índice que referencia os lados
do i-ésimo polígono na malha, Si+ trata-se da série de
lados pertencentes ao i-ésimo polígono que fazem o
i-ésimo polígono perder massa, enquanto que Si- é a
série de lados que agregam massa ao i-ésimo polígono e



jS i  S i

Pi H in 1Cin 1  Pi H in 1Cin 1  t
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n
n
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jS i
 jSi


t
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(9)

PiHni 1Cni 1  PiHniCni  ∆t

são os coefici-



nθ
n
nθ
n
  Q j Ci   Q j Cm(i, j) 
jS i
 jSi


entes dos fluxos advectivos e difusivos, respectivamente. O índice m(i,j) indica a concentração de um
escalar do polígono que compartilha o mesmo lado j
com o i-ésimo polígono.
O resultado da solução numérica de Cin+1
pode gerar novos valores mínimos e máximos de
concentração de um escalar, o que pode levar a
valores sem significado físico (max-min property).
Este problema pode ser resolvido quando se agrega
o ponderador θ na discretização do coeficiente de
fluxo advectivo, deixando-o semi-implícito. Assim, a
vazão através de um lado j na malha pode ser calculada semi-implicitamente como







∆t
 Φnj Qnjθ Cnm(i,j)  Cni 
2 jSi Si

∆t

 D C

jSi Si

n
j

n
m(i, j)

C

n
i



(10)

onde o termo Φjn é uma função limitadora de fluxo.
Desta forma, se Φ = 0, o esquema é reduzido aos
esquemas de diferenças centrais. Um esquema de
diferença central de segunda ordem é admitido nas
faces em que Φ = 1. E um esquema de primeira
ordem, porém menos difusivo, é aplicado quando Φ
= 2.

Q nj    j H nj u nj  onde

u nj   1   u nj   u nj 1 .

Aplicação do Modelo

Introduzindo a equação da continuidade
para manter o esquema conservativo, a solução numérica da equação de transporte segundo um es-

Neste trabalho é apresentada uma aplicação
do modelo de grades não estruturadas no rio Guaí-
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Figura 2 - Localização do rio Guaíba e seus afluentes.

Figura 3 - Discretização espacial do delta do Jacuí com uma malha triangular.

ba e uma discussão sobre a capacidade de previsão
dos padrões de circulação de água e de avaliação
dos impactos do lançamento de uma carga poluidora.

Sul (MENEGAT et al., 1998). Trata-se de um dos
mananciais de água doce mais importantes do sistema costeiro lagunar do Rio Grande do Sul (i.e.
sistema lagunar formado pelo rio Guaíba, Lagoa
Mirim e Lagoa dos Patos), principalmente por banhar toda a região metropolitana e por ser o exutório das principais bacias que compõem a Região
Hidrográfica do Guaíba (Alto Jacuí, Vacacaí, PardoPardinho, Baixo Jacuí, Taquarí, Caí, Sinos e Gravataí) (PRÓ-GUAÍBA, 1998). Tendo a área de drenagem

Rio Guaíba — Local de Estudo
Com uma extensão de aproximadamente 50
km e seções com larguras de até 15 km, o rio Guaíba
deságua na Lagoa dos Patos e está localizado entre
os meridianos 50° e 55° Oeste e paralelos 28° e 35°
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mos definidos por Casalas (1984). A malha ortogonal não estruturada usada nas simulações no rio
Guaíba foi gerada através de um algoritmo desenvolvido em MATLAB que utiliza as características
físicas do sistema (e.g. contorno, batimetria, rugosidade) para gerar os arquivos de entrada do modelo.
Trata-se de uma malha triangular contendo 4622
nós, 12156 faces e 7527 triângulos com áreas maiores que 1800 m². O uso de uma malha não estruturada permite a representação detalhada do escoamento no delta do Jacuí (Figura 3).
Não existem dados detalhados e atualizados
de batimetria no rio Guaíba. Sendo assim, as profundidades médias de cada elemento triangular
contido na malha foram calculadas através de uma
interpolação linear feita com base nos dados do
levantamento realizado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha em 1964.
A taxa de variação de nível no rio Guaíba é
influenciada pela sobreposição de efeitos de ação do
vento e seiches. Nesse sentido, a interface entre a
Lagoa dos Patos e o rio Guaíba será representada
através de uma condição de nível senoidal da seguinte forma:

do rio Jacuí como responsável por aproximadamente 90% da área total de contribuição da bacia hidrográfica do Guaíba. Além disso, é de fundamental
importância para o transporte fluvial, irrigação,
abastecimento de água e lançamento de efluentes
das cidades em seu entorno (Figura 2).
Estuários como o Guaíba são tipicamente
centros de população, comércio, indústria, recreação e, conseqüentemente, são alvos de efluentes
industriais, agrícolas e esgotos domésticos do município. De acordo com o Plano Diretor do Guaíba
dentre os seus principais problemas ambientais estão os esgotos domésticos, os resíduos industriais, o
lixo domiciliar e a poluição do ar por fontes industrias e veicular (Pró-Guaiba, 1998). Nas áreas rurais,
os problemas mais críticos são a erosão do solo, o
assoreamento dos cursos d'água, a contaminação
por agrotóxicos e resíduos orgânicos, especialmente
dos dejetos animais jogados nos rios. Além disso, o
enriquecimento de nutrientes minerais e orgânicos
provenientes destes lançamentos aliado à falta de
oxigênio no Guaíba são fatores agravantes do processo de eutrofização desse ecossistema (FRAGOSO
JR.., 2005). Este processo fica evidente no verão
devido ao acréscimo da luz solar, provocando excesso de vida vegetal e florações fitoplantônicas no
Guaíba.

η  a  sen(wt  π/2)  a  η 0

(11)

onde η é o nível d’água acima do plano de referência, a é a amplitude, w é a freqüência angular e η0 é
o nível d’água de repouso acima do plano de referência.

Dados de entrada
O objetivo principal deste trabalho é demonstrar o domínio da técnica de simulação matemática de escoamentos bidimensionais, a elaboração
e aplicação do modelo, verificando o comportamento do sistema em alguns cenários distintos, com
condições de contorno idealizadas em condições
reais do rio Guaíba, ao longo do tempo.
O intervalo de tempo utilizado foi de 60 s,
que está dentro do limite de estabilidade numérica.
Para o parâmetro θ, adotou-se um valor de 0,55 que
está na faixa recomendada para as aplicações práticas (CASULI e CATTANI, 1994). Os valores dos
coeficientes de viscosidade turbulenta (Ah), de difusividade do material transportado (Kh) e de arraste
do vento (CD) foram de 10 m2/s, 5 m2/s e 3e-6, respectivamente (FRAGOSO JR., 2009).
As condições de contorno foram estabelecidas de maneira a melhor se aproximar das condições reais. Ao longo das margens, que forma o contorno terra-água do sistema, a condição usada no
contorno foi a de fluxo nulo, ou seja, a componente
da velocidade normal ao contorno é nula.
Os dados físicos utilizados para a representação do contorno do rio Guaíba no modelo bidimensional de grades não estruturadas são os mes-

Tabela 1 - Vazão média afluente de cada formador
do rio Guaíba.
Rio
Jacuí
Sinos
Caí
Gravataí
Total

Vazão média (m³/s)
1.969
79
120
24
2.192

Os dados de velocidade e direção do vento
são provenientes de uma estação meteorológica de
superfície do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET). Os dados de vento horários foram observados numa estação (lat. 30° 03’ e long. 51° 09’
59,7’’) localizada na capital, Porto Alegre, numa
altitude de 47 m durante todo o mês de março de
2009.
De modo simplificado, a disponibilidade
hídrica no Guaíba propriamente dito pode ser estimada como a vazão afluente dos seus formadores:
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Condições de contorno de montante (vazões nos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí)
rio Caí

rio dos Sinos

rio Jacuí
rio Gravataí

Condição de contorno de jusante (nível ao longo da interface com a Lagoa dos Patos)

Lagoa dos Patos

Figura 4 - Figura esquemática das condições de contorno de montante e de jusante nonas simulações
realizadas no rio Guaíba.

Além disso, foram desprezados os balanços
diretos de precipitação e evaporação com o espelho
d’água do rio. Estas simplificações não devem ser
adotadas em corpos d’água com grandes áreas superficiais ou quando pretende-se simular um longo
intervalo de tempo.

rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, cujas vazões médias
são apresentadas na Tabela 1 e totalizam 2.192 m³/s.
Com o rio Jacuí sendo responsável por cerca de 90%
da vazão de entrada de montante no rio Guaíba
(Figura 4).
Um balanço hídrico simplificado foi adotado e incorporado ao modelo. Sendo assim, na malha de cálculo do Guaíba foi adotada condições de
contorno de velocidade apenas nas faces que interagem com o rio Jacuí. Como o propósito da aplicação
do modelo neste trabalho é verificar o comportamento da hidrodinâmica e transporte de escalar em
um ecossistema real e adquirir sensibilidade nos
parâmetros de entrada do modelo, não foram consideradas as contribuições dos demais rios formadores nos cenários de simulação. Esta simplificação é
razoável, uma vez que o rio Jacuí detém a absoluta
maioria do volume de água que entra no Guaíba.

RESULTADOS
Definidas as condições iniciais hidrodinâmicas e de contorno, é possível estabelecer alguns cenários dentro do rio Guaíba para verificar erros
numéricos gerados pelo modelo baseado no método
dos volumes finitos semi-implícito através da análise
da conservação de volume e de massa de um sistema
que deveria ser conservativo. Dois cenários foram
inicialmente estabelecidos para este estudo.
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de fitoplâncton devido ao consumo por zooplâncton) a 80% (e.g. taxa de decaimento de fitoplâncton
por respiração algal) (CHAPRA, 1997), tornando-os
viáveis para aplicações em sistemas reais.
No segundo, considerou-se um cenário em
que a água do rio Guaíba encontra-se inicialmente
limpa e recebe uma forte contribuição de vazão do
rio Jacuí, com alta concentração de material suspenso por um período de 10 horas. Em pouco mais de 3
dias de simulação submetidos em sua grande parte a
escoamentos turbulentos e com alta velocidade encontrados no delta do Jacuí, o esquema de alta resolução apresentou uma maior dispersão de poluente
que o esquema de diferenças centrais. No final da
simulação o pulso do poluente conservativo é diluído ao atingir a zona de convergência do delta do
Jacuí. Uma melhor forma de visualizar a diferença
entre os esquemas é monitorando a concentração
do poluente em determinado ponto. Os índices de
concentração foram acompanhados no centro de
uma célula localizada em um dos canais do delta do
Jacuí (Figura 7).
O esquema de alta resolução apresenta uma
ascenção da curva de concentração do pulso de
efluente mais íngrime que a observada no outro
esquema e reduz a dispersão numérica mantendo
um pico achatado e próximo à concentração máxima (5 g/m³) lançada no corpo d’água. Outra característica do esquema de alta resolução é que a base
da curva de concentração é menor que a do esquema de diferenças centrais, sendo reflexo da função
limitadora de fluxo que suaviza o transporte de substâncias quando há grandes gradientes de concentração no esquema de alta resolução. As diferenças
ficam ainda mais evidentes ao adotar pontos de
monitoramento mais a jusante.
Como apenas as condições de contorno de
concentração foram alteradas, tanto a conservação
de volume quanto o nível médio no Guaíba são
semelhantes aos calculados no primeiro cenário. No
entanto, o balanço de massa no segundo cenário em
todo o Guaíba foi realizado e seus resultados são
mostrados na figura abaixo.
Para o segundo cenário, o esquema de alta
resolução mostrou-se mais eficiente e conservativo
que o de diferenças centrais. Ao final de 5 dias de
simulação, o erro acumulado na conservação de
massa com o esquema de diferenças centrais atinge
o dobro do erro calculado com esquema de alta
resolução. Outra análise importante que pode ser
feita é a comparação entre os erros calculados nos
dois cenários simulados.

Na verificação da conservação de massa
foram calculadas a diferença percentual entre a
quantidade de massa que entra no rio Guaíba em
cada passo de tempo (Vent) e a diferença entre o
total de massa no rio Guaíba no tempo n e no tempo n+1 (Vinc). Assim, o erro percentual acumulado
no balanço de massa no rio Guaíba é dado da seguinte forma:

 V  Vinc
Erro %   100 ent
 Vent





(12)

Sendo assim, o erro na conservação de massa para
cada intervalo de tempo equivale à percentagem de
massa de um conservativo que foi criada ou perdida
artificialmente, em relação à quantidade de massa
que entra no sistema.
No primeiro cenário reproduz-se o Guaíba
submetido a um despejo de uma carga permanente
de um poluente, constante e com a mesma ordem
de grandeza da vazão no rio Jacuí. A concentração
inicial do poluente é igual a 5 g/m3 definido para
cada célula na interface entre o rio Jacuí e o rio
Guaíba, enquanto que o restante do domínio apresenta concentração igual a 1 g/m³ (Figura 5). Ao
longo desta simulação foram monitorados o nível
médio de lâmina d’água, o erro na conservação de
volume e na conservação de massa.
No primeiro cenário, o esquema de diferenças centrais e o esquema de alta resolução apresentam soluções semelhantes. No entanto, o esquema
de alta resolução com limitador de fluxo reduz o
transporte de massa nos fluxos em direções as margens e pontais e, por outro lado, aumenta a dispersão da substância na zona pelágica onde prevalecem
as maiores velocidades e está localizado o canal de
navegação do rio Guaíba. Os erros decorrentes da
conservação de volume são suficientemente pequenos para serem considerados no balanço de massa
do sistema. O erro acumulado com a conservação de
massa usando um esquema de diferenças centrais ao
final de 5 dias de simulação no Guaíba foi da ordem
de 13%. Enquanto que o transporte de massa representado por um esquema de alta resolução apresentou erro acumulado máximo de 7% (Figura 6). Em
outras palavras, o esquema de alta resolução mostrou-se mais conservativo que o esquema de diferenças centrais para o caso de um lançamento permanente de um efluente no Jacuí. No entanto, os erros
calculados em ambos os esquemas são irrelevantes se
comparados com o coeficiente de decaimento de
sedimentação ou a taxa de decrescimento microbriano que podem atingir de 60% (e.g. taxa de perdas
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Erro acumulado (%)

Figura 5 - Mancha de concentração de material suspenso oriundo do rio Jacuí ao final de 5 dias de simulação no
rio Guaíba considerando vento observado em março de 2009 usando o esquema com limitador de fluxo.
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Figura 6 - Comparação entre a conservação de massa com esquema de diferenças centrais e o esquema de alta resolução
para o primeiro cenário de simulação do transporte.
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Figura 7 - Conservação de volume para o primeiro cenário de simulação do transporte de massa.

Figura 8 - Comparação entre a conservação de massa com esquema de diferenças centrais e o esquema de alta resolução
no segundo cenário de simulação do transporte.

Neste cenário, os erros acumulados de conservação de massa são inferiores aos calculados no
primeiro em ambos os esquemas. Isto ocorre pelo
fato de que após o lançamento do pulso de efluente,
a contribuição de material suspenso no Guaíba é
nula. Sendo assim, o resíduo do erro na conservação
de massa em cada intervalo de tempo será nulo e
não será agregado ao erro acumulado no sistema
(Figura 8).

CONCLUSÃO
Neste trabalho é apresentado um modelo
hidrodinâmico e de transporte de escalares bidimensional caPAZ de simular os padrões de circulação de água e o transporte de massa usando grades
não estruturadas e o método dos volumes finitos.
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low Water Equations. International Journal for Numerical Methods in Fluids, v. 32, p. 331-348, 2000.

Este modelo foi aplicado em um estudo de caso
simplificado no rio Guaíba.
O método dos volumes finitos com abordagem Euleriana-Lagrangiana permitiu uma maior
flexibilidade no intervalo de tempo de simulação,
sem prejudicar a estabilidade da solução hidrodinâmica. Por sua vez, o esquema de alta resolução
com limitador de fluxo aplicado para a obtenção da
solução de transporte apresentou bons resultados
do ponto de vista numérico. A solução numérica
desse esquema mantém uma boa precisão mesmo
sob situações onde ocorrem elevados gradientes de
concentração e em regiões de altas velocidades. O
campo de concentrações gerado pelo esquema oscilou entre uma faixa de valor mínimo e máximo de
concentração no sistema, satisfazendo princípios
físicos. A principal desvantagem desse esquema é a
restrição do passo de tempo, que eleva os custos
computacionais.
Um ecossistema aquático continental é um
meio complexo e repleto dos mais diversos processos físicos, químicos e biológicos nas mais variadas
escalas espacial e temporal. Não existem esquemas
de solução que contemplem todos esse atributos.
Quando uns ou outros processos são privilegiados
no modelo, perdem-se alguma das características e
qualidade em outro processo.
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Simulation of Scalar Transport in Shallow Water
Bodies Using an Unstructured Grid Model
ABSTRACT
Rivers and lakes are regions with urban areas
and high population density. Water quality problems are
commonly found in these ecosystems. Eutrophication and
algal blooms are some of these water quality issues in River
Guaíba. Mathematical models are widely used to represent
circulation and scalar transport patterns in these ecosystems. In this work, a two-dimensional hydrodynamic and
transport model was developed on unstructured grids. The
model is composed of two modules: hydrodynamic and mass
transport. The hydrodynamic module is based on the full
Navier-Stokes equations with the shallow water
approximation applied. The mass transport module represents transport of a passive and conservative scalar induced by physical processes (e.g. pollutant). This paper
presents a model application in River Guaíba, including
the delta of the River Jacuí. Two numerical schemes for
solving the advection-diffusion equation were tested: a firstorder upwind scheme and a high-resolution scheme. Its
application showed that unstructured grid presented high
flexibility to represent the shape of the River Guaíba and
mass balance errors were considered negligible for both
numerical schemes however the high-resolution scheme has
advantages in reducing numerical diffusion.
Key-words: Simulation, water quality, shallow water bodies
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RESUMO
Este artigo apresenta uma nova técnica para determinação de precipitação média numa área, denominada como
método das Distâncias Invertidas (DI). O objetivo foi encontrar um método que aliasse simplicidade de realização, como o
método da Média Aritmética, porém que produzisse resultados mais precisos em aproximação com métodos mais complexos. O
princípio do método é que as estações são tão mais representativas para uma área quanto mais próximas estejam desta. Desta
forma, estabeleceu-se como referência de distância para as estações o centro da bacia, definido como o ponto médio do seu
comprimento longitudinal. Transformando a distância entre este centro e as estações em distâncias ponderadas, inverteu-se o
fator de multiplicação. Ou seja, a precipitação da estação mais próxima foi multiplicada pela distância da estação mais
distante e assim sucessivamente. Este método foi testado nas bacias do Donato (1 km²) e Turcato (19 km²), no município de
Pejuçara, RS, devido à existência de uma rede de monitoramento de precipitações do Projeto Potiribu, desenvolvido na região
pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Castro et al, 2000, e Goldenfum et al., 2008). Como referência, foram
traçadas as isoietas nas duas bacias e calculadas as precipitações médias em cada uma delas através de interpolação por
krigagem. Para comparação do método das Distâncias Invertidas foram calculadas também as precipitações pelos métodos
dos polígonos de Thiessen, da Média Aritmética, Inverso da Potência da Distância, Inverso do Quadrado da Distância e
Inverso da Distância. Os resultados mostraram uma forte correlação entre todos os métodos e o método das isoietas, entretanto com diferenças entre os índices utilizados na análise de resíduos. Dentre os índices utilizados, que foram o desvio padrão
da regressão, desvio padrão das diferenças e desvio padrão das diferenças absolutas, destacaram-se como similares ao método
das Isoietas: o método do Inverso da Distância, para a bacia do Donato, e o método das Distâncias Invertidas, para a bacia
do Turcato. Dada a irregularidade da distribuição espacial das estações, a qual foi mais sensível para a bacia do Donato,
em função de seu tamanho menor, concluiu-se que o método testado apresentou resultados coerentes com os demais métodos
para a bacia menor (Donato) e uma melhor aproximação com o método de referência para a bacia maior (Turcato).
Palavras-chave: Hidrologia. Métodos de precipitação média. Métodos de chuva média.

ficos, geoestatísticos e interpoladores (DALY et al.,
1993; PARAJKA, 2001; HOFIERKA et al., 2002;
KOHNOVÀ et al., 2007). Recentemente, métodos
tradicionais têm sido associados ao uso do radar e de
satélite na tentativa de respostas mais rápidas e de
boa acurácia (GRIMES et al., 1999; SUN et al., 2003,
SOKOL, 2003; GERSTNER e HEINEMANN, 2008;
HABERLANDT, 2007). Também têm sido realizadas
experiências computacionais e com estruturação de
SIGs na espacialização da precipitação (GUENNI e
HUTCHINSON, 1998; SEN e ELJADID, 2000; NAOUM e TSANIS, 2004; HANCOCK e HUTCHINSON, 2006; DORNINGER et al., 2008 ).
Alguns problemas se evidenciam na determinação da chuva média, conforme sejam as necessidades de exatidão: o tamanho da área e periodicidade da chuva (HABERLANDT, 2007), a distribui-

INTRODUÇÃO
A precipitação média sobre uma área é informação essencial a ser definida nos estudos hidrológicos (TABIOS e SALAS, 1985, PARDOIGÚZQUIZA, 1998, PRICE et al., 2000, SEN e HABIB, 1998, DORNINGER et al., 2008), sendo corrente analisar a distribuição média espacial da chuva a
partir de várias estações, pois monitoramentos pontuais não são bons representantes de uma área ou
uma bacia hidrográfica (BAYRAKTAR et al., 2005).
A determinação da precipitação média sobre uma área pode ser feita a partir de métodos grá*Instituto de Pesquisas Hidráulicas — IPH/UFRGS
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evitar pré-definir que existe um método melhor
dentro do grupo do método testado.
Para verificação dos erros e avaliação dos resultados, foi utilizada uma técnica que subtrai da
correlação (R) os resultados de análises de desvio
padrão e resíduos.

ção das estações (SEN e ELJADID, 2000; HOFIERKA
et al., 2002; MOULIN et al., 2008) e a complexidade
do terreno (DALY et al., 1993; PRICE et al., 2000;
SEN e HABIB, 2000; BAYRAKTAR et al., 2005; ARORA et al., 2006; DORNINGER et al., 2008). Muitos autores afirmam que os métodos que se adaptam
melhor a situações onde a influência da altitude e a
irregularidade do terreno são importantes são os
geoestatísticos, especialmente aqueles que utilizam
as técnicas de krigagem (PARDO-IGÚZQUIZA,
1998; GRIMES et al., 1999; HOFIERKA et al., 2002;
SUN et al., 2003; HABERLANDT, 2007; MOULIN et
al., 2008). Mas, segundo Bethlahmy (1976) e BAYraktar et al. (2005), os métodos mais utilizados
para determinação da chuva média são Isoietas,
Thiessen e Média Aritmética. Destes, o único que
pode incorporar o efeito orográfico é o método das
Isoietas, enquanto que Thiessen é indicado quando
esse efeito é desprezível e as estações de monitoramento da chuva são mal distribuídas (BETHLAHMY, 1976).
Entretanto, tanto o método das Isoietas
quanto o de Thiessen exigem um certo esforço laboral ao serem utilizados, conforme as tecnologias e
dados à disposição, pois envolvem construção de
polígonos através dos quais se estabelecem as médias
de precipitação. Esse esforço pode não ser significativo num ambiente computacional automatizado,
mas torna-se importante em procedimentos manuais
ou análises preliminares, mesmo em meio digital. Já
o método das Médias Aritméticas é simples, assim
como são simplificados os resultados que produz,
pois não leva em conta a relação das distâncias e
posição das estações.
Desta forma, introduz-se o motivo deste artigo, que é propor uma nova alternativa de determinação da chuva média sobre uma área que alie simplicidade de realização com exatidão de resultados.
O método elaborado para isso foi definido como
método das Distâncias Invertidas (DI). Por conseguinte, os objetivos deste trabalho serão apresentar
este método e comparar seus resultados com outros
métodos de determinação de precipitação média
(métodos de Thiessen, da Média Aritmética, do
Inverso da Distância, Inverso da Potência e Inverso
do Quadrado da Distância) tendo o método das
Isoietas com interpolação por krigagem como referencial, visto que este é um dos mais utilizados
quando se deseja maior exatidão (BETHLAHMY,
1976; FIEDLER, 2003; BAYRAKTAR et al., 2005). O
método de referência pertence a um grupo diferente do método das Distâncias Invertidas e outros métodos comparados, como Thiessen (grupo das médias ponderadas). Preferiu-se assim justamente para

Figura 1 - Localização das bacias de estudo.

ÁREAS-ALVO
As áreas-alvo são as sub-bacias dos arroios
Turcato (19,4 km²) e Donato (1,1 km²), embutidas
na sub-bacia do arroio Taboão (105 km²) (Figura 1).
Essas fazem parte da bacia do rio Potiribu,
que está localizada no Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul, numa posição central do derrame
basáltico sulamericano. O relevo é suave ondulado,
com colinas que podem se estender até centenas de
metros de comprimento, com declividades médias
entre 3 e 10 graus e altitudes, na sub-bacia do Taboão, variando de 300 a 500 metros. A região é ocupada por atividades agrícolas extensivas.
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vértices dos eixos maior e menor da bacia, transformando a soma dos ângulos em 1.

As sub-bacias fazem parte dos estudos da
“Rede de pesquisa em bacias representativas e experimentais no bioma da mata atlântica, na região sul
do Brasil”, anteriormente denominado MATASUL e
agora CLIMASUL, financiado pelo MCT-FINEP/CTHidro desde 1989 (GOLDENFUM et al., 2008). Em
função do projeto, cerca de 21 estações pluviométricas e pluviográficas foram instaladas nas áreas da
bacia, abrangendo superfície de aproximadamente
119 km². Desta forma, estabeleceu-se uma boa cobertura de estações, embora a distribuição espacial
das mesmas não seja regular. A amplitude de altitude entre as estações pluviométricas e pluviográficas
não ultrapassa 100 metros.

(a)

MATERIAS E MÉTODOS

(b)

Figura 2 - Esquemas de determinação de precipitação
média, a partir do centro da bacia (a); ou malha de
interpolação com arranjos possíveis (b).

Apresentação do Método das Distâncias Invertidas
Para aplicação desse método, no presente
caso, foi definida uma situação simplificada, que
consistiu em identificar a precipitação média nas
sub-bacias do Donato e Turcato, tendo como ponto
de referência o centro de cada uma, sendo este definido como o ponto médio de uma linha reta entre
a foz e a borda superior da bacia, aproximadamente
seguindo o curso do rio principal (Figura 2a). Nesse
critério, o centro da bacia é o centro do eixo da
mesma, mas outros pontos podem ser adotados
(centro de massa, por exemplo). Nessa situação, o
método pode ser utilizado sem apoio de geoprocessamento. Entretanto, também pode ser aplicado
como interpolador automático através de algoritmos
inseridos em programas computacionais de uso
corrente para esse fim, usando triangulação ou poligonação (Figura 2b). Neste caso, ao invés de determinar a precipitação média em um único ponto de
referência, pode-se gerar isolinhas de precipitação
média, melhorando a exatidão.
No presente estudo, medem-se distâncias
(d) de cada estação utilizada até o ponto central da
bacia, definido conforme acima. As distâncias, então, são transformadas em distâncias ponderadas
(dP). Isso é feito através de uma regra de três, onde
a soma das distâncias das estações até o ponto de
referência assume peso 1 (∑dPi=∑(di/∑di)=1). Em
seguida, multiplica-se o valor da precipitação observada na estação mais próxima pela distância ponderada da estação mais distante do centro da bacia, e
assim sucessivamente com as demais estações (Figura 3). Bethlahmy (1976) também usou a ponderação
direta para a determinação da precipitação média a
partir de várias estações, entretanto usando ângulos
formados pela posição das estações em relação aos

Figura 3 - Detalhe do esquema determinação da precipitação média a partir do centro da bacia. Neste exemplo,
algumas estações deixam de ser representativas (por estarem muito próximas do centro, por estarem muito distantes e por estarem sobrepostas).

É recomendado descartar estações muito
distantes dos limites da área, estações muito próximas ao centro da área e estações sobrepostas (estações próximas, num mesmo alinhamento). Isso,
porque o que se pretende é a maior aproximação
com o valor médio da chuva sobre a área e não o
valor médio mais próximo ao centro. O uso de uma
estação muito distante poderá superestimar o peso
da estação mais próxima ao centro e vice-versa. A
equação proposta para este método é:
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n

Pm=[Pi . dPi]

Tabela 1 - Precipitações totais mensais nas estações
adotadas, para o ano de 1991.

(1)

i=1

(Fonte: Anexo 1 de Castro et al., 2000)

Onde: Pm é precipitação média; Pi é precipitação observada em cada estação, da mais próxima
para a mais distante ao ponto de referência; dPi é
distância ponderada de cada estação, da mais distante para a mais próxima ao ponto de referência; e n é
o número de estações. A distância ponderada (dPi)
é:
dPi=

di
n

 di

Precipitação por estação (mm/mês)
Est 11

(2)

13

14

21

22

23

26

31

Jan 61,40

81,40 67,90

83,90

25,20 79,40 76,10 52,20

Fev 21,30

19,00 16,65

15,90

14,01 25,40 23,40 12,90

Mar 20,34

21,30 19,70

43,30

21,80 36,50 29,70 40,60

Abr 102,17 111,40 70,10

79,90

54,60 110,00 127,70 71,40

Mai 35,20

41,40

43,30 37,30 34,90 29,30

34,40 17,60

Jun 303,90 332,80 300,70 288,10 232,20 319,90 338,40 278,10

i=1

Onde di é a distância de cada estação até o
centro da bacia.

jul 110,90 113,20 106,30 97,80

103,00 100,80 118,20 130,90

Ago 30,50

33,00 28,25

33,50

34,40 35,10 33,40 28,11

Set 75,60

75,50 72,00

83,30

78,20 53,30 82,40 75,70

Out 111,30 122,50 119,10 128,90 141,30 137,80 121,30 112,50
Nov 19,70

Chuva Mensal no Ano de 1991

24,00 34,50

35,60

33,50 27,90 39,90 42,80

Dez 168,90 186,80 195,90 214,60 191,30 201,20 217,50 221,60
∑

Os dados de chuva foram obtidos em Castro
et al. (2000). Para comparação de métodos, foi selecionado um ano que tivesse o maior número de
estações de observação de chuva com o menor número possível de falhas e inconsistência nos registros. Desta forma, definiu-se o ano de 1991 como
aquele que atendia este pré-requisito, visto possuir
16 estações (Figura 4) que atenderam muito bem ao
pressuposto. As poucas falhas diárias de registro
existentes foram preenchidas pelas análises estatísticas de regressão linear simples e regressão múltipla,
conforme cada caso (MAIDMENT, 1993). Na Tabela
1 são mostradas as precipitações totais mensais do
ano de 1991 em cada uma das estações adotadas.

1061,21 1155,3 1048,7 1146,2 972,81 1164,6 1242,9 1096,11

Est 32

34

35

37

51

52

61

62

Jan 37,70

31,60 77,40

65,60

71,10 78,80 72,90 60,80

Fev 29,70

12,80 4,50

30,20

21,10 22,90 31,70 29,00

Mar 25,50

57,50 40,20

18,20

24,80 24,20 21,70 29,38

Abr 133,70 110,20 126,20 112,60 108,50 127,50 122,60 120,90
Mai 44,5

35,00 49,95

40,20

31,60 41,60 35,50 36,40

Jun 328,55 278,20 160,40 315,30 266,60 330,60 300,40 326,40
jul 127,20 136,30 134,80 160,00 91,20 94,60 72,10 125,80
Ago 39,30

15,30 30,80

44,90

19,00 32,20 27,70 36,60

Set 82,10

90,70 88,90

42,80

71,90 84,60 74,40 84,40

Out 136,80 127,90 144,60 84,55

137,80 86,20 147,70 152,60

Nov 44,00

28,90 37,90 29,60 22,50

43,00 43,30

34,69

Dez 223,50 242,40 252,50 107,20 176,00 189,90 257,20 215,60
∑

1252,55 1180,9 1153,55 1056,24 1048,5 1151

1193,5 1240,38

Cabe informar que este novo método foi utilizado experimentalmente por Girardi et al. (2011)
para determinação da precipitação média mensal
de uma série histórica de precipitação entre 1990 e
2003 nas bacias do Donato (1 km²), Turcato (19
km²) e Taboão (105 km²), apresentando resultados
coerentes entre as bacias e com outras séries históricas existentes.
Caracterização dos Métodos Comparados
Figura 4 - Localização das estações adotadas para determinação da chuva média mensal em 1991.

Tendo o método das Isoietas como referência, todos os demais, com seus diversos arranjos de
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estações, foram comparados com os resultados deste. A seguir, é apresentada uma síntese de cada um
dos métodos testados:

Critério de Hierarquização dos Resultados
Foram realizadas análises estatísticas comparativas entre o método das Isoietas e cada um dos
demais métodos testados, com seus respectivos arranjos de estações. Os itens a, b, c e d a seguir referem-se às análises estatísticas adotadas como critério:

A. Método das Isoietas (I): foram utilizados
dados de precipitação de todas as estações,
traçadas as isoietas e calculadas as áreas entre isoietas, em cada bacia de interesse, para
cada mês do ano de 1991. Foi utilizado krigagem como interpolador.
B. Polígonos de Thiessen (T): foram testados
arranjos diferentes para cada bacia de interesse, sendo um arranjo para a bacia do
Donato e três para a bacia do Turcato;
C. Média Aritmética (MA): Foram testados três
arranjos para a bacia do Donato, sendo um
com todas as estações, outro com as estações
de número 11, 13 e 14, e o terceiro arranjo
com as estações 11, 13, 14 e 23; para a bacia
do Turcato foram testados dois arranjos,
sendo um com todas as estações e o outro
com as estações 11, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 34,
35, 51 e 52. Assim, em cada arranjo, procurou-se estabelecer as melhores relações de
representatividade de chuva e melhores distribuições espaciais de estações para cada
bacia;
D. Inverso da Potência (IP): Foram testados os
mesmos arranjos do método da Média Aritmética;
E. Inverso do Quadrado da Distância (IQ): Foram testados os mesmos arranjos do método
da Média Aritmética;
F. Inverso da Distância (ID): Foram testados os
mesmos arranjos do método da Média Aritmética.

A. Correlação Linear (R): Estabelecida entre
duas matrizes (pares de precipitação média), para determinar a relação entre as suas
propriedades, sendo uma o resultado do
método das Isoietas para cada bacia e a outra o resultado de cada arranjo de estações
de cada método comparado. A correlação
(R) é tanto melhor quanto maior for seu valor, dentro do intervalo de -1 a 1);
B. Desvio padrão das Diferenças (DpD): É o
desvio padrão dos resíduos dos pares comparados elevado ao quadrado. Esse desvio
padrão indica o quanto essas diferenças se
distanciam da média, sendo tanto pior
quanto maior for o desvio padrão;
C. Desvios padrões das diferenças absolutas
(DpdA): É o desvio padrão da Soma das Diferenças Absolutas (SdA) dos pares comparados, situação onde ignora-se o sinal das diferenças, pois este impede perceber a magnitude do erro, quando um valor positivo
muito alto anula um valor negativo muito
baixo. A SdA indica a amplitude real dos
resíduos, sendo tanto pior quanto maior for
seu valor. Assim, o DpdA indica o quanto a
amplitude dos resíduos se distancia da média, sendo tanto pior quanto maior for seu
valor;
D. Desvio padrão da regressão (DpR): Considera-se que a aceitação dos resultados de
cada arranjo de estações, de cada método
comparado, é dependente da proximidade
com os resultados do método das Isoietas.
Desta forma, utilizou-se a técnica da regressão linear simples para estabelecer o desvio
padrão de cada um dos métodos na relação
com o método das Isoietas, sendo este último sempre considerado a variável “x” da regressão. Assim, nesta comparação, tanto melhor é o resultado quanto menor for DpR.

O esquema da equação abaixo (3) define o
formulismo para obtenção das médias de chuva para
IP, IQ e ID.
 Pi 
 
i 1 
i 
 n
 1 
  D 
i 1 
i 
n

D

(3)

Onde:
  dPi    IP

  2    IQ
  1    ID


Mas, devido à incerteza dos resultados individuais das análises estatísticas, foi necessário criar
um procedimento para fazer a integração das mesmas. Como a correlação (R) tem uma premissa contrária aos demais parâmetros, pois o resultado desta
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é tanto melhor quanto maior for o seu valor, adotou-se como critério subtrair de R os resultados das
demais análises estatísticas, conforme a equação (4)
a seguir, sendo considerado como melhor método
aquele que apresentasse o maior valor final de Rc.

para o método das Distâncias Invertidas, embora
não sirva aos demais métodos.

Rc=R-(DpR+DpD+DpdA)

Estação

Distância (m)

11

Tabela 2 - Distâncias do arranjo com todas as estações ao
centro da Bacia Donato.

(4)

Para evitar tendenciosidades, pois os resultados das análises estatísticas são produzidos originalmente em diferentes escalas de valores, tornou-se
necessário adotar um critério para evitar a influência tendenciosa de um parâmetro sobre outro. Essa
verificação assemelha-se a uma análise de sensibilidade.
Para isso foi adotado um método denominado de Ponderação com Limites (Pl). Atribuindo
limites e ponderando os resultados de cada parâmetro estatístico, a semelhança de Dornelles (2007) e
conforme a equação (5). Desta forma, os valores
ponderados ficaram limitados entre 0 (zero) e o
valor do ponderador, no caso 1 (um).

p
Pl=   .  Ri - r 
D

Distância

Ponderação inver-

ponderada - dP

tida - pI

403

0,0064

0,1401

13

491

0,0078

0,1167

14

1271

0,0204

0,1026

21

3833

0,0614

0,0504

22

2835

0,0454

0,0693

23

2866

0,0459

0,0622

26

2534

0,0406

0,0945

31

5948

0,0954

0,0402

32

5895

0,0945

0,0406

34

8735

0,1401

0,0064

35

6392

0,1026

0,0204

37

7278

0,1167

0,0078

51

3141

0,0504

0,0615

52

2505

0,0402

0,0954

61

3878

0,0622

0,0459

62

4323

0,0693

0,0454

Soma

62328

1

1

(5)
Tabela 3 - Distâncias do arranjo com todas as estações ao
centro da Bacia Turcato.

Onde: p é o valor do ponderador, no caso 1;
D é a diferença entre o maior e o menor valor de
cada parâmetro estatístico; Ri é o maior valor de
cada parâmetro estatístico; e r é o menor valor de
cada parâmetro estatístico.
Essa forma de análise exclui tendenciosidades, visto que, além da adequação escalar, os resultados originais são diretamente correlacionáveis. Ou
seja, os parâmetros estatísticos são pareados. Assim,
sempre que R aumenta, os demais parâmetros tendem a diminuir.

PREPARAÇÃO DOS DADOS
Distâncias e Polígonos
O procedimento seguinte consistiu em medir as distâncias de cada estação até o centro das
bacias, para cada arranjo de estações, sendo transformadas em distâncias ponderadas, conforme a
equação (2), as quais foram invertidas em seguida
(Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6). Essa inversão foi necessária
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Distância

Ponderação

ponderada - dP

invertida - pI

1912

0,0285

0,0908

1908

0,0284

0,1099

14

414

0,0062

0,1311

21

2492

0,0372

0,0847

22

2008

0,0299

0,0866

23

1360

0,0203

0,1127

26

3603

0,0538

0,0541

31

6084

0,0908

0,0285

32

7362

0,1099

0,0284

34

7553

0,1127

0,0203

35

5678

0,0847

0,0372

37

8781

0,1311

0,0062

51

3629

0,0541

0,0538

52

3533

0,0527

0,0726

61

4862

0,0726

0,0527

62

5804

0,0866

0,0299

Soma

66983

1

1

Estação

Distância (m)

11
13
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21, 22, 23, 26, 51 e 52), 2 (estações 13, 21, 22, 23, 26,
34, 35, 51 e 52) e 3 (estações 13, 14, 21, 22, 23, 26,
34, 35, 51 e 52).
Para o Método de Isoietas foram utilizados
os dados de chuvas das estações mostradas na Figura
4 e na Tabela 1. Ao se traçar as isolinhas no aplicativo Surfer, a técnica de ponderação adotada ajusta as
melhores aproximações segundo o critério da krigagem. Desta forma, usando todas as estações foi possível proporcionar ao aplicativo um amplo conjunto
de dados que permitiu o maior detalhamento possível na geração dos mapas de chuva.

Tabela 4 - Distâncias do arranjo (1) com as estações 11, 13
e 14 ao centro da Bacia Donato.

Estação

Distância(m)

11

Distância

Ponderação

ponderada - dP

invertida - pI

403

0,186

0,587

13

491

0,227

0,227

14

1271

0,587

0,186

Soma

2165

1

1

Tabela 5 - Distâncias do arranjo (2) com as estações 11,
13, 14 e 23 ao centro da Bacia Donato.
Distância

Ponderação

ponderada - dP

invertida - pI

403

0,080

0,570

13

491

0,098

0,253

14

1271

0,253

0,098

Estação

Distância(m)

11

23

2866

0,570

0,080

Soma

5031

1

1

RESULTADOS
Os resultados das médias mensais de pecipitação nas bacias do Donato e Turcato estão apresentados nas tabelas 7 e 8, juntamente com R e DpR. Os
respectivos DpD, SdA e DpdA, estão nas tabelas 9 e
10. As tabelas 7, 8, 9 e 10 estão no final do texto.
Conforme se observa nas tabelas 7 e 8, todos
os métodos e arranjos apresentam correlação (R)
bastante forte com o método das Isoietas. Na bacia
do Donato, a mais alta correlação foi para o Inverso
da Distância, no arranjo com três estações
(99,996%), e a mais baixa para a Média Aritmética,
no arranjo com todas as estações (99,361%). Na
bacia do Turcato, a mais alta foi para o método das
Distâncias Invertidas com onze estações (99,969%),
enquanto que a mais baixa foi para o Inverso do
Quadrado da Distância com todas as estações
(99,258%). Isoladamente, a correlação indica que
há forte associação entre os valores comparados,
mas nada diz sobre a semelhança entre esses valores.
Nas tabelas 7 e 8, a proximidade entre os valores de
chuva média mensal de cada método com o método
das Isoietas é melhor visualizada pelo DpR. Nesta
situação, os resultados são tão melhores quanto
menor for DpR (Inverso da Distância com três estações, com 0,7601, para a bacia do Donato; e Distâncias Invertidas, com 2,167, para a bacia do Turcato).
As análises estatísticas das tabelas 9 e 10 foram realizadas para verificar a amplitude dos resíduos de cada método em relação ao das Isoietas.
Foram realizadas análises de resíduos com sinal (+ e
-) e absolutos, para identificar possíveis engodos. Por
exemplo, valores de soma baixos dos resíduos com
sinal podem esconder algumas diferenças de grande
amplitude, porque nem sempre os menores desvios
padrão são associados às menores somas, ou viceversa, embora isso seja a tendência. Observa-se que
as maiores SdA estão associadas aos maiores DpD, e

Tabela 6 - Distâncias do arranjo (1) com as estações 11,
13, 14, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 51 e 52 ao centro da Bacia
Turcato.
Distância

Ponderação

ponderada - dP

invertida - pI

0,0561

0,1057

Estação

Distância (m)

11

1912

13

1908

0,0560

0,10647

14

414

0,0121

0,22157

21

2492

0,0731

0,07317

22

2008

0,0589

0,10367

23

1360

0,0399

0,16657

26

3603

0,1057

0,0561

34

7553

0,22157

0,01217

35

5678

0,16657

0,0399

51

3629

0,10647

0,0560

52

3533

0,10367

0,05897

Soma

34090

1

1

Para a aplicação do método de Thiessen foi
necessário testar arranjos de estações para ambas as
bacias. Para a bacia do Donato, em função do pequeno tamanho da mesma, somente as estações 11,
13 e 14 tiveram influência na formação dos polígonos de chuva. Para a bacia do Turcato, pelo seu
maior tamanho, pelo número e distribuição de estações, vários arranjos de polígonos foram possíveis,
preferindo-se aqueles melhor estruturados espacialmente, denominados de arranjos 1 (estações 14,
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Proposta de um Método Alternativo para Determinação da Precipitação Média Sobre uma Área
Utilizando Distâncias Invertidas
Tabela 7 - Chuva média por diferentes métodos - bacia do Donato (1991).
Inverso da

Inverso do Quadrado

Potência

da Distância

Método

Isoietas

Média aritmética

Estações

todas

todas

(1)

(2)

todas

(1)

(2)

todas

(1)

Jan

69,68

63,96

70,23

72,53

66,12

69,91

70,50

69,15

Fev

19,56

20,65

18,98

20,59

20,83

20,22

19,82

Mar

20,99

29,67

20,45

24,46

27,74

20,72

20,78

Abr

100,23

105,59 94,56

98,42

104,19

105,20

29,07

Inverso da Distância

Thiessen

Distâncias Invertidas

(2)

todas

(1)

(2)

(1)

todas

(1)

(2)

69,36

69,47

68,13

70,04

70,62

69,93

67,13

67,15

68,53

20,30

20,16

20,22

20,44

19,73

20,08

20,00

20,88

19,91

20,59

21,35

20,67

20,84

24,29

20,61

21,59

20,67

26,30

20,44

21,81

102,06

104,18

103,86

103,93

103,54

100,96

101,52

103,23

103,71

98,29

102,00

Mai

32,06

36,76

31,13

35,90

34,42

32,73

34,25

33,90

33,94

34,61

32,28

32,59

33,44

35,22

31,74

33,45

Jun

313,69

293,78 312,47

314,33

298,34

315,88

315,42

313,41

314,69

314,75

306,83

314,52

314,85

315,20

303,51

309,86

312,17

Jul

110,73

113,94 110,13

107,80

110,23

111,74

111,19

111,00

111,51

111,39

110,25

111,10

110,47

111,44

108,18

110,57

110,22

Ago

31,07

31,38

30,58

31,71

31,44

31,49

31,28

31,36

31,32

31,36

31,35

31,13

31,37

31,32

31,43

30,65

31,28

Set

75,50

75,99

74,37

69,10

75,80

75,47

74,94

75,44

75,36

75,11

75,53

75,03

73,69

75,26

76,40

74,91

73,44

Out

117,06

125,80 117,63

122,68

125,27

116,17

117,04

116,82

115,99

116,23

120,89

116,76

118,06

116,42

123,42

115,29

117,01

Nov

24,92

33,86

26,53

32,30

21,87

23,33

23,16

22,17

22,23

27,83

23,55

23,81

22,63

31,45

23,43

22,89

Dez

181,28

203,88 183,87

188,20

201,00

177,06

179,77

179,47

177,23

177,49

190,18

179,78

181,10

178,27

198,88

177,99

178,64

Média

91,40

94,61

90,70

92,29

94,10

91,68

91,57

91,66

91,35

91,42

92,82

91,29

91,65

91,49

93,88

90,02

91,00

DesvPad

85,82

82,61

85,98

86,39

83,39

86,02

86,16

85,53

85,76

85,78

84,59

85,98

86,06

85,98

84,37

84,77

85,19

26,07

R(%)

-

99,361 99,971

99,911

99,565

99,961

99,993

99,984

99,973

99,974

99,912

99,996

99,994

99,982

99,708

99,995

99,988

DpR

-

9,784

3,815

8,146

2,518

1,066

1,619

2,094

2,042

3,718

0,760

0,955

1,689

6,759

0,846

1,404

2,185

(1): estações 11,13 e 14; (2): estações 11, 13, 14 e 23

Tabela 8 - Chuva média por diferentes métodos - bacia do Turcato (1991).
Inverso da

Inverso do Quadrado

Potência

da Distância

Método

Isoietas

Média aritmética

Estações

todas

todas

(1)

todas

(1)

todas

Jan

68,12

63,96

66,75

66,12

68,18

69,15

Fev

18,99

20,65

17,91

20,83

18,88

20,30

Inverso da Distância

Thiessen

Distâncias Invertidas

(1)

todas

(1)

1

2

3

todas

(1)

68,10

68,13

67,96

67,73

72,36

82,26

67,13

68,53

17,54

20,44

18,36

19,24

20,91

23,37

20,88

18,98

Mar

28,98

29,67

30,85

27,74

27,77

21,35

21,91

24,29

25,81

27,56

30,26

33,35

26,30

27,07

Abr

91,10

105,59

102,57

104,19

97,06

104,18

77,17

103,54

89,64

85,83

101,05

107,31

103,71

95,13

Mai

32,92

36,76

36,57

35,90

34,85

34,25

22,32

34,61

30,14

30,56

37,47

38,14

35,22

33,60

Jun

292,23

293,78

286,53

298,34

294,65

313,41

300,57

306,83

296,74

298,13

308,44

352,96

303,51

295,73

Jul

106,19

113,94

109,74

110,23

106,49

111,00

106,07

110,25

106,58

103,86

105,36

121,05

108,18

106,28

Ago

31,46

31,38

29,59

31,44

30,89

31,36

29,28

31,35

30,27

31,60

33,84

37,77

31,43

31,10

Set

71,28

75,99

77,85

75,80

74,96

75,44

71,72

75,53

73,52

70,15

68,40

78,61

76,40

73,33

Out

128,20

125,80

125,34

125,27

124,71

116,82

121,19

120,89

123,67

127,59

131,97

150,64

123,42

125,13

Nov

31,50

33,86

33,47

32,30

31,61

23,16

33,20

27,83

32,17

33,12

29,38

35,71

31,45

31,34

Dez

198,39

203,88

203,36

201,00

196,93

179,47

195,52

190,18

196,73

199,46

198,11

229,80

198,88

196,42

Média

91,61

94,61

93,38

94,10

92,25

91,66

88,72

92,82

90,97

91,24

94,80

107,58

93,88

91,89

DesvPad

82,04

82,62

81,03

83,39

82,22

85,53

84,77

84,59

83,14

83,60

85,25

98,22

84,37

82,55

R(%)

-

99,825

99,842

99,877

99,953

99,258

99,797

99,689

99,965

99,965

99,867

99,944

99,845

99,969

DpR

-

5,118

4,779

4,337

2,643

10,908

5,664

6,988

2,309

2,32

4,602

3,433

4,919

2,167

(1): estações 11, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 51, 52; 1: estações 14, 21, 22, 23, 26, 51 e 52; 2: estações 13, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 51 e 52; e
3: estações 13, 14, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 51 e 52
R(%)=correlação; DpR=desvio padrão da regressão
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Tabela 9 - Resíduos de precipitação e análises estatísticas tendo isoietas com par padrão - bacia do Donato.
Inverso da

Inverso do Quadrado

Potência

da Distância

Método

Média Aritmética

Inverso da Distância

Thiessen

Distâncias Invertidas

Estações

todas

(1)

(2)

todas

(1)

(2)

todas

(1)

Jan

5,72

-0,55

-2,85

3,56

-0,23

-0,82

0,53

0,32

(2)

todas

(1)

(2)

(1)

todas

(1)

0,21

1,55

-0,36

-0,94

-0,25

2,55

2,53

Fev

-1,09

0,58

-1,03

-1,27

-0,66

-0,26

-0,74

1,15

-0,60

-0,66

-0,88

-0,17

-0,52

-0,44

-1,32

-0,35

-1,03

Mar

-8,68

0,54

-3,47

-6,75

0,27

0,21

-0,36

0,32

0,15

-3,30

0,38

-0,60

0,32

-5,31

0,55

-0,82

Abr

-5,36

5,67

1,81

-3,96

-4,97

Mai

-4,70

2,99

0,94

-3,84

-2,36

-1,83

-3,95

-3,63

-3,70

-3,31

-0,73

-1,29

-3,00

-3,48

1,94

-1,77

-0,67

-2,19

-1,84

-1,88

-2,55

-0,22

-0,53

-1,38

-3,16

0,32

Jun

19,91

1,22

-0,63

15,35

-1,39

-2,19

-1,73

0,28

-1,00

-1,06

6,86

-0,83

-1,16

-1,51

10,18

3,83

1,52

Jul

-3,21

0,60

2,93

Ago

-0,31

0,49

-0,64

0,50

-1,01

-0,46

-0,27

-0,78

-0,66

0,48

-0,37

0,26

-0,71

2,55

0,16

0,51

-0,37

-0,42

-0,21

-0,29

-0,25

-0,29

-0,28

-0,06

-0,30

-0,25

-0,36

0,42

-0,21

Set

-0,49

1,13

Out

-8,74

-0,57

6,40

-0,30

0,03

0,56

0,06

0,14

0,39

-0,03

0,47

1,81

0,24

-0,90

0,59

2,06

-5,62

-8,21

0,89

0,02

0,24

1,07

0,83

-3,83

0,30

-1,00

0,64

-6,36

1,77

0,05
2,03

(2)

Nov

-8,94

-1,15

-1,61

-7,38

3,05

1,59

1,76

2,75

2,69

-2,91

1,37

1,11

2,29

-6,53

1,49

Dez

-22,60

-2,59

-6,92

-19,72

4,22

1,51

1,81

4,05

3,79

-8,90

1,50

0,18

3,01

-17,60

3,29

2,64

SOMA

-38,51

8,37

-10,68

-32,39

-3,39

-2,09

-3,12

0,54

-0,21

-17,11

1,29

-2,97

-1,05

-29,73

16,55

4,73

MÉDIA

-3,21

0,70

-0,89

-2,70

-0,28

-0,17

-0,26

0,05

-0,02

-1,43

0,11

-0,25

-0,09

-2,48

1,38

0,39

DpD

10,05

2,09

3,67

8,25

2,41

1,07

1,57

2,00

1,95

3,78

0,74

0,94

1,62

6,66

1,32

1,48

SdA

89,76

18,09

34,84

71,19

20,29

9,87

12,49

16,75

16,29

34,88

6,43

9,70

14,02

60,28

17,25

15,18

DpdA

7,15

1,55

2,27

6,14

1,66

0,66

1,17

1,37

1,34

2,70

0,50

0,49

1,06

4,86

1,25

0,79

(1): estações 11,13 e 14; (2): estações 11, 13, 14 e 23
DpD= desvio padrão das diferenças; SdA=soma das diferenças absolutas; DpdA=desvio padrão das diferenças absolutas

Tabela 10 - Resíduos de precipitação e análises estatísticas tendo isoietas como par padrão - bacia do Turcato.

Método

Média Aritmética

Estações

todas

(1)

Inverso da

Inverso do Quadrado

Potência

da Distância

todas

todas

(1)

(1)

Inverso da Distância

Thiessen

todas

1

(1)

2

Distâncias Invertidas
3

todas

(1)

Jan

4,16

1,37

2,00

-0,06

-1,03

0,02

-0,01

0,16

0,39

-4,24

-14,14

0,99

-0,41

Fev

-1,66

1,08

-1,84

0,11

-1,31

1,45

-1,45

0,63

-0,25

-1,92

-4,38

-1,89

0,01

Mar

-0,69

-1,87

1,24

1,21

7,63

7,07

4,69

3,17

1,42

-1,28

-4,37

2,68

1,91

Abr

-14,49

-11,47

-13,09

-5,96

-13,08

13,93

-12,44

1,46

5,27

-9,95

-16,21

-12,61

-4,03

Mai

-3,84

-3,65

-2,98

-1,93

-1,33

10,60

-1,69

2,78

2,36

-4,55

-5,22

-2,30

-0,68

Jun

-1,55

5,70

-6,11

-2,42

-21,18

-8,34

-14,60

-4,51

-5,90

-16,21

-60,73

-11,28

-3,50

Jul

-7,75

-3,55

-4,04

-0,30

-4,81

0,12

-4,06

-0,39

2,33

0,83

-14,86

-1,99

-0,09

Ago

0,08

1,87

0,02

0,57

0,10

2,18

0,11

1,19

-0,14

-2,38

-6,31

0,03

0,36

Set

-4,71

-6,57

-4,52

-3,68

-4,16

-0,44

-4,25

-2,24

1,13

2,88

-7,33

-5,12

-2,05

Out

2,40

2,86

2,93

3,49

11,38

7,01

7,31

4,53

0,61

-3,77

-22,44

4,78

3,07

Nov

-2,36

-1,97

-0,80

-0,11

8,34

-1,70

3,67

-0,67

-1,62

2,12

-4,21

0,05

0,16

Dez

-5,49

-4,97

-2,61

1,46

18,92

2,87

8,21

1,66

-1,07

0,28

-31,41

-0,49

1,97

SOMA

-35,92

-21,16

-29,80

-7,63

-0,53

34,78

-14,52

7,77

4,50

-38,19

-191,61

-27,14

-3,27

MÉDIA

-2,99

-1,76

-2,48

-0,64

-0,04

2,90

-1,21

0,65

0,38

-3,18

-15,97

-2,26

-0,27

DpD

4,90

4,70

4,32

2,52

10,79

5,97

7,05

2,45

2,69

5,37

16,46

5,18

2,12

SdA

49,19

46,95

42,19

21,31

93,27

55,74

62,48

23,38

22,48

50,41

191,61

44,20

18,24

DpdA

3,93

2,96

3,45

1,84

7,10

4,62

4,65

1,52

1,89

4,55

16,46

4,20

1,44

(1): estações 11, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 51, 52; 1: estações 14, 21, 22, 23, 26, 51 e 52; 2: estações 13, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 51 e 52; e
3: estações 13, 14, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 51 e 52
DpD= desvio padrão das diferenças; SdA=soma das diferenças absolutas; DpdA=desvio padrão das diferenças absolutas
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bacia muito pequena, com duas estações muito próximas ao centro (11 e 13) e duas fora (14 e 23),
sendo uma muito distante. Desta forma, a ponderação realizada pelo método das Distâncias Invertidas
superestimou a precipitação observada na estação
11, mais próxima ao centro.

vice-versa. Na Tabela 9, por exemplo, a maior SdA
está associada ao maior DpD (89,76 e 10,05, respectivamente). Na Tabela 10, a menor SdA está associada ao menor DpD (18,24 e 2,12, respectivamente).
Hierarquização dos resultados
Para a solução de identificar os melhores
métodos de determinação da precipitação média
sobre uma área, no presente caso significando aquele cujos resultados mais se aproximam daqueles
produzidos pelo método das Isoietas, foi elaborado
o critério apresentado pela equação (4). Esse critério pode ser adotado, pois, observando as tabelas 7,
8, 9 e 10, percebe-se a paridade das análises feitas.
Ou seja, a tendência é que quanto mais forte é a
correlação (R), menores são os resultados de cada
uma das demais análises estatísticas.
Para tornar compatíveis os valores dos diferentes parâmetros estatísticos — condição necessária
para poder comparar os valores através da aplicação
da equação (4) — foi realizada uma adequação de
escala utilizando a equação (5). Com isso, chegou-se
aos resultados sintetizados (somente os cinco melhores) mostrados nas tabelas 11 e 12.

Tabela 12 - Melhores métodos de estimativa de chuva
média de acordo com resultados de Rc,
na bacia do Turcato (19,4 km²).
Ponderação com Limites: equação (5)

Ponderação com Limites: equação (5)
ID

IP

DI

Arranjos

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

R
DpR

1

0,996

0,995

0,998

0,987

1

0

0,021

0,033

0,009

0,071

DpD

1

0

0,021

0,035

0,062

0,079

1
1

DpdA

0,001

0

0,025

0,114

0,045

Rc

0,998

0,914

0,900

0,812

0,791

Posição

1

2

3

4

5

DI

ID

T

IP

Arranjos

(1)

(1)

1

(1)

todas

R

1

0,994

0,99

0,977

0,870

DpR

0

0,016

0,017

0,054

0,248

1

DpD

0

0,023

0,039

0,027

0,153

1
1

DpdA

0

0,005

0,029

0,026

0,133

Rc

1

0,949

0,907

0,868

0,335

Posição

1

2

3

4

5

Peso
1

No caso da bacia do Turcato, com cerca de
19,4 km², os melhores resultado de Rc (Tabela 12)
foram produzidos pelo método das Distâncias Invertidas, no arranjo com onze estações, seguido pelo
Inverso da Distância, também com onze estações,
pelo arranjo 1 de Thiessen e pelo Inverso da Potência na quarta e quinta posições (arranjos com onze
estações e com todas as estações, respectivamente).
Neste caso, as distâncias invertidas produziram melhor resultado em função da combinação de maior
área e maior espalhamento das estações em relação
ao centro de referência da bacia, o que não ocorreu
com a bacia menor.

Tabela 11 - Melhores métodos de estimativa de chuva
média de acordo com resultados de Rc,
na bacia do Donato (1,1 km²).

Método

Método

Peso

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Analisando puramente os valores de chuva
média, observou-se que os resultados são similares
entre todos os métodos (Tabela 7). Isso se ocorreu
devido à boa cobertura e proximidade de estações
de chuva na área estudada, apesar da irregularidade
na distribuição das mesmas. Desta forma, as análises
estatísticas (R, DpR, DpD, SdA, DpdA) assumiram
importante papel para refinar as tendências de cada
um dos métodos. As principais conclusões, tendo
como foco o método das Distâncias Invertidas (DI),
são:

Para a bacia do Donato, que possui 1,1 km²,
com duas estações dentro de sua área e outras bastante próximas, os melhores resultados de Rc (Tabela 11) foram produzidos pelo método do Inverso da
Distância, ficando este com as duas primeiras posições (arranjos com três e quatro estações, respectivamente). O terceiro melhor resultado foi pelo método do Inverso da Potência (arranjo com quatro
estações) enquanto que o método das Distâncias
Invertidas ficou na quarta e quinta posições (arranjos com quatro e três estações, respectivamente). O
motivo deste desempenho é por se tratar de uma
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como referência, são apenas indicativos do
seu desempenho, incluindo o método das
Distâncias Invertidas;
G. Dado o exposto, faz-se a ressalva sobre a necessidade de estudos em outras bacias, com
outros arranjos espaciais e temporais de observação de precipitação. Sugere-se que isso
seja feito de forma a conhecer a consistência dos resultados sob diferentes condições,
como por exemplo: grandes bacias com estações regularmente distribuídas; grandes
bacias com estações irregularmente distribuídas; pequenas bacias com arranjos variados
de estações; regiões com altitudes bastante
variadas (relevo montanhoso ou serra); e
séries históricas de precipitação mais longas
que um ano.

A. Na bacia do Donato, provavelmente o pequeno tamanho da mesma e a localização
de uma estação muito próxima ao centro de
referência, que potencializa o valor daquele
ponto, não permitiram produzir resultados
substancialmente melhores de chuva média
em relação a outros métodos;
B. O método funcionou muito bem para a subbacia do Turcato, possivelmente porque as
estações estão melhores distribuídas em relação ao centro de referência, em função da
área maior, e não tiveram seus pesos subestimados ou superestimados quando da inversão;
C. O método mostrou simplicidade de realização e uma boa aproximação com os resultados do método das Isoietas e os demais métodos testados, em qualquer das bacias analisadas, evidenciando a produção de resultados coerentes;
D. Em função do exposto, percebe-se a possibilidade de adoção deste método na determinação da precipitação média sobre uma área, principalmente em escalas maiores que
a micro-bacia, tomando cuidado na seleção
de estações muito próximas ao centro de referência ou muito distantes da área da bacia, pois a utilização de estações pluviométricas muito distantes do centro da bacia pode
majorar excessivamente o peso das estações
próximas ao centro da bacia (subjetividade
na escolha das estações pluviométricas);
E. O método proposto se enquadra no grupo
de médias ponderadas para estimativa da
precipitação média, onde o peso é o inverso
da distância ponderada. Como os outros
métodos de médias ponderadas, este não
considera a altitude e é sensível a densidade
de pontos;
F. Cabe referir que a chuva média sobre a bacia utilizada como paradigma na análise dos
resultados alcançados foi estimada pelo método das Isoietas, com interpolação por krigagem. Entretanto o traçado das isoietas varia conforme o método isoietal utilizado e
os critérios do analista. Sendo assim, cada
configuração isoietal pode gerar chuvas
médias diferentes, provocando variações nas
análises dos resultados. Além disso, independente do método, as médias calculadas
são aproximações da média verdadeira. Dessa forma, os resultados obtidos com os métodos analisados, quando utilizaram a chuva
média calculada pelo Método das Isoietas
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tic Mean and as efficient as the other complex methods. The
main principle for the proposed technique is that the most
representative gauging stations are those closer to the center
of the study area. The center of a sub-basin (the reference
point) was defined as the mean point of its longitudinal
length. Real distances were converted into relative distances by switching the multiplication factor (the precipitation
on the nearest rain gauge was multiplied by the relative
distance of the farthest rain gauge, and so forth). This
methodology was applied to Turcato (19km²) and Donato
(1km²) sub-basins, both from "the hydrological monitoring
network of the Potiribu Research Project (Castro et al,
2000, and Goldenfum et al., 2008), developed by the
Instituto de Pesquisas Hidráulicas of the Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (IPH/ UFRGS). These subbasins are located in the town of Pejuçara, Rio Grande do
Sul state, Brazil. The Isohyetal Method was adopted as
reference to compare with the results from the Switched
Distances Method. Other methods were also included in the
comparisons: Thiessen Polygons, Arithmetic Mean, Inverse
Distance Power, Inverse Distance Squared and Inverse
Distance Weighting. Strong correlation with the results of
the Isohyetal Method was observed for all methods, but also
important dissimilarities were observed for the statistics
adopted for residual analysis: standard deviation; standard deviation of linear regression; standard deviation of
differences; and standard deviation of absolute differences.
For the Donato Basin, the Inverse Distance Weighting
method was identified as the best match with the Isohyetal
Method, while the Switched Distances Method gave the best
results for the Turcato Basin. Considering the irregular
spatial distribution of the gauging stations, and knowing
that the Donato basin is more sensitive to this characteristic, due to its smaller size, it can be stated that the proposed
method performed well for both basins, compared to other
methods, but especially for the biggest basin (Turcato).
Key-words: hydrology, mean rainfall methods.
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Proposal Of An Alternative Method To Determine
Mean Precipitation Over An Area Using Inverse
Distances
ABSTRACT
This paper presents a new methodology of rainfall
spatial interpolation: the Switched Distances Method. The
objective is to present a technique as simple as the Arithme-
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RESUMO
O Canal da Piracema na Itaipu Binacional tem por finalidade básica permitir a migração dos peixes na época da piracema
até as áreas de reprodução a montante da usina. Além disso, é utilizado nas competições esportivas, como de canoagem.
Porém, ambas as finalidades requerem o conhecimento dos valores precisos de vazão de modo contínuo. Deste modo, este
trabalho apresenta uma análise dos métodos da velocidade teórica e indexada para obtenção de dados de vazão contínua, a
partir de medições de velocidade com o equipamento estático Doppler (“Argonaut-SW”), em canais artificiais quase
retangulares e trapezoidais. Foram realizadas medições de velocidade/vazão com o auxílio de medidores acústicos Doppler
para relacioná-los com dados de velocidades medidas com o medidor acústico estático. Como resultado, as velocidades
indexadas obtiveram excelentes performances para estimar vazão e foi comprovada a aplicabilidade do método da velocidade
teórica para a seção escolhida.
Palavras-chave: Vazão contínua. Doppler. Argonaut-SW. ADCP. Canais artificiais. Medições de velocidade.

Com 10 km de extensão, o Canal da
Piracema permite aos peixes migradores chegarem
às áreas de reprodução e berçários acima da usina
no período da piracema, a migração reprodutiva. A
ligação é fundamental para a conservação da
biodiversidade.
Concebido como um autêntico elo da vida,
o Canal da Piracema tem ainda outra finalidade: a
promoção do esporte. Parte das corredeiras, chamado Canal de Águas Bravas, é utilizada para a prática de esportes náuticos de competição, como canoagem slalom, rafting, entre outras.
Entretanto, as vazões que ocorrem no canal,
assim como sua variação e limitações, afetam diretamente a migração dos peixes e na prática dos esportes realizados no canal da Piracema. Deste modo,
foi instalado um equipamento acústico estático
“Doppler” com o intuito de quantificar continuamente a vazão no canal da Piracema. Para canais
artificiais de dimensões conhecidas, é possível obter
a vazão através de dois métodos: velocidades indexada e teórica (SONTEK, 2004).

INTRODUÇÃO
Com o surgimento no Brasil dos medidores
acústicos “Doppler” de velocidade e vazão, em
meados dos anos 90, não era imaginado o potencial
de uso destes equipamentos. Muito mais que
molinetes
eletrônicos,
estes
instrumentos
possibilitam medir em locais antes impossíveis e usálos em aplicações nem existentes.
Os medidores estáticos “Doppler” são
aparelhos fixos nas margens, em boias ou no fundo
do canal, que medem a velocidade da água,
discretizando-a em células de tamanho ajustável
pelo operador (GAMARO, 2007).
Uma das aplicações dos medidores acústicos
“Doppler” é monitorar vazão continuamente em
canais naturais e artificiais, como por exemplo, o
Canal da Piracema, localizado na Itaipu Binacional.

1

Itaipu Binacional

2

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

3

Engenheira Autônoma
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Os dois feixes acústicos estão dispostos em
um ângulo de 45º em um plano bidimensional que
vistos de lado teriam uma forma de “V”.
Das velocidades medidas ao longo do feixe,
o medidor estático calcula as componentes usando a
trigonometria para computar a velocidade ao longo
da área definida pelos feixes. O aparelho registra
uma velocidade média da amostra; esta velocidade é
representada em duas componentes (xy), sendo
uma vertical e outra paralela ao leito (WARD et al.,
2004).
O medidor estático faz uma amostragem de
velocidades por um período de tempo programado
pelo usuário (“averaging interval”) e relata as
componentes xy da velocidade média deste
intervalo, cuja incerteza da velocidade é
(GONZALEZ; CHEN, 2005):

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo
avaliar os métodos de obtenção de vazão através de
um medidor de velocidades estático Doppler. São
comparados os métodos de velocidade teórica e
indexada, no Canal de Iniciação (seção quase
retangular) e de Águas Bravas (seção trapezoidal),
pertencente ao Canal da Piracema da Itaipu
Binacional. Além disso, verificou-se a precisão dos
métodos usando como comparativo a vazão medida
pelos equipamentos acústicos “Doppler” móveis.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Princípios de Operação do Equipamento Acústico
Estático Doppler (ADVM)

Vh 

Um ADVM (“Acoustic Doppler Velocity Meter”),
doravante “SW/Shallow Water”, é um medidor
estático de velocidade e utiliza um par de
transdutores acústicos monoestáticos com uma
orientação conhecida.
“Monoestático” refere-se ao fato de que cada
transdutor acústico transmite e recebe a onda
acústica. Cada transdutor do equipamento emite
pulsos sonoros (“pings”) em uma frequência
conhecida através do feixe acústico estreito
(“Narrowband”). Durante o deslocamento dos pulsos
estes “colidem” com as micro-partículas suspensas na
água refletindo uma parte do som de volta ao
transdutor (Figura 1). O som que retorna (eco) tem
uma diferença de frequência proporcional à
velocidade das partículas em suspensão, que é
considerada a mesma velocidade da água
(MORLOCK, 1996).

Puls o
trans mitido

Alv o s e
mov endo

tan  F PL CS

(1)

sendo: Vh : incerteza da velocidade;
 : ângulo do feixe (45º);
F: frequência acústica;
PL: comprimento do pulso (m);
CS: tamanho da célula.
Cálculo da vazão a partir da velocidade Teórica
Este tipo de cálculo normalmente é usado
em canais artificiais com seções regulares
conhecidas quando não se dispõe de dados da vazão
como referência (e.g., razões econômicas, tempo).
Com o equipamento montado no meio do canal,
são produzidos perfis de velocidade, e como
consequência a velocidade média, baseando-se na
Equação de Chen (1991), que relaciona a
velocidade em qualquer ponto na vertical com a
velocidade média de toda vertical.

Sinal recebido

Na direção

1

V
1 h
 

u m  1  y 

FD < Fo

afas tando
FD > Fo

m

(2)

Em que:
V: velocidade média da vertical (m.s-1);
u: velocidade em qualquer ponto y (m.s-1);
y: distância do fundo (m);
h: profundidade do canal (m);
m: expoente função da turbulência.

es tacionário/cruz ando
FD = Fo

Figura 1 — Esquema do pulso emitido com frequência
(FD) e recebido com frequência (Fo), em relação às
partículas em suspensão
Fonte: Sontek, 2007.

O equipamento acústico estático mede a velocidade integrada da vertical (usw) iniciando a uma
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o escoamento é laminar ou turbulento, é calculado
o número adimensional de Reynolds:

pequena distância do fundo (y0) até a superfície
(HUHTA; WARD, 2003). Integrando a Equação 2 e
aplicando o expoente 1/6 da lei exponencial para
canais abertos, segundo Gonzales, Melching e Oberg (1996) tem-se:

 y  5 / 6 
361  0  
h  

V


u sw
 y 
351  0 
h 


Re y 



(5)

Em que:
Rey: Número de Reynolds (Rey < 500, laminar;
Rey > 2000, turbulento);
Rh: Raio Hidráulico (m);
 : viscosidade cinemática água (1,07.10-6 m2.s-1).

(3)

Para o cálculo da relação entre a força de
inércia e a força da gravidade ou se o escoamento é
fluvial ou torrencial, é calculado o número adimensional de Froude:

Portanto, instalando o equipamento no centro do canal pode-se obter a velocidade média da
seção a partir do perfil de velocidades medido. Finalmente, a vazão é calculada multiplicando a velocidade média pela área molhada do canal.

Fr 

Cálculo da vazão a partir da velocidade indexada
Consiste na assunção de que existe uma relação empírica bem definida entre a velocidade de
uma parte da seção e a velocidade média da seção
de medição (CHOW, 1959). A técnica é utilizada
principalmente em seções com corrente bidirecional, efeito de maré, efeito de remanso variável, ou
outro em que a relação “cota x vazão” não seja biunívoca (GAMARO, 2002; MORLOCK; NGUYEN;
ROSS, 2002).
Segundo Rantz (1982) para se obter a
equação de regressão linear (Equação 4) é
necessário realizar medições durante cheias e secas,
neste caso como a vazão é controlada por uma
comporta foi possível medir diferentes níveis em
curto prazo.
V  a.Vi  b

V .R h

V
g .H m

(6)

Em que:
Fr: Número de Froude (Fr > 1, escoamento torrencial; Fr < 1, escoamento fluvial);
g: aceleração da gravidade;
Hm: Altura Hidráulica (m).

LOCALIZAÇÃO
O Canal da Piracema situa-se na Usina
Hidrelétrica de Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu —
PR, na fronteira com o Brasil e Paraguai. O canal
interliga o reservatório de Itaipu com o rio Paraná a
jusante da Usina, com o intuito de minimizar o
impacto ambiental causado no ciclo biológico dos
peixes, especialmente na época da piracema.
O complexo Canal da Piracema apresenta
duas ramificações: Canal de Águas Bravas (CAB) e
Canal de Iniciação (CNI), localizados na margem
direita e esquerda, respectivamente, do lago central
do complexo Canal da Piracema. (Figura 2). Os
canais são controlados por comportas, sendo que no
Canal de Iniciação a comporta localiza-se a jusante
da seção e no Canal de Águas Bravas a montante da
seção de medição.
O Canal de Iniciação, de forma quase
retangular, tem dimensões de 7,30 x 4,0 m (largura
x profundidade), com inclinação de talude Z igual a
zero na margem direita e Z igual a 0,105 na margem
esquerda (Figura 3a). O Canal de Águas Bravas, de
forma trapezoidal, apresenta largura de 14,49 m e
profundidade máxima de 1,80 m, com inclinação de

(4)

Em que:
V: velocidade média (m.s-1);
Vi: velocidade indexada medida pelo equipamento
estático (m.s-1);
“a” e “b”: constantes.
A velocidade média é obtida dividindo-se as
vazões medidas pela área da seção transversal
relativa ao nível médio durante a medição de vazão
(SONTEK, 2004).
Cálculo Hidráulico
Segundo Porto (2003), para se determinar a
relação entre a força de inércia e a força viscosa e se
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talude Z igual a 1,37 na margem direita e 1,66 na
margem esquerda (Figura 3b).

O medidor acústico estático de velocidade
instalado foi o “Argonaut-SW” (“Shallow Water”) de
3,0 Mhz,
cuja
freqüência
permite
medir
profundidades de 0,2 a 5 m e velocidades de 0,01 a
5 m.s-1 (Figuras 4a e 4b).
Com o medidor acústico estático, utilizou-se
o método de velocidade teórica e indexada para se
estimar a velocidade média da seção.
Pela equação da continuidade, estima-se a
vazão em ambos os métodos (velocidade teórica e
indexada) com o produto da velocidade e da área
correspondente.

CAB
CNI

Altura (m)

Figura 2 — Canal da Piracema. CNI (Canal de Iniciação) e
CAB (Canal de Águas Bravas)
Fonte: Google Earth.
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Figura 4a — Medidor acústico estático instalado no Canal
de Iniciação
Fonte: (IB).
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Figura 3a — Perfil Transversal da seção do CIN. Margem
Direita (0 m) e Margem Esquerda (7,3 m)
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Figura 4b — Medidor acústico estativo instalado no Canal
de Águas Bravas
Fonte: IB.
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Para aplicar o método da velocidade teórica,
mediu-se a lâmina d’água e sua velocidade com o
medidor estático e aplicou a Equação 3 para estimar
a vazão.
Para a obtenção da velocidade indexada,
Equação 4, foi necessário relacionar a velocidade
medida pelo equipamento estático com a velocidade
média da seção, que é obtida com medidores móveis
de vazão (em embarcações).

Figura 3b — Perfil Transversal da seção do CAB

MATERIAIS DE MÉTODOS
Foram instalados dois medidores acústicos
estáticos “Doppler” no leito e no centro das seções
transversais, de cada canal da Piracema.
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equipamentos estáticos e dinâmicos operaram
simultaneamente.

Medidores Acústicos Móveis
Foram utilizados medidores acústicos
móveis e convencionais no Canal de Iniciação e de
Águas Bravas, com modelos: ADP-M9, ADP-S5,
Flowtracker; Micro molinete e Q-Liner.
Conforme estudo de Muste, Yu e Spasojevic
(2004a), Muste et al. (2004b) e Szupiany et al.
(2007), as medições de velocidade média e vazão
com barco fixo (seção por seção) (JOHNSON,
2004), são potencialmente mais precisas que
medições com travessias. Portanto, optou-se utilizar
ambas as técnicas para obter as vazões nas medições
diretas.
O equipamento ADP-M9 (Figura 5) possui
três frequências acústicas, que perfilam a seção
conduzindo-o de modo contínuo de margem a
margem (travessias). Para se obter o resultado de
uma medição de vazão é realizada a média de
quatro travessias, sendo aceitável um desvio de até
5% entre as travessias (GAMARO, 2003; OBERG;
MUELLER, 2007).

Amostragem
O medidor acústico estático operou no
período de 30 de Julho de 2009 a 17 de novembro
de 2009, para o Canal de Iniciação e 29 de Maio de
2009 a 28 de Abril de 2010 para o Canal de Águas
Bravas.
Durante o período de operação, foram coletados dados do medidor estático com intervalos de
15 minutos (ciclos), sendo que o resultado é a média de 10 minutos de amostragem do equipamento.
Estimativa da Área
Uma das fontes de erro da medição de vazão é a estimativa da área.
As áreas são calculadas com o auxílio do
gráfico “cota X área” (Equação 7 para o Canal de
Iniciação e Equação 8 para o Canal de Águas Bravas), obtidos a partir das cotas medidas pelo feixe
vertical e do levantamento topo batimétrico da seção (RUHL; SIMPSON, 2005).
A = 7,4557 x R — 7,5135

(7)

A = 2,12 x R2 15,04 x R — 19,59

(8)

Em que:
A: Área molhada (m²);
R: Valor da régua que indica o nível d’água
(m).
Figura 5 — Medição de vazão com ADPM9
no Canal da Piracema
Fonte: (IB).

Como a área é função do valor do nível
d’água, foram realizadas análises dos valores de nível
medido pelo equipamento acústico estático com a
leitura da régua, considerando desprezíveis os erros
do levantamento topo-batimétrico.

O Q-liner é um equipamento acústico que
utiliza a técnica da seção por seção, (JOHNSON,
2004), em que o aparelho mede o perfil de
velocidades em verticais de modo estacionário. A
vazão é obtida multiplicando a velocidade medida
pela respectiva área.
Foram realizadas onze medições de vazão
com os medidores “Doppler” móveis para o Canal
de Iniciação e trinta e uma para o Canal de Águas
Bravas. O método convencional (micro molinete)
foi utilizado uma única vez no Canal de Águas
Bravas.
Para relacionar as velocidades medidas e
médias, a fim de obter a velocidade indexada, os

Cálculo Hidráulico
Como existe o controle a jusante e a montante, devido a operação de comportas, foram aplicadas as Equações 5 e 6 para se determinar os tipos
de escoamentos que podem ocorrer nas seções dos
Canais da Piracema.
Além disso, verificou-se a possibilidade de
existir uma relação biunívoca nas seções CIN e CAB,
relacionando as vazões com os respectivos níveis
d’água. Caso existir diferentes valores de vazão para
um mesmo valor de nível, a relação é não unívoca,
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impossibilitando a existência de uma curva-chave na
seção.
Validação
A validação consiste na comparação das vazões medidas diretamente com as vazões estimadas
pelos métodos de velocidade teórica e indexada.
Assim, para a validação são necessárias novas medições de vazões, nas quais não sejam utilizadas para a
correlação da velocidade indexada.
Deste modo, foram realizadas medições de
vazões com os medidores acústicos móveis no dia
20/4/2010 no Canal de Águas Bravas e 26/3/2011
no Canal de Iniciação.

Figura 7 — Correlação entre velocidade medida pelo
equipamento estático (Vsw) e a média da seção (CAB)

Para a série temporal, compararam-se os
valores de nível d’água medidos de forma manual
(visual) com os medidos pelo equipamento acústico
estático, resultando em diferenças próximas de
nulo, com valor máximo de 0,5% (CNI) e 2% ou
3 cm (CAB). Neste caso, o erro na leitura da régua
no Canal de Águas Bravas ocorre devido à variação
brusca do nível d’água, localizado a jusante da
comporta. Sendo assim, as leituras de nível estão
coerentes com as leituras medidas, atingindo a
precisão indicada pelo fabricante (Figura 8).

RESULTADOS
A relação obtida segundo as medições de velocidade do medidor estático e dos medidores móveis apresentou um R2 de 0,999 para o Canal de
Iniciação e 0,81 para o Canal de Águas Bravas. Deste
modo, 99,9% e 81%, respectivamente, dos valores da
velocidade média medida com os medidores de
vazão móveis está diretamente relacionado com a
velocidade medida com o medidor estático (Figuras
6 e 7), o que indica que a técnica da velocidade
indexada é capaz de produzir velocidades confiáveis.
A diferença entre os R² das estações ocorre devido
ao posicionamento do equipamento estático. Para o
canal CIN, o equipamento está instalado a montante
da comporta, em um fluxo com menores velocidades e turbulências. Para o canal CAB, o equipamento foi instalado em local com maiores velocidades e
turbulências (jusante da comporta), porém não
invalida o resultado da metodologia.

Figura 8 — Valores de régua lida e medida pelo “ArgonautSW” no Canal de Águas Bravas

Segundo Equação 3, a relação entre a velocidade medida pelo equipamento estático e a velocidade média obtida pela equação teórica, resultaram nas constantes 0,96 e 0,94 para os canais CIN e
CAB, respectivamente, o que se enquadra dentro da
faixa de operação da metodologia da velocidade
teórica, que varia de 0,88 a 0,98 (HUHTA; WARD,
2003).
Séries de Vazão
Canal de Iniciação
Figura 6 — Correlação entre velocidade medida pelo equipamento estático (Vsw) e a média da seção (CNI)

Os valores das vazões obtidas com a “Velocidade Indexada” são até 18% maiores que as vazões
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obtidas com a vazão Teórica (de 1 a 3 m3.s-1). Porém,
para a faixa de 8,5 a 11,5 m3.s-1, as vazões obtidas
com a “Velocidade Indexada” são até 3,4% menores
que a vazão Teórica. Deste modo, o método da velocidade teórica subestima para baixas vazões e superestima para vazões acima de 8 m³.s-1. Para a análise,
assume-se como referência a velocidade indexada,
pois está relacionada à vazão real medida. Além
disso, a velocidade teórica é suscetível a maiores
erros, como posição de instalação do equipamento
na seção transversal e da turbulência do escoamento.
No entanto, a diferença de vazão entre o
método da velocidade teórica e indexada em valores
absolutos é de apenas 0,13 m3.s-1 (de 1 a 3 m3.s-1) e
0,5 m3.s-1 (faixa de 8,5 a 11,5 m3.s-1).
As vazões medidas diretamente (ADP-M9 e
Q-liner) apresentam valores médios de 3,55%
maiores que as encontradas com a Velocidade
Indexada e 5,86% menores que as obtidas pela
Velocidade Teórica.
Este comparativo demonstra a compatibilidade do resultado da velocidade teórica com a realidade. Deste modo, apenas com a medição da velocidade e da lâmina d’água, sem a necessidade de
calibrar o equipamento, é possível de se obter a
vazão real do escoamento.
Segundo a ISO 748 (2007), são aceitáveis
desvios de vazão de até 5%. Para o dia 21/8/2009, o
desvio foi de 17,7%, valor acima do recomendado
(5%), entretanto em valores absolutos este desvio foi
de apenas 0,21 m³.s-1, com velocidade média de 0,1
m.s-1. Em condições de escoamento que apresentam
velocidades baixas, a medição de vazão (estático e
embarcado) tem sua precisão interferida, visto que a
precisão do “SW” é de 0,5 cm.s-1 (SONTEK, 2007) e
do M9 é de 0,2 m.s-1 (SONTEK, 2009).

valores máximos de 10,89% e mínimos de -15,06%.
Em relação a Velocidade Teórica, as vazões medidas
foram em média 7,60% maiores, com diferenças
máximas de 21,98% e mínimas -4,90%.
Para o canal de Águas Bravas a velocidade
teórica não deve ser utilizada para o cálculo da vazão, devido as diferenças de vazões (Figura 10). A
superestimativa de vazão utilizando a velocidade
teórica ocorre porque a seção de medição está localizada na entrada do canal de Águas Bravas, onde há
uma mudança da área do canal. Deste modo, o escoamento apresenta vetores de velocidade convergentes ao centro da seção e a velocidade medida
pelo “SW” torna-se maior que a média. Assim, para
este caso, apenas com a medição da velocidade média do “SW” e da lâmina d’água (velocidade teórica)
não é possível de obter-se a vazão com precisão aceitável, o que torna necessária a implementação da
velocidade indexada.
De acordo com as figuras 9 e 10, nota-se que
ocorreram desvios de vazão de 15%, valor acima do
recomendado (5%), entretanto o desvio médio
resultou em 0,66%, considerada ótima para estimativa de vazão.
Validação
Para o canal de Iniciação, baseando-se nas
vazões medidas, a série obtida pela “Equação Teórica” apresentou desvios de 0,1 a 9% e a série de velocidade indexada desvios de 2 a 19%. A diferença
máxima entre a velocidade obtida pela medição de
vazão e a velocidade indexada (obtida com o medidor estático) foi de 2,1 cm.s-1, valor tão próximo
quanto a precisão dos equipamentos: 0,5 cm.s-1 para
o “SW” e 0,2 m.s-1 para o “M9” (SONTEK, 2007,
2009).
Para o Canal de Águas Bravas, baseando-se
nas vazões medidas no dia 20/4/2010, a série obtida
pela “Equação Teórica” apresenta desvio de 12 e
15% e a série de velocidade indexada desvio de 3,7 e
3,9%. Para este caso, há uma superestimativa de
vazão com a velocidade teórica e comprova-se a
eficiência da velocidade indexada.

Canal de Águas Bravas
As séries de vazão obtidas pelo “ArgonautSW” foram comparadas com medições diretas de
vazão (Figura 10). Como há uma comporta a montante foi possível realizar medições de vazão em
diferentes aberturas de comporta (Figura 11). Os
valores das vazões obtidas com a “Velocidade Indexada” são até 10% menores que as vazões obtidas
com a vazão Teórica (1,41 m3.s-1). Deste modo, a
velocidade teórica superestima a vazão para o Canal
de Águas Bravas.
As vazões medidas diretamente (ADP-M9,
S5, Flowtracker, Micro-molinete e Q-liner)
apresentam valores médios de 0,66% menores que
as encontradas com a Velocidade Indexada, com

Cálculos Hidráulicos
A partir da série de vazão com a velocidade
indexada, constatou-se que ocorreram rápidas alterações de vazão em minutos (de 1 a 15 m3.s-1), resultando em escoamento fluvial (0,03 < Fr < 0,25) e
turbulento (8.103 < Rey < 1,04.106) (Figura 11) para
o CNI. Para o CAB, Figura 11, o escoamento é fluvial (0,02 < Fr < 0,34), com uma ocorrência de esco
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Figura 9 — Hidrograma do Canal de Iniciação, com a técnica de velocidade teórica e velocidade indexada e com
medições de vazão, para vazões entre 0,5 e 3 m3.s-1

Figura 10 — Hidrograma do CAB, com a técnica de velocidade teórica e velocidade indexada e com medições
de vazão, para o período de maio de 2009 a abril de 2010

amento torrencial no dia 02/07/2009 em virtude da
abertura da comporta (Froude igual a 1,2). Além
disso, o escoamento é turbulento (1,5.105 < Rey <
1,03.106).

Figura 12 — Relação “vazão x régua” para a seção de medição no CAB

De modo geral o escoamento não sofre
mudanças críticas com a operação das comportas,
com exceção de aberturas bruscas. Com o escoamento torrencial e com o estreitamento da seção
poderá ocorrer o fenômeno de ondas obliquas e o
ressalto hidráulico.

Figura 11 — Número de Reynolds (Rey) e Froude (Fr) para
a seção no CAB
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Correlacionando as vazões indexadas com
os respectivos níveis, constatou-se que não é possível
de se determinar uma curva-chave biunívoca (Figura
12) para os canais CNI e CAB. A não univocidade
ocorre devido a presença de comportas localizadas a
jusante e a montante da seção de medição, para CNI
e CAB, respectivamente.
Com a operação da comporta, o escoamento torna-se não permanente e há ocorrências de
ondas de translação (positiva e negativa).
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No presente estudo, foi analisado o desempenho do medidor acústico estático instalado em
canais artificiais, onde é possível utilizá-lo para medir quase diretamente a velocidade média da seção.
O aparelho acústico estático instalado no Canal de
Iniciação (CIN) e Águas Bravas (CAB) responde ao
esperado e fornece vazões continuamente utilizando
a técnica de velocidade indexada. Entretanto, as
vazões obtidas pela técnica da velocidade teórica são
superestimadas devido ao fato da seção estar localizada em um estrangulamento do canal, tornando os
vetores de velocidade convergentes para o centro da
seção. Deste modo, para a aplicação do método da
velocidade teórica, deve-se conhecer o local do escoamento, como turbulência, direção das velocidades, posicionamento no ponto da velocidade máxima.
Além disso, a partir da metodologia da velocidade indexada com medidor acústico doppler foi
possível de mensurar que o escoamento comportouse de modo turbulento e fluvial, havendo uma mudança de regime para torrencial com a abertura
brusca da comporta a montante.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é a avaliação da influência dos nutrientes fósforo e nitrogênio no processo de eutrofização do reservatório da Usina Hidrelétrica Foz do Areia. Os principais impactos associados à eutrofização são a restrição
de uso do reservatório pela comunidade da região e o potencial de toxicidade das cianobactérias presentes neste processo. Essa
avaliação foi feita com um conjunto de modelos computacionais de simulação da qualidade da água. Primeiramente foi
avaliada a contribuição dos principais rios afluentes a este reservatório com o auxílio do modelo computacional FLUX. Com
esses resultados, utilizou-se o modelo BATHTUB, que avalia o balanço de nutrientes em regime permanente e permite a segmentação espacial do reservatório, utilizando os conceitos de transporte advectivo, difusivo e de sedimentação de nutrientes.
Sendo um modelo de mistura completa, não necessita grande capacidade de processamento computacional. Além disso, necessita de um número reduzido de parâmetros para avaliação de diagnóstico ou previsão de condições de eutrofização. Desta
forma, foi avaliado o grau de eutrofização na situação atual e simulado um cenário com restrição de cargas. Os resultados
foram satisfatórios, tendo-se obtido boa concordância entre valores observados e valores modelados, demonstrando que o reservatório se encontra em estado eutrofizado, e que o fósforo é o nutriente que limita o crescimento das cianobactérias.
Palavras-Chave: Eutrofização, Modelos computacionais, Qualidade da água, Fósforo, Nitrogênio, Reservatório.

ou algas azuis, indicam consideráveis concentrações
de matéria orgânica na água. Outra grave conseqüência é a produção de diferentes tipos de toxinas
(TUNDISI e TUNDISI, 2008).
Um dos casos mais graves e conhecidos no
Brasil ocorreu em 1996, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, onde foram vitimadas mais de
50 pessoas sob tratamento por meio de hemodiálise,
na qual foi utilizada água contaminada com microcistina (SANCHES et al., 2007).
Silvicultura, drenagem urbana e esgoto podem ser importantes em diferentes situações, porém, tipicamente, a agricultura domina as fontes
difusas de fósforo e nitrogênio. Corpos de água com
uma longa situação de eutrofização e grandes acumulações de nutrientes têm menor resiliência e respondem mais lentamente à redução de cargas
(WETZEL, 2001; MAINTONE e PARR, 2002).
Sistemas computacionais têm sido utilizados
ao longo das últimas décadas para a modelagem de
ecossistemas com o objetivo de representar suas interações com o meio através de relações teóricas e
empíricas. De um modo geral, um modelo pode ser
entendido como uma simplificação da realidade ou
de um aspecto da realidade que seja de interesse do

INTRODUÇÃO
A eutrofização cultural, causada pela inclusão excessiva de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, especialmente o fósforo e o nitrogênio, resultantes da atividade humana, é um fenômeno complexo e o principal problema encontrado na maioria das águas superficiais. É um dos mais visíveis impactos negativos resultantes das alterações humanas
na biosfera (ESTEVES, 1998; SMITH e SCHINDLER, 2009).
Dentre as conseqüências deste processo, a
mais grave é a floração de cianobactérias. Além de
esteticamente desagradável causa problemas de odor e sabor que se tornam mais críticos quanto mais
eutrofizado se apresenta um corpo de água
(DODDS, 2002). Também chamadas de cianofíceas
1
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A disponibilidade de dados de qualidade de
água levantados em campanhas anteriores e atuais,
realizadas pela COPEL, para os afluentes principais
propicia uma boa oportunidade de utilizar modelos
computacionais.
Os modelos são usualmente classificados de
acordo com a sua complexidade, características do
corpo de água e dos parâmetros de qualidade de
água que o modelo pode prever. Quanto mais complexo o modelo, mais difícil e dispendiosa é a sua
aplicação (WORLD BANK GROUP, 1998).
A carência de levantamento de parâmetros
de qualidade de água de rios e reservatórios no Brasil orienta à utilização de modelos de qualidade de
água que exijam um número menor de dados de
entrada.

pesquisador e permita reconstruir essa realidade,
prever um comportamento, uma transformação ou
uma evolução (CHRISTOFOLETTI, 1999).
O avanço da tecnologia na área de informática tem propiciado uma maior aproximação da representação do modelo com o ecossistema. A base
da modelagem de um ecossistema aquático é relacionar os sintomas de eutrofização com cargas externas de nutrientes, hidrologia e morfologia de um
reservatório usando relações físicas, químicas, biológicas e estatísticas. Quando aplicados a reservatórios
existentes, os modelos possibilitam o estabelecimento de uma estrutura para interpretar os dados de
monitoramento de qualidade da água e prever os
efeitos de futuras alterações em cargas de nutrientes
externos (WALKER, 1999).
Estudos de eutrofização de reservatórios de
grande porte ainda são escassos no Brasil. Nos últimos anos o reservatório da Usina Hidrelétrica Bento
Munhoz da Rocha Neto, mais conhecida como UHE
Foz do Areia, tem apresentado um alto grau de eutrofização.
Esse é o maior empreendimento de geração
de energia elétrica da Copel, sendo a primeira de
uma série de cinco usinas hidrelétricas em cascata
no rio Iguaçu. É o único que apresenta essa situação
nesse rio, cuja ocorrência mais preocupante foi registrada nos meses de outubro de 2006 a abril de
2007.
Assim, procurou-se, neste trabalho, avaliar a
influência das cargas de nitrogênio e fósforo no estado trófico do reservatório da UHE Foz do Areia
com o auxílio dos programas computacionais FLUX
e BATHTUB (WALKER, 1999).
O primeiro fornece a estimativa de cargas
afluentes ao reservatório a partir de históricos de
parâmetros de qualidade de água e vazões.
O modelo BATHTUB considera o balanço
de nutrientes em regime permanente e permite a
segmentação espacial do reservatório utilizando os
conceitos de transporte advectivo, difusivo e de sedimentação de nutrientes.
Dentre os estudos mais recentes no âmbito
mundial, Nadim et al. (2007), utilizaram o BATHTUB para a avaliação do estado trófico de reservatórios nos Estados Unidos. Os resultados deste estudo
indicaram que o BATHTUB pode ser usado para a
previsão de fósforo e nitrogênio com uma razoável
precisão.
Por ser um modelo de mistura completa,
não necessita grande capacidade de processamento
computacional. Além disso, necessita de um número
reduzido de parâmetros para avaliação de diagnóstico ou previsão de condições de eutrofização.

ÁREA DE ESTUDO
A UHE Foz do Areia (Figura 1) está localizada na porção média do Rio Iguaçu, a 240 km de
Curitiba, no sudoeste do estado do Paraná, na divisa
dos municípios de Pinhão e Bituruna, 5 km a jusante da foz do rio Areia, O principal afluente do reservatório da UHE Foz do Areia é o rio Iguaçu. O rio
Iguaçu se encontra encaixado em um vale profundo
com largura pequena, que varia de 80m a 150m, e os
taludes das margens são bastante íngremes. O reservatório da UHE Foz do Areia, objeto deste estudo, é
o primeiro de uma cascata de cinco usinas hidrelétricas (Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago, Salto
Osório e Salto Caxias). No local do barramento, a
área de drenagem do rio Iguaçu é de 29.800 km² e a
área formada pelo reservatório da usina compreende 143,5 km², sendo que seu enchimento se deu no
ano de 1980. O reservatório opera na cota máxima
de 742,0 m. Nesta cota de operação, o reservatório
apresenta volume total acumulado de aproximadamente 6 bilhões de m³, volume útil de 3,8 bilhões de
m³, profundidade máxima de 160 m e profundidade
média de 40 m. A vazão média afluente é de 640
m3.s-1 e o tempo de residência, é de 105 dias. (COPEL, 2010).

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE
DA ÁGUA
A Copel produz, desde 2003, relatórios anuais da qualidade das águas superficiais do Rio Iguaçu
na região da UHE Foz do Areia (LACTEC, 2003 a
2009) os quais apresentam resultados analíticos e
um diagnóstico limnológico com base em variáveis
físicas, químicas e microbiológicas de quatro cam-
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dos em várias campanhas realizadas, especialmente
em períodos de estiagem, como aconteceu no final
de 2003 e meados de 2006. Para as estações E1 e E4
o ambiente é lótico e, portanto, a concentração limite de é de 0,05 mg.L-1. para classe 2 Para a estação
logo a montante do reservatório foi ultrapassado o
limite em todas as campanhas realizadas desde julho
de 2003.
Na estação E4, por sua vez, o limite da legislação foi ultrapassado apenas uma vez. Esta situação
mostra a influência do reservatório na depleção das
concentrações de nutrientes a jusante do barramento, o que certamente contribui para a não ocorrência de eutrofização no restante dos aproveitamentos
da cascata do Iguaçu a jusante da UHE Foz do Areia.
Altas concentrações de cianobactérias potencialmente tóxicas foram detectadas nas amostras
analisadas durante o monitoramento do fitoplâncton no reservatório da UHE oz do Areia, principalmente em três campanhas (abril/07, out/06 e
jan/07). Estes valores estão muito acima dos limites
da resolução CONAMA 357/05 para corpos de água
classe 2, ou seja 50.000 cel.mL-1. (Figura 3).

panhas trimestrais realizadas entre abril e janeiro.
Para o monitoramento trimestral da qualidade de
água foram definidas quatro estações de amostragem. A estação chamada E1 está localizada a montante do reservatório. A estação E2 está localizada na
entrada do reservatório. A estação E3 está localizada
próximo à barragem. A estação E4 está localizada
imediatamente a jusante da barragem. A partir de
2008 a Copel introduziu uma nova estação de amostragem no reservatório (E5) com o objetivo de avaliar a influência do braço do rio Areia nas condições
de eutrofização do reservatório bem como estações
de amostragem em seus afluentes principais.
Estas estações são mostradas na Figura 2.

Figura 1 — Localização da UHE Foz do Areia.

Figura 3 — Densidade de cianobactérias nas estações
E2 e E3 (abr/2005 a jan/2008)

METODOLOGIA
Princípios de modelagem
A floração de cianobactérias é um problema
que vem se repetindo há vários anos no reservatório
da UHE Foz do Areia. Neste sentido, os modelos de
qualidade de água são ferramentas importantes de
apoio para avaliação dos gestores sobre as causas
desse problema.
A seleção de uma ferramenta de modelagem correta é uma das mais importantes fases de

Figura 2 — Estações de monitoramento de quantidade
e qualidade da água

Para ecossistemas lênticos, características
das estações E2 e E3, os limites da Resolução CONAMA 357/05 (CONAMA, 2008) foram ultrapassa-
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Considerando um sistema unidimensional
com velocidade constante e, coeficiente de reação
(k) de 1ª ordem, a Equação 2 se reduz à Equação 3.

planejamento. A seleção do modelo deveria ser determinada através dos objetivos, dos dados disponíveis, dos prazos e fundos financeiros disponíveis, ao
invés de modelos indicados ou preferidos por pesquisadores (VOINOV e GADDIS, 2008).
Os modelos matemáticos são uma representação da realidade mais simplificada para teste. Cada
modelo pode ser representado, genericamente pela
equação 1 (CHAPRA, 1997).

c  f ( W, física , química , biológica )

c
c
u
 kc
t
x

Em uma condição real, há mistura ao longo
do comprimento do corpo de água devido aos gradientes de velocidade (THOMANN e MUELLER,
1987). A dispersão ocorre pela variação da velocidade no espaço e pode ser representada pela Equação
(40, de Advecção-Dispersão.

(1)

De acordo com a equação 1, a relação causa-efeito entre carga (W) e concentração (c) depende das características físicas, químicas e biológicas
do corpo receptor.
A escolha de um modelo matemático para a
representação da qualidade de da água de rios ou
reservatórios depende das características do sistema,
da precisão desejada, dos dados disponíveis e da
disponibilidade de metodologia (TUCCI, 2005).
Os modelos computacionais são freqüentemente caracterizados como empíricos, fundamentados em base estatística ou avaliação de dados, ou
mecanísticos, fundamentados estritamente em teorias científicas. A maioria dos modelos combina elementos com as duas características (RECKHOW e
CHAPRA, 1999).
Modelos empíricos de eutrofização podem
ser genericamente divididos em duas categorias. A
primeira categoria é fundamentada em cargas de
fósforo e correlação de estado trófico. No segundo
caso, os modelos normalmente relacionam dois parâmetros tróficos, como fósforo e clorofila-a.
O princípio básico para formular um modelo mecanístico de qualidade da água é o balanço de
massa, cabendo lembrar que a representação contínua de um fluido é necessária para que sejam aplicáveis as equações da mecânica dos fluidos clássica
(BERNOIT, 2007). A equação 2 representa o balanço de massa em um sistema.

c (cu ) (cv) (cw )



s
y
z
t
x

(3)

c
c
 2c
u
 D 2  kc
t
x
x

(4)

Onde:
- D é o coeficiente de dispersão (L2.T-1).
Programas computacionais escolhidos
O limitado número de parâmetros de qualidade da água monitorados no reservatório da UHE
Foz do Areia e principalmente em seus afluentes
orientou a utilização de modelos de qualidade da
água que exijam um número menor de dados de
entrada.
Para a definição das condições principais
para elaboração deste estudo foram levantadas as
principais características do reservatório e da bacia
de drenagem bem como utilizadas as informações
relacionadas à gestão de qualidade da água do reservatório da UHE Foz do Areia.
O modelo computacional FLUX foi concebido para o cálculo de cargas de nutrientes e outros
parâmetros de qualidade da água. Os dados de entrada necessários são as concentrações dos parâmetros de qualidade da água, suas correspondentes
vazões instantâneas ou médias diárias e o registro
completo de vazões do período pretendido.
De maneira geral, a estimativa de cargas afluentes em um corpo de água pode ser feita pela
Equação 5.

(2)

W  Q.c

Onde:
- u,v, w são as velocidades nas direções x, y e z, respectivamente (L.T-1);
- c é a concentração (M.L-3).
- s é a fonte de de massa por unidade de volume e
tempo (M.L-3.T-1)

Onde:
- W é a carga de nutrientes (M.T-1);
- Q é a vazão volumétrica (L3.T-1);
- c é a concentração (M.L-3).
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partir de cálculos aproximados ou dados bibliográficos.
O modelo de transporte difuso desenvolvido com base na equação de dispersão de Fischer et.
al (1979) foi escolhido porque é o mais completo
entre todos os apresentados.
A escolha dos modelos citados permitiu que
os valores das variáveis de ajuste não necessitassem
de alteração. Ou seja, os valores de calibração unitários foram mantidos.

O FLUX apresenta seis métodos para o cálculo de cargas de parâmetros de qualidade da água.
a. Carga direta média;
b. Concentrações ponderadas pela vazão (Taxa estimativa);
c. Taxa estimativa modificada;
d. Método de regressão de 1ª ordem;
e. Método de regressão de 2ª ordem;
f. Método de regressão aplicada a vazões individuais diárias.

Tabela 1-Equações escolhidas do BATHTUB

É recomendada a escolha do método que
gerar o menor Coeficiente de Variação Amostral CV. O CV representa o quociente entre o desvio
padrão e os valores médios da amostra. Valores menores que 0,1 produzem uma boa estimativa, sendo
aceitáveis valores entre 0,1 e 0,2, especialmente para
afluentes com menores vazões (VEIGA, 2001).
O modelo computacional BATHTUB é recomendado, entre outros modelos de regime permanente, para a avaliação ou previsão do grau de
eutrofização de reservatórios. Este modelo permite a
segmentação do reservatório (EPA, 1997).
O programa formula balanço hidráulico e
dos nutrientes fósforo e nitrogênio para cada segmento, definido como um elemento computacional.
O sistema resolve dois conjuntos simultâneos de equações, um para as condições hidráulicas e outro
para as concentrações. Essa análise é realizada para
o regime permanente com base em transporte advectivo, difusivo e de sedimentação de nutrientes. As
relações de balanço de massa são definidas como
um sistema não linear de equações que são resolvidas iterativamente pelo Método de Newton (NADIM
et al., 2007).
Dentre as várias opções de modelos oferecidos pelo BATHTUB, foram escolhidos os mostrados
na tabela 1. O modelo para concentração de fósforo
escolhido, Fósforo Disponível com taxa de decaimento constante de 2ª. ordem, é utilizado como
padrão do programa. Este modelo apresentou uma
maior proximidade com os valores históricos dos
períodos escolhidos.
Dentre os vários modelos para concentração
de nitrogênio foi escolhido o modelo de decaimento de 1ª. ordem de deposição. Da mesma forma este
modelo apresentou uma maior proximidade com os
valores históricos dos períodos escolhidos.
Os modelos de profundidade Secchi e Clorofila escolhidos estão relacionados diretamente
com a concentração de fósforo e não dependem de
outras variáveis que poderiam ser obtidas somente a

Parâmetro

Modelo

Equação

Fósforo Total

2ª. ordem,

Sed p  CP  B1  P 2

fósforo disponível
Nitrogênio

1ª. ordem,

Total

com deposição
P, exponencial,

Sed n  CN  B1  N

1,46
B  CB  0,081  P

Corofila-a
Jones e Bachman
Secchi,
Secchi
Fósforo Total

S  CS  17,8  P 0,76
Max D  D n ,0   A C
L
D  CD  100  W 2  Z 0,84 Max
UL
Dn 
2

E
Equação de
Transporte
Dispersão de
Difusivo
Fischer et al.(1979)

PREPARAÇÃO DE DADOS DE
ENTRADA PARA A MODELAGEM
Com a utilização do programa FLUX foram
determinadas as concentrações médias nos principais rios afluentes e as respectivas cargas de nutrientes afluentes ao reservatório.
Os dados de entrada são as concentrações
de fósforo e nitrogênio, as vazões associadas médias
ou instantâneas (quando existentes) e os registros
históricos de vazão.
Como é típico da realidade brasileira, existe
uma quantidade pequena de registros de qualidade
da água, os quais, quando existem, muitas vezes não
estão associados a uma vazão. No presente estudo, o
maior número de registros de dados de qualidade
da água é do rio Iguaçu e de seus afluentes Jangada
e Palmital. Para os demais, as coletas foram iniciadas
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em 2008 através de campanhas de amostragens da
Copel.
As maiores concentrações de fósforo e nitrogênio calculadas através do FLUX foram de
115,18 mg. m-3 e 2.131,95 mg. m-3 , respectivamente,
ambas para o rio Iguaçu, na entrada do reservatório.
As cargas de fósforo e nitrogênio provenientes do
rio Iguaçu correspondem a 86% e 84%, respectivamente, do aporte total ao reservatório.
O modelo computacional BATHTUB permite a segmentação do reservatório em vários trechos. Para avaliação dos índices tróficos, o reservatório foi dividido em nove segmentos. O braço do rio
Iguaçu
foi dividido em quatro segmentos,
ENT_IGUAÇU, PALMEIRINHA, JARARACA e SAÍDA_IGUAÇU. O braço do rio Areia foi dividido em
três segmentos, ENT_AREIA, PIMPÃO e SAÍDA_AREIA. Após a junção destes ramos, foram colocados dois outros segmentos até a barragem,
JUNÇÃO e BARRAGEM (Figura 4).
A metodologia para a escolha da segmentação levou em conta a localização de afluentes principais, homogeneidade nas dimensões dos segmentos e homogeneidade na distribuição dos pontos de
amostragem de qualidade da água. Com exceção do
segmento SAÍDA_IGUAÇU, todos os demais têm a
entrada de um afluente importante, o que permite a
identificação da influência deste sobre as modificações da qualidade da água.

Valores históricos de concentrações dos nutrientes fósforo e nitrogênio, clorofila-a e profundidade Secchi, obtidos de campanhas regulares de
amostragem de água realizadas pela COPEL, foram
inseridos no modelo. Esses valores são importantes
para verificar a aderência dos resultados do modelo
aos valores medidos. Foram usadas duas abordagens
iniciais.
De acordo com WALKER (1999), o cálculo
deve refletir a situação do período a ser analisado.
Portanto, decidiu-se pela utilização dos parâmetros
de qualidade da água da campanha de 2006-2007
(abr/06 a jan/07) e 2008-2009 (abril/08 a jan/09).
Conforme já mencionado, o primeiro período corresponde à situação mais crítica de floração de algas
no reservatório da UHE Foz do Areia. O segundo
período, além de incluir as primeiras coletas relativas ao ponto E5 localizado no braço do reservatório
do rio Areia, apresentou os níveis médios muito
próximos à média histórica.
O modelo BATHTUB permite a adição de
outras cargas no modelo além daquelas provenientes de pontos medidos que representam cargas pontuais. Desta forma, cargas difusas e atmosféricas foram inseridas no modelo.

Figura 5 — Áreas circunvizinhas para cálculo de carags
difusas ao reservatório da UHE Foz do Areia

Para tanto, foram determinadas as áreas circunvizinhas ao reservatório não contempladas na
área de drenagem de cada um dos afluentes já inseridos no modelo. Os usos de solo, típicos destas áreas, foram determinados e se constituem de florestas, agricultura e uso misto (pequenos povoados ou
propriedades rurais). A região não inclui nenhuma
área de campo ou de pastagem significativa. Essas
regiões foram divididas de acordo com a segmentação adotada para o reservatório (Figura 5).

Figura 4 — Segmentação do reservatório da UHE
Foz do Areia

Para este estudo foram escolhidos dois níveis do reservatório. Na sua cota média de operação
ao longo dos anos, 730,00 m em relação ao nível do
mar, e na cota média de operação no ano mais crítico de floração de algas, 720,00 m, ocorrida em 2006.
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THOMANN e MUELLER (2007), todos os segmentos poderiam ser enquadrados como eutrofizados.
Em relação ao período de 2008-2009 os
segmentos PIMPÃO, SAÍDA_AREIA e BARRAGEM
estariam dentro dos limites da resolução CONAMA
357/05. Na classificação de THOMANN e MUELLER (2007), somente o segmento SAÍDA_AREIA
poderia ser considerado mesotrófico. As Figuras 6 e
7 mostram esses resultados.

Para os valores de cargas atmosféricas de
nutrientes foram utilizadas as médias sugeridas por
Thomann e Mueller (1987), de 46 kg.km-2.ano-1 e
881 kg.km-2.ano-1, para fósforo e nitrogênio, respectivamente.

AVALIAÇÃO DO ESTUDO TRÓFICO
DO RESERVATÓRIO
Considerando as premissas anteriormente
adotadas, o reservatório da UHE Foz do Areia foi
modelado para os dois períodos distintos, 2006-2007
e 2008-2009. Os dados de entrada utilizados, para
ambos os períodos, referentes às concentrações de
cargas difusas e pontuais foram os mesmos. Não foram consideradas as sazonalidades ou outros fatores
que pudessem influenciar as concentrações.
Considerou-se bastante adequada a utilização dos resultados do FLUX, indistintamente, para
as duas situações. A falta de campanhas sistemáticas
de qualidade da água não permite o desperdício de
dados históricos valiosos para um melhor entendimento da situação. Não há um número de amostras
suficientes para representar uma possível tendência
de alteração dos períodos. Esta decisão foi também
fundamentada no fato que não há, historicamente,
uma distinção clara entre períodos úmidos e secos
no rio Iguaçu.
O conceito de nutriente limitante está relacionado com o desenvolvimento de biomassa pelas
plantas aquáticas que não pode prosseguir na falta
de um ou mais nutrientes, fósforo e nitrogênio,
principalmente (TUNDISI e TUNDISI, 2008).
A relação citada por NADIM et al. (2007),
entre fósforo total e nitrogênio total, é usada para a
definição do nutriente limitante é:

Figura 6 — Resultados para concentração de Fósforo Total
- período 2006-2007

N total  150

Figura 7 — Resultados para concentração de Fósforo Total
- período 2007-2008

P total
Caso essa relação seja inferior a 12, o nutriente limitante é considerado o nitrogênio. Caso seja
superior, o fósforo é considerado limitante. Nos dois
períodos considerados, a relação resultou superior a
12 e o fósforo foi considerado nutriente limitante.
Levando isto em consideração, os primeiros
resultados para a concentração de fósforo para o
período de 2006-2007 demonstram que, com exceção do segmento denominado SAÍDA_AREIA, todos
os demais segmentos estão acima do limite de fósforo total, de 30 mg.m-3, estabelecido pela resolução
CONAMA 357/05 para corpos de água em ambiente
lêntico classe 2. De acordo com a classificação de

RESTRIÇÃO DE CARGAS
Drolc e Konzan (2002) utilizaram a avaliação de cenários para o estabelecimento de estratégias preventivas para o gerenciamento de recursos
hídricos. Essa avaliação revelou que o controle de
cargas difusas e pontuais é capaz de reduzir as concentrações de fósforo a níveis muito inferiores aos
observados na época do estudo. Os resultados anteriores demonstram que o fósforo é o nutriente limitante, e, portanto, propicia as condições favoráveis à
eutrofização do reservatório.
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Estabelecida esta condição, foi selecionado
um cenário com o objetivo de avaliar a influência da
restrição de cargas de fósforo e o seu impacto no
estado trófico do reservatório. De forma a representar a média histórica das condições do reservatório
esta avaliação foi feita para o período de 2008-2009.
Os resultados obtidos do BATHTUB mostraram que as cargas difusas provenientes de áreas
circunvizinhas ao reservatório representam cerca de
6,4% do total. Apesar de pouco significativas em
relação à carga total, as cargas provenientes da área
difusa são, excluindo o rio Iguaçu, superiores às de
qualquer outro afluente do reservatório, comparando-as individualmente. Quase a totalidade dessa área
é de uso agrícola. Portanto, é viável estabelecer uma
condição mais favorável dos níveis de concentração
de fósforo.
A segunda consideração para este cenário
envolve a redução da concentração de fósforo para
o rio Iguaçu, na entrada do reservatório, de 115,18
para 77,65 mg.m-3.
Esta concentração é resultante de cálculos
realizados com o FLUX para a estação de Irienópolis
(65255000) localizada cerca de 20 km a montante
da entrada do reservatório.
Considera-se esta diferença anômala resultante, talvez, de cargas difusas de criação de suínos
na região rural do município ou revolvimento do
leito do rio pelas atividades de extração de areia.
Conforme pode ser visto na Figura 8, o braço do rio Areia é influenciado pela redução da carga
difusa. Seis segmentos atenderiam os limites de concentração da resolução CONAMA 357/05: SAÍDA_IGUAÇU,
ENT_AREIA,
PIMPÃO,
SAÍDA_AREIA, JUNÇÃO e BARRAGEM. Os segmentos
PIMPÃO, e SAÍDA_AREIA seriam considerados mesotróficos, assim como o segmento BARRAGEM
dentro do seu limite de desvio padrão.

Este cenário apresenta grandes reduções
nas concentrações de fósforo para todos os segmentos. As reduções, em relação ao cenário de referência, vão desde 10 %, para o segmento ENT_AREIA,
até 30%, para o segmento ENT_IGUAÇU.

CONCLUSÕES
A qualidade de água de um reservatório reflete os usos e ocupações da bacia hidrográfica. As
avaliações se concentram, portanto, na identificação
das fontes e quantidades de nutrientes afluentes ao
reservatório. A identificação e caracterização dessas
fontes são críticas para o sucesso do desenvolvimento e implantação de planos e controles de cargas de
nutrientes (EPA, 2008).
Uma vez que essas condições adversas causam impactos econômicos, estéticos e nas condições
de recreação em lagos ou reservatórios, os gestores
devem ter meios para avaliar as condições atuais e
prever as condições futuras (WALKER, 1985).
Com a utilização do programa FLUX foi
demonstrada a importância de uma adequada definição dos aportes de nutrientes do reservatório. O
estabelecimento de campanhas rotineiras de análise
de parâmetros de qualidade de água é fundamental
para se aumentar a precisão dos resultados, pois,
conforme comentado por SMITH et al.(1999), modelos de cargas exibem um alto grau de variação em
suas previsões.
O modelo BATHTUB representa os cálculos
de balanço de nutrientes com as características de
regime permanente e propicia a segmentação espacial do reservatório utilizando os conceitos de transporte advectivo, difuso e de sedimentação de nutrientes.
Por ser um modelo de mistura completa,
não necessita grande capacidade de processamento
para fornecimento dos resultados. Além disso, necessita de um número reduzido de parâmetros para
avaliação de diagnóstico ou previsão de condições
de eutrofização.
Finalmente, cabe destacar que, se por um
lado a eutrofização do reservatório da UHE Foz do
Areia é um problema grave do ponto de vista ambiental e causa um impacto significativo no seu uso
pelas comunidades cincunvizinhas, por outro, retém
parte da carga de nutrientes que poderiam causar
episódios de floração de cianobactérias, ainda não
detectados em reservatórios localizados a jusante.

Figura 8 — Fósforo total — redução concentração rio
Iguaçu e cargas difusas.
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Plant. The main impacts associated with eutrophication
are the restriction regarding the use of the reservoir by the
community in the region and the potential toxicity of the
cyanobacteria present in this process. This evaluation was
done with a set of computer models to simulate water quality. First the contribution of the main rivers flowing into this
reservoir was evaluated, with the help of the FLUX computer model. With these results the BATHTUB model was used
which evaluates the nutrient balance in a permanent regime and allows the spatial segmentation of the reservoir,
using the concepts of advective and diffuse transport and
nutrient sedimentation. Since it is a model of a complete
mixture, it does not require much computer processing capacity. In addition a smaller number of parameters are
needed to evaluate a diagnosis or forecast of eutrophication
conditions. Thus, the degree of eutrophication in the current situation was evaluated, and a scenario with restricted
loads was simulated. The results were satisfactory, and a
good concordance was obtained between the observed values
and the modeled values, demonstrating that the reservoir is
in an eutrophized state and that phosphorus is the nutrient
that limits the growth of cyanobacteriae.
Key-words: Eutrophication, Computer Models, Water
Quality, Phosphorus, Nitrogen, Reservoir.
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Evaluation Of The Influence Of Phosphorus And
Nitrogen In The Eutrophication Process Of Large
Reservoirs. Case Study: Foz Do Areia Hydroelectric
Power Plant
ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the influence of nutrients phosphorus and nitrogen in the eutrophication process of the Foz do Areia Hydroelectric Power
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de resistência à injeção de carga orgânica na zona estuarina de um importante
manancial da Região Metropolitana de Fortaleza (CE), no caso o Rio Cocó. Para tanto, foi desenvolvido um programa em
C++, com a finalidade de simular o escoamento e a dispersão de poluentes em um trecho específico do rio, que recebe influência direta da maré. Para a simulação do escoamento, foi utilizada uma forma das equações de Saint-Venant, com as condições de contorno apropriadas. Na resolução numérica foi aplicado um esquema explícito de diferenças finitas, no caso o de
MCCORMACK. Uma vez calculados os perfis temporais do escoamento, a equação de Advecção-Dispersão (A-D) foi utilizada, usando um fator de decaimento de 1ª ordem, para simular o transporte de massa de DBO (Demanda Bioquímica de
Oxigênio). O programa desenvolvido aplicou um método pseudoespectral com passo de tempo explícito. Os resultados encontrados para o escoamento atestam o bom ajuste do esquema de MCCORMACK a situações de estuário, onde o movimento de
maré faz com que o fluxo esteja uma hora em um sentido e em outra hora no sentido oposto. Já os resultados de A-D demonstram a sensibilidade dos métodos espectrais às condições de contorno impostas.
Palavras-chave: Método espectral. Método das diferenças finitas. Estuários. Qualidade de água. Rio Cocó (CE).

As ondas que se propagam dentro de um
estuário são consideradas rasas, pois sua profundidade local é bem pequena, se comparada ao seu
comprimento. Apesar disso, grandes massas de água
são movidas. O movimento das marés causa gradientes de superfície, que resultam na propagação de
uma onda de gravidade, que normalmente se move
a uma velocidade cerca de duas vezes maior que o
escoamento em si (MCDOWELL & O’CONNOR,
1977).
Na literatura, a definição de estuário é flexível, variando de acordo com a abordagem escolhida.
Dentro do escopo do presente trabalho, estuário
pode ser entendido como a “(...) região interior de
um ambiente costeiro, onde ocorre o encontro das
águas fluviais com a do mar transportada pelas correntes de maré, estendendo-se rio acima até o limite
da influência da maré (...)” (MIRANDA et al., 2002).

INTRODUÇÃO
A palavra estuário advém do latin æstuarium,
que significa maré de grande altura. Este significado
nos leva a visualizar o ambiente estuarino como uma
parte do rio fortemente influenciada pelo movimento das águas oceânicas, com a maré “invadindo” o
ambiente fluvial. O movimento da água sob a ação
de marés e, ao mesmo tempo, sob a ação do escoamento de um rio faz do estuário um sistema que não
pode ser considerado isoladamente. Apesar desta
característica, normalmente torna-se conveniente
considerar vários componentes de forma isolada,
contudo sem se esquecer da interdependência de
comportamentos.
No vai-e-vem da maré, áreas de pouca renovação de água são geradas, favorecendo o desenvolvimento biológico local. Contudo, esta mesma característica faz com que as regiões estuarinas sejam
fortemente caracterizadas pela sua fragilidade ambiental, com pequena capacidade de depuração de
poluentes e recuperação/renovação ambiental.
1

Departamento de Engenharia Mecânica e de Produção/UFC

2

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental/UFC

O RIO COCÓ
O Rio Cocó pode ser classificado como um
dos mais importantes dispositivos naturais de drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza, pois este
passa por uma grande parte da cidade. Seu mangue
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exuberante possui fauna e flora ricos e diversificados. Apesar disso, nota-se até então o descaso de
autoridades, bem como da população local, em
relação à sua preservação, apesar de atos isolados
(SEMACE, 2004).
Desta forma, vê-se que o Rio Cocó segue
uma tendência histórica mundial, pois cerca de 60%
das grandes cidades se desenvolveram em torno dos
estuários (MIRANDA et al., 2002).
Apesar da pouca informação disponível,
alguns dados sobre sua caracterização puderam ser
inferidos (MAVIGNIER (1992), BRANDÃO (1995),
VILLELA (1988), NÓBREGA (1998)):




Segundo MCDOWELL & O’CONNOR
(1977), Sf pode ser calculado pela seguinte relação:
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O sistema de equações de (1) a (6) foi resolvido por um procedimento de passo fracionado
porque, pelo fato de a substância ser de volume
desprezível, C não afeta o escoamento, embora sua
evolução com o tempo dependa da hidrodinâmica
do rio.

Para a modelagem hidrodinâmica e de qualidade da água do estuário escolhido, foram resolvidas numericamente as equações unidimensionais de
conservação de massa, de quantidade de movimento
e de advecção-dispersão de uma substância qualquer, com decaimento de até 1ª ordem, respectivamente

(1)

(5)

O coeficiente de mistura longitudinal, F, representa a difusão diferencial após a integração da
equação tridimensional de Advecção-Dispersão na
área da seção transversal. A estimativa de F é uma
das principais dificuldades em cálculos de A-D unidimensionais. Fischer et al. (1979) propõem algumas
fórmulas empíricas para estimativa de F, baseando-se
em alguns parâmetros do escoamento. James (1993)
afirma que o coeficiente de mistura longitudinal, em
uma zona estuarina homogênea pode ser calculada
a partir de uma expressão como a seguinte:

A frente salina se propaga por aproximadamente 8 quilômetros no rio (Ponte da Av.
Washington Soares);
A frente salina não penetra como a frente
de maré, o que é um comportamento típico
de um sistema estuarino;
Não se constatou a estratificação do rio (escoamento bem misturado).

A Q

0
t x

(4)

O Método Espectral
CANUTO et al. (1988) chamam atenção
para o fato de os métodos espectrais poderem ser
vistos como um desenvolvimento extremo da classe
de esquemas de discretização, conhecidos genericamente como método dos resíduos ponderados. Os
pontos-chave do método dos resíduos ponderados
são as funções de interpolação (também conhecidas
como funções de expansão, de aproximação ou de
forma) e as funções de teste (também conhecidas
como funções de ponderação). As primeiras são
usadas como funções básicas para a expansão truncada da solução, enquanto as segundas servem para
garantir que a equação diferencial seja satisfeita da
melhor maneira possível pelos resultados gerados.
A escolha das funções de teste fazem a distinção entre os três esquemas espectrais mais comumente usados, a saber: O de Galerkin, onde as
funções de teste são as mesmas que as de interpolação; o da colocação pontual, que usa funções delta
de Dirac em pontos especiais (de colocação); e o

(3)

Para a foz do rio foi aplicada um função
periódica, de forma a termos a variação da maré
como condição aplicada à solução. O código usa a
equação clássica (JAMES, 1993) como condição de
contorno de maré.
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esquema tau, que é totalmente análogo ao de Galerkin, mas não força suas funções de teste a satisfazer as condições de contorno.
Para problemas de engenharia, um dos
métodos mais apropriados é o da colocação pontual,
pois este, por usar explicitamente os valores dos nós,
facilita a incorporação das condições de contorno
(SHIZGAL, 2002). Além disso, sua estrutura permite
um cálculo mais direto e consequentemente mais
rápido das não linearidades. Para tanto, também se
recomenda, como equações de aproximação os
polinômios de Chebyshev, pois permitem uma determinação acurada das derivadas espaciais além de
serem preferíveis, se a variável é não periódica
(GOTTLIEB & ORSZAG, 1977).

Seção A-A

Mar
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Q
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zi
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Figura 1 - Descrição do estuário considerado no problema
(corte longitudinal).

O PROBLEMA FÍSICO

O problema abordado pelo modelo desenvolvido consiste em determinar o perfil de concentração de uma substância não-conservativa em um
estuário. Para tanto, as seguintes premissas devem
ser obedecidas:
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Figura 2 - Descrição do estuário considerado no problema
(seção A-A).

As larguras das seções do estuário devem ser
bem menores do que o comprimento do
trecho estudado.
A medição da vazão deve ser efetuada seguindo alguma metodologia de integração
na área. NÓBREGA (1998) usou o método
velocidade x área para obtenção dos dados
utilizados neste trabalho.
O valor da concentração da substância estudada é o resultado médio da mesma em cada seção. Para o caso de um estuário bem
misturado, a concentração deve ser a mesma em qualquer ponto da seção.
A substância estudada deve ocupar volume
desprezível em relação ao escoamento do
rio.
A substância poderá ser não-conservativa,
com decaimento de 1ª ordem.

O MODELO NUMÉRICO
Partindo da suposição básica de que em
uma zona estuarina o escoamento é não permanente, o conjunto de equações (1) a (6) foi resolvido
numericamente em duas fases. A primeira fase, referente ao escoamento em si, é representado pelas
equações (1), (2), (4) e (5). Já a segunda fase, que
descreve o processo de advecção-dispersão, faz uso
das equações (3) e (6).
O sistema de equações do escoamento foi
resolvido pelo Método das Diferenças Finitas, usando-se o esquema explícito de MCCORMACK (MCCORMACK, 1969). Ele usa uma abordagem de dois
passos. O primeiro passo, o “Preditor” é um valor
temporário para a variável no passo futuro de tempo. No passo “Corretor”, o esquema de diferenças
espaciais se inverte (de progressivo para regressivo
ou vice-versa), conforme pode ser visto nas equações
discretizadas a seguir (detalhes podem ser encontrados em Rocha (2006):

Tendo isto em mente, o modelo físico proposto, com as variáveis estudadas, está descrito nas
Figuras 1 e 2, onde a seção A-A representa a seção
(corte) transversal ao escoamento do rio:
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Aplicando a equação para um domínio discreto, e lembrando que  é uma constante (não
x
depende de x), chega-se a:

Preditor:
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As equações 7 e 8 por si só constituiriam
uma solução de diferenças finitas, contudo o esquema desenvolvido desta forma se torna incondicionalmente instável. O esquema proposto por MCCormack (1969) estabiliza a solução da equação
diferencial. Ele consiste em aplicar outro passo de
tempo à solução, utilizando a solução do passo
“Preditor” como condição inicial, com um esquema
regressivo no espaço. O resultado final é a soma
destes dois passos dividida por dois, logo:
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Logo, a equação discreta no domínio espectral é a seguinte:
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Para o passo de tempo, o método de Euler
modificado foi aplicado (GOTTLIEB & ORSZAG,
1977).

(10)

O MÉTODO PSEUDOESPECTRAL
O método pseudoespectral se baseia na
abordagem da colocação pontual. Esta obriga, em
cada passo de tempo, a função de aproximação a
passar por todos os pontos do domínio físico, tornando-a uma função de interpolação. Neste momento da resolução, os termos da expansão do polinômio de Chebyshev (no caso da eq. 14, sk) devem
ser determinados, através da resolução de um sistema linear.
Pela característica dos polinômios de
Chebyshev, a matriz dos coeficientes do sistema
linear é densa, logo métodos iterativos não podem
ser usados (GOTTLIEB & HESTHAVEN, 2001). No
caso do modelo desenvolvido, o método de Gauss
sem condensação pivotal foi utilizado.

Onde os sobrescritos e subscritos das variáveis indicam o ponto da malha de tempo e o ponto
da malha de espaço, respectivamente.
Para o problema de A-D de uma substância
não conservativa, foi aplicado um método pseudoespectral (colocação pontual), utilizando polinômios de Chebyshev como funções de aproximação.
Como o domínio do problema original (variável
física) não se aplica à função de interpolação, uma
transformação linear de coordenadas se faz necessária (de x → ).
C
C 
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onde Tk ( )  cos[ k .(arccos  )] é o k-ésimo termo do
polinômio de Chebyshev.
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Lembrando que, para o domínio espectral,
utilizando-se polinômios de Chebyshev, a variável C
fica aproximada por

Corretor:

Qi j 1 

(12)
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o programa só realiza os cálculos do processo de AD a partir do final do terceiro ciclo de maré, quando
a hidrodinâmica já se estabilizou. Para a eliminação
dos erros de alias (CANUTO et al., 1988), usou-se
um filtro do tipo tudo ou nada. O mesmo elimina os
últimos 1/3 termos da série de Chebyshev, evitando
geração de oscilações de alta frequência. Para atenuação das dispersões numéricas típicas da equação
de A-D, usou-se um filtro do tipo “raised cosine” (BEREZOWSKY, 1996):
O modelo desenvolvido foi aplicado para
diversas cargas orgânicas de entrada, variando-se
também o coeficiente de dispersão longitudinal, F.
Desta forma seria possível encontrar valores críticos
de DBO.

APLICAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO
No código desenvolvido, o usuário deve
informar os dados em 5 seções, numeradas de 0
(foz) a 4 (rio). No primeiro passo de tempo, o programa introduz água fresca na seção 4, ao passo que
modifica o nível na seção zero, guiado pelo movimento de maré. Os cálculos são realizados nos passos preditor e corretor, usando-se as equações 7, 8, 9 e
10, determinando o novo perfil de vazões e níveis da
superfície d’água. As condições de contorno são
novamente aplicadas e um novo passo de tempo é
levado à frente.
A convergência é rápida, e após dois ou três
ciclos de maré os resultados se estabilizam.
Com relação ao processo de A-D, o procedimento é similar ao realizado no modelo hidrodinâmico. A diferença básica consiste em que, baseado
nos resultados de convergência do modelo hidrodinâmico, os cálculos de A-D são adiados para se iniciarem a partir do 3° ciclo de maré, onde o escoamento já está estabilizado.
A grade para os cálculos do escoamento é
fixa e independente da escolha do usuário, com 101
pontos igualmente espaçados, conforme o diagrama
apresentado na Figura 3.

CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS
Para a resolução do problema de escoamento do rio, as seguintes condições foram aplicadas
(Tabela 1):

Tabela 1 — Dados de identificação e geométricos das
seções utilizadas para a simulação computacional,
obtidos por NÓBREGA (1998).
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Figura 3 — Diagrama representativo da grade espacial
utilizada para a resolução do problema
numérico desenvolvido
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Para as condições de contorno, serão usadas
as mesmas de NÓBREGA (1998), nomeadas COCOFIM2 e COCOFIM3. Isto possibilitará a comparação dos resultados obtidos pelo programa ora
desenvolvido e os resultados obtidos pelo autor, que
utilizou a sub-rotina DYNHYD do programa WASP,
desenvolvido pela EPA — Environmental Protection
Agency. Os valores das condições de contorno encontram-se na Tabela 2:

Para a advecção-dispersão, foi usado método
espectral, de colocação pontual, usando polinômios
de Chebyshev como funções de aproximação. O
tamanho da grade é definido pelo usuário, através
da escolha do número de intervalos interpolados,
desde que este seja um múltiplo de 4.
A resolução da A-D é concomitante à do
escoamento, usando deste os dados necessários.
Todavia, como são utilizados os três primeiros ciclos
de maré para considerar o escoamento estabilizado,
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Tabela 2 — Conjunto de valores utilizados como condição
de contorno para a simulação computacional.
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Figura 4b — Resultados comparativos de nível referentes à
terceira hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM2, de
Nóbrega (1998).

Modelagem Hidrodinâmica
Executou-se o programa, usando as condições de contorno especificadas na Tabela 2, para
efeito de comparação com os resultados obtidos por
Nóbrega (1998). Os resultados são apresentados nas
Figuras 4 e 5. Nas legendas, “MC” significa curva
obtida com o esquema de MCCORMACK, enquanto
“NB” se relaciona às curvas obtidas por Nóbrega
(1998). Logo após vem a hora referente ao ciclo da
maré, representada por H1, H3, H5, H7 e H11.

Comparação dos Resultados Hidráulicos ( McCormack vs DynHid),
con siderando Vários Instantes de Tempo, em U m Ciclo de Maré
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Com os perfis do escoamento determinados
para cada instante de tempo dentro de um ciclo de
maré, passou-se a testar diversas configurações de
execução do problema de A-D, com o objetivo de
encontrar a que melhor se adapte ao algoritmo espectral de colocação pontual desenvolvido. Os parâmetros testados foram:

Número de intervalos do domínio espectral
(consequentemente o tamanho da série truncada de
Chebyshev, Equação 13). Os valores de N testados
foram 4, 8, 16, 32 e 64;
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Figura 4c — Resultados comparativos de nível referentes à
quinta hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM2, de
Nóbrega (1998).
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Figura 4d — Resultados comparativos de nível referentes à
sétima hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM2, de
Nóbrega (1998).
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Figura 4a — Resultados comparativos de nível referentes à
primeira hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM2, de
Nóbrega (1998).
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Comparação dos Resultados Hidráulicos ( McCormack vs DynHid),
con siderando Vários Instantes de Tempo, em Um Ciclo de Maré
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Figura 5b — Resultados comparativos de nível referentes à
terceira hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM3, de
Nóbrega (1998).

Figura 4e — Resultados comparativos de nível referentes à
nona hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM2, de
Nóbrega (1998).
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Figura 5c — Resultados comparativos de nível referentes à
quinta hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM3, de
Nóbrega (1998).

Figura 4f — Resultados comparativos de nível referentes à
décima primeira hora de um ciclo inteiro de maré, usando
como condições de contorno os valores de COCOFIM2,
de Nóbrega (1998).
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Figura 5d — Resultados comparativos de nível referentes à
sétima hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM3, de
Nóbrega (1998).

Figura 5a — Resultados comparativos de nível referentes à
primeira hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM3, de
Nóbrega (1998).

59

Aplicação de Método Espectral em Grade Não-Uniforme na Avaliação de Dispersão de Poluentes no
Rio Cocó em Fortaleza-CE
tado hidrodinâmico. Consequentemente, foram
reservados para o problema de A-D, 7 ciclos de maré. A convergência dos resultados implica que a
solução é fisicamente possível, devendo o valor de F
sofrer o ajuste fino a partir de dados experimentais
com uma substância conservativa, ou seja, com o
fator de decaimento igual a zero. Uma vez ajustado
o coeficiente de mistura longitudinal, a equação
pode ser usada para o cálculo de qualquer substância (JAMES, 1993). Soluções que apresentaram valores sem significado físico (negativos ou acima de 1)
também foram descartadas.
A escolha das configurações a serem usadas
nas simulações obedeceu, primeiramente, um critério de exclusão. Observou-se que o uso de 64 intervalos não pode ser recomendado, pois isto acarretava uma alta propensão à instabilidade numérica. O
mesmo argumento pode ser usado para o uso de 32
intervalos. Já para o caso do uso de 4 intervalos,
apesar da estabilidade dos resultados, estes são relativamente grosseiros. Isto se explica pelo uso de uma
série truncada curta, que possui somente componentes de baixa frequência. Pelo mesmo motivo,
não se usou a solução com 8 intervalos no domínio
espectral.
Em vista do apresentado, optou-se por usar
16 intervalos do domínio espectral, pois esta opção
apresentou as melhores características de convergência e tempo de execução.
A segunda escolha recai sobre o uso dos
multiplicadores para cada tipo de discretização do
domínio. O multiplicador zero pode ser automaticamente descartado, pois ele dificilmente representaria uma situação física real. Ficaram então os multiplicadores 1, 10, 100 e 1000.

Comparação dos Resultados Hidráulicos ( McCormack vs DynHid),
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Figura 5e — Resultados comparativos de nível referentes à
nona hora de um ciclo inteiro de maré, usando como
condições de contorno os valores de COCOFIM3, de
Nóbrega (1998).
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Figura 5f — Resultados comparativos de nível referentes à
décima primeira hora de um ciclo inteiro de maré, usando
como condições de contorno os valores de COCOFIM3,
de Nóbrega (1998).


O valor do coeficiente de mistura longitudinal. Para este parâmetro, usou-se a Equação 6,
multiplicada por uma constante, o que altera o fluxo
difusivo. Os multiplicadores foram: 0 (fluxo puramente convectivo), 1, 10, 100 e 1000.

Resultados da Simulação
Com os parâmetros de execução determinados, partiu-se para a simulação de situações de
injeção de poluentes no estuário.
Usou-se, pelo lado da maré, um valor de
DBO de 5 ppm, que é o máximo aceito para águas
salgadas na Resolução CONAMA n° 020/86. Já pelo
lado do rio, foi utilizado como injeção de carga orgânica o valor de 200 ppm.
Primeiramente testou-se uma substância
considerada conservativa, ou seja, o fator de decaimento é nulo. Os perfis no último ciclo de maré
foram determinados, para o caso específico do multiplicador igual a 1.
Apesar de aparentemente caótico, os resultados apresentados nos gráficos dizem muito a respeito do problema físico resolvido. Para comprova

Os testes foram feitos da seguinte maneira:
Foi aplicado como condição de contorno de maré
uma concentração de valor 1, enquanto na outra
ponta o valor usado foi 0 (zero). Como condição
inicial, usou-se concentração nula para todos os
outros pontos do domínio. Este tipo de abordagem
permite a simulação de uma quantidade significativa
de possíveis problemas físicos, e.g., na simulação do
movimento da frente salina, onde o valor de C/C0
seria resolvido no problema, este variando de 1 (maré) a 0 (rio) (BEREZOWSKY, 1996). O programa foi
executado para simular 10 ciclos de maré, sendo os
três primeiros usados para a convergência do resul-
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Perfil Temporal da DBO em Um Ciclo de Maré
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Figura 6 — Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e DBO igual a 200 ppm.
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Figura 7 — Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e DBO igual a 200 ppm,
em um estuário hipotético dez vezes maior que o trecho do Rio Cocó considerado.
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Figura 8 — Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e DBO igual a 200 ppm,
com coeficiente de decaimento de 0,3500.
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Figura 9 — Perfil de concentrações em um ciclo de maré, para multiplicador 1 e DBO igual a 200 ppm,
com coeficiente de decaimento de 0,3500, em um estuário hipotético dez vezes maior que o trecho
do Rio Cocó considerado.
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a comparação dos resultados com os obtidos por
NÓBREGA (1998), que por sua vez foram calibrados
com resultados de campo, apresentou perfis similares.
Com relação à solução de A-D, foi aplicado
um método pseudoespectral, explícito. Os métodos
espectrais têm como uma de suas principais características uma alta sensibilidade às condições impostas
pelo problema. Quaisquer descontinuidades, principalmente nos contornos, se transformam rapidamente em um fenômeno de Gibbs (BOYD, 2000),
que se caracteriza por soluções altamente oscilatórias nas vizinhanças destas descontinuidades. É então necessário que se tomem cuidados matemáticos
na hora de se definir as condições de contorno. Para
o caso do trecho do Rio Cocó estudado, o aumento
dos valores nos resultados dos perfis de concentração só pode ser explicado por um acúmulo de massa. Pelo formato dos mesmos, essa concentração está
ocorrendo no contorno do rio (lado direito dos
gráficos). Esta é uma instabilidade matemática que
indica que a condição de contorno (de valor fixo)
não é adequada. Para o comprimento considerado
do rio, esta condição não se adéqua à situação real,
ou seja, deveria haver uma condição oscilatória, fato
que é corroborado pelos dados de VILLELA (1988).
Assim sendo, os resultados de concentração, que são
acoplados aos resultados do escoamento pela equação de transporte, não deixam o domínio pelo processo de advecção.
Desta forma, repetiram-se os cálculos de A-D
para um novo estuário, hipotético, dez vezes maior
que o trecho do Rio Cocó estudado. Isto foi feito
com a finalidade de se obter uma dissipação natural
da onda hidrodinâmica ao longo do trecho considerado, de forma que a condição de contorno estacionária no rio fosse satisfatória. Obtiveram-se então
perfis de concentração fisicamente coerentes, ou
seja, com valores entre as duas condições de contorno aplicadas.
Os valores negativos encontrados nas Figuras 7 e 9 indicam oscilações típicas da função de
interpolação (polinômio de Chebyshev), denotando
a já mencionada sensibilidade dos métodos espectrais. Para um estudo destes ajustes, novos filtros,
além dos aplicados neste estudo (tudo ou nada e
“raised cosine”), devem ser testados. Apesar disso,
infere-se pelos gráficos que estes valores indicam
realmente concentração nula do poluente na região
em que os mesmos surgem.

ção da conformidade dos resultados com a realidade
física, foram testadas as mesmas condições em um
estuário hipotético, agora dez vezes mais comprido
(os valores de x foram multiplicados por dez). Os
perfis estão nas Figuras 6 e 7:
Para outros multiplicadores os resultados
são análogos. Para uma substância não-conservativa,
o programa foi executado com as mesmas condições, com exceção do coeficiente de decaimento,
que foi considerado 0,3500. Os resultados encontram-se nas Figuras 8 e 9.
Da mesma forma que no caso conservativo,
testaram-se as mesmas condições, desta vez em um
estuário hipotético, dez vezes maior que o trecho do
Rio Cocó estudado. Os perfis para um ciclo inteiro
de maré encontram-se no gráfico a seguir.

CONCLUSÕES
Foi desenvolvido um ambiente computacional, usando-se a linguagem C++ em ambiente visual,
com a finalidade de simular o comportamento de
uma zona estuarina, tanto do ponto de vista hidrodinâmico como do ponto de vista do movimento de
uma substância qualquer, de volume desprezível,
submetida a processos de A-D (Advecção-Dispersão).
O algoritmo desenvolvido usou interpolação dos
dados das seções, com a finalidade de se necessitar
de poucos pontos reais (cinco, de fato), uma vez que
campanhas de campo são comumente onerosas,
tanto do ponto de vista financeiro como de tempo.
Para a solução do problema hidrodinâmico,
utilizou-se o esquema explícito de MCCORMACK de
diferenças finitas. A aplicação do mesmo revelou-se
bastante satisfatória para condições estuarinas. Através de comparação com os resultados obtidos por
NÓBREGA (1998), constatou-se que no esquema
desenvolvido a frente de maré avançou mais. Estes
resultados estão de acordo com o obtido por VILLELA (1988), que analisou os perfis de carga hidráulica até uma distância de 24 km da foz, onde
ainda achou influência da maré. Este transformou-se
em um fato-chave para a análise dos resultados de AD. Isto implica dizer que, talvez o uso de uma condição de vazão estacionária no limite-rio do programa
não condissesse com a realidade do trecho do Rio
Cocó estudado, e um outro ponto devesse ser buscado, que atendesse este critério. Contudo as condições de contorno usadas foram as mesmas aplicadas
por NÓBREGA (1998), para fins de comparação.
Os resultados foram satisfatórios, tornando
a aproximação unidimensional factível, uma vez que
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NOMENCLATURA
x
z
Q
A
g
H
h
n
R
U
i
j
N
K
Sf
C
F


Tk ( )

coordenada de posição longitudinal, [L]
nível do fundo do leito do rio, [L]
descarga volumétrica, [L3/T]
área da seção de escoamento, [L2]
aceleração da gravidade, [L/T2]
elevação da superfície da água acima de um
Datum, [L]
nível da lâmina d’água na seção, a partir do
fundo, [L]
coeficiente de rugosidade de Manning [T.L1/3
]
raio hidráulico, [L]
velocidade do escoamento, [L/T]
número do nó na malha de espaço (adi
mensional)
número do nó na malha de tempo (adimen
sional)
número de nós do domínio espectral (adi
mensional)
taxa de decaimento de 1ª ordem de uma
substância, [T-1]
declividade de fricção, [L/L]
concentração da substância na área perpen
dicular ao fluxo [M/L3]
coeficiente de mistura longitudinal, [L2/T]
transformação linear de x, para o domínio
espectral
k-ésimo termo do polinômio de Chebyshev
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Use of a Spectral Method on a Non-Uniform Grid to
Evaluate Pollutant Dispersion in the River Cocó,
Fortaleza, Ceará State
ABSTRACT
This is study of resistance to the injection of an
organic load into the estuarine zone of a major source in
the Metropolitan Region of Fortaleza (CE), here involving
the River Cocó. For this a program was developed in C++,
to simulate flow and dispersion of pollutants in a specific
river reach that is under the direct influence of the tide. To
simulate flow, a form of the Saint-Venant equations was
used, with the appropriate contour conditions. In numerical resolution, an explicit scheme of finite differences was
applied, in this case that of MCCORMACK. Once the flow
profiles had been calculated, the Advection-Dispersion (AD) equation was used, with a 1st order decay factor to
simulate mass transport of BOD (Biochemical Oxygen
Demand). The program developed applied a pseudospectral
method with an explicit time step. The results found for
flow show the good fit of the MCCORMACK scheme to
estuarine situations, where the tidal movement makes the
flux go in one direction at one time, and in the opposite
direction the next. On the other hand, the results of A-D
show the sensitivity of the spectral methods to the contour
conditions imposed. ..
Key-words: spectral method, method of finite differences,
estuaries, water quality, River Cocó (CE).
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RESUMO
A pesquisa trata de simular a hidrodinâmica e a dispersão de agentes passivos na água aplicados ao estudo de
impacto ambiental (EIA) para aproveitamento hidrelétrico (AHE) de Ferreira Gomes I, localizado no médio rio Araguari —
Amapá/Brasil. Objetivo é analisar as mudanças físicas relevantes do escoamento do rio como um fator abiótico decisivo para
o equilíbrio do ecossistema aquático do reservatório futuramente formado. Além do escoamento são analisados os processos
físicos de dispersão de agentes passivos na água, especificamente representados por cargas contínuas inertes, antes e após o
enchimento do reservatório. A metodologia consistiu no uso de um sistema computacional CFX 11.0 para modelar e simular
numericamente o escoamento turbulento. O modelo de turbulência utilizado foi o k-ε padrão. Malhas computacionais em 3D
foram geradas para representar a geometria do sistema hídrico antes e após a construção do reservatório. Nos cenários
ambientais foram utilizados quatro valores de vazões sazonais em regime permanente: máxima, média, mínima e
“ecológica”. Os resultados indicaram significativa alteração tanto das características geométricas do canal natural quanto
do comportamento hidrodinâmico dos campos de dispersão de agentes passivos na água. Verificou-se que o período
hidrológico sazonal menos chuvoso pode ser o mais crítico no “controle” das vazões de montante do AHE Ferreira Gomes I,
principalmente pela operação da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (UHCN).
Como conclusão observou-se que os cenários ambientais indicam a importância de se utilizar o critério hidrodinâmico na
adoção de um regime de vazões “ecológicas”, pois os processos dispersivos de agentes passivos na água estão fortemente
vinculados com os ecológicos e com manutenção dos ciclos biogeoquímicos na água (taxa de renovação, regime de
escoamento: lótico ou lêntico). Os resultados mostram-se úteis na aplicação de métodos determinísticos objetivos para
representar o escoamento, quando se considera as forçantes abióticas no ecossistema aquático de inundação do reservatório e
aos usos múltiplos da água.
Palavras-chaves: Hidrodinâmica, dispersão de poluentes. Sazonalidade. Simulação. Vazão ecológica; AHE, Amapá.

gia hidrelétrica (PAULO, 2007, PINHEIRO; CUNHA, 2010).
Como conseqüência, pode ocorrer significativo impacto sobre algumas das complexas interações entre o meio biótico, abiótico e socioeconômico, tais como mudanças do comportamento do escoamento do corpo d’água, dinâmica de assoreamento e processos de sedimentação em reservatórios. Um dos exemplos mais interessantes são as
interações tróficas nos ecossistemas aquáticos que
dependem de variáveis como o número de links da
cadeia alimentar, ou a força e a posição da perturbação imposta sobre a cadeia (FRAGOSO JR, 2009).
Os rios possuem características hidrológicas,
morfológicas, químicas e ecológicas (espécies aquáticas) bastante variáveis, especialmente por serem
dinâmicas, algumas de difícil medição e influencia-

INTRODUÇÃO
Os rios têm provido a base para o desenvolvimento socioeconômico da humanidade, convivendo com os benefícios e dificuldades promovidos
pelos ciclos hidrológicos que cada período do ano
fornece (AMORIM e LUZ, 2006). Na maioria das
vezes as águas dos rios são utilizadas para propósitos
domésticos, industriais, agrícolas e principalmente
para a construção de barragens de geração de ener1
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vatório, promove um intenso processo de sedimentação. Em áreas de declividade acentuada, as partículas são transportadas para locais mais planos, onde na presença de escoamentos mais lentos se depositam (SOBRINHO, 1996). A deposição de sedimentos nas margens e leitos causa a modificação da secção transversal diminuindo a profundidade do rio,
além de provocar alterações no comportamento
dinâmico, distribuição e crescimento/consumo de
organismos aquáticos. A modificação destes fatores
em uma comunidade de fitoplanctons pode ocasionar impactos como a eutrofização do reservatório e
transformações bioquímicas das águas superficiais
(CUNHA, 2012) e dos sedimentos (FRAGOSO JR,
2004).
Para entender parte desses processos físicos
e ecológicos é necessário o uso e aplicação de modelos para permitir análises genéricas e explorar toda a
complexidade envolvida nos mesmos processos. Os
modelos utilizados no gerenciamento hídrico e ambiental geralmente descrevem o comportamento de
um sistema, isto é, são utilizados para reproduzir um
fenômeno de interesse sujeito a diferentes entradas.
Entretanto, também podem ser utilizados para avaliar melhores soluções quando o interesse é otimizar
aspectos econômicos, sociais ou ambientais, normalmente indicados por metas de qualidade da
água, otimização de geração de energia e custos
(FRAGOSO JR, 2000).
De acordo com Fragoso Jr. (2009) a aplicação de modelos está presente em diferentes fases do
gerenciamento de recursos hídricos, dependendo
do propósito do estudo: a) identificação do estado
atual da bacia ou trecho estudado, (estimativa de
geração de resíduos e de eventos chuvosos e não
chuvosos críticos, avaliação do uso das águas, ocupação do espaço físico); b) quantificação do volume de
carga gerada pela bacia; c) estado do ecossistema
aquático (nutrientes, monitoramento de vazão e a
amostragem de indicadores de qualidade da água);
d) testes de alternativas (projeção dinâmica do crescimento de populações, uso do solo e cargas de
nutrientes em cenários futuros); e) seleção de cenários que promovam os menores impactos sobre os
ecossistemas aquáticos e maximize os benefícios
socioambientais e econômicos; f) aplicação, monitoramento e manejo de bacia (variáveis ecológicas no
ecossistema aquático), etc. O foco deste estudo será
para a seleção de cenários dependentes da vazão.
O motivo pelo qual se optou por estudos de
cenários de vazão no presente estudo foi em decorrência de que este último parâmetro hidráulico tem
sido negligenciado e desconectado dos fatores bióticos aquáticos em estudos de impactos ambientais

das pela sazonalidade climática ou localização geográfica.
A vazão desempenha um papel fundamental
na ecologia dos ecossistemas lóticos, constituindo-se
em fator determinante na estrutura e diversidade
das comunidades bióticas. A modificação do regime
hidrológico altera a velocidade, profundidade escoamento, regime de transporte sólido e morfologia
do leito, temperatura e qualidade da água (PAULO,
2007).
Em ambientes aquáticos os processos que
determinam a heterogeneidade, entendida como
diversidade estrutural do ambiente, estão intimamente ligados ao regime fluvial, que determina fatores como profundidade, velocidade da corrente,
tipo de substrato e forma do canal. Segundo Benetti
et al. (2003) apud Paulo (2007) estes são: a) corrente (hidrodinâmica), que afeta a distribuição de muitas espécies de organismos aquáticos que habitam
zonas mais lentas ou mais rápidas dos rios. É importante para o transporte de nutrientes e a remoção
de dejetos. Segundo Amorim e Luz (2006) atualmente há um consenso de que a vazão ecológica
deve variar durante o ano, aproximando-se do regime hidrológico natural, que é particular para cada
rio - “paradigma das vazões naturais”. O regime hidrológico fluvial é caracterizado pela variabilidade
dos fluxos, tanto no sentido de montante para jusante como no sentido vertical e lateral, além da
dimensão temporal. Mas, apesar de diversos estudos,
a ecologia não tem conseguido fornecer subsídios
imediatos para soluções de problemas ambientais,
com predições seguras; b) substrato, que em leitos
de rios de áreas montanhosas e nascentes é comum
encontrar, como pedras e pedregulhos. Estes, por
sua vez, são importantes para a desova de muitas
espécies que os utilizam para proteger seus ovos da
correnteza e dos predadores. A disponibilidade de
substratos adequados influencia a distribuição e
abundância de peixes; c) temperatura, que afeta o
metabolismo dos organismos, a disponibilidade de
alimentos, seu consumo e conseqüentemente exposição a predadores; d) oxigênio dissolvido OD e
consumido (DBO), são considerados fatores limitantes da vida nos ecossistemas aquáticos, dependendo
principalmente das correntes e têm papel fundamental de renovar a água provendo o necessário
gradiente na concentração de oxigênio dissolvido
requerido para a sobrevivência dos peixes e seres
aquáticos superiores. Muitos organismos não conseguem satisfazer suas necessidades de oxigênio em
vazões baixas e altas temperaturas.
Já o solo, que podendo ser desagregado e alterado pelo desflorestamento e formação do reser-
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manutenção do equilíbrio do fluxo de energia no
decorrer do tempo. As comunidades biológicas formam uma seqüência de espécies sincronizadas que
se revezam sazonalmente. Quando uma espécie
completa seu crescimento ela é substituída por outra, que exerce a mesma função, distribuindo ao
longo do ano a utilização da energia (AMORIM e
LUZ, 2006). O conceito do contínuo fluvial descreve
a estrutura e função de comunidades ao longo de
um sistema fluvial sem interferências antrópicas,
fornecendo subsídios para a integração de processos
bióticos e abióticos.
Statzner e Higler (1985) apud Amorim e Luz
(2006) defendem modificações da base teórica do
RCC(River Continuum Concept), pois alguns dos princípios do conceito ou estão em conflito com o conhecimento atual da ecologia fluvial ou estão abertos às várias interpretações. Os referidos autores
sugeriram a exclusão dos princípios da maximização
da utilização da energia por revezamento de espécies; da ausência de sucessão e invariância temporal
em comunidades lóticas e dos mecanismos específicos comandando a alta diversidade biótica em regiões médias do rio. O conceito da descontinuidade
serial (CDS) foi proposto por Ward e Stanford
(1983) como uma extensão do conceito do contínuo fluvial. No modelo de Vannote (1980), o CDS
prevê respostas de ecossistemas fluviais para fluxos
regulados e propõe que os rios têm uma tendência
para recuperar suas condições naturais a partir de
certa distância de uma barragem (BRITO, 2008;
BÁRBARA, 2006).
Ward e Stanford (1995) estenderam o conceito acrescentando a dimensão lateral, além da
longitudinal. Stanford e Ward (2001) apresentaram
medidas de distâncias descontínuas para nove rios
em seis países confirmando a predição do conceito.
A expansão baseou-se em estudos sobre planícies
inundáveis que passaram a ocorrer a partir de 1980,
tal como o conceito do pulso de inundação.

de aproveitamentos hidrelétricos. Desta forma os
estudos hidrodinâmicos acoplados aos fenômenos
de dispersão de agentes passivos na água são estratégicos para a gestão de recursos hídricos, especialmente onde há pouca informação ou disponibilidade de dados.
Além disso, a análise de cenário de vazão integrada a processos de dispersão de agentes passivos
do escoamento permite um melhor entendimento
sobre a dinâmica espacial e sazonal dos fenômenos
físicos intrínsecos às modificações do corpo hídrico
impactado, antes e após o enchimento do reservatório. Deste ponto de vista é possível avaliar como
ocorrem os processos dispersivos em períodos considerados críticos do escoamento ao longo de períodos sazonais, especialmente durante a estiagem.
Neste período seco há uma preocupação recorrente
quanto à aplicação de critérios “ecológicos” de outorga de uso múltiplo de recursos hídricos.
Portanto, os cenários hidrodinâmicos integrados aos de qualidade da água podem ser consideradas ferramentas úteis de suporte a decisão para
os planos básicos de ecossistemas aquáticos na bacia
hidrográfica em questão. Na presente pesquisa utilizou-se o software CFX 11.0 por estar disponível no
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
Tropical (PPGBIO) e ao Laboratório de Modelagem
e Simulação do Curso de Ciências Ambientais
(CCAM/UNIFAP) desde 2009 para o desenvolvimento de estudos hidrodinâmicos e qualidade da
água em bacias hidrográficas.
Modelos de funcionamento de ambientes fluviais:
conceito do contínuo fluvial
De acordo com Amorim e da Luz (2006) o
conceito do contínuo fluvial (River Continuum Concept - RCC), proposto por Vannote et al (1980) apud
Amorim e da Luz (2006) é baseado na teoria do
equilíbrio de energia da geomorfologia fluvial, a
qual afirma que desde a nascente até a foz as variabilidades físicas dentro do sistema fluvial apresentam
um contínuo gradiente de condições. Neste conceito, os processos fluviais são destacados apenas nas
dimensões longitudinal e temporal, desprezando os
efeitos da profundidade e das inundações laterais
sazonais.
As comunidades biológicas fluviais se ajustam a este gradiente de condições de forma a utilizar eficientemente a entrada de energia, com o mínimo de perda. Para isso, comunidades que se estabelecem a jusante dão continuidade aos processos
ineficientes de montante. Além da busca por eficiência energética ao longo do rio, existe também a

Conceito do pulso de inundação
O regime hidrológico fluvial é caracterizado
pela variabilidade dos fluxos, tanto no sentido de
montante para jusante como no sentido vertical e
lateral, além da dimensão temporal. Nos períodos
secos as águas fluem pelo leito de vazante variando
até o leito menor, e nas cheias, o nível do rio varia
entre o leito menor e o sazonal maior que é regularmente ocupado, pelo menos uma vez ao ano,
alagando a planície de inundação. O leito maior
excepcional apenas é submerso nas enchentes, em
intervalos irregulares.
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A inundação das áreas marginais auxilia o
processo de decomposição, pois no leito do rio existem maiores níveis de oxigênio dissolvido. A matéria
orgânica degradada e acumulada no solo durante o
período seco é incorporada à água, retardando o
assoreamento das lagoas marginais, pois evita o acúmulo de material nestes ambientes. Além disso,
propicia a colonização de macroinvertebrados e
microorganismos que incorporam nitrogênio no
material em decomposição (THOMAZ et al., 2003).
Ao iniciar o decréscimo do nível d’água, os
ambientes lacustres desconectam-se do leito principal do rio, drenando sedimentos e aumentando o
nível de oxigênio dissolvido nas lagoas (Henry,
2003). No decorrer do período de baixos níveis
fluviométricos as plantas aquáticas que se beneficiaram das áreas alagadas no período de cheia morrem
e liberam nutrientes para as áreas inundáveis que
estão expostas. Esses nutrientes são acumulados no
solo e utilizados pela vegetação terrestre que irá se
desenvolver (THOMAZ et al., 2003).
A entrada de sedimentos e de matéria orgânica fornece a matéria prima que cria a estrutura
física do habitat, os substratos e os locais de desova e
armazena os nutrientes que sustentam as plantas e
os animais aquáticos (BARON et al., 2003). Durante
as cheias, a retenção de sedimentos e matéria orgânica pelas raízes da vegetação forma microhabitat
para pequenos animais e outras plantas que se fixam
nesse substrato (PEDRALLI; TEIXEIRA, 2003).
Assim como a vegetação, os ciclos biológicos
da fauna estão sincronizados com as variações sazonais do regime hidrológico. As características das
vazões, como as amplitudes, durações, freqüências,
taxas de recessão e ascensão e a época em que ocorrem as cheias e secas, acionam processos migratórios
com a finalidade de reprodução ou busca por alimento. Além disso, as inundações facilitam a distribuição de organismos pelo rio, já que as suas águas
podem conectar-se com lagoas localizadas nas planícies fluviais (BARON et al., 2003), proporcionando
diversidade de habitat para peixes adultos e condições de sobrevivência para alevinos.
Quando inicia o período de vazante as águas
escoam das planícies para o leito do rio, desconectando lagoas marginais e provocando o isolamento
de alguns animais que não conseguem fugir na
mesma velocidade das correntes, tornando-se alimento necessário para predadores maiores, além de
tornar as condições do ambiente favoráveis a espécies da fauna e flora que são diferentes dos períodos
de cheia.
A alternância na situação do ambiente — períodos de cheia e seca — fornece oportunidade a

Assim, baseado nas características fluviais de
grandes rios tais como Amazonas e Mississipi, o conceito do pulso de inundação foi formulado a partir
de discussões sobre grandes rios e a aplicabilidade
do Conceito do Contínuo Fluvial em grandes sistemas rio — planície de inundação (JUNK et al, 1989).
Este conceito enfoca as trocas laterais de água, nutrientes e organismos entre o canal do rio e a planície conectada.
De acordo com Junk et al (1989), as flutuações de nível d’água ou os pulsos de inundação periódicos controlam os sistemas de planície que se
ligam aos corpos d’água por intermédio de uma
zona úmida transicional, determinando a dinâmica
espacial e sazonal de comunidades de plantas e animais, produção primária e secundária e ciclo de
nutrientes.
Algumas respostas sobre como ocorrem esses fenômenos podem ser explicadas à luz do entendimento das variações espaciais e sazonais da
hidrodinâmica do escoamento (PINHEIRO et al.,
2010).
Importãncia ecológica das planícies inundáveis
De acordo com Christofoletti (1981), a alternância entre inundação e emersão é o aspecto
fundamental que controla a erosão e a deposição
nas planícies definindo comunidades bióticas, processos biológicos e ambientes característicos em
ecossistemas fluviais. Allen (1970) apud Amorim e
Luz (2006) descreveu o processo de inundação das
planícies em uma seqüência de quatro fases (transbordamento das águas do rio para as planícies de
inundação; enchimento das planícies de inundação;
esvaziamento das planícies de inundação e secamento das planícies de inundação).
Os ambientes rio-planície de inundação são
caracterizados pela transição entre os ecossistemas
aquático e terrestre, refletindo no desenvolvimento
de vegetação específica. A disponibilidade de áreas
úmidas em períodos que ocorrem naturalmente
durante o ano permite a germinação de espécies da
flora aquática e anfíbia de ciclo curto.
As espécies vegetais mais tolerantes à umidade se desenvolvem próximas ao curso d'água e as
espécies características de solos bem drenados crescem próximas à zona terrestre (OLIVEIRA, 2004).
A vegetação ciliar tem papéis importantes
na biodiversidade do rio, além de controlar o excesso de nutrientes e sedimentos que alcançam o seu
leito, por meio do alagamento sazonal das planícies,
forma corredores que interligam os remanescentes
de matas (PEDRALLI; TEIXEIRA, 2003).
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utilizam regressões múltiplas e métodos informais.
Mas todos apresentam limitações quanto a uma
conceituação definitiva a este parâmetro.
No presente estudo é desenvolvido uma abordagem sobre o tema a partir do uso de simulação
numérica da hidrodinâmica espaço-temporal sazonal para elaborar cenários do atual e futuro escoamento no trecho impactado.
O objetivo da pesquisa é modelar e simular
a hidrodinâmica do escoamento superficial do canal
e a dispersão de agentes passivos no escoamento
(agentes físicos, químicos ou biológicos) no trecho
impactado do rio Araguari. O propósito é dispor de
subsídios técnicos para analisar os aspectos sazonais
da vazão “ecológica” no rio Araguari.
A hipótese da pesquisa é que, segundo as
variações espaço-sazonais das vazões, há uma tendência de modificação significativa das características hidrodinâmicas e dispersivas de agentes passivos
na água. Estas mudanças influenciam determinantemente a dinâmica de agentes passivos na água,
perceptivelmente passando de ambiente lótico para
lêntico logo após o enchimento do reservatório.
Assim, a quantificação de “perturbações” das características do escoamento pode ser determinante na
avaliação da mudança do comportamento da dinâmica ecossistêmica do corpo hídrico.
Neste aspecto, a principal contribuição desta pesquisa é seu caráter inovador específico envolvendo o acoplamento entre a hidrodinâmica e os
processos dispersivos antes e após enchimento de
reservatório de hidrelétrica durante períodos críticos do escoamento. Neste aspecto, são considerados
principalmente os detalhes físicos dos fenômenos
hidrodinâmicos ao longo de um período sazonal
anual, especialmente concernente ao que atualmente se conhece como vazão “ecológica” em ambientes
com poucos dados disponíveis para análises mais
aprofundadas sobre o tema.

todos os organismos, em épocas distintas, de sobrevivência no meio. Assim, todos os processos biológicos que ocorrem no ecossistema são interligados e
sincronizados com fatores abióticos. Qualquer alteração no padrão da dinâmica fluvial desarmoniza o
sistema rio - planície de inundação desregulando o
fluxo de nutrientes e sedimentos e descontrolando a
relação entre o regime hidrológico e o ciclo de vida
da fauna e flora. Esta influência foi registrada no
Médio Rio Araguari, a montante e próximo do reservatório da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes,
especialmente em relação à distribuição e ocorrência de espécies planctônicas no eixo espacial e sazonal (CUNHA, 2012).
Aplicabilidades dos conceitos na determinação de
vazões ecológicas
A implantação de barragens em um curso
d’água tem diversas finalidades voltadas para o desenvolvimento econômico e social de uma região,
tais como geração de energia elétrica, retenção de
água para irrigação, abastecimento de cidades, controle de inundações etc (CUNHA e al., 2010).
Para minimizar os problemas gerados pela
implantação de barragens vêm sendo desenvolvidas
metodologias para determinar quanta água deve ser
mantida no leito do rio a fim de proteger o ecossistema aquático. Porém, diversos estudos recentes
(COLLISCHON et al., 2005; LUZ et al., 2005;
O’KEEFFE, 2006; AMORIM e CIDREIRA, 2006;
PAULO, 2007) afirmam que a saúde do ambiente
aquático-terrestre depende da variação sazonal da
vazão do rio e não de um nível médio ao longo de
todo ano. Neste artigo, essa variação sazonal cujo
propósito é a proteção ambiental denomina-se de
regime de vazões “ecológicas” que conjuntamente
com os múltiplos usos, forneceria ao ecossistema
aquático condições de diversidade de habitat. Com
isso, o regime fluvial passa a ser controlado de acordo com as demandas de uso da água pelo homem,
atenuando cheias e secas a fim de tornar o rio e a
disponibilidade hídrica “regularizados”. Segundo
Pinheiro e Cunha (2010), na Amazônia, tem sido
posto como justificativa os aproveitamentos hidrelétricos a fio d’água, ou seja, não são considerados
como de regularização. Isto é, o nível d’água permanece “constante”, o que não é uma afirmação
discutível e nem sempre verificada.
Para a determinação da “vazão ecológica”
tem sido utilizado métodos variados, com classificação em vários grupos. Benetti et al. (2003) subdividiram os grupos de métodos desenvolvidos por diversos autores em seis categorias, acrescentando as que

MATERIAS E MÉTODOS
O desenvolvimento deste estudo partiu da
idéia de que os métodos tradicionais para definição
de fluxos ecológicos adotam um valor único que não
reflete a realidade natural do sistema aquático. Verifica-se que as vazões que permanecem no leito do
rio podem ser superiores à vazão mínima necessária
para manter as funções ecológicas do ecossistema
aquático em um momento específico do ano, fornecendo a falsa impressão que o ecossistema está preservado (LANNA, 1999 apud AMORIM e LUZ,
2006).
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A tendência dos estudos atuais de metodologias para determinação de vazões “ecológicas” é
respeitar as particularidades ambientais de cada
região do rio baseando-se na mimetização do regime
hidrológico natural e devendo manter um fluxo
adequado em quantidade, qualidade e sincronismo
com os processos bióticos do sistema rio-planície de
inundação. Tais conceitos são orientações teóricas
para o desenvolvimento de novos cenários de regulação que minimizem impactos sociais e ecológicos
na bacia.
No Brasil, a Resolução 37 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH nº 37) estabelece diretrizes para a outorga de recursos hídricos
para a implantação de barragens em corpos de água
de domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da
União. Para fins desta resolução é definida uma
vazão de restrição, como a vazão que expressa os
limites estabelecidos para que haja o atendimento
satisfatório aos múltiplos usos dos recursos hídricos
e que orienta a operação do reservatório (MACHADO, 2006). No rio Araguari o reservatório da UHE
de Coaracy Nunes (UHECN) foi estudado por Bárbara (2006) e Brito (2008) os quais mostraram a
necessidade do maior entendimento sobre as interações entre hidrodinâmica e os processos biogeoquímicos daquela barragem.

(a)

Área de Estudo
Na Figura 1 (a) é mostrada a localização do
Estado do Amapá e o trecho de estudo. Segundo
PROVAM (1990) estes estão localizados no médio
rio Araguari, entre as localidades de Ferreira Gomes
e Porto Grande. Trata-se de um trecho juvenil, com
muitas corredeiras, cujo desnível total é de 54,40 m
em 42 km, resultando em um declive médio de
1,297 m/km.
O trecho do AHE Ferreira Gomes I está localizado entre as coordenadas 0° 54.433'N/ 51°
14.277'W (ponto mais a montante) e 0° 51.284'N/
51° 11.696'W (ponto mais a jusante). Corresponde
cerca 7,67 km do Rio Araguari. Como referência de
seus extremos se localizam a montante do vertedouro e a turbina da UHE de Coaracy Nunes a jusante
da ponte da BR-156. Mais para jusante, encontra-se a
cidade de Ferreira Gomes (Figura1b). Na Figura 1 o
sentido do fluxo do rio é da esquerda para a direita.
Na parte sudeste da Figura 1 está localizada a cidade
de Ferreira Gomes. A partir das linhas azuis claras
contornando as margens do canal original é possível
perceber a significativa mudança da geometria do
canal original.

(b)

Figura 1- a) Estado do Amapá e a bacia hidrográfica do rio
Araguari com a área de estudo específico circunscrita em
círculo vermelho; (b) futuro reservatório de Ferreira
Gomes I a jusante do reservatório contíguo à atual
UHECN. Fonte: Ecotumucumaque (2009).

Modelo de Turbulência k-ε
Segundo Versteeg e Malalasekera (1995) e
Machado (2006), um modelo de turbulência pode
ser considerado como um procedimento computacional utilizado para fechar o sistema de equações
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que representam o escoamento médio da corrente,
segundo o qual uma maior ou menor variedade de
problemas genéricos do escoamento pode ser calculada. Para a maioria das propostas de engenharia é
desnecessário resolver detalhes das flutuações do
escoamento turbulento. Assim, somente os efeitos
da turbulência sobre o escoamento médio são usualmente requeridos. Em particular, sempre necessitamos de expressões para as tensões de Reynolds
(produto das flutuações turbulentas). Portanto, para
um modelo de turbulência ser útil em uma proposta
geral, o código deve ter uma ampla variedade de
aplicabilidade, além de acurado, simples e econômico em sua execução.
Versteeg e Malalasekera (1995) sugerem ainda que um dos modelos mais úteis na resolução
do conjunto de equações que descrevem as equações algébricas a serem resolvidas para o transporte
das tensões de Reynolds é o modelo k-  . O modelo
padrão k-  apresenta duas equações, uma para k e
outra para  fundamentadas no melhor entendimento dos processos relevantes que causam mudanças dessas variáveis.
A energia cinética turbulenta k é definida
como a variância de flutuação da velocidade. No
sistema internacional de medidas sua unidade é
m2/s2.  é a dissipação de energia cinética turbulenta (a taxa na qual a energia cinética turbulenta se
dissipa no escoamento) e tem dimensões de k por
unidade de tempo, m2/s3.
A equação da continuidade no modelo k- 
torna-se:


  (U )  0
t

ef    t

(4)

O modelo pressupõe que a viscosidade de
turbulência é diretamente proporcional ao quadrado da energia cinética turbulenta e inversamente
proporcional à dissipação da turbulência:
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(5)



C é uma constante adimensional identificada na
Tabela 1.
Os valores k e  são obtidos por intermédio
da equação de transporte da energia cinética turbulenta e da taxa de dissipação:
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Onde C1, C2, k  são constantes (Tabela
1). Pk é a turbulência produzida devido a viscosidade
e as forças flutuantes, apresentada na forma abaixo:
2
Pk  μ t U (U  U T )    U(3  t   U  k )  Pkb
3

(1)

(8)

onde Pkb é a turbulência flutuante.
e a do momentum:
U
   (  U  U )    (  ef  U ) 
t
  p '   (  ef  U )T  B

O agente dispersivo é definido pelo próprio
usuário e resolvido pelo CFX usando uma equação
de transporte (acoplada ao escoamento hidrodinâmico, denominada pela variável genérica de massa
ɸ) (AMORIM e CIDREIRA, 2007).

(2)

Tabela 1 - Constantes para a equação de transporte
do modelo k -  .

onde B é a soma das forças, μef é a viscosidade efetiva da turbulência, e p’ é a pressão modificada, definida pela Eq. 3:
2
2 
(3)
p '  p  k  t  U
3
3

Constantes

onde μt é a viscosidade de turbulência. O modelo k ε é baseado no conceito de viscosidade turbilhonar,
definida da seguinte forma:
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Adimensionais
1.44
1.92
0.09
1.00
1.30
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Para o transporte de escalar (genérico dissolvido na água) a forma geral da equação de transporte para uma variável adicional (massa ou poluente) é definida pela Eq. 9:
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t
 
 


(9)

Onde, S  é um termo fonte volumétrico,
com quantidade conservada por unidade de volume
e tempo. D  é a difusividade cinemática para o escalar e Sc é o número de Schmidt para a turbulência e
μt é a viscosidade turbulenta.
Aproximações das Características do Domínio
Computacional do Reservatório

(a)

Para a representação do trecho estudado,
considerou-se um domínio em que o fundo é levemente plano com breves e suaves desníveis de fundo, indicando as variações físicas aproximadas
d’água (batimetrias neste reservatório é atualmente
inexiste). A profundidade máxima estimada para
Ferreira Gomes I foi de 10 m, obtendo—se uma profundidade média de 7,5 m. A secção transversal do
rio foi aproximada à forma trapezoidal (PINHEIRO
e CUNHA, 2010). O escoamento foi considerado
como de características predominantemente bidimensionais, adotando-se uma profundidade prómediada variando suavemente ao longo de três trechos de observação utilizados como aproximação
para este estudo.
Devido às irregularidades nas bordas do
domínio computacional foi necessário um maior
refinamento da malha computacional nestas regiões. O domínio antes do alagamento apresentou-se
com 230.546 elementos e 81.214 nós (Figura 2a). E
o domínio depois do alagamento com 149.171 elementos e 548.714 nós (Figura 2b).
A discretização do domínio foi feita de forma não-estruturada utilizando elementos tetraédricos, devido a versatilidade com a complexa geometria do domínio e facilidade de manuseio deste tipo
de malha para adaptabilidade numérica. (FIALHO,
2008).
Em relação aos dados de entrada, foram definidos quatro cenários ou simulações da hidrodinâmica nos trechos de estudo. O primeiro para vazão mínima, o segundo para vazão média, o terceiro
para a vazão máxima e o quarto para vazão “ecológica” (Tabela 2).

(b)
Figura 2- Malha computacional de (a) AHE Ferreira
Gomes I antes do alagamento; e (b) após o futuro
alagamento.

Tabela 2 - Dados de vazão nas fronteiras de entrada de
fluido do domínio de estudo.
Vazão (m³/s)
Domínio
Ferreira
Gomes I

Mínima

Média

Máxima

“Ecológica” **

320,49

1206,09

1759,8

73,74

** Vazão ecológica estimada como menos de 1/3 da mínima.
Fonte: Provam (1990), Ecotumucumaque (2009) e Pinheiro e
Cunha (2010).
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Com os dados das vazões para cada cenário
foram definidas as velocidades normais na secção
reta da fronteira do volume de controle (potenciais
reservatórios), correspondente a entrada de fluido
de montante, utilizando a equação 10. As condições
de fronteira podem ser vistas na Figura 3.

Q 

U
A

(10)

Desnível

Onde A é a área da interface de fronteira.
Observa-se que a fonte contínua de massa é o agente
passivo do escoamento indicado por um círculo em
vermelho (local da fonte) na Figura 3.
As condições de fronteira (setas pretas) de
entrada (inlet) e saída (outlet) foram definidas no
Ansys® CFX-Pré 11.0. As simulações seguiram o
regime estacionário de escoamento. A temperatura
foi considerada isotérmica a 27 °C (climatológica —
CUNHA et al., 2010). Foram escolhidas vazões que
caracterizassem cada período sazonal (média de 30
anos), não havendo variação da mesma no tempo
(FENTON, 2007; CHOW, 1959).
A fonte de massa, ou taxa de emissão do “agente passivo” foi considerada como sendo constante e similar ao comportamento de um traçador.
Exemplos são as plumas de algas (fitoplâncton, zooplâncton, ou poluente). Uma preocupação prática
nesta análise seria os blooms de algas em reservatório
(clorofila a). Mas o escalar pode ser representado
por plumas de matéria orgânica, combustível, poluição ou lançamento de resíduos, etc.
As taxas de emissão do agente passivo no escoamento e sua localização em cada simulação foram mantidas iguais antes e após o enchimento do
reservatório, para efeito de análise comparativa do
comportamento das plumas dispersas no canal (atual e após futuro barramento e operação) do AHE
Ferreira Gomes I (Tabela 3).

(a)

(b)
Fonte de massa ou de agentes passivos na água (físico,
químico

Vertedouro (operação) (operação UHECN)

0,001

Botafora (construção AHE FG-I)

0,003

+

pontos

de

monitoramento

da

RESULTADOS
Os resultados são apresentados na seguinte
ordem: apresentação campo de velocidade seguida
da apresentação do campo de dispersão da respectiva pluma de um agente passivo genérico gerado por
três fontes de massa contínuas indicadas por círculos vermelhos da Figura 3 (esquerda acima, vertedouro; esquerda abaixo, turbinas (canal de fuga),
direita próximo da saída, “bota fora” (área de construção da barragem AHE FG-I).
Nas análises duas situações foram consideradas, uma antes e outra pós a construção do reservatório (cenários). Os dados de vazão foram obtidos
do sistema de monitoramento da Usina Hidrelétrica

(kg/s)
0,002

biológico.

Figura 3 - Condições de contorno e iniciais: (a) canal atual
e (b) após construção da barragem.

Taxa de Emissão

Canal de fuga (operação UHECN)

ou

concentração de poluentes.

Tabela 3 - Dados de vazão nas fronteiras de entrada de
fluido do domínio de estudo.

Fontes contínuas de Massa

Saída

Entrada
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de Coaracy Nunes (médias das séries históricas de
montante ao AHE FG-I).
As análises numéricas seguintes não contemplam nenhuma tentativa de calibração do modelo em relação ao escoamento ou ao processo dispersivo de agentes passivos, visando tão somente uma
análise preliminar holística do problema. Portanto,
esta análise deve ser considerada como simplificada,
na qual se avaliam os processos físicos decorrentes
apenas dos efeitos das vazões sazonais alteradas sobre o sistema aquático a ser impactado.
Apesar das simplificações realizadas na presente análise, entretanto, houve um esforço significativo dos autores para tornar o resultado geral o
mais didático possível, com a visualização da variação das perturbações hidrodinâmicas e dispersivas e
suas potenciais conseqüências sobre os processos
dispersivos e ecológicos.
A seguir são indicadas as significativas mudanças do comportamento hidrodinâmico e dispersivos das plumas, considerando que o AHE Ferreira
Gomes I irá operar à “fio d’água”, ou seja, com o
nível do reservatório “constante”. Neste caso, o
comportamento hidráulico do reservatório formado
deverá ser semelhante ao aqui analisado sem alterações significativas da nova geometria pós- construção
da barragem, apesar da variação sazonal das vazões.
É bom observar que em todos os cenários descritos a
seguir o escoamento ocorre da esquerda (montante) para a direita (jusante).

zonas de tendências à recirculação, porém caracterizando escoamentos mais lênticos.

(a)

Simulação do Cenário1: Vazão Mínima

Na Figura 4 observam-se os campos de velocidade cujos valores estão respectivamente entre 0 a
0,8 m/s no trecho original (Figura 4a). Na situação
alagada foram encontrados valores entre 0 e 0,1 m/s
(Figura 4b). Os maiores gradientes de tensões se
localizaram nas regiões de entroncamento, identificadas pelas cores vivas da escala (canal de fuga da
UHECN à montante).
Nas figuras 4a e 4b observa-se que na entrada onde se localiza o canal de fuga da UHE de Coaracy Nunes (UHECN) a intensidade da velocidade é
maior que no canal do vertedouro, pois no período
estudado a vazão no vertedouro é próxima de zero
(período de seca). Ainda em relação a vazão mínima, com o novo reservatório, o padrão do escoamento no trecho apresenta mudanças significativa.
As regiões próximas das bordas do trecho com o
novo barramento são quase todas constituídas por

(b)
Figura 4 - Campo de velocidade do escoamento para os
domínios: (a) canal atual e (b) após construção da futura
barragem.

Em relação aos processos dispersivos, para o
cenário 1 de estiagem (antes e após o novo reservatório), observa-se que as plumas de poluentes, emitidas pelas 3 fontes da simulação do canal atual
(pontos vermelhos da Figura 5a), tendem a estacionar próximas aos mesmos. Isso pode indicar uma
tendência ao acúmulo dos agentes passivos nesses
locais. Provavelmente em conseqüência da baixa
velocidade de escoamento. A exceção é o ponto

76

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.1 –Jan/Mar 2013,67‐85

fonte localizado no canal de fuga, que devido a maior velocidade do fluxo turbinado, os poluentes tendem a se dispersar um pouco mais por uma área
mais extensa do escoamento.(Figura 5b).

entre rio e solo, os quais surgem como um dos principais problemas ecológicos já considerados na introdução do presente artigo.
Na Figura 5b os poluentes concentram-se
nos mesmos pontos onde a velocidade do escoamento é baixa. Mas a pluma originada pela fonte
pontual do canal de fuga atinge uma área maior do
domínio, quando comparada à Figura 5a, porém
com níveis de concentração menores que no cenário antes do barramento.

(a)

(a)

(b)
(b)
Figura 5 - Dispersão das plumas poluentes ao longo dos
dois trechos. (a) canal atual e (b) após construção da
futura barragem.

Figura 6 - Campo vetorial da velocidade pra uma vazão
média anual nos domínios: (a) canal atual e (b) após
construção da futura barragem.

É importante observar que, com a geometria modificada do novo reservatório, surgem zonas
lênticas com baixas velocidades, justamente próximas das zonas dendríticas laterais do novo reservatório e ausentes no canal original. Do ponto de vista
ecológico, é nessas zonas que podem surgir problemas ecológicos, como focos de vetores transmissores
de doenças e significativas alterações nas interações

Simulação Cenário 2: Vazão Média

As máximas velocidades médias encontradas
no reservatório de Ferreira Gomes I, na anterior
(Figura 6a) à construção da barragem, foram da
ordem de até 2,8 m/s, normalmente localizadas nos
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estreitamentos e regiões contraídas próximas às
margens do canal rochoso. Na Figura 6b a velocidade máxima média encontrada foi de 0,26 m/s, cujo
escoamento torna-se mais lento com o futuro reservatório. Observa-se que nos dois casos o fluxo oriundo do vertedouro da UHE Coaracy Nunes tem
influência mais efetiva no escoamento, alterando
toda a dinâmica do escoamento.

Em ambos os domínios, anterior e posterior ao alagamento, o fluxo do vertedouro soma-se com o proveniente do canal da turbina. A velocidade 0,2 m/s é
predominante por uma grande área do canal na
situação de formação do reservatório.

(a)

(a)

(b)
Figura 8 - Campos de velocidades para vazão máxima:
(a) canal atual e (b) após construção da futura barragem.

(b)
Em termos dispersivos observa-se que o aumento da vazão provoca maior espalhamento das
plumas. No caso do canal original o ponto denominado “bota-fora” (próximo da saída) ainda representa certo risco, pois os poluentes tendem a se
manter estacionados nesta região (Figura7a). No
cenário posterior (Figura 7b) as plumas se dispersam por um trecho maior, mas com uma concentra-

Figura 7. Plumas de poluentes e dispersão na vazão
média: (a) canal atual e (b) após construção da
futura barragem.

Na Figura 7 nota-se que a velocidade do escoamento aumenta por todo o domínio, quando
comparada com a análise anterior da vazão mínima.
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ção menor que a da simulação anterior ao alagamento. Observa-se também que o formato das plumas tornaram-se significativamente diferentes.

cada também pela subestimação da profundidade
naquele referido ponto, haja vista que a profundidade foi mediada ou aproximada em três partes do
domínio computacional, com tendência a maiores
erros neste trecho específico (Figura 8a).
Quando a profundidade se eleva o nível da
do fluxo da secção transversal logo a jusante, quando a velocidade do escoamento decai em média
para aproximadamente 0,4 m/s, visto que somente a
área varia, mas não a vazão (Figura 8b).
Em relação às plumas de poluentes (Figura
9), no cenário 3, também se observa o aumento da
velocidade em todo o domínio, cuja conseqüência
principal é o aumento da turbulência e da dispersão. Porém, um efeito contrário da diluição ocorre.
Na simulação anterior ao alagamento os poluentes
ocupam grande parte do trecho, mas sua concentração é de uma ordem menor do que nos outros cenários.
Na simulação com novo reservatório observa-se a localização dos mesmos pontos críticos do
escoamento. Apesar do aumento da dispersão neste
caso, por outro lado, também há o efeito significativo de diluição das plumas, como pode ser observado
pela ordem de grandeza das concentrações do poluente (Figuras 9 a e b).

(a)

Simulação do Cenário 4:Vazão “Ecológica”.

A vazão ecológica ou potencial de vazão
ambiental é uma vazão difícil de definir, haja vista
que depende de vários fatores socioambientais além
dos puramente hidrológicos. Mas no presente estudo adotou-se um valor padrão da ordem de 1/3 da
vazão mínima para atender aos “mínimos” requisitos
de funcionalidade estimados para os ecossistemas
aquáticos do AHE, sendo compreensivelmente passível de questionamentos. (Tabela 2).
O valor da velocidade máxima “ecológica”
encontrado no domínio foi da ordem de 0,4 m/s
(Figura 10a). Na situação de reservatório os valores
variaram entre próximos de zero a valores mínimos
da ordem de 0,052 m/s. O padrão do escoamento
não se modificou significativamente em relação à
vazão mínima. Isto é, o comportamento hidrodinâmico do canal passou a ser dependente somente do
fluxo advindo da entrada do canal de fuga da UHECN (Figura 10 a e b).
Uma conseqüência relacionada aos menores
valores de velocidade nas regiões de recirculação é a
menor capacidade de dispersar ou diluir a pluma de
poluente no canal, o que também ocasiona uma
maior concentração do agente passivo na zona de
jusante da fonte. Na figura 11 evidencia-se a disper-

(b)
Figura 9 - Dispersão de plumas de poluentes com a vazão
máxima: (a) canal atual e (b) após construção da futura
barragem.

Simulação do Cenário 3: Vazão Máxima

Neste caso, devido ao súbito estreitamento
do rio, logo após a junção das duas entradas provenientes da UHECN, estimou-se uma superelevação
da velocidade neste trecho. A velocidade máxima
encontrada antes do alagamento foi da ordem de
4m/s. Este valor da velocidade pode ter sido provo-
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são de plumas para a vazão “ecológica”. As velocidades “ecológicas” máximas também foram encontradas nas mesmas regiões das simulações mínimas,
porém com maior intensidade e menos dispersas.
Como ocorre na vazão mínima, uma observação
importante é que a pluma somente se dispersa pelo
canal de fuga, pois nestas condições críticas de operação o vertedouro está completamente fechado,
para que se otimize e garanta operação e máxima
geração de energia gerada a montante pela UHECN
(Figura 11 a e b).

(a)

(a)

(b)
Figura 11 - Campo de dispersão de poluentes para vazão
ecológica: (a) canal atual e (b) após construção
da futura barragem.

No trecho do canal natural a pluma oriunda
do ponto fonte localizada no canal da turbina é
lançado até o canal principal e concentrando-se
nesta região. A fonte localizada a jusante do local
denominado de “bota fora” está acima do valor de
0.00006 kg/m³. Na vazão “ecológica” os impactos
das plumas tendem a ser potencialmente maiores
que em vazões superiores, dificultando a dispersão
nesse trecho do rio.
O campo de velocidade da Figura 11b indica que as correntes não serão capazes de diluir facilmente as plumas advindos das respectivas fontes
de emissões, o que poderá indicar uma tendência a

(b)
Figura 10 - Campo vetorial da velocidade referente à vazão ecológica estimada: (a) canal atual e
(b) após construção da barragem.
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ocasionar acúmulo de poluentes ou possíveis danos
locais ao ecossistema, especialmente com uma tendência potencial à eutrofização do reservatório.

escoamento turbulento em um trecho alterado pelo reservatório no rio Araguari. Na
literatura, utilizada como base de discussão,
foi enfatizado que, a partir das análises dos
campos de velocidade e de dispersão de
massa que, de fato, a corrente (hidrodinâmica) pode afetar a distribuição de espécies
de organismos aquáticos que habitam diferentes zonas do escoamento, bem como interferir no transporte de nutrientes e na
remoção de dejetos. Ademais, como observado nas simulações, observa-se uma tendência de que a vazão “ecológica” é variável
durante o ano todo, aproximando-se inclusive do regime hidrológico natural, que é
particular para cada rio — conhecida como
“paradigma das vazões naturais”. Com efeito, o regime hidrológico fluvial deveria ser
caracterizado pela ampla variabilidade dos
fluxos de acordo com suas flutuações sazonais (longitudinal, vertical e lateral). Estes
são considerados elementos básicos de modo que a ecologia dos ecossistemas aquáticos forneça mais subsídios às soluções de
problemas ambientais causadas por impactos de reservatórios de hidrelétricas.
3. Nos quatro cenários estudados observou-se
que a hidrodinâmica e a dispersão de poluentes no futuro reservatório de Ferreira
Gomes I sofre significativa influência da vazão de saída do vertedouro e da casa de força devido a operação da UHECN (canal de
fuga da turbina). Este fato indica que a operação da UHE Coaracy Nunes influenciará
tanto a hidrodinâmica quanto a dispersão
de agentes passivos na água. Com efeito, deverá afetar o equilíbrio ecológico aquático
de jusante em FG-I (por exemplo, distribuição e riqueza de espécies de fitoplâncton).
Quando comparados os cenários de dispersão de plumas, verificou-se que a sazonalidade hidrológica influencia significativamente o comportamento das mesmas,
quando se considera a operação de montante da UHE Coracy Nunes. Esse fato tende a
ocorrer principalmente nas vazões mínimas
e “ecológicas” em FG-I porque o vertedouro
da UHECN tende a permanecer totalmente
fechado. Nestas condições as plumas se
concentram mais proximamente das fontes
de emissão, tendendo a se dispersar menos
devido ao menor poder de diluição do escoamento causadas pelas baixas vazões, e
ocorrendo o inverso nas vazões médias e

CONCLUSÕES
Foram aplicadas técnicas de modelagem e
simulação numéricas para representar a hidrodinâmica e a dispersão de agentes passivos na água (simulando agentes físicos, químicos ou biológicos)
representados por plumas em um trecho do rio
Araguari-AP. O domínio computacional representou
o local da construção de barragem e formação de
futuro reservatório de aproveitamento hidrelétrico
(AHE) em Ferreira Gomes I no Estado do Amapá.
Dois aspectos da análise se destacaram no
presente trabalho: a complexidade natural do escoamento em decorrência da geometria do rio e o
acoplamento de um escalar à hidrodinâmica do
escoamento (fonte contínua de massa), fatores fundamentais nos estudos integrados dos processos
ambientais como os hidrológicos, o transporte de
massa e os ciclos biogeoquímicos.
A seguir são descritas as principais conclusões:
1. Na ótica do escoamento controlado tanto
pela UHECN (à montante) quanto pela variabilidade hidrológica sazonal natural, as
simulações descreveram com certo realismo
o desenvolvimento critico do escoamento
natural e alterado bem como seus respectivos fenômenos dispersivos (plumas de agentes passivos) na água em ambiente aquático
amazônico e sob impacto ambiental. Sua
importância está na necessidade de entender as escalas espaço-temporais das variáveis
de interesse do sistema dispersivo. Especial
atenção são a estimativa da taxa com a qual
os processos fisiológicos e comportamentais
podem ocorrer na água, tais como o consumo de nutrientes pelo fitoplâncton ou a
herbivoraria do zooplâncton, principalmente nas fases sazonais críticas denominadas
de vazões “ecológicas”. Esta última foi considerada crítica para o ecossistema aquático
frente às necessidades operacionais do futuro AHE Ferreira Gomes I.
2. Neste estudo, a modelagem e a simulação
realizadas surgem como mais uma técnica
de abordagem ou ponto de partida para análises futuras mais aprofundadas sobre o
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máximas. Como visto na revisão da literatura, do ponto de vista do substrato, como o
leito dos rios, a hidrodinâmica pode ser importante no controle da desova de muitas
espécies que os utilizam para proteger seus
ovos da correnteza e dos predadores, influenciando a disponibilidade de substratos
adequados e a distribuição e abundância de
peixes. Do ponto de vista da temperatura,
que afeta o metabolismo dos organismos, a
disponibilidade de alimentos, seu consumo
e conseqüentemente exposição a predadores também podem ser influenciados pela
hidrodinâmica. O oxigênio dissolvido (OD)
e consumido (DBO) são considerados fatores limitantes da vida nos ecossistemas aquáticos, principalmente na fase do enchimento do reservatório, dependendo principalmente das correntes, tendo um papel fundamental na renovação da água e na provisão do necessário gradiente na concentração de OD requerido para a sobrevivência
dos peixes. Destaque ao fato de que vários
organismos não conseguem satisfazer suas
necessidades de oxigênio em vazões baixas e
altas temperaturas, por exemplo.
4. Uma relevante contribuição deste estudo
talvez seja mostrar que as mudanças do escoamento poderão interferir potencialmente em vários fatores abióticos e bióticos do
sistema aquático, como a corrente (a vazão
ecológica seria o caso mais crítico, mas não
o único), no substrato, na temperatura e no
OD (ou DBO), os quais são responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema aquático em níveis aceitáveis.
5. Esta análise também aponta para o fato de
que não é possível considerar apenas um valor de vazão “ecológica” (normalmente imposta por decretos ou leis sem fundamentação científica aprofundada). Estes dispositivos são comumente utilizados em projetos
ou estudos de impactos ambientais e até exigidos para construção de hidrelétricas,
tornando-se um ponto de confirmação e até
relativa convergência de diretrizes quanto a
sua aplicação legal.
6. No presente estudo de caso do AHE Ferreira Gomes I, os cenários simulados podem
ser úteis para uma reflexão sobre o planejamento e monitoramento da qualidade da
água e microbiológica, podendo auxiliar o
gerenciamento da área diretamente afetada
pelo reservatório. Isso porque a escala espa-

ço-temporal de vários processos normalmente difere da escala monitorada e, conseqüentemente, os fatores físicos governantes tendem a ter sua relevância mais evidenciada ao se empreender decisões técnicas
fundamentadas em características conhecidas do escoamento. Um dos exemplos mais
interessantes são as interações tróficas dos
ecossistemas aquáticos que dependem de
variáveis como o número de links da cadeia
alimentar, ou a força e a posição da perturbação imposta ao ambiente aquático, discutidas anteriormente. No presente caso, esta
força imposta seria a variação sazonal da vazão, cuja fase crítica seria representada pelas
vazões mínima e “ecológica”. Portanto, uma
especial atenção deve ser dada para os reservatórios de regiões pouco estudadas ou
carentes de todo tipo de informação, como
os novos empreendimentos hidrelétricos na
Amazônia, com destaque as do Estado do
Amapá. Normalmente as bacias da região
são pouco estudadas e carentes de estudos
hidrológicos ou hidrodinâmicos específicos.
7. Finalmente, a vazão desempenha um papel
fundamental na ecologia dos ecossistemas
lóticos, constituindo-se em fator determinante na estrutura e diversidade das comunidades bióticas porque efetivamente influenciam as características abióticas do escoamento, principalmente as dispersivas. A
modificação do regime hidrológico provoca
a alteração da velocidade e profundidade
do escoamento, além do regime de transporte de sólidos e a morfologia do leito.
Com efeito, também tendem a afetar diretamente a temperatura e a qualidade da água de modo geral. Portanto, a vazão “ecológica” deve ser considerada em todo o ciclo
hidrológico e não apenas durante uma única
etapa crítica do ciclo hidrológico. Isto porque a “vazão ecológica” é especialmente definida na fase de estiagem ou mínima,
quando vários problemas ambientais parecem ser mais evidentes. Contudo, os problemas ambientais não ocorrem somente
durante o período de estiagem. Como foi
observado nos cenários simulados, é de suma importância considerar holisticamente
todos os demais períodos do ciclo hidrológico. A razão disso é que para cada período
podem ocorrer situações críticas inerentes
ao estado atual do ecossistema aquático, justamente devido às interações específicas dos
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mesmos, as quais são influenciadas pelas
forçantes hidrológicas de cada período sazonal.

Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução
Nº 357 de 17 de março de 2005. Disponível em
<www.mma.gov.br/conama/res/res05/res35705.pdf
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Modeling And Simulation Of Seasonal Flow And
Dispersion Of Passive Agents In Araguari River,
AP. Scenarios For The Ferreira Gomes-I Hydroeletric Development (AHE) , Amapá/Brasil
ABSTRACT
The research seeks to model and simulate the
hydrodynamic and dispersion phenomena in water applied
to environmental impact assessment (EIA) for the
construction of the Ferreira Gomes I hydroelectric plant
(AHE), located in the middle Araguari river - Amapá,
Brazil. The general objective is to analyze the changes in
river flow behavior as an abiotic factor in deciding the new
balance of the aquatic ecosystem of the future reservoir.
Besides flow, the physical processes that involve the
dispersion of passive agents in water are analyzed. They
are specifically represented by continuous inert loads prior
to and after construction of the reservoir. The methodology
involved the use of an CFX 11.0 computer system to model
and simulate the turbulent flow numerically. The
turbulence model used was the standard model k-ε. 3D
computational meshes were generated to represent the
geometry of the water system before and after construction of
the reservoir. Environmental scenarios were used in four
different steady seasonal streamflows: maximum, average,
minimum and "ecologic." The results indicated a
significant change in both the geometric characteristics of
the natural channel and in the hydrodynamic behavior of
the pollution plumes in water. It was found that the
seasonal hydrologic drought may be most critical to
"control" the amount of flow at Ferreira Gomes I AHE,
especially as a consequence of the Coaracy Nunes (UHCN)
hydroelectric plant operation. In conclusion it was observed
that the environmental scenarios show the importance of
studying the hydrodynamic flow regime, especially the
minimal and "ecologic" flows, because the dispersion
processes of the passive agents in water are critical and
strongly linked with the maintenance of ecological and
biogeochemical cycles (renewal rate, reaeration, flow regime:
lotic or lentic). The results indicate the usefulness of
applying objective methods to represent the complex flow
when considering the abiotic forcings on the aquatic
ecosystem of the reservoir flooding and multiple use of
water.
Key-words: hydrodinamic, pollution dispersion, seasonal,
simulation, ecologic flow; hydropower, Amapá.
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RESUMO
As obras de infraestrutura hídrica geralmente esbarram no problema de escassez de recursos financeiros para a
construção e operação. Diante deste quadro, avaliou-se o impacto da incorporação na cobrança pelo uso da água do custo
financeiro da implantação de sistemas de armazenamento e transferência hídrica em atividades de abastecimento d’água.
Esta avaliação se fez comparando-se o custo unitário da água bruta com a cobrança atualmente praticada no Ceará. Para
tal finalidade utilizou-se dados de construção de reservatórios e adutoras no Estado do Ceará. Elaborou-se curvas de custos
para a construção de reservatórios e adutoras. O impacto da recuperação dos custos de infraestrutura de regularização e
transferência hídrica foi realizando comparando-se com as tarifas e estudos de capacidade de pagamento anteriormente
realizados. A análise dos resultados mostrou que alguns setores têm a possibilidade de contribuir na recuperação dos custos
de investimento (abastecimento urbano e Indústria) e outros não dispõem desta possibilidade sem sofrerem aumentos
importantes nos valores pagos atualmente.
Palavras-chave: Cobrança. Adutoras. Reservatórios e Infraestrutura Hídrica.

maneira como é operada nas bacias hidrográficas do
Ceará (TEIXEIRA, 2003), por exemplo, é diferente
da metodologia estabelecida na bacia do rio Paraíba
do Sul (ANA, 2010).
O modelo Cearense é compatível com a ocorrência da água no semi-árido onde a potencialidade hídrica para ser ativada necessita de investimento intensivo em armazenamento e transferência
hídrica. Atualmente recupera-se os custos de gestão
e de operação e manutenção das infra-estruturas.
As obras de infraestrutura hídrica geralmente esbarram no problema de escassez de recursos
financeiros para a sua construção. A necessidade de
expansão e melhoria do sistema, assim como, a
construção de novas estruturas de abastecimento são
financiados com recursos do tesouro Federal ou
Estadual.
Uma alternativa a estas fontes de financiamento tradicionais seria a captação dos recursos
para construção de infraestrutura hídrica por meio
da cobrança pelo uso da água bruta. A análise desta
possibilidade demanda a avaliação do impacto na
cobrança da água dos custos de recuperação destes
investimentos.
Este trabalho tem como objetivo geral, avaliar o custo financeiro da implantação de sistemas de
armazenamento e transferência hídrica em ativida-

INTRODUÇÃO
A ocorrência e intensificação da escassez
quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos é fato
na escala nacional e internacional como mostram o
Plano Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2006)
e o Human Development Report 2006 (UNDP,
2006). Neste processo decorrem custos marginais
crescentes para a oferta destes recursos e potencial
redução da oferta per capita. Na Alemanha, o consumo privado de água diminuiu em média de 147
litros em 1990, para atualmente 127 litros por pessoa ao dia. Os 130 litros de água potável custam ao
cidadão em média R$ 0,70 (HERMANS, 2002). Para
vencer o desafio da escassez da água, tem-se que
enfrentar os custos crescentes do desenvolvimento
de novas fontes de suprimento de água e dos desperdícios, (SALATI e LEMOS 2006).
O Brasil definiu em sua reforma da água
operada pela Lei 9433-97 que a água tem valor econômico e estabeleceu a Cobrança pelo seu uso como
instrumento de gestão dos recursos hídricos. A Cobrança tem ocorrido de forma diversa no Brasil. A
Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental UFC
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uma revisão das práticas tarifárias do setor de saneamento no Brasil.
A análise da politização do processo de decisão das tarifas de saneamento é discutida por Spiller
e Savedoff (1999:14) que estabelecem o conceito de
Equilíbrio de baixo nível (EBN) para descrever este
processo. O EBN inicia-se com a definição política
de se adotarem tarifas baixas que conseguem cobrir
apenas salários. Os limitados investimentos dependem do investimento do governo. Isto implica serviços de baixa qualidade e corrupção (baixa cobertura, racionamento, sobre exploração do sistema), o
que impõe, no nível político, perda de apoio e instabilidade política que faz com que os políticos reiniciem o ciclo mantendo as tarifas mais baixas.

des de abastecimento de água (Adutora e Barragens), verificando o impacto nos valores atualmente
praticados e na capacidade de pagamento dos usuários de água. Para este fim realiza-se a aplicação da
metodologia e subseqüente análise dos resultados
no Estado do Ceará.

CONTEXTO DA COBRANÇA PELO USO
DA ÁGUA
Tipo de cobrança pelo uso da água
A cobrança pelo uso da água pode ser uma
poderosa ferramenta na promoção da conservação e
do uso eficiente da água. Ela é utilizada apenas em
locais onde o uso da água tem valor maior que o seu
preço, devendo este basear-se no custo social de
obtenção (LOEHMAN & DINAR, 1995). As formas
de cobrança pelo uso da água, de maneira geral,
podem ser classificadas em dois métodos: volumétricos e não volumétricos (TSUR, 2000). Os métodos
volumétricos são, por exemplo, os de cobrança por
unidade de água e tarifas em duas partes. De uma
forma geral, estão relacionados com o volume consumido e requerem a medição deste volume. Os
métodos não-volumétricos são baseados em outras
entradas e saídas da unidade consumidora, por exemplo, preço por área irrigada. Os métodos não
volumétricos, segundo Smith e Tsur (1997), necessitam de informações das saídas individuais para sua
operacionalização.

Cobrança pelo uso da água no Ceará
A cobrança pelo uso da água no Estado do
Ceará seguiu o caminho de uma definição política
da tarifa pelo serviço de oferta da água bruta. Estudos iniciais foram realizados por Lanna (1994) e
que teve continuidade em Araújo (1996). Este explicitou a variável de subsídio cruzado entre os usuários que captam água nos modelos de cobrança
propostos por Lanna (op cit.).
O valor da tarifa e os critérios de cobrança
pelo uso da água bruta são atualizados de acordo
com o Decreto Estadual Nº 29.373, de 08 de agosto
de 2008. Este documento auxiliou o Governo do
Estado no objetivo de viabilizar recursos para as
atividades de gestão dos recursos hídricos incorporando-se aqui a operação e manutenção da infraestrutura hídrica. O objetivo da cobrança tem caráter financeiro (viabilizar recursos para o funcionamento do sistema) e de forma complementar econômica (promover a conservação da água).

Cobrança pelo uso da água no Brasil
O primeiro grande debate sobre a aplicação
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Brasil
ocorreu no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, em Foz do Iguaçu, em 1989, promovida pela
Associação Brasileira de Recursos Hídricos, como
relata Barth (2000). No país, segundo Garrido et al.
(2002), o critério geral utilizado para o estabelecimento da cobrança é o da tentativa e erro, considerada uma metodologia fácil e cômoda de ser implementada. O mesmo autor alerta que, se essa prática
não for contida como usual no país, a economia
poderá sentir seus efeitos negativos.
Diversos estudos procuraram sistematizar a
experiência brasileira sobre a cobrança de água
bruta. Pereira (2002) discute a implementação dos
mecanismos de cobrança por agência de bacia, enquanto para diferentes estados brasileiros encontrase em Teixeira (op cit.). Pedrosa (2001) apresenta

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO
A estratégia metodológica adotada consistiu
em um amplo levantamento de custos e características das infraestruturas de armazenamento (reservatórios) e transferências hídricas (adutoras) e subseqüente atualização destes custos. Em seguida os
custos foram atualizados e curvas de custos para
estas obras construídas. Os custos foram comparados
com os valores da cobrança aos usos da água atualmente praticados no Ceará com vistas à avaliação do
impacto da recuperação dos investimentos. Na seqüência do texto descreve-se de forma mais detalhada esta metodologia.
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Levantamento e atualização de dados

Cobrança da água bruta

As informações sobre os custos de construção das obras de abastecimento público de água
(Reservatórios e Adutoras) foram coletadas no trabalho de Mota (1995) e na Secretaria de Recursos
Hídricos do Ceará (SRH).
Os valores de custos provenientes da primeira referência foram atualizados utilizando-se da
inflação do Dólar Norte Americano e, em seguida,
convertidos para o Real utilizando uma cotação
média praticada no mês de Julho de 2010 (um dólar
americano vale um real e setenta centavos). Enquanto que, os custos levantados na SRH foram atualizados utilizando-se a acumulação do Índice Nacional
de Construção Civil (INCC) desde o ano de construção da obra até 2010.
Ao final, todos os valores obtidos de custos
foram anualizados com taxa de juros de 8% a.a e
tempo de pagamento de 30 anos para as obras de
adutoras e 50 anos para os barramentos.

Modelo de tarifação
O modelo de tarifação adotado, ou seja, os
valores cobrados pela utilização dos recursos hídricos foi baseado no Decreto Estadual Nº 29.373, de
08 de agosto de 2008.
Impacto na cobrança
Com base nos valores de arrecadação necessária para os vales perenizados do Jaguaribe e do
Banabuiú (R$ 720.000,00/ano) obtidos no trabalho
de Biserra e Leite (2002) e os valores de vazão outorgável (220,8 hm3/ano) avaliados pelo mesmo
órgão com base na demanda histórica da região foi
determinado o valor médio a ser arrecadado de
0,0033 R$/m3.
A partir dos dados fornecidos e dos pressupostos que a tarifa média por uso deve ser proporcional à capacidade de pagamento (BISERRA e
LEITE, 2002) pode-se avaliar a tarifa média por
setor. Para o cálculo do impacto na cobrança nesta
pesquisa, comparou-se os valores obtidos como custo médio (vazão com 90% de garantia, sem contabilizar as perdas em trânsito e demais usos insignificantes) com as tarifas praticadas e contidas no
Decreto Estadual N° 29.373, de 08 de agosto de
2008.

Avaliação de custos
Barramentos
A escolha dos barramentos do Estado do
Ceará, que foram utilizados neste estudo, foi realizada de acordo com a disponibilidade, no sistema da
SRH-CE, dos seguintes dados: Vazão Regularizada,
Capacidade, Ano de Conclusão da Obra e Valor
Total da Obra.
Para o desenvolvimento das curvas de custo,
foram comparados os custos de construção dos reservatórios em Reais no ano de 2010 com a sua Vazão Regularizada. Para isso, foram utilizados gráficos
com uma escala logarítmica no eixo das abscissas
para uma melhor visualização dos resultados.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Avaliação dos custos
Barramentos
Foram obtidos dados de 26 e 40 reservatórios pela SRH e Mota (1995), respectivamente. Os
custos totais dos reservatórios, atualizados, estão
apresentados na figura 1.
Devido ao alto custo do Reservatório Castanhão (R$ 255.153.585,11 atualizado para o ano de
2010), seu valor ficou muito distante da dispersão
dos outros reservatórios, portanto criou-se um histograma que não levou em consideração este reservatório, Figura 2.
Foi calculado também para cada obra hídrica o custo por 1000m³ de água e o custo anual para
pagamento do investimento daquela obra, Figura 3.
O custo por 1000m³ de água foi obtido através da
equação 1 e foi utilizado para o cálculo do custo
total médio da água bruta.

Adutoras
A escolha das adutoras do Estado do Ceará,
que foram utilizados neste estudo, foi realizada de
acordo com a disponibilidade, no sistema da SRHCE, dos seguintes dados: Município, Extensão, Vazão Transportada, Valor Final da obra e Ano de
conclusão
Para o desenvolvimento das curvas de custo,
foram comparados os custos de construção das adutoras em Reais no ano de 2010 com a Vazão Transportada das mesmas. Para isso, foram utilizados gráficos com uma escala logarítmica no eixo das
abscissas para uma melhor visualização dos resultados.
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Em que, o custo será expresso em
R$/1000m³ e a vazão regularizada é dada em função do tempo (m³/s).

Figura 1 - Histograma dos Custos Totais de Investimento
Atualizados dos Reservatórios.
Fonte: Elaboração própria.

Figura 3 — Histograma dos Custos por 1000m³ de Água
Bruta dos Reservatórios.
Fonte: Elaboração própria.

O custo total médio da água bruta dos reservatórios ficou em R$ 130,14 por 1000 m³ de água
bruta. Já o custo médio ponderado ficou em R$
46,71 por 1000 m³ de água bruta. Neste caso, o reservatório Castanhão está “puxando” a média para
baixo, por se tratar de um reservatório mais eficiente em termos de volume regularizado e custo de
investimento. Calculando-se, então, a média, excluindo os dados do Reservatório Castanhão, obteve-se
R$131,79 por 1000m³ de água bruta como média
simples e R$73,96 por 1000 m³ para a média ponderada.
A curva de custo dos barramentos, excluindo o Reservatório Castanhão, está apresentada na
Figura 4. Nesta curva, os barramentos que apresentaram os maiores investimentos nesta análise foram
plotados como pontos atípicos. Estes pontos apesar
de anormais foram considerados em todas as análises de custos.
A curva de custo de água bruta em R$ por
1000 m³ está demonstrada na Figura 5 para todos os
barramentos (excluindo o Reservatório Castanhão).
Este reservatório ficou em uma posição distante da
dispersão e com valor abaixo de R$ 50,00 por 1000
m³. Como a possibilidade de construção de reservatórios do porte e mesma eficiência do Castanhão é
muito baixa, optou-se por não utilizar seu valor para
compor a curva de custo dos reservatórios. Observou-se também que os barramentos que se apresentaram com valores atípicos na Figura 4 foram os
mesmos da Figura 5.

Figura 2 — Histograma dos Custos Totais de Investimento
Atualizados dos Reservatórios (Excluindo o Reservatório
Castanhão).
Fonte: Elaboração própria.

Em que, o custo será expresso em
R$/1000m³, a anuidade equivale a um período de
tempo de 50 anos e o volume regularizado é expresso em m³.
Com isso obteve-se um custo total médio
simples (média aritmética do custo obtido na equação 1) e um custo total médio ponderado (Equação
2).
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Figura 4 - Curva de custo dos Reservatórios, excluindo o
Castanhão (Vazão x Custo Total de Investimento
Atualizado para 2010).

Figura 6 — Histograma dos Custos Totais de Investimento
Atualizados das Adutoras.
Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Notou-se que devido à grande quantidade
das adutoras apresentarem custo de investimento
inferior a dez milhões de reais (94%), criou-se um
histograma (Figura 7) que levou em consideração
apenas as adutoras com custo de investimento (atualizado para 2010) inferior a dez milhões de reais,
portanto foram excluídas a Sifão Umburanas, a de
Campos
Sales/Salitre,
a
adutora
Graça/Pacujá/Mucambo e a Crateús.

Figura 5 - Curva de Custo da Água Bruta dos
Reservatórios, excluindo o Castanhão
(Vazão x Custo da água bruta em Reais por 1000m³).
Fonte: Elaboração própria.

Adutoras
Foram analisados os valores de 68 adutoras
do Estado do Ceará. Observou-se um valor extremamente alto relativo à Adutora Crateús, possivelmente por um erro da SRH na transformação de
moedas, pois a adutora foi construída em 1993, ano
no qual o Brasil possuiu 3 moedas diferentes (Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real). O histograma dos custos totais atualizados utilizando-se os dados de custo
de investimento atualizado para 2010 localiza-se na
Figura 6.

Figura 7 — Histograma dos Custos Totais de Investimento
Atualizados das Adutoras com custo inferior a
R$ 10.000.000,00.
Fonte: Elaboração própria.

Foi determinado o custo por 1000 m³ de água bruta, levando-se em consideração o volume
anual transportado e o custo anual para pagamento
do investimento das obras, sendo excluída a adutora
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Crateús por seus valores estarem muito afastados das
demais (Figura 8). O custo médio total da água bruta das adutoras ficou em R$340,32 por 1000 m³ de
água bruta como média simples e R$234,77 por
1000 m³ como média ponderada.

Comparação dos custos da adutora e dos barramentos
Comparando-se os custos de água obtidos
dos reservatórios e das adutoras, notou-se que o
custo da água das adutoras foi superior. Este resultado pode ser explicado pelo fato que na construção
das adutoras outros fatores como extensão do ramal,
tipo de solo escavado, altura manométrica e material
da adutora influenciam bastante no preço da obra,
tornando a vazão aduzida um fator não determinante para o custo destas estruturas hídricas.
Impacto na Cobrança da água
Foram comparados os valores obtidos como
custo médio (dos reservatórios e adutoras) com as
tarifas contidas no Decreto Estadual Nº 29.373, de
08 de agosto de 2008. Partindo-se dos gráficos de
custo por 1000 m³ de água bruta (Figuras 3 e 8)
foram inseridos os seguintes valores de custo de
água contidos no Decreto N° 29.373 de 2008: Abastecimento Público, Uso Industrial, Piscicultura, Carcinicultura, Irrigação nos casos de consumo máximo
e mínimo, e demais categorias de usos (Figuras 10 e
11). Por ser um valor bem acima dos encontrados
no trabalho, a tarifa de Uso Industrial com Captações em estrutura hídrica com adução da COGERH
não foi colocada nos gráficos, pois, isto dificultaria a
visualização dos outros valores.
Com isso, pôde-se observar que o valor médio de pagamento por 1000 m³ de água bruta, que
financiaria a construção de um reservatório nas
condições estudadas (R$73,00), está na mesma ordem de grandeza dos valores correntemente cobrados no Decreto Nº 29.373, de 08 de agosto de 2008
para abastecimento Público da Região Metropolitana de Fortaleza ou captações em estrutura hídrica
de múltiplos usos com adução da COGERH
(R$86,54).
Comparando com os valores cobrados pelo
citado Decreto, aproximadamente 40% dos custos
da água bruta disponibilizada dos reservatórios obtidos neste estudo estão abaixo do valor cobrado para
uso de abastecimento público com adução da COGERH; 10,8% dos valores ficaram abaixo do valor
cobrado para piscicultura com tanque rede, carcinicultura e para abastecimento público sem adução da
COGERH; e 1,5% dos valores ficaram abaixo do
valor máximo cobrado para irrigação. No caso do
uso industrial, devido à sua alta tarifa, todos os valores de custo por 1000 m³ de água encontrados neste
estudo, ficaram abaixo da tarifa cobrada no Decreto
de 2008, e para os demais usos todos os custos encontrados no estudo ficaram acima.

Figura 8 — Histograma dos Custos por 1000 m³ de Água
Bruta das Adutoras.
Fonte: Elaboração própria.

A média simples foi calculada através da
média ponderada do custo obtido na equação 1
para anuidade de 30 anos. Enquanto que a média
ponderada foi determinada conforme a equação 2.
A curva de custo de água bruta em R$ por
1000 m³ das adutoras localiza-se na Figura 9. Nesta
curva verificou-se que o erro é muito alto e não tem
valor para efeito de cálculo.

Figura 9- Curva de Custo da Água Bruta em Reais por
1000 m³ das Adutoras.
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 10— Distribuição de Frequência dos Custos por 1000m³ de Água Bruta Disponibilizada por Reservatórios
(Incluindo Valores de Cobrança de Água Bruta do Decreto N° 29.373 de 2008).
Fonte: Elaboração própria.

Figura 11 — Distribuição de Frequência dos Custos por 1000m³ de Água Bruta Distribuída por Adutoras
(Excluindo os dados da adutora Crateús) ‐ Incluindo Valores de Cobrança de Água Bruta do
Decreto N° 29.373 de 2008.
Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 2 - Impacto do Custo da Água Bruta Regularizada por Reservatórios na Cobrança de Água das Categorias de Uso
do Decreto N° 29.373 de 2008.

86,54

Impacto no
custo de
reservatório
mais barato*
8,7%

Impacto no
custo médio
dos
reservatórios
85,5%

Impacto no
custo de
reservatório
mais caro**
538,1%

32,77

22,8%

225,7%

1421,1%

1290,67

0,6%

5,7%

36,0%

431,56

1,7%

17,1%

107,9%

15,60
31,20
31,20
3,00

48,0%
24,0%
24,0%
249,5%

474,1%
237,1%
237,1%
2465,3%

2985,1%
1492,6%
1492,6%
15522,6%

6,72

111,4%

1100,6%

6929,8%

7,80

96,0%

948,2%

5970,2%

8,40

89,1%

880,5%

5543,8%

9,60

78,0%

770,4%

4850,8%

86,54

8,7%

85,5%

538,1%

Categoria de uso
Tarifa atual
(R$/1000 m³)
Abastecimento Público - Região Metropolitana ou captações em estrutura hídrica
de múltiplos usos com adução da COGERH e Demais Categorias de Uso.
Abastecimento Público - Demais Regiões
do Estado (captações em açudes, rios,
lagoas e poços sem adução da COGERH)
Uso Industrial - Captações em estrutura
hídrica com adução da COGERH
Uso Industrial - Captações em estrutura
hídrica sem adução da COGERH
Piscicultura - Tanque Escavado
Piscicultura - Tanque Rede
Carcinicultura
Irrigação - Consumo de 1.440 m³/mês até
5.999 m³/mês
Irrigação - Consumo de 6.000 m³/mês até
11.999 m³/mês
Irrigação - Consumo de 12.000 m³/mês
até 18.999 m³/mês
Irrigação - Consumo de 19.000 m³/mês
até 46.999 m³/mês
Irrigação - Consumo a partir de 47.000
m³/mês
Demais Categorias de Uso
Fonte: Elaboração própria.
* Custo de reservatório mais barato: R$ 7,49.
** Custo de reservatório mais caro: R$ 465,68.
***Custo médio dos reservatórios: R$73,96.

no uso sem adução da COGERH. Os impactos dos
custos da água calculados na cobrança de água dos
usos contidos no Decreto N° 29.373 de 2008 estão
localizados nas Tabelas 2 e 3.
Os gráficos de dispersão dos valores de custo por 1000 m³ de água relativos ao custo de construção dos reservatórios e das adutoras, incluindo os
valores de capacidade de pagamento determinados
por Tahal para SRH-CE (2003) encontram-se na
Figura 12 e Figura 13. Para estas curvas também foi
estimada uma equação de tendência que apresentou
um R² muito baixo mostrando que o erro é muito
alto e não tem valor estatisticamente significante
para efeito de cálculo.

No caso das Adutoras, observou-se que aproximadamente 10,4% dos valores de custo de
distribuição de água obtidos neste estudo estão abaixo do valor cobrado para uso de abastecimento
público com adução da COGERH; 1,5% dos valores
ficaram abaixo do valor cobrado para piscicultura
em tanque rede, carcinicultura e abastecimento
público sem adução da COGERH; e nenhum dos
valores ficou abaixo do valor máximo cobrado para
irrigação e piscicultura com tanque escavado. No
caso do uso industrial, todos os valores de custo por
1000 m³ de água encontrados neste estudo, ficaram
abaixo da tarifa cobrada no uso com adução da
COGERH, e 74,6% ficaram abaixo da tarifa cobrada
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Tabela 3 - Impacto do Custo de Água Bruta Distribuída por Adutoras na Cobrança de Água
das Categorias de Uso do Decreto N° 29.373 de 2008.
Categoria de uso

Abastecimento Público - Região Metropolitana ou

Tarifa atual

Impacto no

Impacto

Impacto no

(R$/1000 m³)

custo de adutora

no custo

custo de

mais barata*

médio das

adutora

adutoras

mais cara**

86,54

31,7%

271,3%

1474,1%

32,77

83,7%

716,4%

3892,9%

1294,67

2,1%

18,1%

98,5%

431,56

6,4%

54,4%

295,6%

Psicultura - Tanque Escavado

15,60

175,7%

1504,9%

8177,5%

Psicultura - Tanque Rede

31,20

87,9%

752,5%

4088,7%

Carcinicultura

31,20

87,9%

752,5%

4088,7%

Irrigação - Consumo de 1.440 m³/mês até 5.999

3,00

913,8%

7825,7%

42523,0%

6,72

408,0%

3493,6%

18983,5%

7,80

351,5%

3009,9%

16355,0%

8,40

326,4%

2794,9%

15186,8%

Irrigação - Consumo a partir de 47.000 m³/mês

9,60

285,6%

2445,5%

13288,4%

Demais Categorias de Uso

86,54

31,7%

271,3%

1474,1%

captações em estrutura hídrica de múltiplos usos com
adução da COGERH e Demais Categorias de Uso
Abastecimento Público - Demais Regiões do Estado
(captações em açudes, rios, lagoas e poços sem adução da COGERH)
Uso Industrial - Captações em estrutura hídrica com
adução da COGERH
Uso Industrial - Captações em estrutura hídrica sem
adução da COGERH

m³/mês
Irrigação - Consumo de 6.000 m³/mês até 11.999
m³/mês
Irrigação - Consumo de 12.000 m³/mês até 18.999
m³/mês
Irrigação - Consumo de 19.000 m³/mês até 46.999
m³/mês

Fonte: Elaboração própria.
*Custo de adutora mais barata: R$ 27,41
**Custo de adutora mais cara: R$ 1275,69
***Custo médio das adutoras: R$ 234,77

Figura 12 - Curva de Custo da Água Bruta em Reais por 1000m³ Regularizada por Reservatórios, excluindo os dados do
Reservatório Castanhão (Vazão x Custo da Água Bruta em Reais por 1000m³)
Incluindo Valores da Capacidade de Pagamento de Tahal (2003).
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 13 - Curva de Custo da Água Bruta em Reais por 1000m³ Distribuída por Adutoras, excluindo os dados da Adutora
Crateús (Vazão x Custo da Água Bruta em Reais por 1000m³)
Incluindo Valores da Capacidade de Pagamento de Tahal (2003.).
Fonte: Elaboração própria.

considerar que existe a possibilidade do pagamento
das obras de infraestrutura hídrica, de maneira amortizada, por parte dos usuários. Esta possibilidade
é levantada, pois, os custos médios encontrados são
maiores que as tarifas praticadas para algumas categorias de usuários (agricultores, carcinicultores e
piscicultores), porém são bem abaixo de valores
atualmente praticados para outros usuários (Indústrias). No entanto, a agricultura (cuja tarifa é muito
menor que o custo da água) é o maior consumidor,
representando grande parcela do volume de água.
Ou seja, a indústria isoladamente dificilmente pagaria pela obra, pois consome um pequeno volume de
água comparando com a agricultura.
Este trabalho também abre discussão para
alguns aspectos de complementação da pesquisa
para trabalhos futuros, recomendando algumas
sugestões:

CONCLUSÕES
Com a pesquisa, pôde-se inferir que é possível estimar uma tarifa referente à construção da
infraestrutura (barragens e adutoras), utilizando-se
parâmetros econômicos correntes, bem como fatores de correção usuais de recursos hídricos, pois,
ficou constatado que os resultados médios de custo
unitário obtido se encontravam pouco acima do
valor que é cobrado atualmente no Estado do Ceará
para certas finalidades, como abastecimento público, alguns usos industriais e demais finalidades de
usos não listadas em decreto.
Observou-se uma relação entre os custos de
construção das infraestruturas e as vazões regularizadas e distribuídas pelos equipamentos de abastecimento estudados (barragens e adutoras). A melhor curva de tendência que se encaixou nos
gráficos de dispersão entre os custos unitários de
regularização/distribuição de água “versus” vazão
regularizada foi a curva de potência. A linha de tendência mostrou que o custo por 1.000 m³ de água
reduziu à medida que a vazão regularizada aumenta,
sendo esta redução de maneira drástica no início da
escala das abcissas, e de maneira suave, chegando a
quase estabilizar no final dessa escala.
Outra observação é que os valores obtidos
para a capacidade de pagamento em outros trabalhos publicados (Marques, 2009 e Tahal, 2003) se
mostraram dentro da ordem de grandeza dos valores obtidos no presente trabalho, como custo de
regularização e distribuição de água, levando a se

a) Sugere-se fazer a estimativa de sistemas integrados, constituído por reservatórios, adutoras e redes de abastecimento, levando-se
em consideração a população abastecida.
Recomenda-se adicionalmente, estimar o
custo de construção de outras estruturas de
abastecimento, tais como poços, cisternas e
barramentos subterrâneos.
b) Calcular o custo de construção de infraestrutura levando-se em conta a classificação
destas, como porte do reservatório, fator de
forma do reservatório, características geológicas do local no caso de adutoras, para determinação de valores tarifários mais aplicá-
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c)

d)

e)

f)

g)

veis a cada caso, diminuindo assim a dispersão e a envoltória no caso da curva de tendência do custo “versus” vazão;
Utilizar outras formas de pagamento, taxas
de juros e períodos de pagamento, recalculando-se as parcelas, podendo-se inclusive
utilizar métodos de pagamento com redução gradual do valor cobrado, mantendo estável a tarifa, pois a mesma sofrerá reajuste
por outros fatores de administração, operação e manutenção;
Verificar a capacidade de pagamento de diversas categorias de usuários, levando em
consideração a possibilidade de um usuário
de maior capacidade pagar uma maior tarifa
que um usuário de menor capacidade, mantendo constantes os valores totais de pagamento da infraestrutura;
Sabe-se que inicialmente a água regularizada ou transportada pelo dispositivo não será
a capacidade máxima deste, ou seja, o valor
máximo não será cobrado. Sugere-se então
novos estudos que contemplem este aspecto
de evolução do consumo da água e também
da cobrança relativa a este consumo, bem
como o impacto na recuperação do investimento;
Estudar a possibilidade da criação de um
fundo para administrar estes pagamentos,
pois uma vez que alguns recursos sejam adquiridos por fontes governamentais, os valores em poder do fundo de administração
podem ser utilizados para outros fins como
modernização, automação e expansão do
sistema de abastecimento, e
Utilizar as curvas de custo para planejamento, neste caso deve-se fazer análise de incertezas.
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Impact Of Recovery Of Investments In Water Infrastructure In Water Use Billing
ABSTRACT
Water infrastructure construction works usually
encounter problems due to scarce financial resources for
construction and operation. Therefore we assessed the impact of incorporating financial costs pertaining to the
implementation of water storage and transfer systems in
water supply activities into water use billing. This assessment was carried out by comparing the unit cost of raw
water with the billing currently in place in the state of
Ceará. To that end we used data from reservoir and aqueduct constructions in the state of Ceará. Cost curves for the
construction of reservoirs and aqueducts were elaborated.
The impact of infra-structure costs for water regularization
and transfer was determined by comparing them with the
rates and payment capability studies previously carried out.
Analysis of the results showed that some sectors may contribute to the recovery of investment costs (urban supply
and industry) and others do not have this capability unless
they suffer great impact.
Key-words: Water Cost, Water price, Water Infrastructure.
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Estimativa da Reserva Renovável dos Sistemas Aquíferos
da Porção Oriental da Bacia Sedimentar do Araripe
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RESUMO
A quantificação das reservas hídricas subterrâneas é de fundamental importância para a gestão dos recursos
hídricos, em especial nas regiões semiáridas, onde as altas taxas de evaporação influenciam sobremaneira o armazenamento
das águas superficiais. Na região do Cariri, sul do Estado do Ceará, localiza-se a maior reserva de águas subterrâneas deste
Estado. A população desta área é, prioritariamente, abastecida por esse recurso. O trabalho tem como objetivo estimar as
reservas subterrâneas renováveis que compreendem o sistema aqüífero médio e inferior da porção oriental da Bacia
Sedimentar do Araripe. Foram empregadas duas metodologias para avaliação das reservas renováveis: balanço hídrico,
aplicando a fórmula de Thornthwaite e variações sazonais do nível potenciométrico de poços monitorados na área de estudo.
A avaliação das reservas renováveis apresentou os valores 116,5 x106 m3 em 2008 e 38,8 x106 m3 em 2009 para uma
disponibilidade média de recarga direta de precipitação de 95 x 106 m³.
Palavras-Chave: Águas subterrâneas. Estimativa de reservas. Bacia Sedimentar do Araripe.

características dimensionais e hidrodinâmicas do
meio. As reservas totais são obtidas pela somatória
das reservas renováveis e permanentes.
As
Reservas
Renováveis
(Rr)
são
representadas pelo volume hídrico armazenado
entre os níveis de flutuação máximo e mínimo dos
aqüíferos livres (CAVALCANTE,1998). Participam
do ciclo hidrológico numa escala de tempo anual,
interanual ou sazonal, estando, desta forma, em
constante movimento.
Uma das formas de quantificação da Rr de
uma bacia ou região hidrográfica é através do
balanço hídrico do sistema aquífero, o qual tem sido
utilizado para quantificar elementos não conhecidos
da equação do balanço de massa, do ciclo
hidrológico, no sistema considerado.
Nas regiões semi-aridas, a evapotranspiração
potencial normalmente ultrapassa as taxas médias
de precipitação que significa que apenas em situações favoráveis a água precipitada é suficiente para a
recarga (KUNZLER, 2007). A realimentação dos
sistemas é irregular e a observação dos processos
dinâmicos nos aquíferos é muito limitada em função
da carência de dados.
Estes fatores associados às variações da
topografia, da cobertura vegetal, dos tipos de solo e
de outros elementos hidrológicos, dificultam

INTRODUÇÃO
A Bacia Sedimentar do Araripe está
localizada na porção sul do estado do Ceará, com
uma área de aproximadamente 11.000 km²,
constitui-se num divisor de águas das bacias
hidrográficas dos rios Jaguaribe (CE), ao norte; do
São Francisco (PE), ao sul e do Parnaíba (PI) a
oeste.
Nesta região, a reserva hídrica subterrânea é
a mais importante fonte de água potável para
abastecimento público e privado, bem como para as
diversas atividades de práticas agrícolas, industriais e
de lazer, de uma população de cerca de 650.000
habitantes (COGERH, 2010).
Os volumes hídricos armazenados nos
sistemas aqüíferos representam as reservas, que
podem ser classificadas como renováveis e não
renováveis. Vários parâmetros influenciam o cálculo
destas reservas de águas subterrâneas, tais como:
precipitação pluviométrica, tipo de aqüífero,
1
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extremamente a quantificação da recarga
subterrânea (KUNZLER, 2007).
As Reservas Permanentes (Rp) representam
o volume de água subterrânea que participa do ciclo
hidrológico numa escala de tempo plurianual,
centenária ou milenar. Corresponde aos volumes
estocados abaixo do limite inferior de flutuação
sazonal do nível de saturação dos aqüíferos livres ou
ao volume armazenado na própria camada no caso
de aquíferos confinados.
Este trabalho utiliza resultados obtidos de
levantamentos de dados de precipitação, de testes
de bombeamento e de monitoramento de níveis
estáticos em poços tubulares contidos na área de
estudo, para a estimativa, individualizada, das
Reservas Renováveis dos sistemas aquíferos sitos na
porção oriental da bacia sedimentar do Araripe.

CONTEXTUALIZAÇÃO CLIMÁTICA E
HIDROLÓGICA
A área objeto deste trabalho corresponde à
porção oriental da Bacia Sedimentar do Araripe,
com cerca de 2.900 km² (Figura 1), delimitada pelas
coordenadas geográficas de W 38o30’ a W 39o 28’ e
de S 7o 05’ a S 7o40’. Nesta área, estão localizadas as
três principais cidades da região do Cariri Cearense,
que são Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, além
de Missão Velha, Brejo Santo, Mauriti, Milagres e
Porteiras (Figura 1).
Registros de postos pluviométricos na
porção leste da Bacia do Araripe apresentam uma
precipitação média anual de 945,5 mm, sendo os
maiores valores registrados nos municípios de
Barbalha e Crato. Quanto à distribuição da
precipitação no tempo, observa-se que o mês de
março apresenta as maiores médias mensais, com
valores de 230,7 mm, enquanto que o mês de agosto
apresenta os menores índices de precipitação, com
média mensal de apenas 4,2 mm. Constata-se ainda,
que o período de janeiro a abril totaliza 720,4 mm,
o que corresponde a 76% da precipitação média
anual.
As temperaturas médias anuais são pouco
variáveis (entre 24oC e 26oC). Juazeiro do Norte,
com média anual de 25,4°C, tem o mês de julho
como o mais frio (23,5oC) e o mês de novembro
como o mais quente (27,4oC). Em Barbalha, verificase uma média anual de 25,8oC, sendo junho o mês
mais frio com 23oC e novembro o mês mais quente,
com 27,7oC (IPLANCE,1997).

Figura 1 — Mapa de localização da área de estudo.

De acordo com os dados da estação de
Barbalha, a umidade relativa do ar oscila de 51%,
em outubro, a 80%, em março, com média anual de
63,8%. A insolação apresenta um valor total anual
de 2.848 horas e a evaporação, nesta mesma estação,
registra um valor anual da ordem de 2.288,6 mm,
com máxima em setembro (292,8mm) e mínima em
abril (100,5mm) (VERÍSSIMO, 1999).
Segundo Costa (1998), os níveis de
insolação na Região do Cariri são elevados, com
valor total anual de 2.848 horas. A média mais
elevada ocorre em setembro, com 276,4 horas de
insolação, e a média mais baixa ocorre em fevereiro,
com 191,9 horas de insolação.
Baseado nos índices hídricos expostos, a
Região do Cariri classificada como de barlavento
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zona intermediária ou de talude é englobada no
planalto sedimentar.
A litoestratigrafia da Bacia Sedimentar do
Araripe foi primeiramente descrita em detalhe por
Small (1913), porém, a proposta mais utilizada
atualmente é a de Ponte e Appi (1990), conciliando
o moderno enfoque da estratigrafia genética, que se
utiliza da identificação de seqüências tectonoestratigráficas naturais com os sistemas deposicionais
que as incluem; não abdicando do enfoque
descritivo da litoestratigrafia formal. Essa divisão
estratigráfica é apresentada na Tabela 1.
Na sub-bacia do Cariri (Figura 1) o controle
tectônico afetou bastante as estruturas geológicas,
compondo um quadro de altos e baixos sucessivos, o
que dificulta o dimensionamento dos volumes
acumulados de sedimentos em cada compartimento,
sobretudo pela ausência de poços profundos
perfurados.
A compartimentação estrutural exerce
grande influência no Sistema Aquífero Médio, onde
o tectonismo causou falhas geológicas normais
resultando no deslocamento vertical de blocos de
rochas, formando as estruturas de gráben e horst. As
espessuras sedimentares dos horst são inferiores às
espessuras encontradas nos grábens.

possui um intensificado efeito orográfico,
aumentando o índice de precipitação na região
(GOLDER/PIVOT, 2005). Na Figura 2 observa-se
que a drenagem superficial converge para o cerne
do vale.

Figura 2 - Fluxo da água superficial.

A drenagem superficial da região encontrase inserida na sub-bacia do rio Salgado, com área de
12.216 km², pertencente à bacia hidrográfica do
Jaguaribe, sendo caracterizada pela ausência de rede
de drenagem na parte superior da Chapada; pelo
setor torrencial nas vertentes da chapada até as
planícies, com contribuições em forma de fontes
pontuais ou difusas; e, a zona de espraiamento
(aluviões), onde são depositadas as cargas das
torrentes (MONT’ALVERNE, 1996).

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO
A Bacia Sedimentar do Araripe apresenta
uma diversificação litológica caracterizada por
seqüências alternadas de arenitos, siltitos, calcários,
argilitos e folhelhos, podendo alcançar uma
espessura total da ordem de 1600 metros
(MONT’ALVERNE, 1996).
Essa diversidade litoestratigráfica acarreta a
formação de uma alternância de aqüíferos,
aquitardos
e
aquicludes,
que
apresentam
características variáveis também com relação à
localização, variando espacialmente e mostrando
descontinuidades verticais e laterais.
Baseado na semelhança de características
hidrogeológicas, considerando a imprecisão dos
perfis geológicos de poços perfurados e a pouca
profundidade alcançada (máxima de 250 m),
Mont’alverne (1996) propôs a seguinte divisão
hidrogeológica para a Bacia do Araripe (ver Tabela
1):

CONTEXTUALIZAÇÃO FISIOGRÁFICA E
GEOLÓGICA
Em um estudo pioneiro sobre a geologia do
Ceará, Small (1913) descreveu duas divisões
topográficas principais na região do Cariri: um
planalto interior e a chapada do Araripe: “um
imenso planalto cuja direção é leste e oeste e
constitui uma das feições topográficas mais
importantes do noroeste do Brasil”.
Iplance (1997) também identifica o relevo
da região em duas formas predominantes: o
Planalto Sedimentar (Chapada do Araripe), cujas
condições morfogenéticas têm influência direta da
estrutura geológica, e a Depressão Periférica do
Ceará, dependente de processos degradacionais. A
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Sistema Aqüífero Superior — representado
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Estimativa da Reserva Renovável dos Sistemas Aquíferos da Porção Oriental da Bacia Sedimentar do Araripe

Tabela 1 - Coluna lito-estratigráfica da Bacia Sedimentar do Araripe (Aguiar et al., 2008).
FORMAÇÃO

MEMBRO

Exu

Arenitos vermelhos, grossos a médios, friáveis, mal selecionados.

Arajara

Arenitos finos, siltitos argilosos, bem estratificados.
Romualdo

MÉDIO

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

Santana

Ipubi
Crato

CRETÁCEO

Margas e folhelhos cinza esverdeados, fossilíferos, com concreções
carbonáticas
Bancos estratiformes de gipsita, com intercalações de folhelho
cinza e verde.
Folhelhos cinzas, calcíferos, laminados e calcários cinza claro e
bege, argilosos e finamente laminados.
Arenitos médios a finos, argilosos, amarelo e cinza, siltitos e

Rio Batateira

folhelhos cinza, bem estratificados, leitos de folhelho negro
betuminoso.

INFERIOR

Abaiara

GRUPO

CHAPADA DO ARARIPE

PERÍODO

Intercalações de arenitos micáceos argilosos, siltitos e folhelhos
castanhos e cinza, bem estratificados

estratificação cruzada, brancos e amarelos, com troncos e
fragmentos de madeira silicificadas.

JURÁSSICO

SUPERIOR
Brejo Santo

Folhehos, siltitos vermelhos, friáveis, intercalações de arenitos
finos, argilosos, vermelhos

SILURO-DEVONIANO

Mauriti

PRÉ-CAMBRIANO

Rochas gnaissicas-migmatiticas do Embasamento Cristalino






VALE DO CARIRI

Arenitos grossos, mal selecionados, as vezes conglomeráticos, com
Missão Velha

Arenitos quatzosos, grossos a médios, mal selecionados e duros

da infiltração direta da água das chuvas. A descarga
natural do sistema se faz ao longo do vale do rio
Salgado e de seus afluentes, o riacho das Batateiras e
o riacho dos Porcos, garantindo parcialmente o
caráter perene de algumas drenagens da região. A
descarga artificial ocorre principalmente através do
bombeamento de poços tubulares profundos,
totalizando na sub-bacia do Cariri um volume anual
explotado de 72.333.429,28 m³/ano (COGERH,
2010).

Aquiclude Santana — representado pela
formação homônima;
Sistema Aqüífero Médio — representado
pelas formações Rio da Batateira, Abaiara e
Missão Velha;
Aquiclude Brejo Santo — representado pela
formação homônima;
Sistema Aquífero Inferior — representado
pela Formação Mauriti e a parte basal da
Formação Brejo Santo.

O abastecimento de água da população
desta área é feito essencialmente pela utilização de
água subterrânea explotada através de poços
tubulares, tendo como principais unidades aqüíferas
os arenitos das Formações Rio da Batateira e Missão
Velha, pertencentes ao Sistema Aqüífero Médio.
A recarga dos sistemas aqüíferos na subbacia do Cariri é, predominantemente, proveniente

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
A quantificação dos recursos hídricos
subterrâneos se apresenta como uma tarefa de
difícil execução considerando a carência de dados
que possibilitem a utilização de procedimento
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Tabela 2 — Postos pluviométricos utilizados para estimativa da infiltração efetiva.
Anos sem

Anos

Observação

Observados

1912-2009

2

96

1911-2009

6

93

7

92

Nome do Posto

UTM-E

UTM-N

Série

Crato

456450

9201050

Brejo Santo

501840

9172820

Missão Velha

483440

9198610

1912-2009

Milagres

505520

9191240

1912-2009

12

86

Barbalha

465660

9191230

1911-2009

33

66

Juazeiro do Norte

469343

9186319

1912-2009

48

50

Mauriti

522684

9182024

1962-2009

3

45

Porteiras

487129

9167287

1979-2009

0

31

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos —
FUNCEME, e valores médios de temperatura
estimados por regressão linear múltipla.
A infiltração efetiva foi obtida para cada um
dos postos, calculando-se a evapotranspiração
potencial (ETP) mensal, pela fórmula de
Thornthwaite, e, em seguida, a evapotranspiração
real (ETR) mensal e a infiltração efetiva (Ie),
admitido que a retenção da água de precipitação no
solo é de 100 mm (CASTANY, 1975).

metodológico que resulte em uma determinação
com nível de confiabilidade compatível as
exigências do trabalho de gestão dos recursos
hídricos. A reserva de água subterrânea deve ser
obtida diferenciando uma parcela que é designada
como renovável ou recarga subterrânea e outra
parcela que é designada como permanente, que não
sofre variações sazonais. A reserva renovável foi
estimada pelo procedimento do balanço hídrico
utilizando a fórmula de Thornthwaite para
determinar evapotranspiração potencial e obtendo a
infiltração efetiva (Ie) que se constitui em recarga
subterrânea conforme apresentado em Castany
(1975), e também foi calculada como uma variação
do armazenamento utilizando medidas mensais do
nível potenciométrico no período de maio de 2008
a dezembro de 2009.
A variabilidade espacial dos fatores
envolvidos foi considerada através de grade de
interpolação obtida por krigagem com resolução
definida a partir da distribuição espacial dos pontos
de medida. Os resultados estão apresentados como
mapas de linhas de contorno (isolinhas) que foram
traçadas com base nas grades de interpolação.

DETERMINAÇÃO DA RECARGA
SUBTERRÂNEA UTILIZANDO MEDIDAS
DE NÍVEIS POTENCIOMÉTRICOS
A recarga subterrânea é efetivamente
determinada como uma variação do armazenamento a partir de dados de variação sazonal de
níveis potenciométricos. Neste método, a suposição
básica é que o acréscimo da espessura saturada de
um aqüífero livre é devido à recarga por
precipitação. Em suas áreas aflorantes os aqüíferos
são do tipo livre, suas potencialidades estão
condicionadas à infiltração direta das águas de
chuva, cujo volume efetivamente infiltrado restitui
as reservas de águas subterrâneas que alimentam os
escoamentos naturais e a explotação por poços.
Em condições de estado estacionário, o
nível hidrostático é uma função da quantidade de
recarga, da transmissividade do aqüífero e de sua
geometria. Considerando uma área A, se a variação
na espessura saturada em um período t é h, a
recarga devido à precipitação corresponderá à
variação no armazenamento do aqüífero S, que,
em unidade de volume, pode ser estimada como:

ESTIMATIVA DA RECARGA SUBTERRÂNEA
UTILIZANDO DADOS DE PRECIPITAÇÃO
Para a estimativa da reserva subterrânea
renovável através do balanço hídrico, foi
considerado como recarga o saldo da água de
precipitação pluviométrica subtraída a água
utilizada no processo de evapotranspiração, nesta
metodologia designada como infiltração efetiva (Ie).
Para tanto, foram utilizados dados de séries
históricas de oito postos pluviométricos (Tabela 2),
disponíveis no banco de dados da Fundação

(01)
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Figura 3 — Posicionamento dos poços cujos testes de bombeamento foram interpretados para caracterização
dos aqüíferos Médio e Inferior.
Tabela 3 — Infiltração efetiva estimada através do balanço hídrico.
Posto
Crato
Brejo Santo
Missão Velha
Milagres
Barbalha
Juazeiro do Norte
Mauriti
Porteiras

PPT (mm)
1087,2
899,1
977,0
938,7
1091,0
951,3
798,2
819,3

ETR (mm)
734,6
684,6
697,2
695,9
721,0
706,4
639,3
681,1

onde, Sy é a porosidade específica, Qa é o fluxo
subterrâneo natural e Ri é a recarga devida a outras
fontes.
Desprezando o fluxo subterrâneo e
considerando apenas a precipitação como única
fonte, a recarga por unidade de área será:

Ie (mm)
252,6
112,7
179,8
142,8
269,9
146,8
58,9
38,2

Ie (% PPT)
23,2
12,5
18,4
15,2
24,7
15,4
7,4
4,7

A porosidade efetiva é um termo importante
neste procedimento, na medida em que é utilizada
para transformar uma variação de nível hidrostático
de um aqüífero livre, em uma variação equivalente
do armazenamento de água neste aqüífero.
A porosidade efetiva Sy é definida como a
quantidade de água por unidade de volume de
material poroso que é drenada de uma coluna deste

(02)
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material, a partir do nível hidrostático, até o nível
mais profundo, por unidade de rebaixamento do
nível hidrostático. Esta é a porosidade de drenagem
e, neste sentido, pode ser avaliada pela equação de
Biecinski (PAZDRO, 1983, In: ALVAREZ e
NIEDZIELSKI, 1996):

ESTIMATIVA DA RECARGA
SUBTERRÂNEA UTILIZANDO MEDIDAS
DE NÍVEIS POTENCIOMÉTRICOS
Para a Bacia Sedimentar do Araripe os
dados de monitoramento da carga hidráulica (H) e
de ensaios de bombeamento existentes permitiram
uma avaliação da porosidade efetiva (Sy), no
entanto, há uma grande dificuldade de
individualizar as unidades aqüíferas através do
exame dos perfis litológicos apresentados nos
relatórios de construção dos poços. Além disso,
existe a possibilidade do poço estar explorando,
simultaneamente, distintas unidades aqüíferas o que
dificulta a aplicação desta metodologia para
avaliação da recarga subterrânea de cada uma das
unidades, o que não permite assegurar a
confiabilidade dos dados.
As variações de carga hidráulica ( H)
observadas em 2008 (184 poços) e em 2009 (163
poços) e a configuração da variação espaço
temporal da carga hidráulica ( H) estão
representadas nas Figuras 5 e 6, para os anos de
2008 e 2009, respectivamente.
Ambos os métodos aplicados para a
estimativa de recarga subterrânea padecem de um
alto grau de incerteza. Contudo, trata-se de uma
limitação inerente a todos os métodos conhecidos
devido à enorme complexidade intrínseca ao
fenômeno associada à falta de registros confiáveis de
dados de campo.
A avaliação da recarga das águas
subterrâneas a partir das variações sazonais do nível
potenciométrico se constitui na forma mais
confiável de determinação da recarga subterrânea.
A dificuldade existe na falta de um conhecimento
adequado da porosidade efetiva do material
aqüífero sujeito a variação sazonal e no
desconhecimento de variações espaciais das
características do aqüífero.
Para uma avaliação de maior confiabilidade
da recarga subterrânea são necessárias observações
bem distribuídas espacialmente, durante um
período suficientemente longo, de todas as variáveis
envolvidas no processo.
A porosidade efetiva constitui um termo de
influência fundamental para avaliação dos volumes
de água subterrânea presentes nos aquíferos, tanto
os volumes que constituem as reservas renováveis,
quanto àqueles que constituem as reservas
permanentes. Nesta avaliação de reservas foi
utilizada uma fórmula empírica para a sua

(03)
para a condutividade hidráulica K expressa em
m/dia.
Com a interpretação dos testes de
bombeamento, da observação cuidadosa dos perfis
litológicos de cada poço e do posicionamento desses
sobre a base cartográfica litológica (Figura 3), foram
obtidos os valores médios dos parâmetros para
caracterização dos sistemas aqüíferos, apresentados
na Tabela 3.
Assim, com os valores de transmissividade e
conhecendo-se a espessura do aqüífero determina-se
a condutividade hidráulica (K).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
ESTIMATIVA DA RECARGA SUBTERRÂNEA
UTILIZANDO DADOS DE PRECIPITAÇÃO
A infiltração efetiva estimada a partir do
balanço hídrico corresponde à parcela da água de
precipitação que estaria disponível para recarga
subterrânea (Tabela 3). A sua variação espacial está
representada no mapa de isolinhas da Figura 4.
9220000

Juazeiro
Crato
9200000

Missão Velha
Milagres

Barbalha

Maurití
9180000

Postos pluviométricos

Brejo Santo
Porteiras

9160000

440000

460000

0m

20000m

40000m

480000

500000

520000

540000

Figura 4 — Isolinhas de infiltração efetiva (Ie), em
milímetros, obtidas pelo método do balanço hídrico
para cada um dos postos pluviométricos.

105

Estimativa da Reserva Renovável dos Sistemas Aquíferos da Porção Oriental da Bacia Sedimentar do Araripe
9220000

9200000

9180000

9160000
Poços monitorados

0m

Poços com registros duvidosos

440000

460000

480000

500000

20000m
520000

40000m
540000

Figura 5 - Mapa de isolinhas da máxima variação anual de carga hidráulica (∆H) no ano de 2008.
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Figura 6 - Mapa de isolinhas da máxima variação anual de carga hidráulica (∆H) no ano de 2009.

Tabela 4 — Disponibilidade de água de precipitação (infiltração efetiva - Ie)
para recarga subterrânea estimada pelo balanço hídrico.
Área
(km²)

Total
Aqüíferos
aflorantes

2632

Ie (mm)
(valor mínimo da
malha
interpolação)
39,5

Ie (mm)
(valor máximo da
malha interpolação)

Ie (m)
(valor médio da
malha interpolação)

267,4

356
0,13

731,6

106

Volume anual
(x 106 m³)

95
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subterrânea anual e foram calculados para cada um
dos sistemas usando parâmetros considerados
representativos. Para a porosidade efetiva foram
utilizadas as médias aritméticas e para ∆H um valor
considerado predominante (moda) nas áreas
aflorantes de cada um dos sistemas aqüíferos: Médio
e Inferior
A recarga subterrânea total (38,8 x 106 m3)
calculada para o ano de 2009 corresponde a 41% da
disponibilidade de água de precipitação estimada
pelo balanço hídrico considerando somente os
polígonos de afloramento das formações (95 x 106
m³, vide Tabela 4, enquanto que a recarga obtida
para 2008 (116,5 x 106 m3) excede este valor. Vale
ressaltar que a disponibilidade hídrica resultante do
balanço hídrico é estimada a partir de uma série
histórica,
portanto,
revela
um
valor
de
disponibilidade representativo para a região. Outro
aspecto que deve ser ressaltado é que a avaliação
calculada pela variação do nível potenciométrico
não está levando em consideração a variabilidade
espacial dos parâmetros envolvidos no cálculo.

determinação o que prejudica o grau de
confiabilidade dos valores avaliados.
Deve-se destacar a importância da descrição
litológica e a realização do maior número possível
de testes de aqüífero nos poços presentes na área.
As isolinhas de infiltração efetiva estimadas
pelo balanço hídrico mostram uma disponibilidade
maior na parte noroeste da área onde estão os
municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Missão
Velha e Barbalha. Observa-se, também, que os
valores de AH para o ano de 2008 (Figura 4) são
superiores aos de 2009; fato que se explica pela
pluviometria ter sido superior à média regional
durante o ano de 2008.

RESERVA RENOVÁVEL
Com os valores de infiltração efetiva obtidos
pelo balanço hídrico, considerando a variabilidade
espacial, foi calculado o volume da disponibilidade
anual de água de precipitação para recarga
subterrânea de toda a área da bacia sedimentar
(2632 km²) e para somente a soma das áreas dos
polígonos onde afloram os aqüíferos que
representam cada um dos sistemas aqüíferos (731,6
km²), com aplicação do valor médio para a
infiltração efetiva (Tabela 4).
Estes volumes são valores estimados
utilizando uma série histórica de dados de
precipitação e temperaturas calculadas por
regressão linear múltipla.

CONCLUSÕES
A reserva renovável para a área em questão
foi calculada através de dois procedimentos:
utilizando os valores de infiltração efetiva obtidos
pelo balanço hídrico e utilizando os resultados do
monitoramento do nível potenciométrico. Como
parâmetro para infiltração efetiva utilizou-se o valor
médio da malha de interpolação e o volume da
disponibilidade anual de água de precipitação para
recarga subterrânea foi estimado para toda área
limite da malha (2.632 km²) que corresponde ao
limite da bacia sedimentar onde afloram os
aqüíferos e para somente a soma das áreas dos
polígonos que representam cada uma das áreas
aflorantes dos sistemas aqüíferos (731,6 km²). Neste
procedimento os volumes são valores estimados
utilizando uma série histórica de dados de
precipitação e temperaturas calculadas por
regressão linear múltipla. Dessa forma, para 2.632
km² o volume anual foi 356 x 106 m³ e para 731,6
km² o volume resultou em 95 x 106 m³.
A recarga subterrânea obtida a partir do
monitoramento do nível potenciométrico para o
Aqüífero Médio, considerando 216,4 km²,
porosidade efetiva de 12,8% e variação da carga
hidráulica de 1,5m resultou em um volume de 41,5
x 106 m³ para o ano de 2008; Enquanto que para o

Tabela 5 — Recarga subterrânea avaliada a partir do
monitoramento do nível potenciométrico.

Aqüífero

Área
(km²)

Sy
(%)

Médio

216,4

12,8

Inferior

515,2

9,7

TOTAL

731,6

∆H (m)
2008
2009
2008
2009
2008
2009

1,5
0,5
1,5
0,5

Volume
anual
(106 m³)
41,5
13,8
75,0
25,0
116,5
38,8

A recarga subterrânea é efetivamente
calculada a partir dos dados de monitoramento de
níveis estático em poços de observação Os valores
apresentados na Tabela 5 correspondem à recarga
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Matemática do Fluxo Subterrâneo. 2007. Dissertação
(Mestrado). Campina Grande, Paraíba, 2007.

ano de 2009 com variação da carga hidráulica de 0,5
m o volume foi de 13,8 x 106 m³.
Obteve-se para o Aqüífero Inferior, área de
515,2 km², porosidade efetiva de 9,7%, variação da
carga hidráulica de 1,5 m em 2008 e 0,5 m em 2009,
os volumes foram respectivamente 75,0 x 106 m³ e
25,0 x 106 m³. Vale salientar que os valores mais altos
de porosidade efetiva estão registrados no aqüífero
médio na porção sul e noroeste
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Recharge Estimation Of Aquifer Systems In The
Eastern Portion Of Araripe Sedimentary Basin
ABSTRACT
Groundwater is an important natural resource.
In the area of Araripe Sedimentary Basin is the largest
groundwater reserve in Ceará State, which supplies most of
the population. . The objective of this work is to estimate the
groundwater recharge of the aquifers of the middle and
lower aquifer in the eastern portion of Araripe Sedimentary
Basin. Two methods wee applied to obtain the groundwater
recharge:
water budget applying the formula of
Thornthwaite and the seasonal variations of the hydraulic
level of wells monitored in this area.
Key-words: Groundwater resources, Araripe Sedimentary
Basin.
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RESUMO
O mapeamento da vulnerabilidade intrínseca pode ser obtido pela interpolação de índices sobre um espaço amostral. No
entanto, os índices de vulnerabilidade intrínseca (IVI) são limitados quanto a sua capacidade de interpretação, bem como de
interpolação, através de técnicas de mapeamento, sujeitos a incertezas. O objetivo deste trabalho é propor a construção de um
sistema de inferência fuzzy (SIF), concebendo um IVI fuzzy (IVI(f)), que associado às técnicas geoestatísticas, é capaz de produzir mapeamento mais rigoroso e potencialmente mais realístico. Para tanto, o SIF foi aplicação da lógica fuzzy aos parâmetros do sistema GOD, traduzidos por variáveis linguísticas "baixa", "média" e "alta", com funções de pertinência trapezoidal, aferidas, por sua vez, mediante um conjunto de regras empregadas através do modelo clássico de inferência fuzzy Mamdani. O índice foi obtido por método inverso à operação da lógica fuzzy (desfuzzificação), via método do centro de gravidade,
originando o IVI(f). Os índices são interpolados por krigagem ordinária a partir da interpretação de semivariogramas empíricos ajustados por modelos matemáticos, evidenciando a correlação espacial da vulnerabilidade através do cálculo do grau de
dependência espacial (GD). A acurácia dos índices é calculada pela abrangência do grau de vulnerabilidade (AGV) para
IVI(f) em relação ao IVI, com aplicação na região metropolitana de Belém. Os resultados indicam que o IVI(f), ajustado por
modelo esférico, propiciou GD igual 88,83% e a melhora de AGV em até 88,77%.
Palavras-chave: Sistema de inferência fuzzy. Técnicas geoestatísticas. Mapeamento da vulnerabilidade. Aquíferos.

dades de contaminantes, tais como coeficiente de
adsorção e tempo de meia-vida; sendo denominados
de índices de vulnerabilidade intrínseca ou natural
(IVI).
O IVI pode ser identificado como variável
regionalizada, com estrutura espacial de correlação,
revelada por semivariograma de natureza empírica,
que se trata de ferramenta básica de suporte a técnicas de krigagem, que permitem a interpolação de
informações sob o ponto de vista geoestatístico. Essa
configuração representa uma das grandes vantagens
no uso de índices para geração de um mapa temático de vulnerabilidade, subsidiando a tomada de
decisão acerca do planejamento de uso e ocupação
do solo a fim de evitar ameaças de processos potencialmente poluidores.
Por outro lado, os índices estão sujeitos a
questionamentos em função da avaliação subjetiva
associada à ponderação dos correspondentes parâmetros que os compõem, alguns dos quais podem
apresentar correlação entre si e efeitos de sobreposição, com a adição de incertezas, ainda que definidos preliminarmente como determinísticos e conceituais.

INTRODUÇÃO
O mapeamento da vulnerabilidade de aqüíferos é um dos principais mecanismos gerenciais
adotado na prevenção à contaminação da água subterrânea. Tal mecanismo é efetivado a partir da
interpolação de geoinformações como suporte para
análise espacial da vulnerabilidade. Essa análise
pode ser viabilizada por índices, tônica dos sistemas
DRASTIC (ALLER et al., 1987), SINTACS (NAPOLITANO, 1995), GOD (FOSTER; HIRATA, 1988),
entre outros, fundamentados no conhecimento
hidrogeológico geral do transporte de contaminantes.
Os índices são produtos de modelos lineares
que categorizam classes relativas em atributos qualitativos a partir da ponderação de parâmetros. Tais
parâmetros caracterizam-se pela representação de
uma média de variáveis combinando unidades de
medidas distintas (numéricas e não numéricas).
Esses índices ignoram a incorporação das proprieUniversidade Federal do Pará/ Programa de Pós-graduação em
Engenharia Civil — UFPA/ PPGEC
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posto dos parâmetros hidrogeológicos do sistema
DRASTIC. Tais parâmetros foram aferidos por um
sistema de inferência fuzzy (SIF), considerando-os
variáveis de entrada, categorizadas em graus “baixo”,
“médio” e “alta”. O índice foi interpolado pelo método das isolinhas através do aplicativo geoshow do
software MATLAB® 7.0, produzindo o mapa de vulnerabilidade.
O mesmo procedimento proposto por Afshar et al. (2007) foi utilizado por Pathak et al.
(2009) no mapeamento da vulnerabilidade do aqüífero superficial de Kathmandu Valley, Nepal. Os
resultados do SIF foram interpolados no espaço
amostral da região e comparados ao sistema DRASTIC. Desse modo, os autores concluíram que o SIF
tem potencial para facilitar a modelagem da vulnerabilidade em escala regional e pode ser usado para
outras localidades, especialmente no caso de escassez de dados. No entanto, deve-se exigir a incorporação de variáveis de entrada apropriadas e base de
regras adequadas para cada região.
Os trabalhos supracitados, revisados na literatura especializada, apresentaram limitações no
estudo da variabilidade espacial do grau de vulnerabilidade. Desse modo, inviabiliza-se a adequada estimativa da vulnerabilidade em locais não amostrados, o que permitiria, se bem feita de forma extensiva e com validação correspondente, realizar uma
melhor gestão dos recursos hídricos de uma dada
região por meio de mapas temáticos mais confiáveis.
Assim, o objetivo deste trabalho é propor a
construção de um SIF aplicado ao mapeamento da
vulnerabilidade intrínseca de aqüíferos regionais
com vistas a contribuir na superação de algumas
fragilidades e dificuldades identificadas em trabalhos anteriores.
A proposta considera o índice de vulnerabilidade intrínseca (IVI) como uma variável regionalizada, interpretado por semivariograma e ajustado
por modelos teóricos que melhor evidenciem a correlação espacial desse atributo. Por fim, escolhido o
modelo, faz-se a interpolação da variável utilizando a
krigagem ordinária como técnica para o mapeamento da vulnerabilidade.
Para construção do SIF, a proposta adota
uma abordagem fuzzy. Consideram-se os parâmetros
do sistema GOD como variáveis de entrada, as quais
são traduzidas por meio de variáveis lingüísticas
"baixa", "média" e "alta" e interpretadas por funções
de pertinência trapezoidal, aferidas por um conjunto de regras e operadas através do modelo clássico
de inferência fuzzy Mamdani.
Uma vez estabelecido o SIF calcula-se um
índice obtido pelo processo inverso da lógica fuzzy

Determinísticos, porque ignoram as propriedades estocásticas inerentes a variabilidade espaçotemporal, procurando, por outro lado, delimitar
faixas de valores dos parâmetros para fundamentar
o melhor entendimento da vulnerabilidade. Conceituais, porque buscam uma interpretação física para
os diversos subprocessos envolvidos na avaliação da
vulnerabilidade dos aqüíferos.
Nesse sentido, faz-se necessária a adoção de
um sistema de especialista para tratar as incertezas,
com a premissa de melhor estimar o índice de vulnerabilidade e, consequentemente, mais bem gerir
os recursos hídricos subterrâneos.
No que tange à incorporação de um sistema
de especialista, o trabalho de Shouyu e Fu (2003)
desenvolveu uma metodologia de reconhecimento
de níveis de poluição a partir de uma determinada
amostra de valores do índice calculado em comparação à faixa de valores padronizados do índice do
sistema DRASTIC. Assim, os valores dos índices de
uma amostra foram relacionado a níveis de poluições (1, 2,..n), baseado em lógica fuzzy, que interpretam variáveis lingüísticas cujas classes foram descritas como: “mais difícil de ser poluída” a “mais
fácil de ser poluída”. Tal procedimento foi aplicado
na Península de Dalian, na China, mostrando-se de
fácil aplicação e compreensão.
Di Martino, Sessa e Loia (2005) e Uricchio,
Giordano e Lopez (2004), utilizando técnicas de
geoprocessamento, realizaram o mapeamento de
um aqüífero em uma área municipal da Itália a partir de técnicas hierárquicas fuzzy acopladas ao sistema SINTACS. Esse procedimento foi viabilizado
para priorizar o grau de risco oferecido pelas fontes
potencialmente poluidoras. Para tanto, foram considerados vários atributos como mobilidade e natureza do pesticida, entre outros, aos quais foram atribuídos pesos linguísticos diferenciados. A partir do
processamento dessas informações, foram confeccionados mapas de vulnerabilidade, risco à poluição
com relação à fontes existentes e a mensuração de
incertezas dos parâmetros utilizados.
Dixon (2005), com o emprego da mesma
técnica de hierarquia fuzzy supracitada, apresentou
um método empírico para determinar a vulnerabilidade de aqüíferos regionais. Para tanto, realizou
uma análise de sensibilidade dos parâmetros do
SINTACS e dos métodos de hierarquização, sendo
viabilizadas diferentes funções de pertinência do
modelo fuzzy.
Outras proposições, como Afshar et al.
(2007) e Ebtehaj (2002) trataram a abordagem difusa a partir de um índice de vulnerabilidade fuzzy
com a construção de um conjunto de regras com-
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Para efetuar tal proposta, utiliza-se o sistema
GOD (SIGOD) e suas variáveis xG, xO e xD, prescritas
por Foster e Hirata (1988), como xi. Em seguida,
aplica-se a proposta difusa, que consiste na organização do domínio de xi como difusas, cuja faixa de
valores é dado pelo próprio SIGOD. Qualificam-se
os domínios de xi em três subdomínios cujos ∏ são:
baixo (B), médio (M) e alto (A). A fim de compor
as respectivas variáveis ∏, define-se as variáveis do
SIGOD a partir de critérios vistos a frente.

(desfuzzificação) através do método de centro de
gravidade. Com o índice obtido, é realizada a interpolação com a produção, então, do mapa de vulnerabilidade e posterior destaque para a acurácia do
SIF construído por meio da abrangência do grau de
vulnerabilidade. Tal processo metodológico, descrito com maiores detalhes na seção subsequente, foi
aplicado na região metropolitana de Belém.

PROCESSO METODOLÓGICO
Critério de adoção das variáveis ∏ para xG
Para melhor fundamentar a tomada de decisão no gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos, esta proposta quantifica o IVI a partir da
teoria dos conjuntos fuzzy, adotando como referência um sistema de especialista introduzida por Zadeh (1965).
Essa teoria adota o uso simultâneo de variáveis quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas são associadas aos parâmetros hidrogeológicos
ponderados por meio de um sistema paramétrico
mensurado por valores numéricos; já no que concerne às variáveis qualitativas, há a atribuição de
valores a partir de interpretações não numéricas.
Ambos os conjuntos de variáveis são interpretados por meio de variáveis lingüísticas (∏) traduzidas por funções de pertinência (μ∏(xi)) podendo adquirir formas do tipo trapezoidal, triangular
ou gaussiana aferidas por valores entre 0 e 1. Tais
valores inscritos em uma das formas de μ∏(xi) prognosticam o grau de interferência dessas variáveis,
considerando-as como variáveis de entrada (xi) em
um sistema.
Contudo, este sistema consiste em um conjunto de regras (Rn) estabelecido através de um
operador matemático mínimo (Mín) para um conectivo lógico “E”. A construção de sentenças "SE" e
"ENTÃO", que modelam a aplicação do Min, caracteriza o modelo clássico de Mamdani (1974). A literatura ainda expõe outro tipo de modelo clássico,
como o de Larsen (1981), bem como outros modelos de interpolação podendo ser consultado o trabalho de Sugeno e Takagi (1985) para essa fundamentação bibliográfica.
Por outro lado, a variável de saída é um conjunto fuzzy, mesmo para o caso de uma entrada crisp
(um número real, ou par de um número real). Esse
fato é que sugere a “desfuzzificação”, processo que
transforma a variável linguística de saída em valores
numéricos, obtida, para os modelos clássicos, pelo
método do centro de gravidade, entre outros, como
visto em Mizumoto (1982).

Para o domínio da variável xG, que identifica
o tipo de confinamento da água subterrânea ou
condição do aqüifero, considera-se os aqüiferos
confinados ou sob pressão, que se encontram, invariavelmente, subjacentes aos aqüiferos livre e aquitardes e/ou aquícludes, como os mais protegidos
quanto à contaminação. Esses aqüiferos criam uma
proteção adicional, favorecendo a geração de grandes fluxos ascendentes das águas e, por conseguinte,
impedem a infiltração de contaminantes.
Deste modo, xG "B" é definido como aquele
que pode ser representado por uma camada confinante que deve restringir o movimento de contaminantes no interior de aqüiferos confinados. Conseqüentemente, xG "M" é um aqüífero semi confinado,
cuja proteção natural para a infiltração de contaminantes tem uma certa capacidade de permitir o
acesso ao sistema hídrico. Um aqüífero livre ou não
confinado apresenta uma alta “A” capacidade de
infiltração para absorção do contaminante, por apresentar-se naturalmente desprotegido, e, portanto, mais vulnerável quanto ao risco de ser poluído.
Critério de adoção das variáveis ∏ para xO
A definição do domínio da variável xO, a
qual refere-se à litologia do material de cobertura da
superfície, adota como principal ênfase a probabilidade de existirem fraturas bem desenvolvidas, uma
vez que essas podem favorecer o fluxo preferencial,
mesmo em estratos porosos como alguns arenitos e
calcários.
A possibilidade de tal fluxo é considerada o
fator preponderante no aumento da vulnerabilidade
e na redução da atenuação dos contaminantes, já
que a sobrecarga hidráulica (do fluido) é responsável por muitos casos de contaminação.
Todavia, o aumento da vulnerabilidade dáse pela exposição da superfície à carga de contami-
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Tradução de xi por ∏ via FPTr

nantes em função da litologia que a compõe, isto é,
quanto mais poroso o estrato de cobertura do aqüífero, mais susceptível ele será à contaminação. Por
outro lado, o processo de atenuação está na interação de processos físicos (filtração mecânica, sorção e
intercâmbio de íons) com o solo, que retardam o
processo de contaminação e reações químicas com
os contaminantes e que podem reduzir total ou
parcialmente as suas concentrações.
Assim, para que o xO seja "B", denota-se que
o estrato deve ser não consolidado (sedimentar) a
consolidado sem fraturas. O valor de xO é considerado "M" quando a estratigrafia passa a ter uma
granulometria com probabilidades de fluxo preferencial, como por exemplo o siltito em um estrato
consolidado ou em uma areia eólica com uma formação não consolidada. Para um atribuição do xO
"A", o fluxo preferencial deve penetrar facilmente o
estrato em função do seu grau de fraturamento,
como é o caso de uma rocha calcária.

Para a variável xG situada entre 0,0 e 0,20,
tem-se μ(xG) = 1, isto é, um aqüífero cuja grau de
confinamento da água subterrânea reflete uma baixa vulnerabilidade. Para a faixa de valores 0,20 ≤
xG ≤ 0,40, a variável passa a não ser totalmente "B"
e nem "M" (Figura 1). Não obstante, têm-se que,
para xG entre 0,40 e 0,60, ocorre a representação de
um aqüífero semiconfinado a não confinado, com o
valor de μ(xG) = 1, ou seja, tal aqüífero apresenta
uma vulnerabilidade mediana.
Por fim, um aqüífero não confinado coberto
a não confinado, no intervalo de 0,60 a 0,80, a μ(xG)
representa um valor cuja vulnerabilidade é parcialmente "M" a "A".
B

µ(xG)

1

Critério de adoção das variáveis ∏ para xD
Por fim, o parâmetro que se refere à distância até o lençol freático ou o teto do aqüífero confinado (xD) é determinado pelo caminho através do
qual o contaminante deve se deslocar até atingir o
aqüífero mais superficial.
Logo, quanto mais raso for o lençol, mais
facilmente este será contaminado. Assim, considerase o valor de xD "B" quando a distância até o lençol
freático for suficientemente pequena para que o
contaminante se desloque e rapidamente atinja o
aqüífero. O mesmo raciocínio é estendido na consideração do xD "M" e "A", salvaguardando uma parametrização razoável à concepção dessa variável.
A essas variáveis ∏, associam-se as respectivas
funções de pertinência cuja consideração adotada
na teoria dos conjuntos fuzzy é que μ∏(xG), μ∏(xO) e
μ∏(xD) sejam as funções que determinam com que
grau as variáveis xG, xO e xD estejam em "B", "M" e
"A" para cada uma delas.
Assim, ao adotar, por exemplo, a variável xG
"B", esta não assumirá tal atribuição de forma conceitual, posto que: μB(xG) = 1, onde xG será totalmente "B"; e quando 0 ≤ μB(xG) ≤ 1, significa que xG
já é parcialmente "B"; quando μB(xG) = 0, xG não é
"B". O mesmo raciocínio é seguido pelos outros
parâmetros juntamente para as demais variáveis ∏.
Assim, constrói-se a tradução da modelagem fuzzy
através de μ∏(xi) que pode assumir as formas trapezoidal, triangular ou gaussiana.
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Figura 1 - Variáveis de entrada com μ∏(xi) na forma
trapezoidal

Da mesma forma, é realizado tal procedimento para a variável xO, considerando-se a forma
trapezoidal de μ∏(xi), conforme as variáveis ∏ para
uma faixa de valores do SIGOD (∏ podem ser iguais
a “B”, “M” e “A”).
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onde ∏ é a variável linguística, descrita pela tabela
1.

Em seguida, como feito para a variável xG,
para que xO represente baixa condição de vulnerabilidade à contaminação dos aqüíferos, xO = 0,00, delimita-se uma faixa de valores por 0,40 ≤ xO ≤
0,50, isto é, com μ(xO) = 1, significando que o estrato de cobertura apresenta solos residuais ou siltosos,
para formações não consolidadas, e xisto para uma
formação consolidada.
Quando xO apresenta-se no intervalo de 0,50
a 0,60, o grau qualitativo da vulnerabilidade é parcialmente "B" a "M" para as características litológicas
em formações consolidadas como o siltito e tufo
vulcânico, bem como para as formações magmáticas/ metamórficas e vulcânicas em estratos consolidados.
Para formações litológicas que se caracterizam como de alta vulnerabilidade, onde estão os
cascalhos de leques aluviais (formações sedimentares), calcários (rochas porosas) e calcários cársticos
(rochas duras) para formações consolidadas, a faixa
de valores é obtida a partir de 0,80 ≤ xO ≤ 1,00. Da
mesma forma, a variável xD é qualificada de acordo
com ∏ adotadas em função da faixa de valores do
SIGOD. Portanto, a partir de uma função de pertinência trapezoidal (FPTr), determina-se com que
grau xG, xO e xD estão em "B", "M" e "A" para cada
x i.

Tabela 1 - Modelagem do SIF por Rn na obtenção do IVI(f)
Regras
Rn
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27

1

Função de Pertinência - µ(IVI(f))

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

BAIXA "B"

MÉDIA "M"

ALTA "A"

EXTREMA "E"

Figura 2 - Função de pertinência da variável IVI(f)

O processamento do SIF é estabelecido pelo
número de Rn dado por meio da relação que envolve o número de xi do SIGOD e as linguísticas (x∏).
Assim, tem-se que Rn = x∏xi, logo, é obtido um total
de 27 regras. Esse conjunto de regras para um SIF
dá-se por meio do estabelecimento de uma base de
regras que consiste em um conjunto fuzzy “SE” e
“ENTÃO”; assim, tem-se:
“SE” x1∏ “E” x2∏ “E” x3∏ “ENTÃO” IVI(f)

“SE” xG

“E”xO

“E”xD

B
B
B
M
M
M
A
A
A
M
M
M
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
M
M
M

B
B
B
M
M
M
A
A
A
B
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
A
A
A
A
A
A

A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B

SAÍDA
“ENTÃO”
IVI(f)
I
I
I
B
B
M
M
A
E
B
B
B
B
M
M
I
I
I
M
M
A
I
I
B
B
M
M

Para quantificar o IVI(f), após a inferência
dos conjuntos de Rn, escolhe-se o método do centro
de gravidade como “desfuzzyficador”, tendo μ∏(ui)
como a forma trapezoidal para ∏ igual a "I" e "E", e
triangular, para as demais variáveis lingüísticas adotadas (Figura 2).
A variável de saída (ui) tem cinco μ∏(ui) as
quais denotam os termos lingüísticos referentes a
cinco classes de vulnerabilidade dos aqüíferos a
contaminação. A primeira classe relaciona-se à qualificação de insignificante "I" que é caracterizada pela
presença de camadas confinantes sem fluxo vertical
significativo de água subterrânea.
A segunda classe é categorizada como baixa
"B", sendo que os aqüíferos seriam vulneráveis somente a contaminantes conservadores, em longo

1

Índice de Vulnerabilidade Intrínseca fuzzy - IVI(f)
INSIGNIFICANTE "I"

ENTRADA

(1)
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Considerando o IVI(f) e IVI, como variáveis
regionalizadas, procede-se ao mapeamento da vulnerabilidade, precedido de uma análise da dependência espacial da vulnerabilidade; a partir do ajuste
do semivariograma (γ(h)) para as direções 0º, 45º,
90º e 135º; pelos modelos teórico Esférico (Sph),
Exponencial (Exp) e Gaussiano (Gau), obtendo-se
os valores de a (alcance — range), C (patamar — still),
C0 (efeito pepita — nugget effect) e C1 (diferença entre
C — C0), via código computacional Variowin® 2.2.
Para a busca do modelo que melhor se adéque à representação do grau de vulnerabilidade
intrínseca, calcula-se o grau de dependência espacial
(GD = C1/C0 + C1) como indicativo de um modelo
com maior estrutura de continuidade espacial, bem
como subsídio para a escolha do índice que deve ser
utilizado para mapear a vulnerabilidade.
Escolhido o índice mais representativo, é
feita a sua interpolação por meio da técnica de krigagem, obtendo-se o mapeamento da vulnerabilidade intrínseca. Em seguida, calcula-se o valor de abrangência do grau de vulnerabilidade (AGV), a fim
de prognosticar a vulnerabilidade na região de estudo, bem como a acurácia do IVI(f) em comparação
ao IVI.

prazo, quando contínua e amplamente lançados ou
lixiviados.
A classe média "M" enfatiza que a água subterrânea é vulnerável a alguns contaminantes, mas
somente quando continuamente lançados ou lixiviados. A classe é alta "A" quando o aqüífero ou sistema de aquíferos é vulnerável a muitos contaminantes em muitas condições de contaminação.
Por outro lado, quando o aqüífero ou sistema de aqüíferos for vulnerável à maioria dos contaminantes com impacto rápido em muitos cenários
de contaminação a vulnerabilidade é categorizada
como extrema "E". Ressalta-se que não há a necessidade de se normalizar ui, uma vez que a faixa de
valor tem intervalo de 0 a 1. No entanto, as variáveis
∏ adotadas pelo IVI, desta vez, são geradas por um
indicador de uma perspectiva conceitual mais acurada com a adoção da teoria dos conjuntos fuzzy (∏
podem ser iguais a “I”, “B”, “M”, “A” e “E”).
Por fim, após a obtenção do IVI(f), adota-se a
interpolação espacial por krigagem, obtendo-se o
mapeamento da vulnerabilidade à contaminação de
aqüífero. Todo o processo metodológico adotado
para a concepção do IVI(f) é modelado pelo código
computacional Matlab® 7.0 (MATLAB, 1999). A
interpolação tem aporte do software Gold Surfer® 8.0.

Área de aplicação
Mapeamento pela geoestatística
A área de aplicação abrange os municípios
de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa
Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará, com
2.536,88 km², que compõem a região metropolitana
de Belém (RMB), situada entre as coordenadas geográficas 01º 03’ e 01º 32’ de latitudes sul e 48º 11’ e
48º 39’ de longitudes oeste, limitada ao sul com o
rio Guamá e a oeste com a baia de Guajará (Figura
3), de acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2002).
No entanto, esta proposta considera 70,0%
da área da RMB em face da limitação do conjunto
de dados amostrais. Desse modo, catalogaram-se os
dados primários de nível estático (N.E) de um conjunto amostral de 229 poços amazonas e 61 freáticos, bem como suas respectivas localizações geográficas lidas em UTM (Figura 3 — Área C — RMB).
No tange aos poços dispersos na área analisada, faz-se importante dissertar sobre o que constatou o trabalho de CPRM (2001) ao se referir sobre
os poços freáticos e amazonas. Os poços freáticos
são freqüentes em conjuntos habitacionais em condomínios que utilizam o recurso hídrico subterrâneo para suprir a carência do abastecimento público
de água superficial.

Para o mapeamento da vulnerabilidade, utilizaram-se técnicas geoestatísticas de krigagem, preconizadas por Journel e Huijbregts (1978), na interpolação espacial do IVI e IVI(f). A técnica de krigagem é a mais usual na modelagem numérica das
águas subterrâneas, já que é um estimador do tipo
BLUE (best linear unbiased estimator).
Nobre (2006) enfatiza que a krigagem ordinária, utilizada nesta proposição, é a mais divulgada
nos vários campos do conhecimento.
O método assume que a variável a ser analisada seja normalmente distribuída através de um
determinado domínio e oferece estimativas mais
prováveis em um ponto qualquer para uma dada
distribuição de valores medidos e conhecidos, isto é,
para o conjunto amostral.
Anderson e Woessner (1992) complementaram que tal procedimento diferencia-se dos demais
por considerar uma estrutura espacial da variável,
ou seja, sua localização, e também por se apresentar
como estimador de erro de interpolação na forma
de desvio padrão. Para melhor entendimento acerca
do método de krigagem o trabalho de Deutsch e
Journel (1992) pode ser consultado.
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Figura 3 - Localização da área de aplicação: região metropolitana de Belém (RMB)
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Figura 4. A - Mapa do grau de confinamento (xG); B - litologia (xO) e; C - distância até o lençol freático
pelo nível estático (N.E)
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da precipitação nas áreas em que estão aflorando.
Os aqüíferos barreiras e pós-barreiras não estão
conectados hidraulicamente. Em síntese, esse domínio constitui-se, predominantemente, de camadas
repetitivas de arenitos de cor cinza-esbranquiçada,
granulometria fina à conglomerática, com intercalações mais espessas de argilas e siltitos esverdeados.
O terceiro domínio corresponde às unidades da formação pirabas, formado por dois sistemas
aqüíferos do tipo multicamada, denominado de
pirabas superior e inferior, respectivamente. Para
melhor entendimento acerca da hidrogeologia regional da RMB, o trabalho de CPRM (2001) pode ser
consultado.

Em muito desses conjuntos, o trabalho de
CPRM (2001) averiguou que as captações são abandonadas em face da quantidade de ferro excessiva
ou por falta de bomba. Ainda assim, ao longo do
tempo, a água do lençol freático torna-se passível de
ser contaminada pelas fossas localizadas próximas a
poços de captação do aqüífero livre.
O respectivo trabalho revelou, ainda, que os
poços amazonas são comumente utilizados pela
população de baixa renda e sujeita as mesmas condições das pessoas que utilizam poços tubulares
rasos.
Hidrogeologia local
A formação hidrogeológica local é composta, basicamente, de sedimentos do mioceno inferior
ao quaternário recente, os quais guardam vários
sistemas aqüíferos. Essas unidades geológicas são
conhecidas como formação pirabas, grupo barreiras
e pós-barreiras, cujos sistemas vêm sendo explotados
para abastecimento público, industrial e por particulares, com poços tubulares que variam de 12 m a 300
m de profundidade.
Segundo CPRM (2001), o domínio de aqüíferos da RMB e circunvizinhanças divide-se em três.
O primeiro é do tipo permoporoso, constituído
pelos sedimentos da cobertura detritico laterítica,
que, por sua vez, está encimada por alúvios e colúvios. Corresponde à unidade aqüífero superior,
formada por níveis argilo-arenosos e inconsolidados,
existentes no intervalo entre 0 e 30 metros. São aqüíferos livres cuja recarga se dá diretamente através
das precipitações pluviométricas, enquanto a descarga efetiva-se através dos rios, pelas fontes, evapotranspiração e poços.
Adicionalmente, o domínio é caracterizado
por sedimentos marinhos, fossilíferos, compostos
por argilas calcíferas de coloração cinza-esverdeada
e por leitos de calcário duro, cinza-esbranquiçado e
que se alternam sucessivamente com camadas de
arenito calcífero, siltitos e areias existentes no intervalo entre 80 m e 180 m.
O segundo corresponde aos sedimentos do
grupo barreiras, com litotipos de natureza heterogênea, indo desde argilitos até arenitos grosseiros
interaleitados por argilas, lateritos e níveis argilosos
caulinizados e com espessura máxima da ordem de
80 m. São camadas arenosas de espessuras variáveis,
intercaladas com níveis mais argilosos, não permitindo grandes vazões (de 15 m3/h a 80 m3/h). Os
aqüíferos são de natureza livre e semi livre, podendo, localmente, serem confinados. A recarga dá-se
por contribuição das camadas sobrepostas ou através

Mapeamento das variáveis do SIGOD
Na compilação da variável xG na RMB, houve a indicação de que os aqüíferos não confinados
(coberto) apresentaram uma freqüência amostral de
71,03% (0,80 — 1,00). Para 17,93% dos dados analisados, prognosticou-se que o sistema de aqüífero da
área a ser mapeada encontra-se semiconfinado (0,40
— 0,60). Apenas 11,03% da área apresenta-se como
aqüífero confinado (0,0 — 0,20). (Figura 4A).
Dados levantados da variável xO apontam
que 77,24% apresentaram uma formação que variou
de argilosa a solos residuais (0,35 — 0,40). Por outro
lado, 11,72% tiveram composição do tipo areia aluvial (0,70 — 0,80), enquanto 11,03% apresentaram
fração de silte e areia (0,50 — 0,60).
O mapeamento da variável xO apresentou
uma faixa de valores entre 0,35 e 0,80, adaptadas
para a realidade litológica da região em questão
(Figura 4B). Por conseguinte, procedeu-se ao mapeamento do nível estático (N.E), o que permitiu a
caracterização da variável que identifica a profundidade do aqüífero até o lençol freático (Figura 4C).
A confecção dos mapas foi realizada pela interpolação das variáveis do SIGOD pelo software Gold Surfer® 8.0 utilizando o método de krigagem.

RESULTADOS
Aplicada a lógica fuzzy ao índice de vulnerabilidade, fez-se a interpolação tanto do IVI(f) como
do IVI, considerando-os variáveis regionalizadas. O
mapa variográfico dos índices, na forma de pixels
(Figura 5), detectou uma anisotropia espacial da
vulnerabilidade no sentido N-E e S-W. Por outro
lado, no sentido N-W e S-E, a anisotropia é menor,
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Figura 5 - Mapa variográfico para as variáveis: A — IVI e; B — IVI(f)

não influenciando no semivariograma experimental.
A direção adotada será E-W onde a função variográfica (γ(h)) garante uma dependência espacial das
amostras consideradas até 0,029 para uma distância
horizontal (hx) de 1700 e vertical (hy) de 2600.
De tal modo que, para γ(h) ≥ 0,029, não fica
evidenciada a estruturação de correlação espacial,
cuja variância é da ordem de grandeza de 0,029
(Figura 5). Tais resultados foram estimados por
71.818 pares de pontos plotados com uma distância
múltipla inteira de valor 1(h) e número de incremento de defasagem (lags) igual a 13.
Assim sendo, o semivariograma do IVI (direção 0º) indicou um patamar (C) das diferenças
entre as 290 amostras igual a 0,02593, bem como o
valor de C0 igual 0,0064, prognosticando um GD de
75,32% (Figura 6A). Para o IVI(f), C foi de 0,030814,
e GD igualou-se a 79,23% (Figura 6B).

De posse do semivariograma experimental,
foi efetuado, pelo código computacional Variowin
2.21, o ajuste ao modelo teórico que melhor representasse a variável em estudo. Com a disposição dos
pares de pontos no variograma, os ajustes foram
realizados para as direções 0º, 45º, 90º e 135º através
dos modelos teóricos Sph, Exp e Gau, cujos valores
de a, C, C0 e GD, para IVI e IVI(f), são descritos nas
tabelas 1, 2, 3 e 4.
Tabela 2 - Direção 45º e tolerância angular 90º

Índice

IVI

IVI(f)

Tabela 1- Direção 0º e tolerância angular 90º

Índice

IVI

IVI(f)

GD

Modelos

a

C

CO

Sph

21780

0,02764

0,005100

81,55

Exp

20714

0,02877

0,003245

88,72

Gau

14168

0,02774

0,006747

75,68

Sph

17163

0,03755

0,004196

88,83

Exp

29000

0,03755

0,007396

80,30

Gau

19720

0,03595

0,007396

79,43

GD

Modelos

a

C

CO

Sph

28130

0,03000

0,00660

78,00

Exp

29000

0,02970

0,00650

78,11

Gau

20300

0,03000

0,00660

78,00

Sph

25810

0,03600

0,00701

80,52

Exp

29000

0,04000

0,00680

83,00

Gau

20300

0,03920

0,00680

82,65

(%)

Tabela 3 - Direção 90º e tolerância angular 90º

(%)

Índice

IVI

IVI(f)

119

GD

Modelos

a

C

CO

Sph

26680

0,024940

0,00630

Exp

29000

0,02876

0,00660

77,05

Gau

20300

0,03000

0,00660

78,00
88,17

(%)
78,57

Sph

22910

0,03720

0,00440

Exp

29000

0,04000

0,00640

84,00

Gau

19430

0,03720

0,00680

81,72
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 (|h|)

GD = 75,32%

0.048

3600

0.042
6286

0.036

Tabela 4 - Direção 135º e tolerância angular 90º

A

3836
4128

3560

4928

Índice

3624

GD

Modelos

a

C

CO

Sph

27793

0,03000

0,00600

80,00

Exp

29000

0,03000

0,00360

88,00

Gau

20205

0,03000

0,00600

78,00

Sph

25935

0,03905

0,00560

85,66

Exp

26633

0,03346

0,00680

79,68

Gau

20785

0,04000

0,00669

83,29

(%)

6908

0.03
0.024

8984

0.018

8762

7538

5334 7844
866

0.012
0.006

IVI
C = 0,02593

IVI

C0 = 0,0064

0
0

 (|h|)

IVI(f)

3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000
|h|

GD = 79,23%

3836

O ajuste realizado pelo modelo Exp foi o
que obteve maior grau de dependência espacial
para o atributo IVI (Figura 6C) igual a 88,72%, em
comparação ao semivariograma experimental, sem
ajuste, cujo GD foi igual a 75,32%.
Por outro lado, para o IVI(f), o ajuste mais
representativo foi realizado pelo modelo Sph, cujo
GD foi igual a 88,83% (Figura 6D). A interpolação
do índice de vulnerabilidade fuzzy, sem ajuste, o
grau de dependência espacial foi inferior quando
ajustado pelo modelo esférico, denotando um valor
de 79,39%. Ambos os modelos escolhidos consideraram a tolerância angular igual a 90º e a direção do
vetor h igual a 0º.
Assim realizou-se o mapeamento da vulnerabilidade na RMB pelo IVI e IVI(f) (Figura 7). A
abrangência de uma área de 845,64 km² foi mapeada como grau de vulnerabilidade “B” pelo IVI, sendo reduzida pelo modelo fuzzy para uma área de
450,15 km².
A abrangência de uma área de 845,64 km²
foi mapeada como grau de vulnerabilidade “B” pelo
IVI, sendo reduzida pelo modelo fuzzy para uma
área de 450,15 km². Por outro lado, o IVI(f) mostrouse conservador ao ampliar a abrangência de áreas
em graus “M” e “A”, em até 20,82% e 1,78%, respectivamente. O mapeamento através de IVI(f) ajustado
por Sph para o grau “E” de vulnerabilidade abrangeu uma área de 185,77 km², enquanto foi mapeada
uma área de 11,05 km² pelo IVI ajustado pelo modelo Exp (Figura 7).
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Tabela 5 - Direção 0º e tolerância angular 90º
Grau

Figura 6 - Semivariograma experimental: A — IVI e;
B — IVI(f); e ajustes por modelos: C — Exponencial (Exp);
D — Esférico (Sph)

I
B
M
A
E
Total
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Área de Abrangência (km²)
IVI - Exp %
IVI(f) - Sph
11,06
0,68
0,00
845,64
52,22 450,15
417,92
25,81 637,67
333,67
20,61 345,76
11,05
0,68
185,77
1669,24
100,0 1669,24

%
0,0
27,80
39,38
21,35
11,47
100,0

AGV (%)
-30,52
20,82
1,78
88,77
-
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A

IVI (f)

IVI

Figura 7 - Mapa da vulnerabilidade intrínseca com concepção fuzzy-geoestatístico: A - IVI - Exp; B - IVI(f) — Sph

Como mostrado na tabela 5, o grau “E” de
vulnerabilidade, mapeado pelo IVI(f), aumentou em
88,77% em comparação ao IVI. Da mesma forma o
grau “M” cujo aumento da abrangência de área foi
de 20,82%.
Por outro lado, houve um decréscimo significativo ao mapear o grau “B” de 30,52%, bem como
segundo o grau “I”, que não foi mapeado pelo IVI(f).

geoestatísticas de interpolação, é passível de ser
novamente aplicada em outros sistemas de aqüíferos, considerando os aspectos da inacessibilidade e
capacidade de atenuação de contaminantes.
No entanto, para determinadas configurações hidrogeológicas, a base do conhecimento pode
ser readequada ao intervalo das faixas de valores das
variáveis linguísticas, no que tange aos parâmetros
de entrada, bem como do conjunto de regras. Ainda
assim, a mudança no uso de modelos de inferência
fuzzy pode provocar significativas alterações nos
resultados finais e no mapa gerado.
Por outro lado, a aplicação de metodologia
fuzzy deve ser realizada com observância aos critérios
de “fuzzyficação” das variáveis de entrada, que, são
sustentadas pelos parâmetros do SIGOD. O resultado do IVI(f) pode ser testado utilizando os mais diversos métodos que calculam o valor de saída,
quando, faz-se uso do modelo clássico de inferência
fuzzy, cujos valores são totalmente distintos dos modelos de interpolação.
Por fim, consubstanciadas as recomendações anteriores, o uso da geoestatística requer teste
com os outros métodos de interpolação, posto que

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O mapeamento da vulnerabilidade sugerido, para fins gerenciais dos recursos hídricos subterrâneos, a fim de alcançar um grau de proteção para
o aqüífero na RMB, é aquele que adota a concepção
integrada fuzzy-geoestatística. A partir dessa concepção, o IVI(f) é interpolado e processado pela krigagem ordinária a partir do ajuste do semivariograma
pelo modelo Sph para a direção 0º e tolerância angular 90º.
A metodologia desenvolvida, que teve como
aporte o uso da lógica fuzzy, associada a técnicas
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estes podem se diferençar da técnica de krigagem
ordinária, a qual foi utilizada nesta proposta.
Desta forma, os valores da abrangência do
grau de vulnerabilidade apresentaram resultados
diferenciados. A técnica que obtiver melhor GD
poderá ser a mais indicada para o mapeamento da
vulnerabilidade intrínseca, além de ser recomendado, em adicional, o estudo do erro médio, máximo e
do erro médio quadrático a partir das estimativas
feitas pela krigagem, segundo procedimentos de
validação cruzada.
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Fuzzy-Geostatistics Approach for Mapping the Intrinsic Vulnerability of Aquifers
ABSTRACT
Intrinsic vulnerability mapping can be done by
interpolation of indexes on a sample space. However, the
rates of intrinsic vulnerability (RIV) are limited in their
capacity to interpret and interpolate using mapping techniques, and are sensitive to uncertainties. The objective of
this study is to propose the construction of a fuzzy inference
system (FIS), designing a fuzzy RIV (RIV(f)), which associated with geostatistical techniques can produce rigorous
and potentially more realistic maps. Therefore, the SIF was
used by "fuzzyfication" system parameters GOD, being
translated by “low”, “medium” and “high” linguistic variables, read by trapezoidal membership functions, as measured by a set of rules and operated by the classical model of
Mamdani fuzzy inference. The index was obtained by
"defuzzyfication" via the center of gravity method, yielding
RIV(f). The indices are interpolated by ordinary kriging,
and interpreted by semivariogram settings with mathematical models, showing the spatial correlation of vulnerability
by calculating the degree of spatial dependence (SD). The
accuracy of the index is calculated by the breadth of the
degree of vulnerability (BDV) to RIV(f) in relation to the
RIV being applied in the metropolitan region of Belem. The
results indicate that the RIV(f), adjusted by spherical model,
allowed SD equal to 88.83% and an improvement of BDV
up to 88.77%.

123

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.1 –Jan/Mar 2013,125-134

Análise Comparativa Entre RNA, AG e Migha na Determinação de
Rugosidades Através de Calibração de Redes Hidráulicas
Valder Adriano Gomes de Matos Rocha1, John Kenedy Araújo2 , Marco Aurélio Holanda de Castro2,
Magno Gonçalves da Costa3, Luis Henrique Magalhães Costa4
gomesdematos@hotmail.com
Recebido: 24/06/11 — revisado: 18/09/11 — aceito: 06/10/12

RESUMO
Este trabalho realiza uma analise comparativa entre três métodos de estimativa de rugosidades de redes de abastecimento de água mediante a calibração de redes hidráulicas. No primeiro método, a rede neural artificial (RNA) foi a ferramenta de otimização adotada, enquanto o balanceamento hidráulico é obtido por meio de biblioteca dinâmica do EPANET.
O segundo, conhecido como método iterativo de gradiente hidráulico alternativo (MIGHA), inicialmente desenvolvido para
estimar parâmetros hidrodinâmicos, foi adaptado neste trabalho. A terceira ferramenta de otimização é o já consagrado algoritmo genético. O procedimento correto seria adquirir, por medições de campo, dados de variação temporal da carga de pressão e, utilizando-os, resolver o problema inverso por intermédio de um confronto entre as cargas de pressão observadas e estimadas. A metodologia de estimação utilizará dados adquiridos por meio de uma rede hipotética.
Palavras-chave: Calibração de rugosidades. Redes Neurais Artificiais (RNA). MIGHA. Algoritmo Genético (AG). EPANET.

divididas em três classes: (1) procedimentos de tentativa e erro por meio de equações analíticas (BHAVE, 1988; WALSKI, 1983); (2) métodos explícitos ou
simulação hidráulica (BOULOS; WOOD, 1990;
ORMSBEE; WOOD, 1986) e (3) métodos implícitos
ou otimização.
Nos métodos explícitos, os parâmetros
componentes do cálculo do equilíbrio hidráulico da
rede podem ser obtidos de forma explícita, mediante a resolução analítica do sistema de equações não
lineares. Para isso o número de medidas de pressões
e/ou vazões deve ser igual ao quantitativo de parâmetros desconhecidos.
Entende-se por métodos implícitos aqueles
que consistem na minimização de uma função objetivo que, geralmente, é o módulo da diferença entre
os valores de dados observados e calculados de pressão e/ou vazão do sistema. Há vários trabalhos utilizando estes métodos. Ormsbee (1989) ajustou as
rugosidades para diversas condições de carga em
regime permanente utilizando um algoritmo de
otimização não-linear. Lansey e Basnet (1991) incorporaram um modelo de simulação hidráulica ao
algoritmo de programação não linear para a estimativa de coeficientes de rugosidades, aberturas de
válvulas e demandas nodais por calibração. Araújo
(2003) utilizou o método transiente inverso para
propor uma técnica a fim de estimar vários parâme-

INTRODUÇÃO
Segundo Silva (2006), calibração é o processo de identificação de parâmetros necessários para
que a simulação hidráulica de redes de distribuição
de água represente com fidelidade o comportamento do sistema.
A de calibração é importante porque as equações de condições de equilíbrio hidráulico dependem de vários fatores, como características do
fluido transportado, geografia local e aspectos físicos
das peças do sistema, traduzindo-se, portanto, em
uma grande quantidade de variáveis envolvidas e, o
uso adequado e preciso tanto quanto possível dessas
variáveis se traduzirá na confiabilidade dos modelos
hidráulicos.
As técnicas utilizadas para estimativa de rugosidades de redes de distribuição via calibração
desenvolvem-se desde a década de 1970 e podem ser
1
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rônios artificiais possuem estruturas muito mais
simples do que os biológicos.
Os neurônios artificiais são compostos por
três partes principais:

tros com base em cargas de pressão transientes na
calibração de modelos hidráulicos.

METODOLOGIA





Os métodos apresentados neste trabalho estimam as rugosidades das tubulações de uma rede
hipotética de distribuição de água que, com o balanceamento hidráulico, resultam em pressões calculadas bastante próximas das observadas. O MIGHA e os algoritmos genéticos (AG) utilizam uma
função objetivo que, por meio de iterações com o
simulador hidráulico EPANET (ROSSMAN, 2000),
ajustam continuamente as rugosidades até que a
função objetivo atinja um valor mínimo, enquanto a
RNA treina a rede com dados fornecidos e, com
base nisso, estima as rugosidades.
Dentre as linguagens de programação disponíveis, para efetuar as modelagens dos métodos,
escolheu-se a linguagem DELPHI 7.0, para o software
do MIGHA e também para o do AG, em função de
sua facilidade de uso e, principalmente, por proporcionar recursos numéricos e gráficos, que oferecem
um tratamento adequado à modelagem numérica,
além do fornecimento de elementos importantes
para a visualização e a interpretação dos resultados.
Embora seja um programa de uso livre, o
EPANET (ROSSMAN, 2000) mostra-se bastante
robusto e eficaz como auxilio ao projetista de redes
de distribuição de água. A fusão das rotinas de otimização e do cálculo hidráulico é possível em razão
da capacidade que o EPANET possui de ser incorporado a outros programas e ser utilizado conforme
as necessidades do usuário, pois as rotinas de cálculo
estão dispostas em uma biblioteca (Epanet2.dll),
possibilitando a implementação de programas específicos.

dendrito / terminal de entrada;
corpo celular / função de ativação;
axônio / terminal de saída.

Em analogia ao neurônio biológico, no neurônio artificial, as ligações que conectam um neurônio a outro, assim como o aprendizado, ocorrerão
por intermédio de pesos atribuídos a estas ligações.
A estes pesos dá-se o nome de pesos sinápticos.
Funções de ativação
A função de ativação, ou função de transferência, define a forma como será repassada a informação entre neurônios artificiais. Dá-se pela adição
do produto dos sinais de entrada pelos pesos sinápticos respectivos, mais um estímulo externo (bias),
para produzir um resultado que servirá como entrada para o neurônio subseqüente.
Dentre as funções diferenciáveis, as mais utilizadas são a função sigmóide, a tangente hiperbólica e a gaussiana. As equações 1, 2 e 3 correspondem,
respectivamente, às funções citadas.
(1)

(2)

(3)

Treinamento e validação da RNA
Neste experimento, foram aplicadas redes
do tipo MLP (em inglês MultiLayer Perceptrons —
MLP) para solução do problema de calibração de
modelos de simulação hidráulica.
A capacidade de aprendizado de uma RNA
é sua mais importante característica. Com base em
um conjunto de regras preestabelecidas, ela é capaz
de adaptar-se às respostas esperadas, alterando-se a
cada situação apresentada. Mais especificamente, o
treinamento de uma rede é realizado com o ajustamento dos pesos sinápticos de cada conexão. Estes
pesos formam uma matriz que será a memória do
que foi “aprendido” pela RNA.
Quanto à forma com que é feito o ajuste dos
pesos, os métodos de aprendizagem podem ser su-

Redes Neurais Artificiais - RNA
Neurônio Artificial
As RNA’s foram concebidas com o intuito
de se obter um mecanismo artificial capaz de simular o sistema de aprendizado do cérebro.
Da mesma forma que uma rede neural biológica, uma RNA é composta de um massivo conjunto de unidades paralelas de processamento, porém
em uma escala bem menor.
Estas unidades, chamadas de neurônios, em
ambos os casos, são responsáveis por armazenar e
utilizar as informações aprendidas; contudo, os neu-
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Saldarriaga, Gómez e Salas (2004) exibem
duas hipóteses de arquitetura de uma RNA para uso
em calibração de redes hidráulicas.
A primeira considera as mesmas variáveis
presentes no cálculo hidráulico. Assim, os dados de
entrada na RNA são: viscosidade, aceleração da gravidade, comprimento, diâmetro, material, demanda,
cota topográfica, carga de pressão e altura manométrica fornecida. Os dados de saída seriam: rugosidade absoluta ou coeficiente de perda de carga, coeficientes de vazamentos e expoentes de vazamentos.
Caso se pudesse realizar a validação de uma RNA
com todas essas considerações, seria possível calibrar
praticamente qualquer tipo de rede hidráulica mediante o simples cálculo da RNA. Tal suposição se
torna inviável pela complexidade que se transferiria
à RNA.
Na segunda hipótese, é sugerida a criação
de uma RNA cujos dados de entrada são apenas as
medidas em campo e as cargas de pressão iniciais.
Os dados de saída: os mesmos da hipótese anterior.
Deve-se observar que esta RNA será válida apenas
para a configuração da rede hidráulica utilizada no
treinamento. Se houver qualquer alteração na rede,
variação nos consumos ou mudança do número de
pontos monitorados, inutilizará a RNA treinada.
Deve-se, então, repetir o processo de treinamento
ou, até mesmo, reconstruir a RNA.
Neste trabalho, foi adotada a segunda hipótese apresentada como configuração da RNA para os
testes.
Costa (2008) testou várias possíveis arquiteturas na RNA para a rede hidráulica deste ensaio.
Quanto à correlação total, verificou-se que, com o
uso de camadas intermediárias, as funções de ativação apresentam resultados ainda mais próximos
entre si e, neste caso, foram obtidos resultados melhores para uma menor quantidade de exemplos.
Portanto, entre as várias arquiteturas testadas, a que
utiliza a função sigmóide e arquitetura
7x14x14x14x10 exibiu os menores erros entre valores medidos e calculados.
Adotou-se, portanto, a RNA sig5000
7x14x14x14x10 para comparação de resultados.
Neste trabalho, os dados de entrada foram
padronizados (normalizados) no intervalo [0,1]
para, em seguida, serem lançados no QNET. Após
retornar dados de saída padronizados na fase de
validação, procedia-se exatamente com o processo
contrário, isto é, com base em resultados padronizados em [0,1], foram obtidos os valores reais do parâmetro procurado, o coeficiente de rugosidade.

pervisionados, onde padrões de entradas e saídas
são fornecidos; ou não supervisionado, em que apenas os padrões de entrada estão disponíveis. As redes MLP utilizam aprendizado supervisionado.
Para evitar problemas de estabilidade da
RNA, recomenda-se a normalização (padronização)
dos dados de entrada. Esta normalização, no caso da
variável de entrada ser contínua, é geralmente realizada para o intervalo [-1,1] ou [0,1].
Após o fornecimento dos dados, a rede neural calculará o erro entre o padrão de saída pretendido e o obtido por ela. Com base nessa avaliação, o
algoritmo de treinamento fará o ajuste dos pesos. O
algoritmo supervisionado mais conhecido para treinamento de redes neurais artificiais multicamadas é
o algoritmo backpropagation. O treinamento é realizado nas fases forward e backward. A primeira fase
determina a resposta da rede para certo conjunto de
dados de entrada. Na outra fase, a resposta calculada
é comparada com a resposta desejada e, assim, calcula-se o erro ocorrido, atualizando-se os pesos das
conexões.
Para realização dos cálculos de treinamento
e validação das RNAs, adotou-se o software comercial
desenvolvido pela empresa Vesta Systems, QNet
v2000, em versão demonstrativa. O modelo de RNA
adotado é o Multi-Layer Perceptrons (MLP). Apesar de
simples, este é um dos mais precisos softwares para
treinamento de RNA de que se dispõe (GROWE,
1999).
A RNA passa inicialmente por uma etapa
denominada treinamento, onde cerca de oitenta por
cento dos dados de entrada e dados de saída são
lançados simultaneamente no programa QNET e a
rede vai ser treinada, ou seja, vai aprender a correlacionar dados de entrada com dados de saída.
Após treinada, a rede será validada. Nesta
etapa, os vinte por cento restantes dos dados serão
utilizados. Aqui, entra-se apenas com os dados de
entrada e solicita-se que a rede retorne com os dados de saída estimados. Em seguida, faz-se a comparação entre os dados medidos (reais) e os estimados
pela rede. Então é calculado o erro absoluto, fazendo a diferença entre as rugosidades reais e as estimadas.
Em suma, pode-se dizer que as redes neurais
artificiais são capazes de correlacionar os dados de
entrada com os dados de saída mediante funções
preestabelecidas e, com suporte nessas correlações
(aprendizado), podem ser obtidos dados de saída
com base em quaisquer novos dados de entrada
lançados na RNA.
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Pela fórmula descrita há pouco, vemos que
os resultados só podem ser cos  = -1 ou cos  = 1,
ou seja, o ângulo  só pode resultar em 0º ou 180º.
O critério é a aceitação apenas dos ângulos
menores que 60º, ou seja,  < 60º; os ângulos maiores que este valor não são considerados até que as
rugosidades dos trechos vizinhos induzam a diminuição deste ângulo nas próximas iterações.
Calculado o ângulo em uma iteração i, se este ângulo for maior do que 60º calcula-se Cji+1 pela
equação 6, senão repete-se o valor anterior, ou seja:

MIGHA

A estimativa de parâmetros (parameter estimation), também conhecida como problema inverso, é
uma importante etapa no processo de modelagem
de redes de distribuição.
Em geral, se aborda a estimativa de parâmetros utilizando o critério clássico da técnica inversa
dos mínimos quadrados, onde se define uma função
objetivo que minimiza a diferença entre as cargas de
pressão observadas e calculadas (equação 4).

∑

(7)

(4)

O MIGH - Método Iterativo de Gradiente
Hidráulico - Guo e Zhang (1994) e Guo e Zhang
(2000) - minimiza a função onde se estabelece arbitrariamente um parâmetro inicial ajustado a cada
iteração.
O método iterativo de gradiente hidráulico
alternativo (MIGHA) desenvolvido por Schuster
(2002) abandona a calibração tradicional dos mínimos quadrados. Trata-se de um método indireto
eficaz, rápido e prático, porque minimiza os residuais dos gradientes hidráulicos dos trechos das redes
de distribuição.
Aplicado neste trabalho à estimativa do parâmetro rugosidade das tubulações, o MIGHA corrige a cada iteração o coeficiente de rugosidade do
trecho pela equação (5) a seguir:

Neste trabalho foi desenvolvido um programa computacional em linguagem DELPHI 7.0
para a resolução do problema proposto. Os dados
de entrada são: pressões observadas, demandas nodais, níveis dos reservatórios, cotas topográficas dos
nós, diâmetro das tubulações, comprimento das
tubulações, rugosidades observadas das tubulações.
Nesta análise comparativa, decidiu-se empregar medições de pressão em todos os nós da
rede.
Algoritmos Genéticos
Módulo de calibração
Para Righetto (2001), o problema da calibração de rede consiste em se determinar o conjunto de valores das demandas nodais e dos coeficientes
de rugosidade das tubulações que minimizam a
função objetivo F (equação 8), definida pela soma
dos quadrados das cargas nodais e vazões em trechos
simulados e observados. Admitindo que se conheçam os valores das cargas de pressão em mobs nós da
rede, isto é, distinguindo tais nós com enumeração
própria, isto é, i* = 1, 2,... mobs, buscam-se os conjuntos de valores de rugosidade que minimizem o valor
da função objetivo, ou seja:

.
(5)
onde Cji é o coeficiente de rugosidade de HazenWilliams do trecho j na iteração i, Cji+1 é o coeficiente de rugosidade do trecho j na iteração i+1, |hji calc|
é o gradiente hidráulico calculado na iteração i do
trecho j e |hji obs| é o gradiente hidráulico observado
na iteração i do trecho j.
Como critério de convergência, calculam-se
em cada iteração o ângulo  formado entre vetores
do gradiente hidráulico observado e calculado no
espaço unidimensional, dado pela equação (6) a
seguir:

cos

∑∗

, ∗

(8)

Para obter-se a solução ótima, usa-se o software UFC4, que executa um procedimento combinando um algoritmo de busca baseado em algoritmo genético com o simulador hidráulico de redes
EPANET (ROSSMAN, 2000). A rugosidade absoluta
ou o coeficiente de Hazen-Willians dos tubos é continuamente ajustado até que a função objetivo (E-

.
.

, ∗

(6)
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Os operadores utilizados neste trabalho são
apresentados na tabela 1.

quação 8) atinja um valor mínimo, resultando numa simulação que forneça pressões semelhantes
àquelas observadas em campo.

Rede exemplo
O algoritmo genético
Com o objetivo de avaliar a eficiência dos
modelos de calibração propostos, foi analisada uma
rede de distribuição hipotética criada por Walski
(1983) e adaptada por Gambale (2000), consoante
ilustrada na figura 1.

Tabela 1 — Operadores Genéticos utilizados no AG
Cruzamento

Modelo

Média Aritmé-

Filhoi 

tica
Média Geométrica
Mistura

Pai1i  Pai2i
2

Filhoi  Pai1i  Pai2i

Filho1i  Pai1i   . Pai2i  Pai1i 

(BLX-)

Filho2i  Pai2i   . Pai1i  Pai2i 

Aritmética

Filho1i   .Pai1i  1    .Pai2i
Filho2i  1    .Pai1i   .Pai2i

Heurísitca

Filho1i  Pai1i   . Pai1i  Pai2i 

Simples

Adaptação da recombinação da
representação binária

Uniforme
Gaussiana
Limite

 Ùniforme  ai ;bi  , se i=j;
Filhoi  
caso contrário
Paii ,

Figura 1 — Rede Hipotética

 Normal Paii ;  , se i=j;
Filhoi  
caso contrário
Paii ,

 ai , se r< 0,5 e i = j;

Filhoi  bi , se r  0,5 e i = j;
Pai ,
caso contrário.
 i

Tabela 2— Características físicas da rede hipotética

Não Uniforme

 Paii +  bi  Paii  .f(G),

Filhoi  Paii  Paii  ai  .f(G),,
 Pai ,
i


DIÂM.
(mm)
500
250
400
300
300
200
250
150
200
100

TUBO

MICHALEWICZ, 1994
se r< 0,5 e i = j;
se r  0,5 e i = j;
caso contrário.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MICHALEWICZ, 1994
Não Uniforme

Amplia a aplicação do operador mutação

Múltipla

não uniforme para todos os genes do cromossomo. MICHALEWICZ, 1994

Os algoritmos genéticos são métodos de otimização e busca inspirados na teoria da evolução
das populações de seres vivos. Introduzidos por John
Holland em 1975; seguem o princípio da seleção
natural e sobrevivência do indivíduo mais apto. A
técnica de busca para o melhor conjunto de rugosidades dos trechos de um sistema de redes de distribuição utilizando algoritmos genéticos apresenta
um espaço de busca com as possíveis soluções do
problema e uma função objetivo, utilizada para avaliar as soluções produzidas.
Este trabalho utiliza a representação real,
haja vista as pesquisas desenvolvidas por Michalewicz
(1994), cujos experimentos revelam que a representação real produz resultados melhores do que a
representação binária.

COMP.
(m)
700
1800
1520
1220
600
1220
920
300
600
1220

RUG.C
(m0,3698/s)
140
110
130
135
90
110
120
115
85
80

Tabela 3 — Características dos nós, Cenários 1 e 2
Cenário 1
NÓ

2
3
4
5
6
7
8

129

Cenário 2

DEM.
(L/s)

PRESSÃO
OBS.
(mca)

DEM.
(L/s)

PRESSÃO
OBS.
(mca)

0,0
15,0
62,5
15,0
47,5
30,0
37,5

58,74
55,75
56,08
53,77
53,35
54,27
53,03

0,0
36,0
120,0
10,0
80,0
80,0
37,5

56,44
48,37
48,72
47,03
41,80
44,12
42,88
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A tabela 4 exibe os resultados de rugosidades obtidos para ambos os métodos, bem como as
diferenças entre as rugosidades reais e calculadas de
todos os trechos.
O gráfico 1 traz uma análise gráfica comparativa entre os valores reais e os calculados pelos três
métodos.
Em todos os trechos, verificou-se que o sistema está calibrado segundo os critérios definidos
pelo Water Research Centre. Os coeficientes de
Hazen-Willians calibrados para os tubos 6, 8 e 10
apresentam, no entanto, um desvio-padrão elevado
nos três métodos, entretanto, os desvios foram menos acentuados na RNA e mais acentuados no MIGHA.
Percebe-se que, nos tubos onde o erro entre
a rugosidade calculada e a observada foi maior no
MIGHA, tais erros ocorreram com desvios-padrão
mais elevados, mostrando que o MIGHA não estima
muito bem um conjunto-resposta de rugosidades,
contudo, em seis tubos, as rugosidades observadas e
as calculadas foram bastante semelhantes, ocorrendo, comparativamente aos outros métodos, melhores resultados pelo MIGHA em três tubos - 1, 2 e 5.
Decorre daí que o MIGHA busca um conjuntoresposta que satisfaz aos critérios da Water Research
Centre, no que tange à pressão, como será visto
adiante, mas não é preciso quanto às rugosidades
estimadas. Os AG’s e as RNA’s mostram-se bem mais
precisos no concernente às rugosidades estimadas,
porém, oferecem conjuntos-respostas com maior
erro entre as pressões observadas e calculadas.
A variável que determina a acurácia da calibração de uma rede é a pressão. Na tabela 5, encontram-se os valores de pressão observados e calculados para o cenário 1.
O gráfico 2, na sequência, ilustra as diferenças entre as pressões observadas e calculadas para o
cenário 1.
Na tabela 6, encontram-se os valores de
pressão observados e calculados para o cenário 2.
O gráfico 3 ilustra as diferenças entre as
pressões observadas e calculadas para o cenário 2.
Apesar de o erro total entre as rugosidades
calculadas e observadas nos três métodos ter sido,
em geral, maior na calibração com a RNA, é bastante notável a superioridade do MIGHA no que se
refere à diferença de pressões em qualquer um dos
cenários. Com a configuração das rugosidades calculadas pelo MIGHA, obtiveram-se pressões calculadas
idênticas às observadas praticamente em todos os
nós. Tal resultado demonstra que a pressão não é
uma variável determinante para a calibração, porquanto, mesmo a RNA apresentando diferenças

Todas as variáveis são conhecidas. A água do
reservatório de nível fixo marca a cota 60 metros e
os nós estarão na mesma cota topográfica, com elevação igual a zero. As características físicas da rede
em estudo estão apresentadas na tabela 2.
Considerando que o exemplo é hipotético,
os dados de pressão observada não serão adquiridos
em observações em campo, e sim pela simulação da
rede por meio do EPANET 2.0, cujos valores de
pressão calculados serão havidos como pressão observada em campo. Foram considerados dois cenários de demandas não proporcionais.
As demandas nodais e pressões observadas
(sintéticas) para os cenários 1 e 2 estão indicadas na
tabela 3.
Simulações
ALGORITMO GENÉTICO — como o método é um procedimento estocástico, o ato de calibração foi realizado dez vezes. A cada execução foi adotada uma população de 100 indivíduos e realizadas
100 iterações. Todas as funções inseridas foram utilizadas aleatoriamente, com a probabilidade de cruzamento e mutação de 90% e 5%, respectivamente.




MIGHA — em cada teste, o programa foi rodado, em cada cenário, doze vezes, com um
número de 100 iterações cada qual. Em seguida, foi calculada a rugosidade média dos
dois cenários, então aplicada à rede para a
determinação das “pressões calculadas”.
RNA — foi utilizada a função sigmóide, tendo sido treinados 5.000 exemplos e validados 500 outros, realizando-se 1.000.000 iterações em cada exemplo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação do desempenho do modelo de
calibração será baseada nos critérios estabelecidos
pelo Water Research Centre (1989). Para os valores
de pressão, o erro absoluto, que é a diferença entre
o valor calibrado e o observado, deve estar dentro
das seguintes faixas:




± 0.5 m para 85% das medidas de pressão;
± 0.75 m para 95% das medidas de pressão;
e
± 2.0 m para 100% das medidas de pressão.
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Tabela 4 — Resultados obtidos para valores de rugosidades pelos três métodos

TU-

C REAL

BO

C

(CREAL -

Erro-

(CREAL -

RNA

CCALC)

(CREAL -

C CALC.

C CALC.

CALC.

CCALC)

Erro-MIGHA

CCALC)

Erro-AG

RNA

MIGHA

AG

RNA

(%)

MIGHA

(%)

AG

(%)

1.11%

0.09

0.06%

0.05

0.04%

0.42%

5.42

4.93%

1

140

138.45

139.91

140.05

1.55

2

110

112.24

110.46

115.42

2.24

2.04%

0.46

3

130

129.52

128.78

129.85

0.48

0.37%

1.22

0.94%

0.15

0.12%

0.27%

1.8

1.33%

2.59

1.92%

4

135

134.64

136.8

132.41

0.36

5

90

89.65

89.94

92.72

0.35

0.39%

0.06

0.07%

2.72

3.02%

6

110

103.94

122.33

116.08

6.06

5.51%

12.33

11.21%

6.08

5.53%

7

120

121.52

115.11

125.9

1.52

1.27%

4.89

4.08%

5.9

4.92%

3.09%

7.85

6.83%

6.84

5.95%

8

115

111.45

122.85

108.16

3.55

9

85

86.11

87.84

86.86

1.11

1.31%

2.84

3.34%

1.86

2.19%

10

80

113.32

138.07

112.13

33.32

41.65%

58.07

72.59%

32.13

40.16%

SOMA

63.74

89.61

89.61

Gráfico 1 — Resultados obtidos para valores de rugosidades pelos três métodos
Tabela 5 — Resultados obtidos para valores de pressão (Cenário 1)
PRESSÕES

PRESSÕES

PRESSÕES

PRESSÕES

OBSERVADAS

CALCULADAS

CALCULADAS

CALCULADAS

(mca)

RNA

MIGHA

1

58.74

58.72

2

55.75

3

56.08

4

DIFERENÇAS

DIFERENÇAS

DIFERENÇAS

AG

RNA

MIGHA

AG

58.74

58.66

0.02

0

0.08

55.72

55.75

55.75

0.03

0

0

56.04

56.08

56.08

0.04

0

0

53.77

53.73

53.76

53.77

0.04

0.01

0

5

53.35

53.35

53.35

53.35

0

0

0

6

54.27

54.27

54.27

54.17

0

0

0.1

7

53.03

53.03

53.03

53.04

0

0

0.01

NÓ

131

Análise Comparativa Entre RNA, AG e Migha na Determinação de Rugosidades Através de
Calibração de Redes Hidráulicas
Tabela 6 — Resultados obtidos para valores de pressão (Cenário 2)
PRESSÕES

PRESSÕES

PRESSÕES

PRESSÕES

OBSERVADAS

CALCULADAS

CALCULADAS

CALCULADAS

(mca)

RNA

MIGHA

1

56.44

56.37

2

48.37

3

48.72

4

DIFERENÇAS

DIFERENÇAS

DIFERENÇAS

AG

RNA

MIGHA

AG

56.44

56.37

0.07

0

0.07

48.24

48.36

48.39

0.13

0.01

0.02

48.6

48.72

48.74

0.12

0

0.02

47.03

46.73

47

47

0.3

0.03

0.03

5

41.8

41.86

41.81

41.81

0.06

0.01

0.01

6

44.12

44.15

44.12

44.12

0.03

0

0

7

42.88

42.9

42.88

42.88

0.02

0

0

NÓ

entre as pressões (observadas e calculadas), retornou rugosidades menos distantes das reais. O mesmo é lícito dizer do AG que, mesmo exibindo algumas diferenças entre as pressões observadas e as
calculadas, retornou rugosidades menos distantes
das reais.

Gráfico 3 — Diferenças absolutas entre pressões reais e
simuladas com as médias dos coeficientes de HazenWilliams calibrados com MIGHA e RNA, cenário 2

Os trechos em que as rugosidades calculadas
se distanciaram das reais podem ser considerados
como candidatos à instalação de medidores de vazão. Uma vez conhecidas as vazões destes trechos,
suas rugosidades se manterão próximas das reais,
desde as primeiras iterações do processo de calibração, reduzindo o erro nos demais trechos.

Gráfico 2 — Diferenças absolutas entre pressões reais e
simuladas com as médias dos coeficientes de HazenWilliams calibrados com MIGHA e RNA, cenário 1

Com efeito, é válido concluir-se que, para
uma rede malhada, existem várias configurações de
rugosidades possíveis que resultam em conjunto de
pressões bem próximas. A função objetivo (equação
8) contém inúmeros pontos ótimos locais, podendo
assumir valores nulos e não conter as rugosidades
reais da rede.

CONCLUSÕES
Os modelos de calibração propostos possibilitaram a determinação de coeficientes de resistência que originam pressões calculadas bem próximas
das observadas, sendo que a calibração pelo MIGHA
demonstrou diferenças de pressões ainda menores
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cionais demandados nos treinamentos da RNA não
foram tão problemáticos no caso da rede hipotética
estudada. Tratando-se, porém, de redes reais, com
dezenas de parâmetros a calibrar, deve-se analisar
esta característica com maior cuidado. Vale ressaltar,
ainda, que no procedimento de calibração é desnecessária uma resposta imediata, estando o tempo de
resposta subjetivamente relacionada a cada aplicação. Mesmo assim, percebe-se melhor eficiência do
MIGHA quanto ao tempo de processamento.
Neste estudo, utilizou-se um modelo hidráulico em regime permanente, com demandas fixas,
tendo-se calibrado apenas o parâmetro de rugosidade das tubulações. A priori, contudo, tanto o MIGHA quanto a RNA e o AG podem ser utilizados
para calibração de qualquer parâmetro, inclusive de
vazamentos, bastando para isso que os dados sejam
fornecidos adequadamente.
É importante observar que os algoritmos
genéticos e as redes neurais são técnicas de frequente sucesso em calibrações de modelos de redes de
grande porte, o que ainda não foi objeto de estudo
do MIGHA. Podem ser recomendados, portanto,
novos estudos atestando o comportamento do MIGHA em calibrações de redes de macrossistemas.
Recomenda-se a implementação de um método que, durante a calibração, efetue uma análise
de sensibilidade da variação das rugosidades, verificando suas influências nas mudanças de pressão nos
nós, determinando trechos que devem ter valores de
rugosidades limitados a certo intervalo. Por fim,
convém que se aplique um modelo híbrido visando
a poupar esforço computacional e refinar os coeficientes de rugosidade obtidos na solução.

do que a calibração pelos outros métodos. Pode-se
dizer, porém, que ambas as técnicas mostram resultados satisfatórios contidos nos limites estabelecidos
pela Water Research Centre.
No que diz respeito aos resultados de coeficientes de rugosidades, observa-se que a RNA e o AG
operam coeficientes mais próximos dos reais relativamente ao MIGHA; esta, aliás, é uma característica
do MIGHA — externar um conjunto-resposta de
coeficientes de rugosidades que possui um desviopadrão relativamente alto em relação ao real, mas
que possibilita resultados excelentes em termos de
minimização das pressões observadas e calculadas.
Um problema observado consiste na dificuldade de previsões dos coeficientes de rugosidade
em trechos com vazões relativamente menores do
que os demais. Isso faz com que, nestes trechos, as
variações do coeficiente de rugosidade influenciem
menos os resultados das pressões a jusante. Este
problema ocorreu principalmente quando estes
trechos estavam localizados em malhas da rede.
Ocorre que, no caso focalizado, os trechos com este
problema possuíam diâmetros menores do que os
demais do circuito hidráulico. Isso, consequentemente, fez com que estes registrassem baixas velocidades no escoamento para as configurações de demanda utilizadas. Por outro lado, pelo mesmo motivo que acarreta o erro, a imprecisão na estimativa
destes parâmetros não terá grande influência para
os resultados de pressões do modelo.
Uma vantagem inerente à RNA funda-se na
previsão desses trechos que manifestam maior dificuldade na calibração da rugosidade. Acredita-se,
como aconteceu na comparação efetivada, que esta
dificuldade ocorre independentemente da técnica
de calibração adotada. Com os resultados produzidos ainda durante o treinamento da RNA, quando
ainda não há necessidade de medições, já é possível
indicar os trechos mais adequados para uma futura
medição de vazão, por exemplo.
Uma vantagem dos softwares desenvolvidos é
que todo o procedimento de calibração da rede é
realizado em etapa única, proporcionando maior
acessibilidade a estudiosos, e tornando desnecessária
a utilização de softwares de otimização. Desvantajosa,
porém, no MIGHA, em relação à RNA e ao AG, é a
necessidade do maior número possível de medições
de pressão, o que não ocorre, na prática, em uma
rede instalada em campo.
O MIGHA porta uma grande vantagem em
relação a outros métodos - seu tempo de processamento, bastante inferior, por exemplo, ao algoritmo
genético. Enquanto o MIGHA despendeu 23 segundos no processamento, os longos tempos computa-
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar as características da matéria orgânica em bacias urbanizadas, por meio de
espectros UV-VIS e de fluorescência. Foram estudados dois diferentes ambientes na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, o rio Iguaçu, numa extensão de 107 km com 7 pontos de monitoramento, e o lago Barigui, na porção intermediária da
Bacia do Alto Iguaçu, com 3 pontos de monitoramento. Os resultados desta pesquisa indicaram que, tanto no rio Iguaçu
como no lago Barigui, o carbono orgânico dissolvido têm origem principalmente de efluentes domésticos, refletindo as consequências dos mecanismos de desenvolvimento urbano com lançamento de efluentes domésticos sem tratamento nos respectivos
corpos receptores. No lago Barigui, em função de suas características hidrodinâmicas, também foi observada a contribuição
de fonte autóctone (produtividade primária) de carbono orgânico dissolvido. Este estudo demonstrou como o uso dos ensaios
de espectroscopia e ultravioleta e fluorescência associado ao COD pode colaborar para melhor compreensão da dinâmica da
matéria orgânica em ambientes lênticos e lóticos e potencialmente, indicar uma nova aborgadem para a gestão de recursos
hídricos e a compreensão das potenciais alterações de qualidade da água.
Palavras-chave: Bacia do Alto Iguaçu. Monitoramento da material orgânica. Gestão de recursos hídricos.

INTRODUÇÃO
Tradicionalmente os parâmetros para avaliar a concentração de matéria orgânica em corpos
aquáticos são a demanda bioquímica de oxigênio
(DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e
carbono orgânico total (COT). Aspectos conceituais
relativos a forma de determinação destes parâmetros
não produzem unanimidade de sua utilização para a
Gestão de Recursos Hídricos.
A DBO, por exemplo, avalia de forma indireta a concentração de matéria orgânica através da
determinação do oxigênio consumido pelos microrganismos para estabilizar a matéria orgânica presente na amostra, calculado por meio da diferença da
concentração de oxigênio dissolvido entre o primeiro dia e após o período de cinco dias. Para determinação da DQO, por sua vez, utilizando-se de um
forte oxidante, seu valor de concentração inclui,
além da matéria orgânica presente, também parte
da matéria inorgânica passível de oxidação. Na

A degradação de corpos aquáticos tem se
intensificado com a expansão urbana desordenada,
despejos de efluentes industriais, além da
introdução de substâncias oriundas de áreas
agrícolas e drenagem urbana em eventos de
precipitação significativas.
A mensuração da qualidade de corpos aquáticos já possui padrões normalizados pela resolução
CONAMA 357/05, estabelecidos com base em metodologia consolidada e englobando diversos grupos
de substâncias. Pode-se citar a concentração de carga orgânica, parâmetros inorgânicos, clorofila-a e
outros aspectos que são importantes para conservação dos corpos aquáticos de acordo com a classe do
corpo hídricos em função das características de seu
uso.
1
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reservatório urbano, o Lago Barigui na bacia de
mesmo nome, conforme descrito por Bem (2009).

DQO a quantidade de oxidante que reage é expressa em termos de oxigênio equivalente.
O COT, que hoje ganha maior interessante
em procedimentos analíticos, reflete a concentração
de Matéria Orgãnica incorporando as frações lábil e
refratária. Já a DBO é calculada através do carbono
orgânico da fração mais lábil. Isto ocorre pelo fato
de alguns compostos orgânicos apresentarem estruturas complexas e consequentemente, serem mais
refratários a degradação biológica. O COT, apesar
de ser uma determinação mais exata do carbono
orgânico existente numa amostra, não substitui os
ensaios de DBO e DQO (APHA, 1998).
Em todos estas formas de medição da quantidade da matéria orgânica, muitos questionamentos
ainda suscitam sua utilização sistemática em gestão
de recursos hídricos. Apesar dos parâmetros DBO e
DQO constarem na resolução CONAMA 357/05,
estes não permitem compreender totalmente os
aspectos da dinâmica da matéria orgânica em corpos
d’água.
Nesta pesquisa uma reflexão adicional é
proposta. O carbono orgânico dissolvido (COD) é
um parâmetro de qualidade da água que, embora
não conste na resolução CONAMA 357/05, em conjunto com avaliações espectroscópicas de absorção
na região do ultravioleta e visível e de emissão de
fluorescência, possibilita que seja identificada a fonte da matéria orgânica. Através destes parâmetros é
possível determinar se a principal fonte do COD é
autóctone (originada no sistema) ou alóctone (originada fora do sistema).
Como fonte autóctone pode ser considerada
a produção de matéria orgânica pela biota aquática
presente no corpo aquático. As fontes alóctones são
representadas pela introdução de substâncias a partir do escoamento superficial, ou seja, contribuição
de fonte difusa e despejos de fontes pontuais, como
lançamentos de esgotos e efluentes industriais.
Tanto a contribuição externa como interna
(processos de degradação, sedimentação e
liberação), influenciam na dinâmica da matéria
orgânica e nos ciclos de diversos compostos
presentes nos corpos aquáticos.
Este artigo, de forma peculiar e sem
publicações similares na literatura nacional,
conforme demonstrado por Knapik (2009) e Bem
(2009), tem como objetivo avaliar características da
matéria orgânica em duas bacias hidrográficas que
sofrem impactos de atividades antrópicas em
diferentes níveis, sendo que um ambiente é lótico, o
rio Iguaçu na região Metropolitana de Curitiba
Knapik (2009) e um ambiente lêntico, um

Caracterização da matéria orgânica
Para identificar a fonte da matéria orgânica,
é necessário fazer determinações qualitativas. Estas
fornecem informações sobre os distintos compostos
ou grupo de compostos presentes diferentemente
da DBO, DQO e COT que fornecem informações
quantitativas da matéria orgânica presente no sistema.
A matéria orgânica natural (MON) pode ser
dividida em duas subclasses (ZUMSTEIN; BUFFLE,
1989): matéria orgânica lábil (passível de degradação) e a matéria orgânica refratária (formada por
compostos estáveis).
A matéria orgânica refratária pode ser subdividida em duas classes; a matéria orgânica pedogênica (MORP): caracteriza-se pela estrutura química com um grupo funcional aromático, geralmente
tem origem no solo, e a matéria orgânica refratária
aquogênica (MORA): caracteriza-se pela estrutura
química com uma cadeia alifática, origina-se da
biota aquática.
Embora seja possível distinguir a classe a
que pertence a matéria orgânica, a determinação de
sua estrutura ainda é um tema de pesquisa a ser
consolidado. Como consequência, algumas propriedades da matéria orgânica são utilizadas, principalmente das substâncias húmicas que compõem cerca
de 70 a 80% da matéria orgânica natural. Algumas
propriedades que podem ser destacadas são a cor
amarela dos ácidos fúlvicos, a capacidade de absorver luz ultravioleta, a polidispersão, e as grandes
quantidades de estruturas aromáticas e polifuncionalidade (FRIMMEL, 1998).
Em função dessas propriedades as avaliações
de espectroscopia na região do ultravioleta visível e
espectroscopia de emissão de fluorescência podem
ser utilizadas para caracterizar a composição da
estrutura do carbono orgânico. Estas propriedades
não são tradicionalmente utilizadas em caracterização da qualidade em rios, mas com grande aplicação
em estudos em reservatórios.

Espectroscopia da região do ultravioleta-visível
A espectroscopia na região do ultravioleta
visível é utilizada para caracterizar a composição da
estrutura do carbono orgânico dissolvido (COD) e
identificar suas possíveis fontes (SENESI et al., 1989;
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PEURAVUORI; PIHLAJA, 1997; ARTINGER et al.,
2000; CHEN et al., 2002; PONS et al., 2004; VILLA,
2005, AZEVEDO et al., 2006).
O COD pode ser avaliado através da absorção em um determinado comprimento de onda, da
absorbância específica ou absortividade, normalizado em termos do COD (WESTERHOFT; ANNING,
2000). Normalmente a absorbância é medida no
comprimento de onda 254 nm, devido a alta correlação deste comprimento de onda com a concentração de carbono orgânico dissolvido (KORSHIN,
1997). A absorbância nesta região está relacionada
as estruturas aromáticas existentes, principalmente,
na MORP.
A normalização dos espectros de absorção
pela concentração do COD (SUVA254), isto é, a divisão dos valores de absorbância em 254 nm pela concentração de COD (mg/L), permite avaliar as possíveis fontes da matéria orgânica. Estudos realizados
por Westerhoff e Anning (2000), mostraram que
valores de SUVA254 próximos de 1,2 mg/L indicam a
presença de matéria orgânica de origem autóctone
(biomassa) ou de efluentes industriais e/ou domésticos, enquanto valores próximos a 4,4 mg/L indicam presença, principalmente, de ácidos fúlvicos.
Entretanto, alguns autores (BROOKMAN,
1997; ARTINGER et al., 2000, CHEN et al., 2002)
sugerem utilizar outros valores de absorbância para
caracterizar a presença do carbono orgânico dissolvido (COD). Segundo Rostan e Cellot (1995) a razão A285/COD (g/L) fornece um indicativo da composição do COD: quando o valor da razão for menor
do que 10 g/L, indica predomínio de carbono alifático, isto é, de cadeia aberta saturada, enquanto a
razão próxima de 20 g/L indica predomínio de
ácidos fúlvicos.
Outras relações também podem ser utilizadas para caracterizar a origem do COD, como por
exemplo a análise de picos no comprimento de
onda 280 nm, representada por A280, aplicada por
Brookman (1997).

trações de carbono orgânico dissolvido, por meio de
espectros de emissão, aplicando o comprimento de
onda de excitação de 370 nm e a intensidade de
fluorescência (IF) emitida em 450 nm.
Um dos indicadores do espectro de fluorescência que podem ser usados é o comprimento de
onda onde é obtida a máxima intensidade de fluorescência emitida (PW), com excitação em 370 nm.
Se os valores da IF forem em comprimentos de onda
menores que 450 nm (PW < 450 nm) indica predominância de fonte autóctone ou alóctone antropogênica, esgotos domésticos. Caso a IF seja em comprimentos de onda maior que 450 nm (PW > 450
nm) indicam fonte alóctone (substâncias húmicas).
Outra avaliação que pode ser conduzida a
partir dos espectros de fluorescência é a razão (FR)
da IF emitida nos comprimentos de onda de 450 nm
e 500 nm (FR = IF450/IF500), com excitação em
370 nm. Para esta análise, valores de FR maiores do
que 1,8 indicam fonte autóctone e valores menores
do que 1,5 indicam fonte alóctone.
A avaliação dos espectros sincronizados
também permite inferir características da matéria
orgânica referente à sua fonte. Os picos de IF nos
espectros sincronizados ( = 18 nm) situados entre
280 nm e 310 nm de emissão indicam a presença de
proteínas (PEURAVUORI et al., 2002; CHEN et al.,
2003) ou de esgotos domésticos (PONS et al., 2004).
Para Peuravuori et al. (2002), nesta região a emissão
de IF está relacionada a moléculas de aminoácidos
monoaromáticos ou ácidos voláteis, contendo estruturas alifáticas com ligações conjugadas, que estão
presentes em esgotos ou carbono autóctone do sistema.
Além disso, por meio da determinação dos
espectros sincronizados, normalizados pelo COD, é
possível observar classes distintas da matéria orgânica. De acordo com Peuravuori et al. (2002), os picos
situados entre os comprimentos de onda de 450 nm
e 500 nm indicam a presença de ácidos fúlvicos,
enquanto picos em comprimentos acima de 500 nm
indicam a presença de substâncias húmicas.
Apesar de não ser possível estimar a concentração da matéria antropogênica, estas avaliações
permitem visualizar a partir de seus espectros e de
razões entre comprimentos de onda específicos a
presença de material autóctone ou alóctone, e em
conjuntos com as demais análises convencionais
colabora para melhor compreensão da dinâmica
natural dos corpos aquáticos.

Espectroscopia de emissão de fluorescência
A avaliação da fluorescência, como a da absorbância na região ultravioleta e visível, permite
identificar características sobre a matéria orgânica
dissolvida, como por exemplo sua possível fonte,
autóctone ou alóctone. Na fluorescência podem ser
avaliados os espectros de excitação, emissão e sincronizados.
Westerhoff e Anning (2000) utilizaram a
análise de fluorescência para caracterizar concen-
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Figura 1 — Bacia do Alto Iguaçu, com localização dos pontos de monitoramento
Fonte: Adaptado de Knapik (2006)

Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio
Grande, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro
Barras e São José dos Pinhais. O principal rio é o Rio
Iguaçu, que nasce junto à Serra do Mar estendendose por 90 km, até o limite da Região Metropolitana
de Curitiba, com uma área de drenagem de aproximadamente 3.000 km² (até a seção fluviométrica da
Estação Balsa Nova, localizado no município de
Balsa Nova). Na Figura 1 é apresentado um esquema

MATERIAL E MÉTODOS
Áreas de estudo
O trecho estudado da Bacia do Alto Iguaçu
engloba a cidade de Curitiba e municípios da Região Metropolitana: Almirante Tamandaré, Araucária,
Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo,
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que cinco no rio Iguaçu e quatro no lago Barigui.
Em cada coleta de amostras foram avaliados os
seguintes parâmetros: carbono orgânico dissolvido
(COD) e clorofila-a. As amostras de COD foram
filtradas em membrana de Millipore de éster de
celulose, 0,45 m e determinadas de acordo com a
metodologia proposta pelo fabricante (SHIMADZU,
2003) e analisadas no analisador de carbono
orgânico (marca Shimadzu, modelo TOC-Vcph). A
análise de clorofila-a de acordo com metodologia
proposta por APHA (1998).
Foram obtidos espectros de emissão
(excitação em 314 e 370 nm); de excitação (emissão
em 520 nm); de varredura sincronizada (∆ = 18 nm)
e os de matriz excitação-emissão, com varredura de
200 a 500 nm de excitação e de 300 a 600 nm de
emissão. Todos os espectros de fluorescência foram
obtidos aplicando-se 240 nm min-1, fenda de 5 nm,
cubeta de quartzo de 1 cm e água Milli- Q como
branco e analisados no equipamento Fluorescence
Spectrophotometer F-4500, (marca Hitachi). Os
espectros da região do ultravioleta-visível foram
obtidos pela varredura entre os comprimentos de
onda de 200 a 600 nm (Espectrofotômetro de luz
visível, marca Shimadzu, modelo UV 1601PC.

desta bacia com localização dos 6 pontos de monitoramento analisados neste estudo.
A população total da bacia do Alto Iguaçu é
aproximadamente três milhões de habitantes, da
qual 92% caracteriza-se como população urbana.
Esta região está passando por um processo de ocupação irregular de várzeas e áreas de mananciais, em
especial na margem direita do Rio Iguaçu, o que
ocasiona problemas acerca dos sistemas de abastecimento de água, do tratamento de esgotos sanitários e dos sistemas de drenagem urbana, os quais
não acompanham o crescimento das cidades.
A bacia do rio Barigui localiza-se no Primeiro Planalto Paranaense, na Região Metropolitana de
Curitiba. No sentido norte-sul estende-se através dos
municípios de Almirante Tamandaré, Curitiba e
Araucária, em uma extensão aproximada de 60 km
entre suas nascentes e o desemboque na margem
direita do rio Iguaçu. A área de drenagem é de 279
km², sendo que deste total, aproximadamente 52%
está em Curitiba, 43% em Almirante Tamandaré e
5% está em Araucária (CHELLA et al, 2004). No
município de Curitiba, a bacia do rio Barigui encontra-se quase que totalmente urbanizada, com exceção da porção sul, onde podem ser observadas importantes áreas de inundação. Em geral, a cobertura
vegetal na bacia é pouco significativa. Na parte norte
ainda são encontradas pequenas áreas com vegetação densa.
Localizado na bacia do Barigui está o Lago
Barigui, criado em 1972, para controle de cheias
urbanas e como elemento disciplinador de processo
inadequados de uso e ocupação do solo. Apresenta
um volume médio de aproximadamente de 356 mil
m3 e área de 270 mil m2. Caracteriza-se por pequenas profundidades, que variam de 0,10 m a 1,85 m,
com profundidade média de 1 m. Segundo Villa
(2005), o tempo de residência do Lago Barigui,
considerando a vazão afluente média, é de aproximadamente 2 dias. Na Figura 2 é apresentado um
esquema da Bacia do rio Barigui e a localização
espacial do lago Barigui e dos pontos de coleta. Os
pontos de monitoramento estão apresentados na
Tabela 1. Em relação ao lago Barigui, no ponto P2,
foram coletadas amostras em duas profundidades, o
P2A refere-se a amostras coletadas na superfície da
coluna d’água e o P2B a 0,5m de profundidade em
relação a lâmina d’água superficia, profundidade de
coleta de amostra para determinação de clorofila-a.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Normalização dos Espectros de Absorção
A espectroscopia na região do ultravioleta visível foi
utilizada para caracterizar a composição estrutural
do carbono orgânico dissolvido e identificar suas
possíveis fontes nos pontos monitorados no rio Iguaçu e no lago Barigui.
A normalização dos espectros de absorção
permitiu avaliar as possíveis fontes da matéria orgânica introduzidas no lago e no rio Iguaçu. Estudos
realizados por Westerhoff e Anning (2000), mostraram que valores de SUVA254 próximos de 1,2 mg/L
indicam a presença de matéria orgânica de origem
autóctone (biomassa) ou efluentes industriais e/ou
domésticos, enquanto, valores próximos a 4,4 mg/L
indicam presença de ácidos fúlvicos.
Os valores médios de SUVA254 e A285/COD
apresentados na Tabela 2 indicam que no rio Iguaçu
e no lago Barigui há uma provável mistura de fonte
autóctone (resultado da atividade biológica no ambiente) e alóctone na composição da matéria orgânica dissolvida. Deve ser salientado que resultados
semelhantes foram observados por Villa (2005) no
mesmo lago.

METODOLOGIA
Para a consolidação dos objetivos aqui
propostos forma realizadas nove campanhas, sendo
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Figura 2 — Bacia do Rio Barigui
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Tabela 1 - Especificação dos pontos de monitoramento
Nº
IG-P0
IG-P1
IG-P2
IG-P3
IG-P4
IG-P5
IG-P6
BA-P1
BA-P2

IDENTIFICAÇÃO
Olaria do Estado
Canal de água limpa
Ponte BR 277
Ponte do Umbarazinho
ETE Cachoeira
Ponte do Guajuvira
Balsa Nova
Lago Barigui
Lago Barigui

RIO
Irai
Piraquara
Iraí
Iguaçu
Iguaçu
Iguaçu
Iguaçu
Barigui
Barigui

MUNICÍPIO
Pinhais
Piraquara
Piraquara
São José dos Pinhais
Araucária
Araucária
Balsa Nova
Curitiba
Curitiba

LATITUDE
25°26’27”
25°26’36”
25°29’00”
25°35’56”
25°36’01”
25°36’01”
25°35’14”
25º25’48”
25º25’48”

LONGITUDE
49°07’06”
49°08’26”
49°11’21”
49°15’39”
49°23’52”
49°30’48”
49°37’54”
49º18’29”
49º18’29”

Fonte: Adaptado de PORTO et al. (2007), KNAPIK (2009) e BEM (2009)

Tabela 2 - Média ± desvio padrão das relações entre absorbância e carbono orgânico dissolvido (COD)
PONTO
Olaria
IG-P1
IG-P2
IG-P3
IG-P4
IG-P5
IG-P6
BA-P1
BA-P2A
BA-P2B

COD
6,87 ± 1,85
8,47 ± 3,95
8,68 ± 2,61
8,27 ± 3,70
8,42 ± 6,27
9,31 ± 5,76
8,01 ± 3,10
9,00 ± 0,97
8,58 ± 4,39
10,68 ± 6,25

SUVA254
2,01 ± 0,76
1,82 ± 1,06
1,36 ± 0,55
1,81 ± 1,56
1,91 ± 1,74
1,33 ± 1,07
1,13 ± 0,20
0,85 ± 0,02
1,06 ± 0,60
0,89 ± 0,58

A285/COD
13,94 ± 5,26
12,74 ± 7,52
9,26 ± 3,81
12,66 ± 10,87
13,31 ± 12,24
9,28 ± 7,50
7,79 ± 1,33
6,04 ± 0,51
7,86 ± 5,08
6,42 ± 4,40

FONTE PROVÁVEL
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico
autóctone/ alóctone antrópico

COD: concentração de carbono orgânico dissolvido (mg/L); SUVA254: absortividade em L/mg.m; A285/COD: absortividade em L/g.

material dissolvido ou é proveniente de esgoto (alóctone) ou da produtividade primária (autóctone).

Os valores da razão A285/COD (g/L) indicam que a concentração de matéria orgânica tanto
no rio Iguaçu como no lago apresentou-se próxima
de 10 g/L. Valores próximos a este valor indicam
carbono de fonte autóctone (produtividade primária) ou de esgotos domésticos. Considerando o rio
Iguaçu, com baixa quantidade de algas (sistema
lótico) e a grande influência urbana, indica que
ocorre predominância de matéria orgânica proveniente de atividade antrópica, como lançamento de
esgoto doméstico, que não absorve luz na região do
ultravioleta visível.
Alguns estudos indicam que há correlação
entre absorbância e concentração de COD (FRIMMEL, 1998; SIERRA et al., 2005; OLIVEIRA et al.,
2006 e AZEVEDO et al., 2008).
A Figura 3 apresenta a relação entre COD e
absorbância em 254 nm, considerando todas as amostras (n = 45), indicando que o COD não é proveniente de fonte alóctone pedogênica (substâncias
húmicas), pois a absorbância em 254 nm aumentaria muito com o aumento da concentração de substâncias húmicas dissolvidas, indicando assim, que o
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Figura 3 — Correlação entre COD e absorbância (254 nm)
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Tabela 3 - Média ± desvio padrão dos valores do comprimento de onda do pico do espectro (PW)
IG-P0
C1
C2
C3
C4
C5
Média
Desvio
Padrão

366,8
365,2
371,0
365,6
367,2

IG-P1
368,6
370,8
367,4
371,4
371,2
369,9

IG-P2
365,6
368,0
366,8
371,2
370,4
368,4

IG-P3
366,2
371,2
366,0
371,6
385,8
372,2

IG-P4
364,2
367,4
371,8
371,0
371,0
369,1

IG-P5
364,0
366,0
367,4
371,0
371,2
367,9

IG-P6
364,2
366,8
371,0
371,2
371,4
368,9

BA-P1
448,0
444,0
442,4
449,6

BA-P2A
448,8
442,4
448,0
443,6

BA-P2B
437,0
445,8
435,6
444,4

446,0

445,7

440,7

± 2,3

± 1,6

± 2,1

± 7,2

± 2,9

± 2,8

± 2,9

± 3,4

± 3,2

± 5,1

Tabela 4 - Média ± desvio padrão das relações entre absorbância, intensidade de fluorescência
PONTO
Olaria
IG-P1
IG-P2
IG-P3
IG-P4
IG-P5
IG-P6
BA-P1
BA-P2A
BA-P2B

FR
1,6 ± 0,1
1,7 ± 0,2
1,8 ± 0,1
1,8 ± 0,1
1,8 ± 0,1
1,8 ± 0,1
1,7 ± 0,0
1,9 ± 0,0
1,9 ± 0,1
1,9 ± 0,0

IF 370
62,2 ± 13,8
27,4 ± 22,0
68,1 ± 16,9
64,8 ± 49,1
91,8 ± 48,9
81,8 ± 53,4
76,5 ± 45,4
32,1 ± 1,9
54,7 ± 11,2
51,9 ± 16,4

S298
7,4 ± 2,2
12,1 ± 18,5
9,7 ± 8,5
11,2 ± 6,9
14,9 ± 6,2
11,7 ± 5,1
8,7 ± 2,2
8,0 ± 7,5
11,1 ± 6,4
10,2 ± 5,1

FONTE PROVÁVEL
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico
autóctone/ alóctone antrópico e pedogênico

COD: concentração de carbono orgânico dissolvido (mg/L); FR: razão entre as intensidades de fluorescência emitidas nos comprimentos
de onda de 450 e 500 nm, com excitação de 370 nm; IF370/450: intensidade de fluorescência emitida em 450 nm, com excitação de 370 nm;
S298: intensidade de fluorescência emitida em 298 nm (espectro sincronizado, Δλ =18 nm

As amostras referentes ao rio Barigui apresentaram distribuição próxima distinguindo-se das
amostras do rio Iguaçu. Claramente, os valores de
absorbância e de carbono indicam a predominância
de carbono de origem autóctone/alóctone antrópico. Resultado similar pode ser observado para as
amostras do rio Iguaçu, principalmente para os
pontos IGC3, IGC4 e IGC5, com destaque para a
principal fonte de carbono com origem alóctone
antrópico, pois devido a caraterística lótica o crescimento de algas é pequeno enquanto que no lago
Barigui foram observados valores elevados de crolofila-a no período da primavera (campanha 3) (Figura 4).
Deve ser destacado que o ponto IGC1 embora apresente elevados valores de COD e absorbância mediana em relação os demais pontos, não
apresenta contribuição significativa de esgoto de
acordo com Kanpik (2009), indicando que o COD
tem origem autóctone/alóctone pedogênico.

Figura 4 — Concentração de clorofila-a nos pontos de
coleta

A avaliação da fluorescência, como a da absorbância na região ultravioleta visível, permitiu
identificar características sobre a matéria orgânica
dissolvida, como sua principal fonte (alócto-
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esgotos ou carbono autóctone do sistema. Como
também foram identificados picos acentuados na
região de 280-298 nm, Ahmad e Reynolds (1995) e
Ma, Allen e Yin (2001) consideram que picos nessa
região são característicos de esgotos domésticos. De
acordo com as Figuras 5 e 6, houveram picos acentuados embora com magnitudes bem diferente.
Em relação ao lago Barigui pode ser observado que a magnitude nos pontos P2A e P2B foram
parecidas, sendo que estes pontos apresentaram
valores de produtividade primária e também ao
efeito de mistura no centro do lago, ao passo que o
P1 teve influência predominante de carbono de
origem alóctone antrópico.
Os espectros do rio Iguaçu demonstram a
grande complexidade da bacia hidrográfica embora
haja picos acentuados na região de 280 a 310 nm, os
espectros possuem outros picos relacionadas a substâncias que foram determinadas. Os valores para as
amostras do rio Iguaçu indicam a predominância de
COD de origem alóctone antrópico, de acordo com
a Figura 6. É possível perceber os valores do pico
elevam-se em função do aumento do gradiente de
poluição do rio Iguaçu, voltando a reduzir no ponto
P6, indica o início da melhora na qualidade da água
do rio Iguaçu (KNAPIK, 2009).

ne/autóctone). Westerhoff e Anning (2000)
utilizaram a análise de fluorescência para caracterizar concentrações de carbono orgânico dissolvido,
por meio de espectros de emissão, aplicando o
comprimento de onda de excitação de 370 nm e de
emissão de 450 nm. Na Tabela 3 constam os valores
do PW para os pontos monitorados do rio Iguaçu e
lago Barigui, os quais variaram de 367,2 a 372,2 no
rio Iguaçu e de 440,7 a 446,0 no lago Barigui. Os
valores indicam que no lago Barigui que deve predominar COD autóctone ou alóctone (esgotos).
Dependendo da época que foi amostrado, o
lago apresenta grande quantidade de fitoplâncton,
pois em determinados períodos a concentração de
clorofila a chegou a 34,8 μg/L e em determinados
períodos, a esta concentração de clorofila diminui e
ocorre uma maior contribuição de COD proveniente de esgotos.
Outra avaliação que pode ser conduzida a
partir dos espectros de fluorescência com excitação
em 370nm é a razão da intensidade de fluorescência
emitida FR (FR = IF450/IF500). Para esta avaliação,
valores de FR maiores do que 1,8 indicam fonte
autóctone e menores do que 1,5 indicam fonte alóctone (substâncias húmicas).
Os valores de FR (Tabela 4) das amostras de
água dos pontos IG-P2 (FR = 1,8 ± 0,1), IG-P3 (FR =
1,8 ± 0,1), IG-P4 (FR = 1,8 ± 0,1), IG-P5 (FR = 1,8 ±
0,1), P1 (FR = 1,9 ± 0,0), P2A (FR = 1,9 ± 0,1) e P2B
(FR = 1,9 ± 0,0), indicam que predomina COD autóctone ou de fonte alóctone, principalmente fonte
de esgotos. Já as amostras dos pontos Olaria (FR = 1,
6 ± 0,1), P1 (FR = 1,7 ± 0,2) e P6 (FR = 1,7 ± 0,0)
apresentaram valores intermediários de FR, que
indicam uma provável mistura de COD de fonte
pedogênica (substâncias húmicas) e de produtividade primária (fonte autóctone) ou de influência antrópica (efluentes) (AZEVEDO, 2008).
O aumento da razão FR nos pontos do rio
Iguaçu é proveniente ao aumento de despejos
domésticos, pois como se trata de um sistema lótico
a tendência é que a produtividade seja pequena, e
considerando que ocorre o aumento de FR com o
aumento do COD, principalmente, nos pontos mais
críticos e que apresentam uma maior influência
deste tipo de efluente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das duas bacias hidrográficas
apresentarem contribuições em escalas diferentes, as
análises espectroscópicas de UV-vis e fluorescência
permitiram caracterizar características referente à
origem da matéria orgânica, demonstrando a
aplicabilidade destas avaliações espectroscópicas em
vários ambientes.
Os resultados desta pesquisa indicam que
tanto no rio Iguaçu como no lago Barigui o carbono
orgânico dissolvido apresenta estruturas moleculares
mais simples, ou seja, ou são provenientes da
produtividade primária (autóctone) ou de esgotos
domésticos (alóctones).
No caso do rio Iguaçu existe predomínio de
COD proveniente de fonte alóctone antrópica
(esgotos). Embora seja necessário para maior
compreensão dos resultados conhecimento da
qualidade da água nos pontos amostrados ou outro
parâmetro que seja importante para compreensão
das fontes autóctones ou alóctones, como é o caso
de clorofila-a para ambientes lênticos.

Análise dos Espectros Sincronizados
A análise dos Espectros sincronizados, permitiu indicar que em todos os pontos picos entre
280 nm e 310 nm. Evidencia-se, portanto, a presença
de proteínas, substâncias que estão presentes em
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Figura 5 — Espectros sincronizados de algumas amostras do lago Barigui
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Figura 6 — Espectros sincronizados de algumas amostras do rio Iguaçu

APHA. Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. 20. ed. Washington:
APHA,1998.

Deve ser ressaltado que os ensaios
tradicionais de qualidade da água também são
importantes, pois complementam informações para
compreender o sistema além de serem análises
quantitativas e fornecerem informações que
colaboram para o monitoramento da qualidade da
água, como instrumento de gestão e fiscalização, ao
passo que as análises de espectroscopia e ultravioleta
e fluorescência são qualitativas e não passíveis de
mensuração com exceções a normalização e uso de
razões.

ARTINGER, R.; BUCKAU, G.; GEYER, S.; FRITZ, P.;
WOLF, M.; KIM, J. I. Characterization of groundwater humic substances: influence of sedimentary organic carbon. Applied Geochemistry, v. 15, p. 97-116,
2000.
AZEVEDO, J. C.; TEIXEIRA, M. C.; NOZAKI, J. Estudo espectroscópico de substâncias húmicas extraídas da água, solos e sedimentos da Lagoa dos Patos —
MS, Brasil. Revista Saúde e Biologia, v. 1, n. 2, p. 59-71,
2006.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, J. C. R.; TEIXEIRA, M. C.; SANTOS, A.
M.; LEANDRINI, J. A.; PAGIORO, T. A. Caracterização espectroscópica da matéria orgânica dissolvida
da planície de inundação do Alto Rio Paraná. Oecologia Brasiliensis, v. 12, n. 1, p. 66-77, 2008.

AHMAD, S. R.; REYNOLDS, D. M. Synchronous
fluorescence spectroscopy of wastewater and some
potential constituents. Water Research, v. 29, n. 6, p.
1599-1602, 1995.

145

Características da Matéria Orgânica – Estudo Comparativo de Padrões de Espectrometria de
Fluorescência e UV-Vis de Rio e Lago em Bacias Urbanizadas
BEM, C. C., Determinação do estado de eutrofização de
um lago raso: Estudo de caso do Lago Barigui - Curitiba.
2009. Dissertação (Mestrado) — Programa de Pósgraduação em Engenharia de Recursos Hídricos e
Ambiental, Universidade Federal do Paraná, 2009.

OLIVEIRA, J. R. B. de; SILVA, R. R. da. Estudos
Batimétricos dos Lagos dos Principais Parques da
Cidade de Curitiba - Paraná. Curitiba: [s.n.].
Curitiba. 2002. Monografia (Graduação) — Curso de
Engenharia Civil — Faculdade de Ciências Exatas e
de Tecnologia — Universidade Tuiuti do Paraná,
2002.

BRASILIA. Resolução CONAMA 357, 17 de março de
2005. Diário Oficial da Republica Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 2006. Disponível em
Http://www.mma.gov.br/conama. Acesso em 12 de
fev. de 2006.

OLIVEIRA, J. L.; BOROSKI, M.; AZEVEDO, J. C. R.;
NOZAKI, J. Spectroscopic investigation of humic
substances in a tropical lake during a complete hydrological cycle. Acta Hydrochimica et Hidrobiologica, v.
34, p. 608-617, 2006.

BROOKMAN, S. K. E. Estimation of biochemical
oxygen demand in slurry and effluents using ultraviolet spectrophotometry. Water Research., v. 31, n. 2,
p. 372—374, 1997.

PEURAVUORI, J.; KOIVIKKO, R.; PIHLAJA, K.
Characterization, differentiation and classification of
aquatic humic matter separated with different
sorbents: synchronous scanning fluorescence spectroscopy. Water Research, v. 36, p. 4552 - 4562, 2002.

CHEN, J. GU, B.; LEBOEUF, E. J.; PAN, H.; DAI, S.
Spectroscopic characterization of the structural and
functional properties of natural organic matter fractions. Chemosphere, v. 48, p. 59-68, 2002.

PEURAVUORI, J.; PIHLAJA, K. Molecular size distribution and spectroscopic properties of aquatic
humic substances. Analytica Chimica Acta, v. 337, p.
133-149, 1997.

CHEN, J.; LEBOEUF, E.J.; DAI, S. & GU, B. Fluorescence spectroscopic studies of natural organic matter fractions. Chemosphere, v. 50, p. 639 647, 2003.
FRIMMEL, F. H. Characterization of natural organic
matter as major constituents in aquatic systems.
Journal of Contaminant Hydrology, v. 35, p. 201 — 216,
1998.

PONS, M.; BONTÉ, S. L.; POTIER, O. Spectral analysis and fingerprinting for biomedia characterization. Journal of Biotechnology, v. 113, p. 211-230, 2004.
PORTO, M. F. et al. (2007) Bacias Críticas: Bases
Técnicas para a definição de Metas Progressivas para seu
Enquadramento e a Integração com os demais Instrumentos de Gestão. Curitiba: UFPR — Departamento de
Hidráulica e Saneamento, 2007. (FINEP/ CTHIDRO). Projeto concluído.

KNAPIK, H. G. Modelagem da Qualidade da Água da
Bacia do Alto Iguaçu: Monitoramento e Calibração. Curitiba, 2006. 130 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Curso de Engenharia Ambiental) — Universidade
Federal do Paraná, 2006.

ROSTAN, J. C.; CELLOT, B. On the use of UV spectroscopy to assess dissolved organic carbon origin
variations in the upper Rhône River. Aquatic Sciences,
v. 57, n. 1, p. 70-80, 1995.

KNAPIK, H. G.; FERNANDES, C. V. S.,AZEVEDO, J.
C .R..; FRANÇA, M., E.; PORTO, M. F .A. Dinâmica
da matéria orgânica e, águas naturais: Estudo de caso
do Rio Iguaçu. 2009. Campo Grande. Anais do
XVIII Simpósio Nacional de Recursos Hídricos.
2009. 20p.

SENESI, N.; MIANO T. M.; PROVENZANO, M. R.;
BRUNETTI, G. Spectroscopy and compositional
comparative characterization of I.H.S.S. reference
and standard fulvic and humic acids of various origins. Science of the Total Environment, v. 81/82, p. 143156, 1989.

KORSHIN, G. V.; LI, C.W.; BENJAMIN, M. M. Monitoring the properties of natural organic matter
through UV spectroscopy: a Consistent Theory.
Water Research, v. 31, n. 7, p. 1787-1795, 1997.

SHIMADZU CORPORATION — Analytical Measuring
Instruments Division. TOC — UV — CPH/ CPN Total
Organic Carbon Analyser. User’s Manual, Kioto,
Japão, 2003.

MA, H.; ALLEN, H. E.; YIN, Y. Characterization of
isolated fractions of dissolved organic matter from
natural waters and a wastewater effluent. Water Research, v. 35, n. 04, p. 985-996,
2001.

146

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.1 –Jan/Mar 2013,135-147
SIERRA, M. M. D.; GIOVANELA, M.; PARLANTI,
E.; SORIANO-SIERRA, E. J. Fluorescence fingerprint of fulvic and humic acids from varied origins
as viewed by single-scan and excitation/emission
matrix techniques. Chemosphere, v. 58, p. 715-733,
2005.
VILLA, A.T. Avaliação Ambiental de Qualidade da Água
do Lago do Parque Barigüi: Potencial de Poluição Orgânica. Curitiba, 2005. 200 f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental) —
Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná, 2005.
ZUMSTEIN, J.; BUFFLE, J. Circulation of pedogenic
and aquagenic organic matter in an eutrophic lake.
Water research , v. 64, p. 41-59, 1989.
WESTERHOFF, P.; ANNING, D. Concentrations
and characteristics of organic carbon in surface
water in Arizona: influence of urbanization. Journal
of hydrology, v. 236, p. 202-222, 2000.

Characteristics Of Organic Matter In Urban Basins:
A Comparative Study Of Fluorescence And Uv-vis
Spectroscopy In River And Lake
ABSTRACT
The main goal of this study is to analyze organic
matter in two urbanized basins considering fluorescence
and UV-VIS spectroscopy techniques. The case study was
the Iguaçu River in the Metropolitan Area of Curitiba,
with 7 monitoring points in 107 km of river length, and
the Barigui lake, located in the middle part of the Upper
Iguaçu Basin, considering 3 monitoring points. Thus, the
results indicate that the major source of pollution in both
lake and river is domestic sewage (allochthonous source)
due to the high urban development associated with a low
level of sanitary sewage treatment in Curitiba and the
Metropolitan Region. Additionally, part of the dissolved
organic carbon found in Barigui Lake has characteristics
of an autochthonous source (primary productivity), due to
the hydrodynamic condition of the lake. Therefore, this
paper highlights how the use of complementary essays like
fluorescence and UV-vis spectroscopy can help improve the
assessment of organic matter dynamics in different aquatic
environments.
Key-words: Upper Iguaçu Basin, organic matter monitoring, water resources management.
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RESUMO
Neste trabalho foram avaliados fatores relacionados com a formação da crosta ou selo ao processo de erosão em
entressulcos provocado pelo impacto da gota de chuva em agregados de tamanho menores que 8 mm de um Neossolo Litólico
submetido a diferentes usos e manejo do solo. O experimento foi conduzido em condições de laboratório utilizando-se amostras
deformadas de solo colocadas em parcelas experimentais (0,50 m por 0,46 m) e declividade de 0,09 m m-1. Três chuvas
simuladas consecutivas com intensidade de 45 mm h-1 foram aplicadas em intervalos de sete dias para os tratamentos: (I)
solo cultivado com fumo sob preparo convencional (PC); (II) solo cultivado com fumo sob cultivo mínimo (CM) e (III) solo
sob mata nativa (MN). Resultados mostram que a formação do selo e (ou) crosta observados após a primeira chuva
aumentou o escoamento superficial nos tratamentos PC e CM, verificado na segunda e terceira chuva. Para todos os
tratamentos, mas especialmente para o caso do tratamento PC observou-se que a presença do selo e (ou) crosta aumentou a
resistência do solo à desagregação e com isso existem fortes evidencias que o processo de erosão entressulcos tenha sido
reduzido mais pelo suprimento do que pela capacidade de transporte dos sedimentos. Por outro lado, a maior e mais estável
rugosidade superficial observada nos tratamentos MN e CN criou na superfície do solo uma condição de maior resistência ao
deslocamento do escoamento difuso, verificada através dos fatores de perda de carga hidráulica Darcy-Weisbach (f) e
coeficiente de rugosidade de Manning (n).
Palavras-chave: Desagregação do solo. Usos do solo. Hidráulica do escoamento. Resistência do solo.

O termo crosta ou selo superficial algumas
vezes são usados como sinônimos para uma
condição de compactação superficial do solo que se
caracteriza por uma redução da porosidade
associada a uma elevação da massa específica
(VALENTIN e BRESSON, 1998; GABRIELS et al.
1998). Enquanto crosta é mais utilizado para o
estado seco da superfície compactada, o selo está
associado à condição úmida (GABRIELS et al.,
1998). A formação da crosta ocorre em três etapas
sucessivas (BISSIONAIS, 1989; MUALEM et al.,
1990): a) desagregação das partículas; b)
deslocamento das partículas; c) compactação das
partículas pela ação das gotas da chuva. Como
mecanismos que atuam na fase de desagregação
têm-se o rompimento dos agregados em partículas
primárias e microagregados devido ao impacto das
gotas da chuva e ao colapso de agregados resultante
da pressão do ar aprisionado dentro desses quando
o solo se encontra seco e rapidamente torna-se
umedecido pela chuva (BISSIONAIS, 1989). Outro
mecanismo relacionado com a desagregação ocorre
devido ao sucessivo processo de umedecimento e
secamento do solo (BISSIONAIS, 1989). A dispersão

INTRODUÇÃO
O processo de erosão hídrica pode ser
dividido em duas fases. O processo do entressulcos
que se refere à erosão provocada pelo impacto das
gotas da chuva ao solo que causa a desagregação e o
transporte dos sedimentos através do “splash” da
gota e pelo escoamento difuso. A erosão em sulcos
refere-se aquela em que o escoamento concentrado
e turbulento causa a desagregação do solo e o
transporte de sedimentos. Na fase do entressulco a
presença de resíduos vegetais e plantas em
crescimento atenuam as forças de desagregação
representadas pelas gotas da chuva. Porém, na fase
inicial de estabelecimento das culturas a baixa
cobertura sobre o solo favorece a formação da crosta
superficial que altera profundamente as condições
da superfície do solo e consequentemente os
processos relacionados à hidrologia e a resistência
do solo ao processo de desagregação.
1
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formado proporciona tanto condições de uma
maior resistência à desagregação do solo como
também gera maior escoamento superficial. Esse
trabalho foi então realizado com objetivo de testar
essa hipótese.

das argilas, causada pelo rompimento dos agregados
e pelo efeito de agitação e suspensão, ambas
provocadas pelo impacto das gotas, também é
considerado um processo importante na formação
da crosta ou selo (RAMOS et al., 2003; KINNELL,
2009). Na fase dispersa, as argilas percolam alguns
milímetros da superfície do solo e provocam o
fechamento (ou selamento) dos poros responsáveis
pela transmissão da água da superfície para o
interior do solo (AGASSI et al., 1981).
A presença da crosta altera as condições
hidrológicas da superfície do solo através da
redução tanto das taxas de infiltração como da
condição de detenção superficial do escoamento
(MORIN, 1977; EDWARDS e LARSON, 1969).
Consequentemente essas alterações resultam em
aumento do escoamento superficial e da erosão do
solo (BISSIONAIS, 1989). Para a agricultura a
formação da crosta tem um particular efeito
relacionado com diminuição da disponibilidade de
água para as raízes das plantas e de um aumento da
resistência do solo à emergência de plântulas
(AWADHWAL e THIERSTEIN, 1985).
Características do solo especialmente
textura, tipo de argila, presença de matéria
orgânica, concentração e tipo de cátions e íons
presentes na água (da chuva, irrigação ou
escoamento superficial) influenciam no processo de
dispersão das argilas e consequentemente na maior
ou menor suscetibilidade a formação da crosta ou
selo (CALERO et al., 2008; ABID e LAL, 2009). A
presença de sódio em altas concentrações na
solução do solo, por exemplo, aumenta a dispersão
das argilas enquanto que na presença de cálcio e
magnésio provoca um efeito contrário, o de
floculação (DONTSOVA e NORTON, 2001).
Porém, não são apenas as condições intrínsecas do
solo que afetam a suscetibilidade à formação da
crosta, mas também o uso e o manejo do solo.
Práticas de conservação de solo como cultivo
mínimo e o plantio direto reduzem o efeito da
formação da crosta ou selo pela condição da
presença de resíduos culturais de maneira
permanente sobre a superfície do solo. O manejo de
solo também reduz à suscetibilidade a formação da
crosta quando as práticas agronômicas possibilitam
um incremento constante de matéria orgânica ao
solo. Essa condição aumenta a estabilidade dos
agregados que se tornam mais resistentes a
desagregação causada pelo impacto das gotas da
chuva (CARPENEDO e MIELNICKZUK, 1990;
SIMEON, 2009).
A hipótese de trabalho formulada nesse
estudo foi a de que o selo ou crosta uma vez

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado sob condição
de laboratório, em parcelas experimentais com área
útil de 0,23 m2, (dimensões de 0,50 m por 0,46 m e
profundidade de 0,07 m). O volume da parcela
experimental foi preenchido com uma camada de 3
cm de espessura de areia e, sobre essa foi colocada
uma tela de plástico com malha de 1 mm. Acima
desta tela foi colocada uma camada de solo de 4 cm
de espessura, para densidade de empacotamento
(Dep) de 1,07 Mg m-3. A declividade das parcelas foi
de 0,09 m m-1.
O solo utilizado é proveniente da bacia
hidrográfica experimental localizada no município
de Arvorezinha, região centro-norte do estado do
Rio Grande do Sul e contemplou uma das principais
classes de solos identificadas na região, Neossolo
Litólico distrófico típico (Streck et al., 2008). O
clima da região, segundo classificação de Koppen, é
do tipo Cfb (MINELLA et al., 2007).
Três amostras de solo foram coletadas em
áreas cultivadas com fumo (Nicotina tabacum) sob o
sistema de manejo com preparo convencional (PC)
e cultivo mínimo (CM), e em área com mata nativa
(MN) (Tabela 1). A coleta de solo ocorreu no mês
de março de 2009, onde foram retiradas amostras da
camada de 0-20 cm de profundidade. Após secagem
ao ar, as amostras foram destorroadas manualmente
e peneiradas. O material menor que 8 mm foi
utilizado nas parcelas experimentais. Com
antecedência de uma hora da primeira simulação de
chuva, o solo foi acondicionado nas parcelas e
umedecido, com chuva simulada na intensidade de
45 mm h-1 sobre a superfície da parcela protegida
por uma tela de malha 1 mm para evitar a
desagregação, até atingir a capacidade de campo. A
partir desse procedimento as parcelas com os três
tratamentos (PC, CM e MN) foram distribuídas ao
acaso em uma área sob o simulador. Durante o
intervalo entre as simulações as parcelas foram
protegidas em laboratório, evitando assim qualquer
efeito destrutivo da superfície do solo, bem como de
perda de umidade. Dessa forma, as amostras
permaneceram úmidas durante o intervalo entre as
simulações, sendo que as demais simulações foram
realizadas sem o procedimento de umedecimento
prévio.
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Tabela 1 - Descrição do uso e manejo do local onde foram retiradas às amostras de solo utilizadas no experimento.
Sistema de cultivo
Preparo Convencional — PC
(Praticado desde 1961)

Descrição do manejo do solo
Consiste na aração, com arado de aiveca de tração animal na camada de 0 a 20 cm de
profundidade, seguida de gradagem realizada duas vezes ao ano, na implantação da
cultura de inverno, a aveia (Avena strigosa) e na implantação da cultura de verão, o
fumo (Nicotianatabacum). Para implantar o fumo são feitas a aração, a gradagem e a
abertura de um sulco no qual é aplicada a adubação de base e em seguida é fechado,
criando um camalhão onde a muda é plantada.

Cultivo Mínimo — CM
(Praticado desde 2003)

O preparo do solo é realizado com aração e gradagem para o plantio da cultura de
inverno. A aração no verão é feita apenas nas linhas que receberão as mudas de fumo,
abrindo-se assim um sulco onde é depositado o fertilizante e em seguida o sulco é
fechado formando o camalhão que receberá as mudas.

Mata Nativa — MN

Solo proveniente de mata nativa-floresta ombrófila mista (araucária angustifólia e
arbustos arborescentes).

Tabela 2 . Caracterização dos solos nos tratamentos PC, CM e MN.
Tratamento

pH

Ca

PC
CM
MN

H2O
4,7
4,8
4,9

cmolc
4,7
7,4
6,1

(1)

Mg

Na

CTC(1)

M.O.(2)

2,3
1,4
1,6

mg dm-3
55
36
4

cmolc dm-3
22,8
16,5
20,4

g dm-3
2,8
3,1
6,5

Relações
Na/CTC

Ca+Mg/CTC

Ca/Mg

9,89
6,47
0,72

0,43
0,37
0,38

3,22
3,36
3,81

Capacidade de Troca de Cátions; (2) Matéria Orgânica.

Análises físicas e químicas do solo

Aplicação das chuvas simuladas

Para cada tratamento foram coletadas
amostras de solo na profundidade de 0-20 cm, e,
posteriormente, secas ao ar, destorroadas e
peneiradas em malha de 2 mm, para caracterização
química e física. Na caracterização química foram
determinados: o pH (H2O); Ca, Mg, Na e M.O.,
conforme metodologia descrita em Tedesco et al.
(1995) (Tabela 2).
A análise granulométrica do solo foi
realizada pelo método do tamisamento seco
(peneiramento) até o diâmetro de 62 μm (areias) e
pipetagem para obtenção das frações de silte e
argila. As amostras de solo (62 μm) foram
submetidas a pré-tratamento com água destilada e
peróxido de hidrogênio (H2O2) para eliminação da
matéria orgânica e posteriormente dispersão
química utilizando hexametafosfato de sódio
(Na16P14O43) combinado com agitação mecânica por
período de 12 horas.

As chuvas simuladas foram realizadas
utilizando um simulador semelhante ao descrito por
MEYER e Harmon (1979), com um bico aspersor do
tipo Floodjet S.S.3/8K-45 com diâmetro de orifício
de 5,51 mm. De acordo com Blanquies et al. (2003),
este bico foi utilizado pois o mesmo trabalha com
pressões menores que os bicos Veejet 80100 e 80150,
o que proporciona menor variação na quantidade
de chuva aplicada quando ocorrem desequilíbrios
ou flutuações de pressão do simulador. Sob os três
diferentes tratamentos (PC, CM e MN) foram
aplicadas chuvas simuladas para período de 60
minutos, em três eventos sequenciais, separados por
um intervalo de sete dias. As intensidades médias
das chuvas aplicadas foram de 45 mm h-1,
determinadas através de um conjunto de
pluviômetros, colocados ao acaso ao lado das
parcelas experimentais. Na figura 1 é apresentado o
simulador de chuvas (a) e as parcelas (b).
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Após 24 horas, o sobrenadante foi sifonado e o solo
encaminhado para secagem em estufa a uma
temperatura de 50 a 60°C. Na sequencia, os potes
foram pesados com e sem o solo seco. A relação
entre a massa de solo seco e a massa da mistura
água-sedimento expressa a concentração de
sedimentos em peso (kg kg-1).

a

Cálculo da erosão total entressulcos (ETE)
A erosão total entressulcos (ETE) foi obtida
com a expressão:
t

ETE   Q * CSE

b

1

(1)

onde, Q é a descarga líquida para cada intervalo (m3
s-1); CSE é a concentração de sedimentos no
escoamento (g m-3); t é o intervalo de tempo
amostragens (s).
Cálculo da energia da chuva e do
escoamento superficial
O tamanho das gotas da chuva simulada foi
determinado utilizando-se o método do óleo.
Usando-se placas de Petry contendo óleo, coletaramse as gotas produzidas pelo conjunto bico e
simulador. Com o auxilio de papel transparente
quadriculado (1 mm) e de aparelho retroprojetor
foi realizado a contagem das gotas por classes de
tamanho. A altura de queda das gotas foi de,
aproximadamente 2,45 m e a pressão constante de
41kPa medida através de manômetro e regulada
manualmente pelos operadores do simulador, para
manter-se neste valor.

Figura 1 - Simulador de chuvas (a) e parcelas utilizadas
nas simulações (b).

Determinação do selamento superficial do solo
O selamento superficial foi quantificado
através do uso de penetrômetro de bolso (Soiltest CL700 PocketPenetrometer), que avalia a resistência do
solo à penetração na superfície do solo, medida em
kg cm-2. Essa medida foi realizada em média 4 vezes
por parcela, antes de cada simulação de chuva.
Nesse estudo considerou-se que à formação da
crosta ou selo estaria diretamente relacionada com a
resistência a penetração medida com umidade
remanescente de sete dias de armazenamento.
Determinação das perdas de solo e água
As taxas de perdas de solo e a concentração
de sedimentos foram obtidas pela pesagem do
material coletado em potes de plástico com
capacidade de armazenamento de 920 mL,
colocados na extremidade inferior da calha
coletora. Em seguida, foram acrescentados 5 mL de
sulfato de alumínio e potássio [KAl (SO4)2.12H2O] a
5% para favorecer o processo de sedimentação.

Figura 2 - Frequência acumulada do tamanho de gotas
produzido pelo bico aspersor Floodjet S.S3/8k-45 para
pressão de 41 kPa usando o método do óleo.
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Na Figura 2 é apresentada a frequência
acumulada do tamanho de gotas produzidas pelo
bico utilizado neste experimento (Floodjet S.S3/8k45) onde se verifica que o D50 corresponde ao
tamanho de gota de 0,65 mm de diâmetro.
Os valores de velocidade terminal (m s-1) de
todas as classes de gota foram calculados usando-se a
equação derivada de Ulbrich e Atlas (1998)
conforme a equação 2:

vt(D)  3,78 * D

0,67

Características hidráulicas do
escoamento superficial
A altura da lâmina do escoamento (m) foi
determinada através da Equação 5 derivada por
Woolhiser e Liggett (1967) e Singh (1983) para
fluxo em um plano sob chuva de duração finita:

h

(2)

(3)

Re 

onde ek é a energia cinética associada com certa
distribuição de tamanho de gotas (J m-2 mm-1), é a
massa especifica associada com 1 mm de chuva em
kg m-2 mm-1 = kg dm-3=1, f é a frequência da massa
da chuva para um determinado tamanho de gota i e
vt é a velocidade terminal das gotas (m s-1).
A energia cinética do escoamento foi
calculada pela equação 4:

1
ECescoamento  mV2
2

(5)

onde h é a altura da lâmina de escoamento (m), q é
a descarga líquida por unidade de largura (m2 s-1). A
variável q foi determinada a partir das coletas de
escoamento em potes plásticos na extremidade da
calha coletora, em vários intervalos de tempo ao
longo da duração do escoamento e dividindo-se pela
largura da parcela (0,5 m).
O número de Reynolds foi obtido por meio
da equação 6 (SIMONS e SENTURK, 1992):

onde, vt é a velocidade terminal (m s-1), D é o
tamanho das gotas de cada classe (mm).
A energia cinética das gotas da chuva
simulada foi calculada de acordo com a equação 3,
proposta por Dijk et al. (2002):
2
1 k
e k  ρ f i vt i
2 i 1

q
V

Vh



(6)

onde Re é o número de Reynolds (adimensional), ν
é a viscosidade cinemática da água (m2 s-1).
O número de Froude foi obtido por meio
da equação 7 (SIMONS e SENTURK, 1992):

Fr 

(4)

V
gh

(7)

onde Fr é o número de Froude, adimensional, g é a
aceleração da gravidade (m s-2)..
O fator perda de carga de Darcy-Weisbach
() obtido através da equação 8 (CHOW, 1959).

onde ECescaomentoé a energia cinética do escoamento
(J), m é a massa equivalente ao volume escoado no
intervalo de coleta (kg), V é a velocidade superficial
do escoamento (m s-1).
A velocidade superficial do escoamento (V)
foi determinada relacionando-se a distância entre
dois pontos fixos na parcela e o tempo gasto para
que um corante azul de metileno percorresse essa
distância. Essas determinações foram realizadas em
intervalos de cinco minutos, a partir da formação da
lâmina de escoamento. As velocidades médias do
escoamento (V) foram determinadas pelo produto
das velocidades superficiais do escoamento por um
fator de correção (α = 2/3), conforme sugere Katz et
al., (1995).

f 

8ghS
V2

(8)

onde f é o fator de perda de carga de DarcyWeisbach (adimensional), S é a inclinação da
parcela (m m-1).
A rugosidade superficial foi determinada
pelo coeficiente de rugosidade de Manning (n)
através da equação 9:

h 5/3S1/2
n
q
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O fator perda de carga (f) e o coeficiente de
rugosidade (n) de Manning representam o fator de
resistência que a superfície do solo oferece ao
deslocamento do escoamento. Essa resistência é
condicionada pela rugosidade da superfície, que no
caso deste experimento, é representada pela
rugosidade dos agregados (menores que 8 mm de
diâmetro). De acordo com os fatores n e f o
tratamento MN apresentou a maior resistência,
seguido do tratamento CM. Essa condição pode ser
explicada pela presença de agregados de solos mais
estáveis encontrados nos tratamentos MN e CM.
Nessa situação, a rugosidade condicionada pelos
agregados estáveis possibilita maior tempo de
empoçamento e consequentemente maior volume
infiltrado de água. Além disso, a energia despendida
pelo escoamento em superar as forcas de resistência,
representado pela rugosidade, condiciona menor
quantidade de energia disponível para os processos
de desagregação e de transporte de sedimentos
(MERTEN et al. 2001).

onden é o coeficiente de rugosidade de Manning
(s m-1/3), S é a declividade da parcela(m m-1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características hidráulicas do
escoamento das chuvas simuladas
Quando a superfície do solo se encontra
descoberta, e sem a presença da crosta ou selo, a
formação do escoamento ocorre a partir da
condição em que a porosidade do solo se torna
saturada e a superfície de detenção tem seu volume
preenchido (PANACHUKI et al., 2010, 2011). Na
Tabela 3 são apresentados os dados referentes às
características do escoamento gerado nos três testes
de chuva simulada. Para o primeiro ensaio (Chuva
1) o tratamento de Mata Nativa (MN) não gerou
escoamento superficial. Para os demais tratamentos,
o tempo de início do escoamento variou entre os
ensaios (Chuva 1, Chuva 2 e Chuva 3) e também
entre os tratamentos (PC, CM e MN). O maior
tempo de início de escoamento para os tratamentos
PC e CM foi verificado na Chuva 1 enquanto que
nos demais ensaios esse tempo foi reduzido em
todos os tratamentos com exceção do tratamento
MN para a Chuva 3 (Tabela 3). Essa condição deve
ser atribuída a desagregação gradual dos agregados
das camadas superficiais causando com isso redução
da superfície de detenção e selamento dos poros da
superfície. Já o tratamento MN por ter agregados
mais estáveis, a superfície de detenção foi mantida e
o efeito de selamento dos poros foi muito menor.
Em relação às características hidráulicas do
escoamento e de acordo com os parâmetros Re e Fr,
verificou-se para todos os ensaios e tratamentos o
escoamento do tipo laminar subcrítico. Essa
condição também já observada por outros autores é
típica de escoamentos que ocorrem na região do
entressulco (PEARCE, 1976; EMMET, 1970). Porém,
é importante considerar que a ocorrência de uma
lâmina de água de pequena espessura (escoamento
difuso) quando sob ação das chuvas poderá
imprimir a esse escoamento condição de
turbulência. De acordo com Kinnel (1991) essa
condição ocorre quando a profundidade do
escoamento difuso é de aproximadamente 1,5 vezes
menor que o diâmetro das gotas da chuva.
Comparando-se com as alturas de lâmina de
escoamento medidas, supõe-se que esses se
encontravam muito provavelmente sob uma
condição de turbulência. Nessas condições a
capacidade de transporte de sedimentos é superior à
condição de escoamento laminar.

Caracterização da resistência à
penetração da superfície das parcelas
As condições da presença de crosta ou selo
foram verificadas através da medição da resistência a
penetração (RP) conforme resultados apresentados
na Tabela 4. De acordo com essa tabela, verifica-se
que independentemente do teste de chuva simulada
e do tratamento, a RP foi sempre menor nas
medições realizadas logo ao término das chuvas.
Essa condição é explicada pela maior umidade do
solo encontrada após o evento de chuva de uma
hora de duração. O aparecimento de crosta ou selo,
no entanto, é visivelmente identificada quando se
compara dentro de cada tratamento os valores
maiores de RP lidos antes da aplicação das chuvas 2
e 3. Antes da aplicação da primeira chuva simulada
todos os tratamentos apresentam valores de RP
menores que 0,1 kg cm-2. A partir da primeira chuva,
entretanto, a RP medida foi maior que 0,25 kg cm-2.
O maior valor de RP foi verificado no tratamento PC
(0,55 kg cm-2). O fato do tratamento PC apresentar
maior valor de RP sugere que esse tratamento
apresentou maior suscetibilidade à formação de
selamento provavelmente devido à menor
resistência a desagregação dos agregados. De
maneira geral, em estudos comparativos de
estabilidade de agregados, os solos submetidos a
sistemas conservacionistas como cultivo mínimo ou
direto quase sempre apresentam uma maior
estabilidade de agregados (SILVA e MIELNICZUK,
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Tabela 3 - Caracterização da hidráulica do escoamento para as três chuvas simuladas.

v(3)
m s-1
2,22 x 10-2
1,16 x 10-2
0,0

h(4)
m
2,21 x 10-4
3,40 x 10-4
0,0

QLmédia(5)
m3 s-1
2,0 x 10-6
1,3 x 10-6
0,0

Re(6)
Fr(7)
adimensional
4,72
0,48
3,40
0,21
0,00
0,00

f(8)
3,17
15,94
-

n(9)
s m-1/3
0,050
0,117
-

2

3
3
12

2,08 x 10-2
1,41 x 10-2
0,65 x 10-2

1,87 x 10-4
3,55 x 10-4
5,39 x 10-4

1,7 x 10-6
2,0 x 10-6
1,6 x 10-6

3,31
4,29
3,00

0,49
0,24
0,09

3,06
12,55
89,39

0,047
0,106
0,304

3

6
3
33

2,34 x 10-2
1,50 x 10-2
0,49 x 10-2

2,55 x 10-4
2,62 x 10-4
6,51 x 10-4

2,8 x 10-6
1,7 x 10-6
0,7 x 10-6

4,81
3,17
2,58

0,47
0,30
0,06

3,28
8,25
191,5

0,052
0,082
0,287

Chuva

PC
CM
MN

1

PC
CM
MN
PC
CM
MN
(1)

TIEsc(2)
min
21
33

Trat.(1)

Tratamentos; (2) Tempo de início do escoamento; (3) Velocidade media do escoamento; (4) Altura da lâmina escoada; (5) Descarga líquida

média, (6) Número de Reynolds; (7) Número de Froude; (8) Coeficiente de perda de carga; (9) Coeficiente de Manning.

1997a, 1997b, 1998; CASTRO FILHO et al., 1998;
LAURINDO et al., 2009). O fato da maior
suscetibilidade a formação de selamento observado
no tratamento PC está consistente também com os
menores valores dos fatores f e n de Manning
observados na Tabela 3. Conforme explicado,
quanto maior a estabilidade dos agregados
superficiais maior será a rugosidade superficial e a
superfície de detenção do solo e maior será a
resistência que esses agregados irão conferir ao
deslocamento do escoamento difuso.
A condição de menor estabilidade de
agregados está provavelmente associada aos valores
de matéria orgânica (M.O.) verificada no
tratamento PC (Tabela 2) uma vez que o teor de
M.O. confere maior estabilidade ou resistência a
desagregação
(TISDALL
e
OADES,
1982;
CARPENEDO e MIELNICKZUK, 1990; CASTRO
FILHO et al., 1998; SCHJONNING et al., 2007;
VERCHOT et al. 2011). Verificaram-se valores de
M.O. de 3,1 g dm-3 e 6,5 g dm-3, respectivamente
associado aos tratamentos CM e MN, enquanto que
para o tratamento PC o valor de M.O. foi de apenas
2,8 g dm-3. Além da M.O., também os maiores teores
de sódio (Na) verificados no tratamento PC podem
estar contribuindo para a menor resistência a
desagregação. O cátion sódio (Na+), contrário aos
cátions cálcio (Ca++) e magnésio (Mg++), atua como
elemento de dispersão das argilas o que favorece a
desagregação do solo. Os valores de Na para o
tratamento PC é de 55 mg dm-3 enquanto para os
tratamentos CM e MN os valores de Na são 36 e 4
mg dm-3 respectivamente.

Tabela 4 - Avaliação da resistência do solo ao
penetrômetro antes e após as diferentes chuvas simuladas.
Antes

Após

Tratamento

Chuva

PC

1

<0,1

<0,1

PC

2

0,55

0,15

PC

3

0,55

0,10

CM

1

<0,1

<0,1

CM

2

0,45

0,10

CM

3

0,35

0,10

MN

1

<0,1

<0,1

MN

2

0,25

0,15

MN

3

0,40

0,40

kg cm

-2

Dinâmica temporal da descarga líquida e
da concentração de sedimentos (CS)
Nas Figuras 3, 4 e 5 são apresentados
gráficos com a variação temporal da descarga
líquida e a concentração de sedimentos (CS) para os
três ensaios. A CS diminuiu em todos os tratamentos
para os três ensaios. Por outro lado a descarga
líquida teve comportamento que variou conforme o
tratamento e o ensaio. O fato de a CS ter sido
reduzida do primeiro para o último ensaio em todos
os tratamentos sugere duas possibilidades que
poderiam estar ocorrendo juntas. A primeira é que a
disponibilidade de sedimentos para ser desagregado
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processo erosivo da região do entressulco para os
tratamentos PC e CM muito provavelmente foi
limitado pelo suprimento de sedimentos causado
pelo selamento.

foi se exaurindo do primeiro para o terceiro ensaio.
A condição de deslocamento das partículas
desagregadas pela chuva através do escoamento
difuso também precisa estar envolvida nessa
avaliação, mas como o comportamento da descarga
líquida variou conforme o ensaio e o tratamento fica
difícil fazer inferências a esse respeito.
Analisando, no entanto, a dinâmica
temporal da descarga líquida e a CS de sedimentos
comparando-se os tratamentos PC e CM verifica-se o
seguinte: tanto no tratamento PC como no CM
ocorreu flutuação das descargas líquidas ao longo
dos três ensaios. Para o PC essa flutuação de
descarga variou de maneira mais uniforme nos três
ensaios entre os valores de 1 x 10-6 m3 s-1 ate 1,5 x 10-6
m3 s-1. No tratamento CM, entretanto, a flutuação
das descargas líquidas não foram uniformes como
no tratamento PC. No evento 1 a flutuação da
descarga líquida variou entre 1 x 10-6 m3 s-1 até 1,5 x
10-6 m3 s-1. No evento 2 essa flutuação foi em
patamar maior (1,5 x 10-6 m3 s-1 até 3,4 x 10-6 m3 s-1).
Para o terceiro evento a flutuação permaneceu alta,
mas ligeiramente menor que o evento 2 (1 x 10-6 m3
s-1 até 2,5 x 10-6 m3 s-1). No tratamento MN a
condição foi totalmente distinta dos demais
tratamentos. Enquanto que no segundo evento a
descarga líquida variou entre 1,0 x 10-6 m3 s-1 até 2,3
x 10-6 m3 s-1. No terceiro evento a descarga líquida
foi drasticamente reduzida para flutuação entre 0,5
x 10-6 m3 s-1 até 1,0 x 10-6 m3 s-1.
O que seria esperado em termos de variação
de descarga líquida é que o efeito do selamento
deveria aumentar progressivamente os valores
médios de descarga líquida do primeiro para o
terceiro evento. Essa condição foi verificada para os
tratamentos PC e CM, mas não totalmente para o
tratamento MN. Para esse tratamento no primeiro
evento de chuva não ocorreu a formação do
escoamento por razões conforme explicado. No
segundo evento o valor médio da descarga líquida
foi ligeiramente abaixo do tratamento PC (diferença
de -6 %), porém no terceiro ensaio o valor de
descarga caiu para valor inferior ao evento 2
indicando que o efeito do selamento formado pelos
eventos anteriores não foi acentuado.
Em termos de efeitos dessas variações ao
processo erosivo o que se pode inferir desses
resultados é que a capacidade de transporte do
escoamento difuso foi aumentada com a formação
do selamento para os tratamentos PC e CM
enquanto que para o tratamento MN essa condição
se deu de maneira inversa. O fato dos valores de CS
terem sido reduzidos do evento 1 para o 3,
considerando todos os tratamentos, indica que o

Erosão entressulcos
O processo erosivo na região do
entressulcos tem como principal mecanismo de
desagregação o impacto das gotas da chuva e a
remoção desses sedimentos pelo efeito “splash” e
principalmente pelo escoamento difuso (MEYER et
al. 1975). A erosão entressulcos pode ser limitada
tanto pela disponibilidade de sedimentos a ser
desagregado como pela capacidade do escoamento
difuso remover os sedimentos desagregados para
uma posição a jusante da área de ocorrência da
desagregação (TOY et al., 2002). Solos com
agregados estáveis (argilosos e com muita M.O.)
resistem mais a erosão quando comparados com
solos mais arenosos. No caso desse experimento,
considerando que os solos utilizados pertencem a
mesma classe, a condição de maior resistência ao
processo erosivo está relacionada com a natureza do
uso desses solos.
Na Tabela 5 são apresentados os dados
referentes a erosão total entressulcos (ETE), CS e da
energia cinética (Ec) da chuva simulada e do
escoamento. Iniciando pela energia cinética,
verifica-se que a ordem de grandeza de energia
cinética da chuva é maior que a do escoamento.
PEARCE (1976) verificou que apenas 0,2 % da
energia da chuva e 3-4% da energia do escoamento
foram utilizadas para a erosão entressulcos. O
restante, segundo esse autor, é mobilizado nos
processos dissipativos.
Os valores de CSmáximo independentemente
do tratamento foram reduzidos do primeiro para o
último ensaio conforme já mencionado nos
parágrafos anteriores. Essa condição sugere,
conforme também comentado, que o processo de
erosão entressulcos está sendo limitado mais pelo
suprimento do que pela capacidade de transporte
dos sedimentos.
Quando se analisa a variável Erosão Total
Entressulcos (ETE) os valores que constam são
produtos tanto do efeito de desagregação
(representado pela variável CS) como pela descarga
líquida (m3 s-1) uma vez que a erosão entressulcos é
produto dessas duas variáveis. A variável ETE,
entretanto,
não
apresentou
o
mesmo
comportamento da variável CS, ou seja, diminuiu do
primeiro para o último ensaio. Essa condição leva a
supor que o fator transporte de sedimentos, repre-
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Tabela 5 - Erosão total entressulcos (ETE) e concentração de sedimentos para as três chuvas simuladas.

Trat.
PC
CM
MN
PC
CM
MN
PC
CM
MN
(1)

Ec total
da
chuva
J
54
54
54

Descarga
líquida
total
m3 s-1
3,4 x 10-3
2,3 x 10-3
0

Ec total do
escoamento

ETE(1)

J
6,70 x 10-4
1,00 x 10-4
0

2

54
54
54

4,9 x 10-3
7,9 x 10-3
5,0 x 10-3

3

54
54
54

10,1 x 10-3
5,3 x 10-3
1,2 x 10-3

Chuva

1

Erosão total entressulcos;

(2)

g
35
13
0

ETE
por
energia
g J-1
0,66
0,24
0

5975
5071
0

7081
5555
0

7609
6347
0

10,3 x 10-4
6,30 x 10-4
0,90 x 10-4

27
30
17

0,50
0,56
0,31

2074
3042
2589

4319
3781
3571

6099
4526
5085

22,7 x 10-4
4,30 x 10-4
0,13 x 10-4

51
13
3

0,93
0,23
0,06

3434
1876
2426

4616
2236
2906

6412
3110
3351

Concentração de sedimentos mínima;

(3)

CSmin(2)

CSmed(3)
g m-3

Concentração de sedimentos média;

(4)

Concentração de

sedimentos máxima.

(b)

(a)

(c)

Figura 3 - Distribuição temporal da descarga líquida e da CS do tratamento PC: (a) Chuva 1;
(b) Chuva 2, e (c) Chuva 3.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4 - Distribuição temporal da descarga líquida e da CS do tratamento CM: (a) Chuva 1;
(b) Chuva 2, e (c) Chuva 3.
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(a)

(b)

Figura 5 - Distribuição temporal da descarga líquida e da CS do tratamento MN: (a) Chuva 2 e (b) Chuva 3.

Considerando
que
para
todos
os
tratamentos foi aplicada a mesma intensidade de
chuva, as Figuras 6, 7 e 8 foram elaboradas com
objetivo de verificar qual fator independente
poderia estar mais estreitamente associado à ETE.
Nas Figuras 6 e 7 são apresentadas as
relações entre a ETE com a CSmédia e a descarga
líquida total. Na Figura 8 consta a relação entre a
ETE e o fator perda de carga f. De acordo com as
essas figuras verifica-se que a descarga líquida total
(Figura 7) é mais adequada do que a CSmédia (Figura
6) em descrever as variações da ETE. É interessante
verificar que o fator perda de carga f (Figura 8)
também apresentou adequada relação com a ETE.
Nesse caso, a relação sugere que o aumento dos
processos dissipativos, representados no caso deste
experimento pelo elemento rugoso da superfície,

sentado pela Descarga líquida total foi componente
importante nesse processo.
Entre os tratamentos, a maior ETE total foi
medida para o tratamento PC e a menor para o
tratamento MN. No caso do tratamento PC a ETE
aumentou significativamente no terceiro evento (de
igual modo a descarga líquida). No tratamento MN
a ETE diminuiu do segundo para o terceiro evento
enquanto que no tratamento CM a ETE atingiu
valor máximo no segundo evento. Como a
tendência do fator CS foi a de reduzir do primeiro
para o terceiro evento conclui-se que a ETE
apresentou relação de dependência principalmente
com o aumento da descarga líquida. Para verificar
esse efeito todos os valores de ETE foram agrupados
para verificar a natureza dessa variável com variáveis
hidráulicas apresentadas na Tabela 3.
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atenuou o processo erosivo da região do
entressulcos. Em outras palavras, a mobilização da
energia consumida pelos processos dissipativos
reduziu a energia disponível para o processo erosivo
de desagregação e de transporte.
Na Tabela 5 são apresentados também os
valores de ETE em função da energia cinética total
da chuva e do escoamento. No caso deste estudo,
como a intensidade da chuva foi a mesma para todos
os ensaios, apenas a energia cinética do escoamento
pode ser relacionada com a ETE. Essa relação é
apresentada na Figura 9 onde se verifica que a
energia cinética do escoamento explicou quase 50%
da variância encontrada nessa relação. Pearse
(1976)
realizando
experimento
semelhante
verificou uma relação de mais de 90% entre a erosão
entressulcos e a energia cinética total (chuva mais
escoamento).

Figura 8 - Relação entre ETE e o fator perda de carga (f)
considerando todos os ensaios e tratamentos.

Todas essas informações permitem concluir
que o efeito das condições de superfície do solo
alteradas após a primeira chuva afetou o processo de
erosão entressulcos modificando não apenas o
tempo de inicio do escoamento e o volume escoado,
mas também a concentração de sedimentos em
suspensão. A menor erosão entressulcos, verificada
nos tratamentos CM e MN, está associada
principalmente as condições de maior resistência à
desagregação oferecida pelo solo. Por outro lado, a
maior perda de carga medida nos tratamentos CM e
NM (Tabela 3) sugere que a capacidade de
transporte do escoamento difuso também possa ter
sido reduzida pelo efeito da rugosidade. Em outras
palavras, parte da energia disponível para
transportar sedimentos pode ter sido comprometida
para vencer a resistência do elemento rugoso.

Figura 6 - Relação entre a ETE e a CSmédia considerando
todos os ensaios e tratamentos.

Figura 9 - Relação entre a ETE e a energia cinética total
considerando todos os ensaios e tratamentos.

Figura 7 - Relação entre a ETE e a descarga líquida total
considerando todos os ensaios e tratamentos.
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BLANQUIES, J.; SCHARFF, M.; HALLOCK, B. The
design and construction of a rainfall simulator.
International Erosion Control Association (IECA),
34th Annual Conference and Expo. Las Vegas,
Nevada, February 24-28, 2003.

CONCLUSÕES
1. A presença de selamento e crosta formados
após a primeira chuva aumenta o escoamento superficial para os tratamentos PC e CM e
reduz a concentração de sedimentos para os
três tratamentos.
2. Há evidencias que o processo de erosão
entressulcos sob efeito do selamento tenha
sido limitado mais pelo suprimento do que
pela capacidade de transporte de
sedimentos.
3. O fator de perda de carga Darcy-Weisback
(f) e o coeficiente de Manning (n)
verificados nos tratamentos MN e CN
evidenciam maior e mais estável rugosidade
superficial.
4. Os tratamentos MN e CM cujos solos
apresentam maior teor de matéria orgânica
associada a maior presença de cálcio e
magnésio são mais resistentes ao processo
de desagregação entressulcos.
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RESUMO
A ruptura de uma barragem é, em geral, um evento de proporções catastróficas. Uma maior segurança do vale de
jusante, porém, pode ser proporcionada por meio da adoção de medidas integradas de gerenciamento de risco e emergências.
Para a confecção dos planos de emergência, algumas informações são fundamentais, tais como os mapas de inundação
contendo as profundidades de alagamento e os tempos de chegada da onda em cada ponto das áreas atingidas. Este trabalho
avalia e valida a utilização de um modelo matemático quasi-2D, o MODCEL, e a sua capacidade de simular o fenômeno da
propagação da onda de ruptura de barragem, oferecendo à comunidade científica mais uma ferramenta útil para o estudo de
segurança das barragens. O modelo foi utilizado para simular um experimento em canal de laboratório e também a ruptura
hipotética da barragem de Funil, localizada no rio Paraíba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos foram
comparados com resultados medidos em laboratório e simulações realizadas anteriormente com outras ferramentas computacionais. Com base nos testes realizados, verificou-se que o MODCEL é uma ferramenta capaz de simular a ruptura de barragem adequadamente, considerando a planície de extravasamento, de forma dinâmica, e não exigindo recursos de computação muito avançados.
Palavras Chave: Ruptura de Barragem. Modelos Matemáticos. Modelo Quasi-2D. MODCEL.

(International Comission on Large Dams — ICOLD)
desempenhou um importante papel, pois foi uma
grande incentivadora da criação de um programa de
segurança de barragens ao redor do mundo. No
Brasil, somente no ano de 2010 foi sancionada a
primeira lei concernente ao tema (BRASIL, 2010).
Este foi um avanço muito importante, considerando
que mais de 70% da matriz energética do país é
proveniente de fontes hidráulicas, que utilizam barragens para o armazenamento de água, e os investimentos em novos empreendimentos planejados
para os próximos anos (ANEEL, 2010).
Uma maior segurança para o vale a jusante
pode ser fornecida através da adoção de um sistema
de gerenciamento integrado de risco e emergência.
O documento que consolida o plano de ação em
caso de acidentes é o Plano de Ação Emergencial
(PAE), também previsto pela nova lei brasileira
(BRASIL, 2010).
O PAE identifica os procedimentos e os
processos que serão seguidos pelos operadores de
barragens e pelas autoridades públicas em uma
situação de emergência. Ele é específico para cada
barragem, considerando a individualidade de cada
projeto e também a especificidade das regiões
adjacentes. Uma das informações mais importantes

INTRODUÇÃO
A preocupação com a segurança de barragens e, consequentemente, a necessidade de estabelecer leis que regulamentam sua construção e operação, de acordo com boas práticas de engenharia, e
o estabelecimento de planos de emergência, começaram a surgir somente depois de alguns acidentes
graves que aconteceram no passado, especialmente
nas décadas de 1960 e 1970 (ICOLD, 1995). Associados à preocupação despertada por conta dos acidentes ocorridos, estão fatores como o envelhecimento de algumas barragens e o desenvolvimento
de tecnologia relacionada com o projeto, a construção e a operação das mesmas (MENESCAL, 2009).
Diversos países no mundo já possuem algum
tipo de legislação de segurança de barragens (BALBI, 2008; BRADLOW; PALMIERI; SALMAN, 2002;
FRANCO, 2008; ITCOLD, 2004; MARTINS, 2000;
MENESCAL, 2009), o que propicia um maior rigor
na sua construção e manutenção. Nesse contexto, a
Comissão Internacional de Grandes Barragens
1

Programa de Engenharia Civil — PEC/COPPE/UFRJ
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para um PAE são os mapas de inundação contendo
os níveis d’água sobre o vale, seus tempos de
permanência em cada área afetada, o tempo de
chegada da vazão de pico e as velocidades do escoamento (BRASIL, 2010; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2002). Para obter esses resultados, é necessário estudar a extensão de uma possível onda de ruptura e delimitar as áreas potencialmente afetadas. Neste sentido, modelos matemáticos
são importantes ferramentas para planejamento e
apoio, uma vez que permitem a simulação da ruptura da barragem e, consequentemente, a propagação
da onda gerada (CUNGE; HOLLY; VERWEY, 1980).
Historicamente, os modelos unidimensionais são aqueles mais utilizados para este tipo de
simulação. Mais recentemente, com o avanço das
ferramentas computacionais, as técnicas de modelagem bidimensional vêm ganhando maior notoriedade. Elas foram desenvolvidas em resposta às necessidades de se modelar vastas planícies de inundações, onde a aproximação unidimensional não se
adequa (CUNGE; HOLLY; VERWEY, 1980). Compreende-se que, por bidimensional, não se faz necessariamente referência às equações de escoamento
não-permanente em duas dimensões no espaço (x,y),
mas também à situação física na qual canais e áreas
de armazenagem formam uma rede bidimensional
no espaço horizontal, conectada por ligações unidimensionais (MIGUEZ, 2003), caso em que o modelo é chamado de pseudo-2D ou quasi-2D. A utilização deste tipo de modelação, com capacidade de
representação da bacia de forma bidimensional,
considerando as planícies suscetíveis à ocorrência de
escoamentos, de forma dinâmica, é uma evolução
fundamental na simulação do problema de ruptura,
uma vez que as ondas ganham as planícies, tomando-as como canais, dada a magnitude do fenômeno.
Neste sentido, este trabalho avalia e valida a
utilização de um modelo matemático quasi-2D, o
MODCEL (MASCARENHAS; MIGUEZ, 1999, 2002;
MASCARENHAS; TODA; MIGUEZ, 2005; MIGUEZ,
2001), desenvolvido na Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), e a sua capacidade de simular o
fenômeno da propagação da onda de ruptura de
barragem, oferecendo à comunidade científica mais
uma ferramenta útil para o estudo de segurança das
barragens. Uma característica distintiva deste modelo refere-se à sua capacidade de simular, de forma
dinâmica, também as planícies de inundação associadas ao rio.
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ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE
ONDAS DE RUPTURA
O fenômeno de propagação da onda de
ruptura de barragens é estudado há bastante tempo.
Considera-se como marco para a comunidade científica os estudos realizados por Ritter (1892), quando derivou uma solução analítica a partir das equações de Saint-Venant para o caso de ruptura instantânea de uma barragem (equações 1 e 2). Ritter
analisou o fenômeno utilizando hipóteses simplificadoras: a geração da onda a partir da remoção
instantânea e total de uma barreira de largura infinita, liberando-se o volume de água armazenado em
um canal seco, retangular e sem considerações sobre
a sua resistência do fundo; configuração da Onda
Simples de Ruptura de Barragem (LAUBER; HAGER,
1998).
h( x, t ) 

v  x, t  

1 
x
 2 gh0  
9g 
t

x
2
 gh0  
t
3

2

(1)
(2)

Onde:
h (x,t) = altura de escoamento na seção de abscissa x,
no instante de tempo t
v (x,t) = velocidade de escoamento na seção de abscissa x, no instante de tempo t
h0 = altura inicial de água no reservatório junto à
barragem
A equação (1) define uma parábola para a
linha d’água entre o ponto mais à montante, onde a
influência do escoamento ainda não é sentida e o
ponto mais à jusante, correspondente à posição da
frente de onda positiva. Nesse ponto, a onda se propaga com uma celeridade igual à velocidade do
escoamento no ponto: vf = 2.(g.h0)0,5. Na seção de
montante, a onda se propaga com uma celeridade
Cfn = (g.h0)0,5. O ponto de articulação, na seção da
barragem, tem h(0,t) constante e igual a (4/9)h0,
caracterizando um regime crítico.
Posteriormente, Dressler (1952) analisou o
fenômeno com base nas leis da conservação de massa e de quantidade de movimento de forma adimensional, buscando introduzir a resistência do fundo
do canal para a onda positiva. Sua proposição foi
detalhada por Whitham (1955).
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contorno ou calculado pelo modelo a partir de dados sobre a brecha e o reservatório. Os principais
resultados do modelo são perfis de linha d’água,
tempo de chegada da onda e o hidrograma de cheia.
O modelo SMPBRK (Simplified Dam Break),
uma versão simplificada do NWS DAMBRK, foi desenvolvido pelo NWS para contribuir com o trabalho dos especialistas em previsão de enchentes causadas por rupturas de barragens em casos em que o
tempo disponível para a simulação é muito curto ou
que os recursos computacionais são limitados. Amplamente utilizado pelo National Weather Service
(NWS) e muitos outros órgãos dentro da comunidade científica, os modelos DAMBRK e SMPBRK
tiveram como sucessor o modelo FLDWAV (FREAD;
LEWIS, 1998).
O HEC-RAS, outro exemplo, é um modelo
hidrodinâmico unidimensional, desenvolvido pelo
Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE — United States Army Corp of Engineers).
É, provavelmente, um dos modelos unidimensionais
com maior uso no mundo, com possibilidade de
uma série de aplicações diferentes, como simulação
de transporte de sedimentos, modelação de temperatura da água e, desde o ano de 2003, simulação de
ruptura de barragens (HU; WALTON, 2008).
Gee e Brunner (2005), Moreda et al. (2009)
e Zhou, Judge e Donnely, (2005) realizam comparações entre o NWS FLDWAV e o HEC-RAS. Uma das
principais conclusões de seus trabalhos é a de que o
FLDWAV é um modelo mais estável e produz resultados em menor tempo de processamento. Já o
HEC-RAS possui melhores funções de pré e pósprocessamento e apresenta uma saída gráfica melhor. Ambos os modelos produzem resultados de
simulações semelhantes, com algumas limitações, e
possuem capacidade para interagir com programas
de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). No
caso do FLDWAV, essas funcionalidades ainda estão
em fase de testes, mas ainda assim ele é o modelo
mais utilizado atualmente para a simulação de ruptura de barragens.
Já os modelos hidrodinâmicos quasi-2D aplicam as equações de Saint-Venant unidimensionais
no leito principal, sendo a planície de inundação
representada através de reservatórios de armazenamento conectados entre si e o leito. Esses modelos
também permitem trocas hidrodinâmicas entre as
áreas de planície. Neste caso, pode ser citado como
exemplo o MODCEL, usado neste trabalho e detalhado a seguir.
Vale destacar que a escolha do modelo depende das características de cada caso, como a complexidade e ocupação do vale a jusante, a importân-

Ainda relacionado ao aprimoramento dos
estudos de Ritter (1892) e Stoker (1957), desenvolveu um estudo para o caso de ruptura de barragem
em canal considerando a existência de água a jusante.
De acordo com Chanson (2006), nos últimos 40 anos, é significativo o número de pesquisas
realizadas dentro do tema de ruptura de barragens.
Esses esforços estão associados aos inúmeros modelos numéricos e físicos desenvolvidos desde então.
No entanto, com raras exceções, não se pode afirmar que foram feitos grandes avanços teóricos relativos aos clássicos estudos anteriormente citados.

MODELAÇÃO MATEMÁTICA DA
ONDA DE RUPTURA
Diversos modelos matemáticos vêm sendo
desenvolvidos para a simulação do fenômeno de
ruptura de barragens e da consequente onda de
propagação da cheia para jusante. A opção pela
utilização de um ou outro modelo depende da precisão que se deseja dar à simulação, da robustez de
cálculo associada à capacidade computacional do
equipamento utilizado, da estabilidade numérica e
da complexidade de cada um.
De acordo com a precisão da resposta obtida, os modelos podem ser divididos em simplificados, hidrológicos, hidrodinâmicos unidimensionais
(1-D), hidrodinâmicos quasi-bidimensionais (quasi2D), hidrodinâmicos bidimensionais (2-D) e hidrodinâmicos tridimensionais (3-D).
Em processos de formação de brecha lentos,
um modelo de propagação em reservatório do tipo
hidrológico pode ser utilizado, mas se o rompimento for muito rápido ou instantâneo, a declividade da
linha da água ao longo do reservatório vai exigir a
utilização de um modelo hidrodinâmico (FREAD,
1977).
Um dos primeiros modelos de larga aceitação, o NWS DAMBRK, desenvolvido por pesquisadores do National Weather Service (NWS), pode ser
utilizado para análise de ruptura de barragens com
acumulação de água ou detritos, em canais com
escoamentos subcríticos ou supercríticos. São utilizadas as equações unidimensionais completas de
Saint-Venant, acopladas a equações de escoamento
rapidamente variado, representando o escoamento
por brechas em barragens e aterros na forma de
condições de contorno internas. O hidrograma a ser
propagado pode ser especificado como condição de
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cia da barragem, a escala do levantamento topográfico de base e do mapeamento das áreas inundáveis,
por exemplo (ALMEIDA, 2001).

MODCEL
MODCEL é um modelo gratuito, desenvolvido na UFRJ, com uma interface acadêmica simples,
mas capaz de representar sistemas complexos. Sua
construção foi baseada no conceito de células de
escoamento (ZANOBETTI et al., 1970), em que a
superfície é representada através de um conjunto de
compartimentos homogêneos. As células interagem
umas com as outras compondo uma rede de escoamentos bidimensional, conectada por diferentes leis
hidráulicas. Cada célula também realiza uma transformação chuva-vazão. A malha de células resulta
em um modelo hidrodinâmico em loop, em uma
representação espacial que cobre toda a área da
bacia e conecta escoamentos das planícies, canais e,
eventualmente, em áreas urbanas, em galerias.
Entretanto, todas as relações matemáticas escritas
são unidimensionais. A principal relação de
escoamento é a equação dinâmica de Saint-Venant,
escrita em sua forma conservativa. A figura 1
apresenta uma bacia hipotética dividida em células,
com algumas das possíveis interações entre elas,
formando uma rede de escoamentos bidimensional.
Região
dealagamento
alagamento
Região de
Região
devertimento
vertimento
Região de
Calha
Calha
Regiãode
devertimento
vertimento
Região
Regiãode
dealagamento
alagamento
Região

Figura 1 - Bacia hipotética modelada em células, interagindo e compondo uma representação espacial

Diversas aplicações deste modelo, tanto em
meio rural quanto urbano, foram desenvolvidas
desde 1991. A representação de ondas de ruptura,
porém, não é tarefa simples. A formação de uma
onda de choque, abrupta, na região de influência
direta da ruptura, faz com que as equações clássicas
de Saint-Venant percam a validade, pois a hipótese

168

de pressão hidrostática falha. Assim, é preciso introduzir alguma forma de tratar este problema para
permitir a computação. Para tanto, podem ser utilizados alguns métodos, tais como: o da pseudoviscosidade (ABBOTT, 1975, 1976; BENOIST et al.,
1973; CUNGE; HOLLY; VERWEY, 1980; RAJAR,
1973; RICHTMYER; MORTON, 1957; ROACHE,
1972; VON NEUMANN; RICHTMYER, 1950), o das
soluções fracas das equações de Saint-Venant (ABBOTT, 1975; CUNGE; HOLLY; VERWEY, 1980;
LAX, 1954; RICHTMYER; MORTON, 1957), e o do
ajuste do choque (ABBOTT, 1975; CUNGE; HOLLY;
VERWEY, 1980; STOKER, 1957).

n4

n4
n3

n3
n2

n2
n1

Células de planície

Células de canal

Células de planície

n1 < n2 < n3 < n4

Figura 2 - Variação do coeficiente de rugosidade de Manning, para introdução de uma perda local na região da
frente de onda

Dentre os métodos citados, percebe-se que o
MODCEL, ao utilizar as equações de Saint-Venant
na sua forma conservativa, tem a seu favor o benefício das ditas soluções fracas destas equações, que
permitem representar o fenômeno da ruptura de
uma barragem. O ajuste de choque não é aplicável
no caso de uma simulação de ruptura de barragem
utilizando o MODCEL porque a modelação presente no MODCEL não foi formulada para este fim. O
método da pseudo-viscosidade, por sua vez, pode
também ser utilizado, adicionalmente, de forma
adaptada. Neste caso, em vez de introduzir um termo de dissipação artificial para a região em que as
clássicas equações perdem sua validade, Mascarenhas (1990) sugere como alternativa equivalente a
variação abrupta do coeficiente de rugosidade da
perda de carga por atrito para as regiões e instantes
de cálculo em que haja a formação de choques. No
MODCEL, a definição de uma calha composta,
principal e secundária, acrescida de uma planície,
que pode, também, por sua vez, estar subdividida
em patamares, permite o estabelecimento de diferentes coeficientes de Manning, para cada um dos
patamares em que podem ocorrer escoamentos
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com seção retangular de 0,42 m de largura (interna)
e 0,42 m de altura. Para a realização dos experimentos, Duarte considerou um nível d’água inicial de
0,40 m de altura em um reservatório neste canal. As
paredes laterais eram feitas de PVC transparente e o
fundo em PVC cinza, caracterizando um canal com
baixa rugosidade. A extremidade à montante era
fechada com uma placa de PVC cinza. O canal possuía nervuras de enrijecimento, colocadas a intervalos regulares, destinadas a minimizar deformações.
A última foi colocada sob uma estrutura em perfis
metálicos, ajustáveis, para garantir uma declividade
nula ao longo de todo o canal. A válvula que representava a barragem foi colocada a 1,5 m da extremidade de montante e a ruptura foi simulada por um
sistema mecânico. Um peso em queda livre provocava a abertura da válvula para cima usando um sistema de roldanas. A aquisição de dados foi realizada
através de uma câmera de vídeo, colocada em posição estratégica para capturar as imagens do fenômeno através de uma parede transparente. A figura
3 apresenta um esquema da instalação do experimento.

(VERÓL, 2010). Nesta situação, a definição de valores crescentes para estes coeficientes, para cada
patamar criado, a partir da calha principal, faz cumprir o papel de introduzir uma perda de carga adicional, para representar a parcela dissipativa associada ao método da pseudo-viscosidade, na medida
em que a onda de ruptura, com seu grande porte,
galga esses patamares estabelecidos. A figura 2 ilustra este ponto.

APLICAÇÕES E RESULTADOS
Os casos de estudo escolhidos para a aplicação do modelo proposto já foram apresentados por
outros pesquisadores (DUARTE, 2007; MASCARENHAS, 1990), o que favoreceu avaliações comparativas.
O primeiro caso, com base em um experimento em canal de laboratório, teve como principal
objetivo a comparação de resultados entre um modelo físico e um matemático.
O segundo caso, da ruptura hipotética da
barragem da usina hidrelétrica de Funil, foi estudado de acordo com dois cenários diferentes. Foi realizada uma primeira simulação, procurando reproduzir todas as considerações efetuadas por Mascarenhas (1990), quando realizou o mesmo estudo, com
o modelo PROPAG para o nível médio do reservatório. Os resultados foram avaliados, para validar a
utilização do MODCEL para simulações de fenômenos deste tipo. Na sequência, foi realizada uma segunda modelação para esta mesma barragem, englobando toda a planície e aproveitando para explorar o fato de o MODCEL ser um modelo quasi-2D.
Além disso, nessa segunda simulação, o reservatório
foi considerado repleto.
Nos itens que seguem são descritos, caso a
caso, cada simulação realizada, com a apresentação
dos respectivos resultados.

Câmera

Reservatório

Canal a jusante

0,42 m

y
x

1,5 m

2,0 m

2,0 m

Seção da barragem

Figura 3 - Representação esquemática da instalação experimental proposta por Duarte (2007)

Para a simulação do canal de laboratório
com o MODCEL, foi percorrido o caminho inverso
da modelagem física em escala reduzida. Considerando a semelhança de Froude, a partir das informações em modelo, foi reconstituído o que seria o
protótipo deste, em tamanho real. Assim, determinou-se que o canal teórico modelado teria dimensões lineares 100 vezes maiores que o tamanho do
canal de laboratório construído por Duarte (2007).
Considerando as relações definidas pela semelhança
dinâmica, as dimensões de velocidade e tempo simuladas pelo MODCEL assumiram valores 10 vezes
maiores que as reproduzidas pelo modelo físico. Os
dados de entrada informados ao MODCEL estão
descritos na tabela 1.

Caso teórico, baseado em experimento físico
em canal de laboratório
O caso teórico simulado com o MODCEL
baseou-se no experimento com modelo físico reduzido, elaborado por Duarte (2007), no Laboratório
de Construções Hidráulicas (Laboratoire de Constructions Hydrauliques — LCH), da Escola Politécnica de
Lausanne (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne),
Suíça.
A instalação experimental era composta de
um canal prismático de 5,50 m de comprimento
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Para que o experimento fosse levado a cabo,
apesar da consideração de Ritter (1892) da inexistência de rugosidade, o coeficiente de Manning, na
região da ruptura, foi tomado com valores elevados,
de cerca de 0,10, para simular a introdução da
pseudo-viscosidade, necessária na modelagem matemática.
Os resultados obtidos a partir desta primeira
simulação são apresentados nas figuras 4 e 5, juntamente com a reprodução dos resultados obtidos por
Duarte (2007) e aqueles calculados segundo a solução proposta por Ritter (Equação 1), em diferentes
passos de tempo.

t = 0.80s
0.40

Ritter
0.30

Unidade
m
m
m
m/m
m
s

Valor
40
42
100
0
10
14,4

s
-

0,8
18

h (m)

0.10
0.05
0.00
-0.4

Duarte (2007)
Ritter

h (m)

0.05
0.00
0.2

0.4

0.6

0.8

0.6

0.8

1

Foi escolhida como estudo de caso a barragem da Usina Hidrelétrica de Funil, localizada no
estado do Rio de Janeiro, a montante de cidades de
grande importância econômica para o estado.
A Usina Hidrelétrica de Funil tem uma barragem do tipo arco de concreto, com dupla curvatura (Figura 6), única no Brasil. Foi construída no rio
Paraíba do Sul, no local conhecido como Salto do
Funil, em Itatiaia. Sua operação teve início em 1969
e, um ano e meio depois, a usina já operava em sua
capacidade total, com 216 MW.
A barragem de Funil possui extensão total
de 385m e elevação na cota 468,0 m. O controle do
N.A. do reservatório é realizado por um vertedor de
serviço, constituído por um vão na margem direita e
dois vãos na esquerda, onde estão instaladas comportas do tipo segmento.
No nível máximo maximorum (466,5 m), a
área inundada pelo reservatório é de 39,7 km² e o
volume total acumulado é de 888,3 x 106 m³, sendo
605,7 x 106 m³ de volume útil e 282,6 x 106 m³ de
volume morto.
A usina é considerada de grande importância para o sistema, por estar localizada próxima aos
grandes centros consumidores, garantindo a confiabilidade do suprimento de energia elétrica aos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo e
adequando a tensão nessa região, onde estão insta-

0.10

0

0.4
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0.15

-0.2

0.2

Uma simulação em escala real será apresentada a seguir, com o intuito de avaliar os resultados
em comparação com outra simulação disponível na
literatura para o mesmo local.

0.20

-0.4

0

Figura 5 - Resultados obtidos com o MODCEL, a equação
de Ritter e a solução de laboratório reproduzida por
Duarte (2007) para o tempo t= 0,80 segundos

MODCEL

0.25

-0.2

x (m)

0.40

0.30

0.20
0.15

t = 0.48s

0.35

MODCEL

0.25

Tabela 1 - Dados de entrada para a simulação de ruptura
da barragem teórica

Dado
Profundidade no reservatório
Largura do centro de célula
Trecho de propagação
Declividade média do fundo
Espaçamento entre seções
Tempo estimado para a propagação
Incremento temporal
Intervalos de tempo

Duarte (2007)

0.35

1

x (m)

Figura 4 - Resultados obtidos com o MODCEL, a equação
de Ritter e a solução de laboratório reproduzida por
Duarte (2007) para o tempo t= 0,48 segundos

Estes primeiros resultados começam a credenciar o MODCEL como capaz de representar a
propagação da onda de ruptura de barragem.
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guintes, até o inicio da área urbana de Barra Mansa,
são caracterizados por um vale bem encaixado, livre
de ocupações, e pela afluência do rio Bananal na
margem direita. Os municípios de Barra Mansa e
Volta Redonda, localizados a 70 km e 80 km, respectivamente, da barragem de Funil, possuem áreas
urbanas nas margens do rio Paraíba do Sul e afluentes. O trecho seguinte, até Barra do Piraí, compreende uma área de margens pouco ocupadas.
Para a simulação do Cenário 1, foram utilizados os mesmos dados de entrada de Mascarenhas
(1990), resumidos na tabela 2.
Mascarenhas (1990) introduziu a rugosidade artificial, a partir de uma velocidade estimada de
propagação da onda, supondo-se um regime médio
de escoamento permanente e conhecido no rio
Paraíba do Sul, entre as cidades de Resende e Volta
Redonda.

ladas grandes indústrias, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda.

Figura 6 - Barragem de Funil e seu reservatório
(Acervo pessoal Veról, 2011)

Outro aspecto que evidencia a importância
desta usina é a sua barragem, que ao possibilitar a
regularização do volume de sua vazante, reduz a
frequência e a intensidade das cheias que ocorrem
nas cidades à jusante.
O trecho do rio Paraíba do Sul considerado
para este estudo compreende desde a barragem de
Funil até a região à montante da barragem de Santa
Cecília, na cidade de Barra do Piraí, distantes 106,6
km entre si (Figura 7). O rio, de uma forma geral,
apresenta-se bastante sinuoso no trecho considerado,
ora correndo em vale encaixado, ora margeando
vastas planícies.

Tabela 2 - Dados de entrada de Mascarenhas (1990) para a
simulação de ruptura da barragem de Funil

Dado
Volume do reservatório
Profundidade média no
reservatório
Vazão máxima de ruptura
Trecho de propagação
Declividade média do fundo
Espaçamento entre seções
Tempo estimado para a
propagação
Incremento temporal
Intervalos de tempo

m³

Valor
620 x 106

m

29

m³/s
km
m/m
km

18550
120
0,0004
20

s

66800

s
-

668
100

Na modelação com o MODCEL, a rugosidade artificial foi introduzida por meio do estabelecimento de diferentes coeficientes de Manning, para
cada um dos patamares em que o escoamento poderia ocorrer, como apresentado na figura 2. Os valores foram definidos por meio de tentativas, de forma
a ajustar os resultados para obter os valores de alagamento da simulação de Mascarenhas (1990). Assim, os valores do coeficiente de Manning variaram
ao longo do rio de 0,19 na região do choque a 0,03
nos trechos de jusante e se mantiveram mais altos
nos trechos de planície, em relação aos do leito. Em
Itatiaia, por exemplo, enquanto o coeficiente de
Manning na calha era de 0,07, na planície o seu
valor era de 0,18.

Figura 7 - Trecho do Rio Paraíba do Sul, com destaque
para as cidades mais importantes da região

Os primeiros 60 km do trecho caracterizamse por ser uma ampla planície de inundação, com
grandes curvas e declividades bem suaves das margens direita e esquerda da calha principal do rio. É
nesse primeiro trecho que estão os municípios de
Itatiaia e Resende, localizados a 5 km e 15 km, respectivamente, da barragem de Funil. Os 15 km se-
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Mais uma vez, observa-se boa correspondência entre os resultados obtidos pelo PROPAG e pelo
MODCEL.

A figura 8 apresenta o hidrograma de ruptura para o Cenário 1, comparando os resultados
obtidos por Mascarenhas (1990), com o PROPAG, e
pela simulação com o MODCEL. É possível observar
uma ascensão desde zero até 18.550 m³/s, para o
valor calculado com o PROPAG, e 19.280 m³/s para
o caso simulado pelo MODCEL. Em ambos os casos,
o hidrograma apresenta uma inclinação bem acentuada, o que caracteriza a aproximação de ruptura
quase instantânea para a barragem de Funil.

Ruptura hipotética da barragem de Funil —Cenário 2

22000

MODCEL

20000

PROPAG (Mascarenhas, 1990)

18000
16000
14000

Q (m³/s)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Intervalos de tempo (t x 668s)

Figura 8 -: Hidrograma de ruptura para a barragem de
Funil — Cenário 1

Nota-se que os valores obtidos por ambos os
modelos são muito próximos, sendo o valor máximo
obtido pelo MODCEL apenas 3,95% maior que o
calculado pelo PROPAG. Além disto, o aspecto geral
do hidrograma é muito semelhante para os dois
casos, sendo as pequenas diferenças encontradas
perfeitamente justificáveis se considerado o fato de
terem sido utilizados diferentes processos de cálculo.
A figura 9 apresenta os resultados para os
níveis máximos, em cada seção de cálculo considerada.

O Cenário 2 foi simulado com o intuito de
explorar as ferramentas que o MODCEL proporciona ao usuário, como o fato de considerar as planícies dinâmicas e a possibilidade de calcular o hidrograma de ruptura.
Para tanto, a frente de onda é considerada
como sendo uma grande “parede de água”, que cai
abruptamente, uma vez que se considera a ruptura
instantânea como uma hipótese típica para uma
barragem de concreto. É considerada a profundidade do reservatório repleto, até a sua cota máxima,
potencializando o efeito do extravasamento para as
planícies de inundação.
A declividade longitudinal não é homogênea e possui variações bastante acentuadas após as
cidades de Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral.
Admitiu-se que a declividade variava de 0,000125
m/m a 0,0005 m/m ao longo do trecho de estudo.
Presente na maioria das ligações, o coeficiente de Manning adotado para o trecho em questão,
tendo como base as informações no estudo de Lauriano et al. (2008), foi de 0,04 para o canal principal
e 0,10 para as planícies de inundação. Esses valores
só foram diferentes nas células iniciais, representativas da região do choque, quando foi adotado o artifício da rugosidade artificial. Os valores do coeficiente de Manning variaram ao longo do rio de 0,24,
na região do choque, a 0,04 nos trechos de jusante e
se mantiveram mais altos nos trechos e planície, em
relação aos do leito. Além disso, estes valores foram
também balizados pelo ajuste do hidrograma de
ruptura calculado pelo MODCEL e comparado com
o hidrograma teórico, calculado pela fórmula desenvolvida por Saint-Venant para o caso de remoção
total e instantânea do barramento (Equação 3).
3

Qp 

8
2
B d g Ymédio
27

(3)

Onde:
Qp = descarga máxima defluente da barragem em
ruptura (m³/s)
Bd = largura da barragem (m)
Ymédio = profundidade média no reservatório no instante da ruptura (m)
A figura 10 apresenta o hidrograma de ruptura para
a barragem de Funil, segundo o Cenário 2.

Figura 9 - Níveis máximos de água após ruptura hipotética
da barragem de Funil — Cenário 1 (a- Simulação com
PROPAG; b- Simulação com MODCEL)
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Q (m³/s)

O hidrograma teórico de ruptura, na situação do reservatório completamente cheio, quando
na sua cota máxima maximorum (466,5 m), tem formato simplificado, considerado para o caso de ruptura praticamente instantânea. A vazão de pico correspondente é de 53.885 m³/s.
O hidrograma calculado pelo MODCEL apresenta decaimento parabólico, com uma ascensão
desde zero até 54.698 m³/s, com uma inclinação
bem acentuada. Nota-se que há uma correspondência bastante forte entre os hidrogramas apresentados, com valores para a vazão máxima muito próximos, sendo o calculado pelo MODCEL apenas
1,48% maior que o obtido por meio da fórmula de
Saint-Venant.
Quanto ao tempo de esvaziamento do reservatório, o hidrograma de ruptura simplificado indica um esvaziamento no tempo correspondente a 6,2
h após a ruptura da barragem. O tempo indicado
pela simulação com o MODCEL é superior, da ordem de 10 h, mas com 85% do volume liberado no
tempo de 6,2 h teórico.
60000
55000
50000
45000
40000
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30000
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20000
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0

Figura 11 - Mapa de inundação, com o tempo de chegada
da onda de ruptura nas principais cidades da região

O gráfico da figura 12 correlaciona as profundidades máximas atingidas com a distância entre
as seções de cálculo ao longo das planícies consideradas, indicando os pontos em que acontece o início
da urbanização das cidades da região.
Em todo o trecho estudado, a profundidade
máxima da onda é grande o suficiente para cobrir
casas e edifícios, sendo Itatiaia e Resende as regiões
atingidas de forma mais grave, com 17 m e 15 m,
respectivamente. Em Barra Mansa, a altura máxima
atingida é de 5 m e, em Volta Redonda, 4 m.
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Figura 10 - Hidrograma de ruptura para a barragem de
Funil — Cenário 2
Figura 12 - Profundidades máximas atingidas nas células
de planície ao longo do trecho considerado

Os resultados fornecidos pelo modelo são as
cotas de inundação, as vazões de pico e os respectivos tempos de ocorrência. Com as vazões e as áreas
das seções de escoamento podem ser obtidas, em
pós-processamento, as velocidades. Esses resultados
foram analisados e pós-processados manualmente
para lançamento em base cartográfica, indicando a
região inundada (Figura 11). Utilizou-se, para tanto,
um mapa do IBGE, na escala 1:50.000. Foram sinalizadas as cidades de maior importância, em termos
populacionais e econômicos para a região, indicando a altura que a onda atingiria em cada um desses
locais e o respectivo tempo de chegada.

A figura 13 apresenta os perfis de níveis
d’água atingidos, ao longo do trecho de rio estudado. A seção da barragem está localizada em x = 0.
Observa-se, neste gráfico, claramente, a evolução da
propagação da onda. Verifica-se, inclusive, a representação da onda negativa, à montante do reservatório que não foi detalhada ao longo de todo o estudo
realizado. Para facilitar a compreensão do leitor, foi
plotado, neste mesmo gráfico, a linha representativa
do fundo do rio.
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adicional, que representasse a parcela dissipativa
associada ao método da pseudo-viscosidade, na medida em que a onda de ruptura, com seu grande
porte, galgava os patamares estabelecidos.
Uma possibilidade interessante mostrada
nas simulações foi a introdução do reservatório na
modelação, permitindo calcular o hidrograma de
ruptura e utilizar este cálculo como elemento de
ajuste do modelo, pela comparação com o hidrograma teórico escolhido para o caso de estudo. Além disso, abre-se também a possibilidade de estudo
da onda negativa, para dentro do reservatório.

É possível perceber, ainda, que nos instantes
seguintes à ruptura, a altura da água na seção da
barragem é, em média, 38 m. Se levada em conta a
solução de Ritter (1892), que indica uma altura de
4/9h0 nesta mesma região (33,5 m para a altura de
água considerada no reservatório), verifica-se, mais
uma vez, a boa correspondência com os resultados
calculados pelo MODCEL.
470.00
460.00
450.00
440.00

Cota (m)

430.00
420.00

REFERÊNCIAS

410.00
400.00
390.00

ABBOTT, M. B. An introduction to the method of characteristics. New York: Elsevier, 1976.

380.00
370.00
360.00
-20000 -10000
0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000

ABBOTT, M. B. Weak Solutions of the Equations of
Open Channel Flow. In: MAHMOOD, K.;
YEVJEVICH, V. (Ed.). Unsteady Flow in Open Channels.
Fort Collins, Colorado: Water Resources, 1975. cap.
7.

Distância (m)

Figura 13 - Perfil do rio com as cotas máximas atingidas,
considerando todos os intervalos de cálculo
(a linha cinza grossa representa o fundo do rio)

ALMEIDA, A. B. Emergência e Gestão do Risco. In:
CURSO de Exploração e Segurança de Barragens.
Lisboa: Instituto Nacional da Água (INAG), 2001.
cap. 7.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O modelo utilizado neste trabalho, MODCEL, foi desenvolvido originalmente para a simulação de enchentes urbanas e se baseia no conceito
das trocas ocorridas entre células de escoamento.
Entretanto, sua formulação conservativa mostrava-se
apropriada a uma possível utilização em simulações
de ruptura de barragem.
Com base nos testes realizados, tanto para o
caso do canal de laboratório, quanto para o da barragem de Funil, verificou-se que o modelo em questão é possível simular o escoamento segundo uma
perspectiva de integração do espaço bidimensional,
considerando as planícies de alagamento de forma
hidrodinâmica e não exige recursos de computação
muito avançados.
O método da pseudo-viscosidade mostrou-se
adequado à sua representação no MODCEL conforme postulado por Mascarenhas (1990). Sendo
assim, foram estabelecidos diferentes coeficientes de
Manning, para cada um dos patamares em que podiam ocorrer escoamentos, com a definição de valores crescentes para estes coeficientes, para cada
patamar criado, a partir da calha principal, fazendo
cumprir o papel de introduzir uma perda de carga
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RESUMO
Os modelos globais do quarto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) são avaliados para
o Nordeste Setentrional do Brasil (NEB), Bacia do Prata e Amazônia quanto à representação da precipitação para o período
de 1901 a 1999. Essa avaliação é realizada utilizando-se os dados do Climatic Research Unit (CRU) e a reanálise 20th
Century Reanalysis V2 do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). A avaliação é constituída por três
etapas que analisam padrões de variação de diferentes escalas: sazonal, interanual e interdecadal. A avaliação sazonal é
baseada em medidas de correlação e erro quadrático médio em relação à climatologia média das regiões. Enquanto as avaliações interanual e interdecadal são baseadas na transformada em ondoletas. A maioria dos modelos captura os padrões de
variação sazonal e interanual, porém possui muita dificuldade de representar a variabilidade interdecadal. Os melhores
membros do conjunto de simulações do IPCC-AR4 para o século XX segundo esses critérios foram: na região da Amazônia as
rodadas do giss_model_e_r, no NEB o csiro.mk3.0.run2 e na Bacia da Prata as rodadas do modelo cccma_cgcm3_1.
Palavras-chave: Mudança climática, modelos. IPCC-AR4. América do Sul. Bacia do Prata. Amazônia.

adotadas pelo modelo. E ainda, o método numérico
de resolução adotado pelos modelos, e a própria
atmosfera, que é considerada um sistema caótico
(LORENZ, 1965).
Quanto às questões relacionadas aos modelos globais de mudanças climáticas do Coupled Model
Intercomparison Project Phase 3 (CMIP3) publicados
pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCCAR4) pode se adicionar ainda a baixa resolução dos
modelos que não é capaz de reproduzir alguns processos físicos e a trajetória desconhecida de emissões
de gases de efeito estufa no futuro.
Dado o grande número de modelos e as
projeções tão divergentes fornecidos pelos modelos
globais do CMIP3, principalmente para o Nordeste
do Brasil e Amazônia (LÁZARO, 2011; SILVEIRA;
SOUZA FILHO, 2011), é imprescindível uma metodologia de avaliação que seja capaz de identificar os
modelos que representam adequadamente as principais regiões da América do Sul para que possa ser
dimensionada e tratada à incerteza associada às
projeções do conjunto de modelos. Esta avaliação
poderia ser vista por duas vertentes: a primeira consiste em identificar os melhores modelos e admitir
que uma melhor representação do século XX levaria
a uma representação mais coerente do futuro; já a

INTRODUÇÃO
Diversos autores identificam aumento da
temperatura planetária nas últimas décadas, combinado com modificações nos campos de precipitação,
associando essas ocorrências às Mudanças Climáticas
(CAMPO; NÉRIS, 2010; MARENGO; SOARES, 2005;
MARENGO; VALVERDE, 2007; MILLY; DUNNE;
VECCHIA, 2005; NÓBREGA et al., 2011; SALATI et
al., 2008; TOMASELLA et al., 2009). Estas têm sido
alvo de discussões e pesquisas científicas em todo
mundo com vistas ao entendimento de sua ocorrência (IPCC, 2007a; NOBRE, 2005), assim como a
identificação e a avaliação dos possíveis impactos
ambientais, sociais e econômicos (IPCC, 2007b) e a
elaboração de medidas que minimizem as conseqüências adversas das mesmas.
Entretanto, apesar do significativo desenvolvimento ocorrido nas últimas décadas acerca do
conhecimento do clima, existem ainda diversas incertezas associadas aos vários sistemas de previsões
ou projeções climáticas. Por exemplo, as parametrizações físicas, as condições iniciais e de fronteira
*
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segunda consiste em identificar os piores modelos e
retira-los do conjunto para uma posterior análise
estatística do futuro. Na América do Sul existem três
regiões que notadamente possuem climas bastante
distintos: o Nordeste do Brasil, a região amazônica e
a Bacia da Prata.
O Nordeste do Brasil (NEB) apresenta clima
semiárido com intensa variabilidade temporal e
espacial de chuvas (ALBUQUERQUE et al., 2009;
MOLION; BERNARDO, 2002) associada historicamente a significativos impactos sociais e econômicos
sobre a região descritos em, por exemplo, Souza
Filho e Moura (2006). Desta forma, torna-se relevante para o desenvolvimento de políticas públicas a
identificação das alterações no clima nesta região.
Vários estudos vêm sendo realizados para
retratar e tentar avaliar os impactos das mudanças
climáticas na região amazônica (ALBUQUERQUE
et al., 2009; MARENGO; VALVERDE, 2007; NOBRE;
SELLER; SHUKL, 1991), isto pela grande contribuição que essa região exerce nos balaços hídricos e
energéticos a nível global. Além desta, a região da
Bacia do Prata é também objeto de estudo por se
tratar da região onde se encontram as principais
usinas fornecedora de energia elétrica do Brasil, e
impactos climáticos nessa região poderiam ocasionar mudanças na oferta hídrica e energética do país.
O objetivo do presente estudo é desenvolver
uma metodologia de avaliação da habilidade dos
modelos do IPCC-AR4 de representar o regime de
chuvas e aplicar esta ao Nordeste Setentrional do
Brasil, Bacia do Prata e Amazônia.

Região de Estudo
Utilizaram-se três regiões para o estudo da
variabilidade sazonal e plurianual da América do
Sul. A primeira região corresponde a 0º a 10ºS de
latitude e 33º O a 44º O de longitude sobre o Nordeste Setentrional Brasileiro assim como uma porção do Oceano Atlântico, delimitado pelo retângulo
1 conforme figura 2. A segunda região selecionada é
delimitada pelo polígono 2 e vai de 3,5ºN a 12ºS de
latitude e 75,50 ºO a 49 ºO de longitude sobre a
Amazônia. A terceira região, delimitada pelo polígono 3, vai de 36ºS a 16,5ºS de latitude e 64 ºO a
44 ºO de longitude, incluindo a Bacia da Prata,
conforme figura 2.
Região Nordeste do Brasil
A região NEB possui um ciclo anual bem
definido, onde predominam dois períodos distintos:
o período chuvoso e o período seco (ALBUQUERQUE et al., 2009). O período chuvoso distribui-se
entre dezembro e julho e subdivide-se em: a) préestação chuvosa (dezembro e janeiro), durante a
qual os principais sistemas causadores de chuva são
a proximidade das frentes frias e os vórtices ciclônicos de ar superior; b) “quadra chuvosa” ou estação
chuvosa propriamente dita (de fevereiro a maio),
que tem a zona de convergência intertropical-ZCIT
como principal sistema causador de chuva, impactando o setor norte do NEB, seguido de sistemas
secundários tais como linhas de instabilidade, complexos convectivos de mesoescala e efeitos de brisa
(UVO; NOBRE, 1987) e c) pós-estação chuvosa (junho e julho), em que os sistemas causadores de
chuva mais importantes são as ondas de leste, que
atuam principalmente sobre o leste do NEB, e os
complexos convectivos de mesoescala. No segundo
semestre, há um predomínio de altas pressões atmosféricas e uma quase total ausência de fenômenos
atmosféricos causadores de chuva, caracterizando a
estação seca. O NEB apresenta grande variabilidade
de chuvas com regiões com precipitação de 500
mm/ano e outras com mais de 1400 mm/ano
(SOUZA FILHO, 2003).

METODOLOGIA
Esta seção apresenta as fontes de dados observacionais utilizados para as três regiões da América do Sul. Os modelos do IPCC-AR4 são classificados
de acordo a sua capacidade de representar os padrões de precipitação nas escalas de tempo sazonal e
plurianual no século XX para as três regiões de estudo. No caso da sazonalidade e da variabilidade
plurianual, é feita uma comparação com base em
alguns índices estatísticos para que possam ser definidos que modelos possuem melhor desempenho
nas regiões de estudo.
A avaliação é constituída por três etapas que
analisam padrões de variação de diferentes escalas:
sazonal, interanual e interdecadal, conforme figura
1 e seção 2.4.

Região da Amazônia
A região amazônica, nos últimos anos, tem
se destacado em diversos estudos pela grande contribuição no clima a nível global (ALBUQUERQUE
et al., 2009). Essa contribuição se dá tanto por meio
da sua extensa área florestal, que influencia bastante
na circulação atmosférica global, como também de
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Figura 1 — Diagrama contendo aspectos da metodologia de avaliação dos modelos do CMIP3

sua contribuição hídrica com uma precipitação média de 2.300mm por ano responsável por 220.000
m³/s de descarga média do rio Amazonas no oceano
(18% da descarga total de água doce nos oceanos),
tornando-se assim facilmente uma região reguladora
dos balaços hídricos e energéticos a nível global
(ALBUQUERQUE et al., 2009).

Em termos de sazonalidade o início da estação chuvosa no sul da Amazônia ocorre na primavera, ocorrendo os máximos de chuva no verão. Já
para a região central que vai desde o oeste até a foz
do Amazonas os máximos de chuva ocorrem no
outono. Para o extremo norte a máxima de chuvas
ocorre no período do inverno austral, época responsável pela estação seca nas regiões Central e Sul da
Amazônia. Os trimestres mais secos na região Norte
mudam progressivamente de setembro/outubro/
novembro no extremo norte, para agosto/ setembro/outubro, numa longa faixa latitudinal desde o
oeste da região Nordeste; para julho/agosto/ setembro no vale da bacia Amazônica, sobretudo a
oeste, e para junho/julho/agosto na parte sul.
Região da Bacia do Prata
A bacia da Prata é a segunda maior bacia
hidrográfica do planeta. Os rios Paraná, Paraguai e
Uruguai formam o rio da Prata. A bacia do rio
Paraná apresenta o maior potencial hidrelétrico
instalado do Brasil, além de trechos importantes
para a navegação, pesca e outros usos relevantes.
Na bacia da Prata os principais sistemas causadores de chuvas são: à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e os Jatos de
Baixos Níveis da América do Sul (SALLJ). O ciclo
anual é bem definido, sendo as chuvas mais intensas
na primavera (setembro-dezembro) e no outono
(março-junho) (TEXEIRA; SATYAMURTY, 2007).

Figura 2 — América do Sul destacando para as regiões de
estudo 1, 2 e 3. Estas representam, respectivamente, o
Nordeste Setentrional brasileiro, Amazônia e Rio Prata
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Tabela 1 — Modelos globais do IPCC-AR4 utilizados no experimento
Rodadas

Designação do Modelo

Instituição ou Agência; País

Topo do modelo /Resolução

BCCR-BCM2

Bjerknes Centre for Climate Research, Universidade de Bergen; Noruega

10 hPa/ T63 (1.9° x 1.9°) L31

run1

CCCMA-CGCM3 1-T47

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis; Canadá

1 hPa/ T47 (~2.8° x 2.8°) L31

run1 a run5

CCCMA-CGCM3 1-T63

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis; Canadá

1 hPa/ T63 (~1.9° x 1.9°) L31

run1

disponíveis

CNRM-CM3

Centre National de RecherchesMeteorologiques, Meteo France; França

0.05 hPa/ T63 (~1.9° x 1.9°) L45

run1

CSIRO-MK3

CSIRO; Austrália

4.5 hPa/ T63 (~1.9° x 1.9°) L18

run1 a run3

CSIRO-MK3.5

CSIRO; Austrália

4.5 hPa/ T63 (~1.9° x 1.9°) L18

run1 a run3

GFDL-CM2.0

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA; Estados Unidos

3 hPa/ 2.0° x 2.5° L24

run1 a run3

GFDL-CM2.1

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA; Estados Unidos

3 hPa/ 2.0° x 2.5° L24

run1 e run2

INCM-CM3.0

Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Science; Rússia

10 hPa/ 4° x 5 ° L21

run1

INGV-SXG2005

National Institute of Geophysics and Volcanology; Itália

10hPa/ T106 ( 1,125° x1,125°)

run1

IPSL-CM4

Institut Pierre Simon Laplace (IPSL); França

4 hPa/ 2.5° x 3.75° L19

run1

LASG-FGOALS-G1.0
MIUB-ECHO-G

LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciemces, P.O. Box 9804, Beijing
100029; China
Meteorological Institute of the University of Bonn (Alemanha), Institute of KMA (Correia do Sul),
and Model, and Data Group

2.2 hPa/ T42 (~2.8 x 2.8°) L26

run1 a run3

10hPa/ T30 (~3.9° x 3.9°) L19

run1 a run5

MPI-ECHAM5

Max Planck Institute for Meteorology; Alemanha

10 hPa/ T63 (~1.9° x 1.9°) L31

run1 a run4

MRI-CGCM2.3.2

Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency; Japão

0.4 hPa/ T42 (~2.8° x 2.8°) L30

run1 a run4

NASA-GISS-AOM

Nasa Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS); Estados Unidos

10hPa/ 3° x 4° L12

run1 e run2

NASA-GISS-EH

Nasa Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS); Estados Unidos

0.1 hPa/ 4° x 5° L20

run1 a run5

NASA-GISS-ER

Nasa Goddard Institute for Space Studies (NASA/GISS); Estados Unidos

0.1 hPa/ 4° x 5° L20

run1 a run9

NCAR-CCSM3

National Center for Atmospheric Research (NCAR); Estados Unidos

2.2 hPa/ T85 (1.4° x 1.4°) L26

run1 a run7 e run9

NCAR-PCM

National Center for Atmospheric Research (NCAR), NSF, DOE, NASA, e NOAA; Estados Unidos

2.2 hPa/ T42 (~2.8° x 2.8°) L26

run1 a run4

NIES-MIROC3.2-HI

CCSR/ NIES/ FRCGC; Japão

40 km T 106 (~1.1° x 1.1°) L56

run1

NIES-MIROC3.2-MED

CCSR/ NIES/ FRCGC; Japão

30 km T42 (~2.8° x 2.8°) L20

run1 a run3

UKMO-HADCM3

Hadley Centre for Climatic Prediction and Research, Met Office; ReinoUnido

5 hPa/ 2.5° x 3.75° L19

run1 e run2

UKMO-HADGEM1

Hadley Centre for Climatic Prediction and Research, Met Office; ReinoUnido

39.2 km/ ~1.3° x 1.9° L38

run1
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guns índices estatísticos para que possam ser definidos que modelos possuem melhor comportamento
para América do Sul.
As avaliações interanual (AVALa) e interdecadal(AVALd) baseiam-se na transformada de ondeletas (TORRENCE; COMPO, 1998), sobretudo na
comparação do espectro global de variação das séries observadas e modeladas.
Cada uma das avaliações possui valores entre zero e 1, que representam, respectivamente, o
pior modelo para todos os índices daquela análise e
o melhor. Depois de calculado AVALs, AVALa e AVALd de todos os modelos é sugerido um índice
geral, AVALt, conforme equações 1 e 2. Este é dado
pelo somatório das avaliações, ponderados por um
valor γj (que possui valores entre zero e 1).
A ponderação pode ser feita de acordo com
os interesses do avaliador: ao atribuir valores iguais
para γj todas as avaliações possuem o mesmo peso no
índice geral, enquanto ao atribuir valores diferentes
as três avaliações possuirão pesos distintos na análise
geral.
A avaliação geral dos modelos do IPCC-AR4
segue o modelo hierárquico das equações 1 e 2:

Dados observacionais
A base de dados observacionais utilizada para verificar a destreza dos modelos do IPCC sobre o
continente é proveniente da University of East Anglia/Climate Research Unit (CRU) (NEW; HULME; JONES, 1999; NEW et al., 2001) (http://badc.nerc.
ac.uk/data/cru/), enquanto sobre o oceano são
usadas as reanálises 20th CenturyReanalysis V2
(COMPO; WHITAKER; SARDESHMUKH, 2006;
WHITAKER et al., 2004), fornecidas pelo National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a
partir do site http://www.esrl.noaa.gov/psd/.
O conjunto de dados utilizados consiste em
séries temporais de precipitação obtidas por meio
dos registros mensais medidos em milímetros (mm),
desde janeiro de 1901 a dezembro de 1999, com
resolução de 0,5 graus para o continente (CRU TS
3.0) e 2,0 graus para o oceano (20th Century Reanalysis V2).
Modelos do IPCC
Os dados provenientes do CMIP3 utilizados pelo IPCC-AR4 são resultados de simulações de
modelos globais de alguns centros de pesquisa que
contribuíram para esse relatório (conforme Tabela
1), forçadas pelas concentrações observadas de gases
de efeito estufa durante o século XX (simulações do
cenário 20C3M).
Para avaliação dos modelos do IPCC-AR4
foram consideradas todas as simulações disponíveis
de cada um dos modelos, totalizando 73 simulações.
Neste trabalho o nome de cada uma das
simulações dos modelos do IPCC-AR4 será formado
pela designação do modelo mais a rodada disponível. Por exemplo, para o modelo BCCR-BCM2 e
rodada 1, tem-se : bccr.bcm2.run1.

AVAL y  
 j . AVAL j
j 1
jN


j 1

j

1

(1)

(2)

Na figura 3 são mostrados os critérios de avaliação dos modelos do IPCC-AR4 para o período
de 1901 a 1999.
Critérios de Avaliação do Desempenho dos modelos do
IPCC quanto à representação da Climatologia Média
(Avaliação Sazonal)

Critérios de Avaliação

A representação da sazonalidade é de grande relevância para a avaliação dos impactos do clima
em recursos hídricos e agricultura. O início do plantio das culturas é o regime fluvial são condicionados
pela distribuição temporal das chuvas. Uma má representação desta sazonalidade compromete a avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre
estas duas importantes áreas. Adicionalmente podese avaliar que os totais de precipitações mensais e
sua sazonalidade são considerados como indicativo
da qualidade que o modelo tem de representar os
sistemas geradores de chuvas e sua ocorrência.

Em busca de identificar os modelos que melhor representam os padrões de variação do século
XX foi adotada a avaliação sazonal proposta por
Silveira et al. (2012) e uma adaptação da avaliação
plurianual proposta por Lázaro (2011).
A avaliação é constituída por três etapas que
analisam padrões de variação de diferentes escalas:
sazonal, interanual e interdecadal.
Para avaliação sazonal (AVALs) dos modelos
foi calculada a climatologia mensal média sobre a
região de estudo para todos os modelos do IPCC e a
observação (CRU continente e NOAA oceano). Em
seguida é feita uma comparação com base em al-
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Figura 3 — Critérios de avaliação dos modelos do IPCC-AR4 no período de 1901 a 1999

A avaliação sazonal (AVALs) dos modelos é
baseada na comparação entre a climatologia mensal
média sobre a região de estudo para todos os modelos do IPCC e a observação (CRU continente e NOAA oceano).
As medidas estatísticas utilizadas, cujas definições estão indicadas a seguir, são: raiz do erro
quadrático médio da contribuição percentual mensal em relação às chuvas anuais (RMSE_PC) e correlação (CORREL) (WILKS, 1995).
A raiz do erro quadrático médio percentual
(RMSE_PC) é a raiz quadrada da média das diferenças individuais quadráticas entre a contribuição
percentual mensal das chuvas modeladas nos totais
anuais e a contribuição percentual mensal das chuvas observadas nos totais anuais e é definida pela
equação:

A correlação (equação 4) pode assumir valores entre -1 e 1 que indicam, respectivamente,
perfeita anticorrelação e perfeita correlação, havendo ainda a total ausência de correlação verificada
com um resultado igual a zero. Este índice tem a
capacidade de detectar correspondência de fase
entre as séries, sendo, por construção, insensível a
erros de viés.



CORREL 

RMSE _ PC 

 Pi  P 

2
i n
2 i n
 Pi  P
 Ai  A
i 1
i 1







.

(4)



Ao final do cálculo desses dois índices é feita uma avaliação ponderada para que os modelos
possam ser classificados, dada por:

2



1 n  100. Pi 100. Ai 


n
 ,
n i 1 n
  P j  Aj 
 j 1 j 1 

i n
 Ai  A
i 1

 CORRELCORREL
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MIN 
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   r  RMSE_ PC RMSE_ PC 
MAX CORREL
MIN 
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MIN 
 CORREL


(3)

(5),

tal que

onde n são os meses, P é projeção de cada mês e A a
análise considerada como observação.
Valores grandes do RMSE_PC representam
grandes erros nos campos projetados, e valores próximos de zero indicam uma projeções quase perfeita. Elevando ao quadrado o termo da diferença, o
RMSE_PC tende a dar maior peso às grandes discrepâncias entre os campos observados e previstos.

c  r  1.

(6)

Sendo, CORRELMIN a menor correlação obtida entre os modelos do IPCC e CORRELMAX a máxima correlação. Assim como, RMSE_PCMAX é o máximo erro quadrático médio percentual dos
modelos do IPCC e RMSE_PCMIN o mínimo.
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As variáveis c e r assumem valores entre 0
e 1 (conforme equação 6). Para c > r, a correlação
exerce maior influência na avaliação do modelo,
enquanto que para r > c o RMSE_PC dos modelos
possui maior peso na avaliação. Já para r = c= 0,5,
as duas métricas utilizadas neste trabalho exercem o
mesmo efeito sobre o valor de AVAL.
A variável AVALs assume valores entre 0 e 1
que indicam, respectivamente, o pior entre os modelos avaliados e o melhor deles, segundo este critério.

Segundo Torrence e Compo (1998), a
transformada em ondeletas tem se tornado um método bastante comum na análise de picos localizados
de variância ou potência em uma série temporal.
Por meio da decomposição desta série temporal em
diferentes espaços de tempo e frequência é possível
determinar picos de potência em diferentes frequências e períodos. Esta transformada tem sido
recomendada para alguns eventos em detrimento da
transformada de Fourier (ROCHA, 2008).
Ao utilizar série de Fourier para transformar
um dado sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, perde-se totalmente a informação
sobre a localização temporal. Além disso, a partir da
transformada de Fourier de um sinal, é impossível
dizer onde um evento em particular está localizado,
pois o que é obtido são as frequências que compõem o sinal. Isto faz com que a aplicação da Análise de Fourier se restrinja às séries com comportamento estacionário, ou ainda em problemas lineares
ou funções periódicas.
A transformada contínua de ondeleta
(TCO) é definida em termos de uma integral do
produto da série analisada f(t) e uma ondeleta conhecida como “ondeleta-mãe”  a ,b ( t ) , expressa pela

Critérios de Avaliação do Desempenho dos modelos do
IPCC quanto à representação da variabilidade interanual
e interdecadal.
Segundo Wilks (1995), entre outros, existem
duas formas fundamentais de análise de series temporais quanto à variabilidade interanual e interdecadal: análises no domínio do tempo e no domínio
de frequência. A primeira busca caracterizar a série
de dados considerando o mesmo domínio em que
os dados foram coletados/observados. Já as análises
no domínio de frequência buscam a representação
da série temporal em termos da contribuição de
cada escala temporal para um dado valor.
Diante da dificuldade em se caracterizar as
variabilidades tanto de espaço como de tempo no
padrão de chuvas, torna-se necessário utilizar um
método de análise adequado na localização temporal das estruturas de multiescalas. O método usado
neste estudo para caracterizar as variabilidades tanto
no espaço como no tempo é a Transformada em
Ondeletas (TO). Este método é recomendado para
o estudo de fenômenos transientes, espacialmente
heterogêneos e que atuam simultaneamente em
várias escalas do escoamento (TORRENCE; COMPO, 1998).

equação 7:

TCO(a,b) =

 (t ) 


 f ( t ) a , b ( t ) dt


(7)

em que os parâmetros a e b variam continuamente
em R, com a ≠ 0, e
 a ,b (t ) 

1
a



 
t b
a

a  R+ e b  R

(8)

Sendo as funções ondoletas filhas geradas a
partir de dilatações e translações da ondoleta-mãe
ψa,b(t). Na equação 8 os parâmetros a e b, correspondem, respectivamente, as informações de escala
e translação.
A função ondoleta considerada para a análise foi a de Morlet, dada pela equação 9. Esta pertence à família de ondoletas complexas não-ortogonais e
é definida pela equação 9:

Tranformada em ondoletas
As ondeletas são funções matemáticas que
caracterizam os padrões de variação de uma série de
dados, em diferentes componentes de frequência,
permitindo a análise de cada componente em sua
escala correspondente. A análise da ondeleta mantém a localização do tempo e da frequência, em
uma análise de sinal, pela decomposição ou transformação de uma série temporal unidimensional
numa série difusa de tempo e frequência, simultaneamente. Assim, é possível obter informações da
amplitude de quaisquer sinais periódicos dentro da
série, bem como informações de como esta amplitude varia com o tempo.

iw  
 ( )   -1/4 e 0 e

sendo w0 =6 e η=t/s
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onde t é o tempo e s é a escala da ondeleta e w0 é
uma frequência não dimensional, que representa
uma onda modulada por um envelope Gaussia-

cionalmente mais eficiente é a escolha de apenas
um subconjunto de escalas e posições para os quais
os coeficientes devem ser calculados. Adotando-se
essa estratégia, a transformada de ondeletas deixa de
ser contínua para ser discreta. Este análise permite
que um sinal seja representado como uma soma das
componentes.

 2

no( e 2 ). Maiores detalhes podem ser encontrados em Boggess e Narcowich (2009), Ruch e Fleet
(2009) e Torrence e Compo (1998).
Para identificar as frequências de variação
mais significativas de uma série temporal pode-se
utilizar a potência do sinal do Especto Global da
Ondeleta. A potência está associada da intensidade
do sinal da série história para uma dada frequência
ou banda (intervalo) de frequências. A potência é o
valor absoluto (norma da parte real e imaginária da
ondeleta) ao quadrado dos valores da transformada
da ondeleta da série temporal para cada frequência
em determinado instante de tempo (TORRENCE;
COMPO, 1998). Este procedimento, conhecido na
literatura científica pelo termo em inglês de Global
Wavelet Spectrum (Espectro de Ondeleta Global), é
uma forma similar do espectro de energia obtido via
Transformada Rápida de Fourier.

Figura 5 - Espectro global de potência da Bacia da Prata

Figura 4- Espectro global de potência da região Nordeste
Setentrional do Brasil (nNEB)

Figura 6 - Espectro global de potência da Amazônia

No espectro de energia global é possível identificar exatamente as bandas (frequências) características presentes na série analisada. Esta representação possui um caráter muito vantajoso e
utilitário que é a localização no tempo da variabilidade da energia de uma série temporal. Nas figuras
4,5 e 6, o eixo das abscissas refere-se ao período em
anos, e o eixo das ordenadas representa a variância
(energia) associada com cada período em anos.
Maiores informações a respeito podem ser encontrados em Boggess e Narcowich (2009), Ruch e Fleet
(2009) e Torrence e Compo (1998).
A transformada contínua de ondeletas envolve um enorme número de escalas o que gera um
volume grande de dados. Uma estratégia computa-

n
f ( t )   Wi
i 1

(10)

i é o número de componentes e Wi a ondeleta que
representa a componente i.
Critérios de Avaliação
Utilizou-se como critério de avaliação plurianual a representação da série de dados observacionais de 1901 a 1999 da precipitação, através do espectro de energia global dos totais de precipitações
anuais. A avaliação plurianual é dividida em duas:
avaliação interanual e avaliação interdecadal.
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Para avaliação dos modelos é calculada o
espectro de energia global sobre as regiões de estudo para todas as rodadas dos modelos do IPCC e as
observações. Em seguida são identificados os principais padrões de variação das séries observadas a
partir do Espectro Global da Ondeleta e a partir
disto são executadas as seguintes etapas:


fp
fa 

P(t) é a série de precipitação média anual observada;
R é o resíduo;
i é o número de bandas utilizadas;
Bi é a ondeleta que representa a banda i.
Cada uma das regiões avaliadas neste trabalho apresentou três bandas (conforme figuras 3, 4 e 5). Sendo assim, a primeira banda do espectro observado
será considerada variação interanual e as demais
regiões do espectro serão consideradas variação
interdecadal.



VAG

(12)

(11)
DIST



VAs

onde VPs é a variância da projeção de precipitação
na região da banda de interesse e VPG a variância de
todo o espectro global de potência da série modelada. Onde VAs é a variância da análise na região significante e a VAG a variância do espectro global de
ondeletas da observação.
A distância euclidiana DIST indica a variabilidade das variâncias das rodadas dos modelos quanto às variâncias dos dados observados por bandas e é
definida pela equação:

decomposição do sinal para obter os coeficientes wavelets no domínio transformado.
Para o caso da série observada de precipitação nas três regiões avaliadas a decomposição será igual à soma das bandas características no século XX e o resíduo. A partir da
equação 11, tem-se:

n
P ( t )  R   Bi
i 1

VPs
VPG

2

n
  ( f pi  f a )2
i
i 1

(13)

i é o número de bandas avaliado.
Valores grandes de DIST indicam uma distância maior entre as variâncias das modelos quanto
à variância da série observada. Isto implica que o
modelo possui dificuldade de representar a variabilidade da banda.
Para avaliação interanual é usada a correlação entre o espectro observado e modelado no período que vai do início do espectro ao fim da primeira banda associado ao índice DIST da primeira
banda. Enquanto para avaliação interdecadal é usada a correlação entre o espectro observado e modelado no período que vai desde o fim da primeira
banda ao final do espectro associado ao índice DIST
da duas últimas bandas.
Ao final do cálculo desses índices é feita
uma avaliação ponderada para representação interanual e outra para interdecadal, conforme equações 14,15,16 e 17, para que os modelos possam ser
classificados. A avaliação interanual é dada por:

análise e processamento dos coeficientes
neste domínio;
reconstrução do sinal a partir dos coeficientes modificados.

O processo de reconstrução é repetido para
os modelos do IPCC-AR4 para as mesmas bandas
observadas. Em seguida, é feita uma comparação
com base em alguns índices estatísticos para que
possam ser definidos que modelos possuem melhor
desempenho para a região de estudo.
As medidas estatísticas utilizadas, cujas definições estão indicadas a seguir, são: correlação entre
a reconstituição da série do modelo e da observação
para uma dada banda de frequência (CORREL) e a
distância da variabilidade das variâncias das rodadas
dos modelos (DIST).
Sendo as frações entre a variância espectral
da banda e a variância do espectro global da série da
chuva anual fP e fA, tais que

 DISTMAX 1  DIST1 
 CORREL1  CORRELMIN 1 

  
AVALa   c 

 d  DIST
 CORREL

CORREL
MAX 1  DISTMIN 1 
MAX 1
MIN 1 



(14)

tal que

 c   d 1

(15)

Sendo, CORRELMIN1 a menor correlação obtida entre os modelos do IPCC e CORRELMAX1 a
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Tabela 2- Melhores e piores valores obtidos pelos índices estatísticos propostos para avaliação dos modelos do
IPCC-AR4 na escala sazonal, interanual e interdecadal no Nordeste Setentrional do Brasil

Sazonal
Interannual
Interdecadal

Índices

Melhor

Modelo

Pior

Modelo

CORREL

0,981

ipsl_cm4_run1

0,142

ncar_pcm1_run2

RMSE_PC

1,378

mri_cgcm2_3_2a_run3

6,960

ncar_pcm1_run1

CORREL

0,984

cnrm_cm3_run1

0,418

giss_model_e_h_run5

DIST

0,004

cccma_cgcm3_1_run3

0,834

csiro_mk3_5_run1

CORREL

0,864

giss_model_e_r_run8

-0,734

mpi_echam5_run3

DIST

0,163

csiro_mk3_0_run2

1,226

mpi_echam5_run3

Setentrional do Brasil. Notam-se nitidamente nessa
região três padrões de variação: 3 a 6 anos, 9 a 14
anos e 19 a 33 anos.
Na tabela 2 são mostrados os melhores e piores valores obtidos pelos índices estatísticos propostos para avaliação dos modelos do IPCC-AR4 na
escala sazonal, interanual e interdecadal para o
Nordeste Setentrional do Brasil.
Os modelos indicam uma boa representação
dos padrões de variação interanual, com as correlações espectrais da primeira banda entre 0,984 e
0,418. Entretanto a maioria dos modelos possui
muita dificuldade de representar as variações interdecadais, conforme indica a correlação espectral
negativa de -0,734 para segunda e terceira banda de
variação do pior dos modelos e o AVALd da tabela 3
que indica que apenas 8 modelos obtiveram valores
maiores que 0,7.
O modelo NCAR.PCM1.RUN2 apresentou a
pior correlação sazonal, enquanto o modelo
NCAR.PCM1.RUN1 o pior RMSE. Considerando
que estes modelos apresentaram AVALs aproximadamente zero e que os demais indicaram valores
superiores a 0,5 (exceto NCAR.PCM1.RUN3), as
rodadas 1,2 e 3 do modelo NCAR.PCM1 é inferior
aos demais na representação da variações sazonais
da precipitação.
Na tabela 3 são mostrados os valores obtidos
para avaliação sazonal, interanual, interdecadal e
total de todos os modelos do IPCC-AR4 em ordem
de classificação, para γc =γr =γe =1/3 para o Nordeste
Setentrional
do
Brasil.
O
modelo
CSIRO.MK3.0.run2 obteve o maior AVALt, seguido
pelos modelos GISS.MODEL.E.R.RUN8 e UKMO.HADCM3.RUN1.
A maioria dos modelos representa adequadamente as variações sazonais e interanuais da precipitação, com mais da metade dos modelos indicando AVALs e AVALa superiores a 0,75.

máxima correlação em relação ao observado na
primeira região do espectro avaliada. Assim como,
DISTMAX1 é a máxima distância das variabilidades
por bandas das rodadas dos modelos IPCC e DISTMIN o mínimo em relação à primeira região do espectro avaliada.
A avaliação interdecadal é dada por:
 CORREL2  CORRELMIN 2
AVALd  c 
 CORREL
MAX 2  CORRELMIN 2


 DISTMAX 2  DIST2

  
 d  DIST
MAX 2  DISTMIN 2



c  d  1






(16)

(17)

Sendo, CORRELMIN1 a menor correlação obtida entre os modelos do IPCC e CORRELMAX1 a
máxima correlação em relação ao observado na
primeira região do espectro avaliada. Assim como,
DISTMAX1 é a máxima distância das variabilidades
por bandas das rodadas dos modelos IPCC e DISTMIN o mínimo em relação a primeira região do espectro avaliada.
As variáveis βc, βr,σc e σr assumem valores entre 0 e 1 (conforme equações 15 e 17). Para valores
βc>βd e σc > σr, a correlação exerce maior influência
na avaliação do modelo, enquanto que para βc<βd e
σc<σr o índice DIST exerce maior efeito.
As variáveis AVALy e AVALd assumem valores entre 0 e 1 que indicam, respectivamente, o pior
entre os modelos avaliados e o melhor deles, segundo este critério.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Avaliação do Nordeste Setentrional do Brasil
Na figura 4 é mostrado graficamente o espectro global da série observada na região Nordeste
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Tabela 3- Valores obtidos para avaliação sazonal, interanual, interdecadal e total de todos os modelos do IPCC-AR4 em
ordem de classificação, para γc =γr =γe =1/3 para o Nordeste Setentrional do Brasil
Global Models

CLAS AVALs

AVALa AVALd

AVALt Global Models

CLAS AVALs AVALa AVALd AVALt

csiro.mk3.0.run2

1

0,785

0,874

0,950

0,870

csiro.mk3.5.run3

38

0,690

0,835

0,328

0,618

giss.model.e.r.run8

2

0,909

0,779

0,849

0,846

csiro.mk3.0.run3

39

0,762

0,606

0,474

0,614

ukmo.hadcm3.run1

3

0,805

0,914

0,798

0,839

gfdl.cm2.1.run1

40

0,834

0,771

0,216

0,607

mri.cgcm2.3.2a.run1

4

0,991

0,799

0,593

0,794

giss.model.e.r.run9

41

0,904

0,451

0,466

0,607

csiro.mk3.0.run1

5

0,790

0,798

0,788

0,792

gfdl.cm2.0.run1

42

0,766

0,803

0,242

0,604

giss.model.e.r.run2

6

0,901

0,766

0,701

0,789

ipsl.cm4.run1

43

0,901

0,634

0,269

0,601

mri.cgcm2.3.2a.run3

7

0,994

0,673

0,649

0,772

mri.cgcm2.3.2a.run4

44

0,691

0,797

0,311

0,600

cnrm.cm3.run1

8

0,925

0,816

0,546

0,762

ncar.ccsm3.0.run7

45

0,651

0,807

0,339

0,599

giss.model.e.r.run6

9

0,891

0,710

0,686

0,762

iap.fgoals1.0.g.run2

46

0,875

0,547

0,369

0,597

cccma.cgcm3.1.run3

10

0,793

0,884

0,575

0,751

cccma.cgcm3.1.run5

47

0,799

0,687

0,306

0,597

miroc3.2.medres.run1

11

0,764

0,593

0,891

0,750

gfdl.cm2.0.run3

48

0,772

0,835

0,180

0,596

giss.model.e.r.run5

12

0,913

0,798

0,530

0,747

cccma.cgcm3.1.run4

49

0,776

0,602

0,408

0,595

miroc3.2.medres.run2

13

0,748

0,913

0,545

0,735

iap.fgoals1.0.g.run3

50

0,869

0,549

0,359

0,592

giss.model.e.r.run3

14

0,904

0,903

0,381

0,729

miub.echo.g.run4

51

0,546

0,764

0,458

0,589

cccma.cgcm3.1.run1

15

0,784

0,808

0,573

0,722

ncar.ccsm3.0.run2

52

0,675

0,893

0,197

0,588

giss.model.e.h.run3

16

0,883

0,848

0,430

0,721

gfdl.cm2.0.run2

53

0,780

0,678

0,292

0,583

bccr.bcm2.0.run1

17

0,953

0,798

0,394

0,715

inmcm3.0.run1

54

0,706

0,691

0,348

0,581

mpi.echam5.run4

18

0,566

0,880

0,672

0,706

ncar.ccsm3.0.run4

55

0,668

0,798

0,263

0,576

giss.model.e.r.run1

19

0,909

0,756

0,433

0,700

ncar.ccsm3.0.run3

56

0,663

0,806

0,257

0,575

giss.aom.run1

20

0,586

0,755

0,746

0,695

mpi.echam5.run2

57

0,567

0,818

0,341

0,575

ncar.ccsm3.0.run5

21

0,674

0,847

0,552

0,691

mpi.echam5.run1

58

0,582

0,764

0,355

0,567

giss.model.e.h.run2

22

0,860

0,866

0,345

0,690

ukmo.hadcm3.run2

59

0,869

0,348

0,436

0,551

giss.model.e.r.run4

23

0,903

0,805

0,361

0,690

miroc3.2.hires.run1

60

0,792

0,450

0,380

0,541

miroc3.2.medres.run3

24

0,763

0,648

0,633

0,681

miub.echo.g.run3

61

0,562

0,584

0,461

0,536

giss.model.e.h.run1

25

0,860

0,781

0,394

0,678

ncar.ccsm3.0.run1

62

0,676

0,665

0,265

0,535

giss.model.e.r.run7

26

0,908

0,826

0,293

0,676

ukmo.hadgem1.run1

63

0,684

0,494

0,423

0,534

mri.cgcm2.3.2a.run2

27

0,990

0,871

0,154

0,672

ncar.ccsm3.0.run6

64

0,676

0,645

0,263

0,528

gfdl.cm2.1.run2

28

0,830

0,902

0,268

0,667

ncar.pcm1.run2

65

0,001

0,673

0,805

0,493

cccma.cgcm3.1.t63.run1 29

0,797

0,540

0,657

0,665

miub.echo.g.run5

66

0,582

0,587

0,279

0,483

giss.model.e.h.run4

30

0,873

0,787

0,314

0,658

csiro.mk3.5.run1

67

0,650

0,392

0,380

0,474

csiro.mk3.5.run2

31

0,683

0,786

0,500

0,656

iap.fgoals1.0.g.run1

68

0,877

0,344

0,170

0,464

ncar.pcm1.run4

32

0,803

0,786

0,369

0,653

miub.echo.g.run2

69

0,588

0,690

0,099

0,459

ingv.echam4.run1

33

0,808

0,772

0,373

0,651

ncar.pcm1.run1

70

0,006

0,606

0,597

0,403

miub.echo.g.run1

34

0,599

0,837

0,496

0,644

mpi.echam5.run3

71

0,592

0,573

0,000

0,388

cccma.cgcm3.1.run2

35

0,803

0,670

0,449

0,641

ncar.ccsm3.0.run9

72

0,029

0,732

0,350

0,370

giss.model.e.h.run5

36

0,885

0,310

0,691

0,629

ncar.pcm1.run3

73

0,026

0,793

0,139

0,319

giss.aom.run2

37

0,584

0,853

0,436

0,624
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Tabela 4- Melhores e piores valores obtidos pelos índices estatísticos propostos para avaliação dos modelos do
IPCC-AR4 na escala sazonal, interanual e interdecadal para Bacia da prata

Sazonal

Interannual

Interdecadal

Índices

Melhor

Modelo

Pior

Modelo

CORREL

0,993

bccr_bcm2_0_run1

0,928

mpi_echam5_run3

RMSE_PC

0,481

ukmo_hadgem1_run1

3,957

gfdl_cm2_1_run1

CORREL

0,972

mpi_echam5_run2

0,058

miub_echo_g_run5

DIST

0,002

giss_model_e_r_run2

0,591

mpi_echam5_run3

CORREL

0,791

gfdl_cm2_0_run2

-0,812

ncar_ccsm3_0_run5

DIST

0,036

ncar_ccsm3_0_run9

1,934

miub_echo_g_run2

Na tabela 4 são mostrados os melhores e piores valores obtidos pelos índices estatísticos propostos para avaliação dos modelos do IPCC-AR4 na
escala sazonal, interanual e interdecadal para Bacia
da Prata.
Os modelos representam muito bem os padrões de variação sazonal com correlações que variam de 0,928 a 0,993 e RMSE_PC variando de 0,481 a
3,957. Considerando que 20 modelos obtiveram
AVALd maior que 0,7, a grande maioria possui muita dificuldade de representar as variações decadais.
Na tabela 5 são mostrados os valores obtidos
para avaliação sazonal, interanual, interdecadal e
total de todos os modelos do IPCC-AR4 em ordem
de classificação, para γc =γr =γe =1/3 para a Bacia da
Prata. Entre os cinco primeiros modelos existem
quatro rodadas do modelo cccma_cgcm3_1, indicando que este capta muito bem os padrões de variação da série para essa região no século XX.
As rodadas do modelo NCAR_PCM1 estão
entre os piores modelos no NEB e na Bacia da Prata
e Amazônia, considerando a avaliação sazonal proposta neste trabalho. Portanto esse modelo mostrase inadequado para representar a climatologia média para as regiões analisadas.
O modelo ukmo_hadgem1_run1 apresentou AVALs igual a 0,942, bem superior aos demais
que apresentaram valores inferiores a 0,820. As Rodadas dos modelos CSIRO_MK3_5, GFDL_CM2_0,
GFDL_CM2_1, NCAR_CCSM_1_0 e IPSL_CM4 apresentaram AVALs inferiores aos demais, por isso
obtiveram uma classificação bastante baixa.
Para bacia da Prata a maioria dos modelos
possui uma boa representação da banda interanual,
porém as rodadas do modelo IAPG_FGOALS_G
mostram-se bastante inferiores aos demais modelos,
com AVALa inferior a 0,4.

As rodadas 1,2 e 3 do modelo
MRI.CGM2.3.2 apresentaram correlações superiores
a 0,95 e RMSE_PC inferior a 1%, por isso são consideradas as melhores representações sazonais do
século XX segundo a avaliação proposta neste traba
lho, seguido pelos modelos bccr.bcm2.0.run1 e cnrm.cm3.run1. Para maiores informações sobre a
avaliação sazonal do Nordeste Setentrional do Brasil
consulte Silveira et al. (2012).
Enquanto as rodadas 1,2 e 3 do modelo
NCAR_PCM1 apresentaram correlações sazonais
inferior a 0,2, bem abaixo dos demais modelos, e o
maior RMSE_PC. Isto levou as rodadas desse modelo
a apresentar o menor AVALs, indicando que o
mesmo não representa adequadamente a sazonalidade da precipitação no Nordeste Setentrional brasileiro.
As rodadas dos modelos GISS_AOM, MIUB_ECHO_G e MPI_ECHAM5 apresentaram correlações sazonais inferiores aos demais, associados a
um RMSE_PC superior a 3,5%, por isso obtiveram
um AVALs bastante baixo.
Quanto a avaliação interanual o modelo
UKMO_HADCM3_RUN1 obteve o melhor AVALa,
enquanto o modelo CSIRO_M_K_3_5_RUN2 obteve
o melhor AVALd. A maioria dos modelos do IPCC
apresentou correlação espectral interdecadal negativa, indicando que os mesmos possuem muita dificuldade de representar este padrão de variação,
principalmente
as
rodadas
dos
modelos
NCAR.CCSM3.0, GFDL.CM.2.0 e GFDL.CM.2.1.
Avaliação da Bacia da Prata
Na figura 5 é mostrado graficamente o espectro global da série observada na Bacia da Prata.
Notam-se nitidamente nessa região três padrões de
variação: 2,5 a 9,8 anos, 11,6 a 14 anos e 16,5 a 23,4
anos.
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Tabela 5- Valores obtidos para avaliação sazonal, interanual, interdecadal e total de todos os modelos
do IPCC-AR4 em ordem de classificação, para para γc =γr =γe =1/3 para a Bacia da Prata
Global Models

CLAS

AVALs

AVALa

AVALd

AVALt

Global Models

CLAS

AVALs

AVALa

AVALd

AVALt

cccma_cgcm3_1_run2

1

0,675

0,779

0,877

0,777

giss_model_e_h_run4

38

0,621

0,808

0,408

0,613

cccma_cgcm3_1_run4

2

0,708

0,782

0,799

0,763

gfdl_cm2_0_run1

39

0,267

0,829

0,711

0,603

ukmo_hadcm3_run2

3

0,644

0,763

0,830

0,745

miroc3_2_medres_run3

40

0,559

0,829

0,418

0,602

cccma_cgcm3_1_run1

4

0,699

0,686

0,838

0,741

giss_model_e_r_run3

41

0,462

0,757

0,586

0,601

cccma_cgcm3_1_run3

5

0,686

0,761

0,739

0,729

mri_cgcm2_3_2a_run1

42

0,495

0,648

0,635

0,593

ukmo_hadgem1_run1

6

0,942

0,779

0,464

0,728

miroc3_2_medres_run1

43

0,543

0,686

0,536

0,588

mpi_echam5_run4

7

0,647

0,657

0,840

0,715

ingv_echam4_run1

44

0,708

0,500

0,554

0,588

miub_echo_g_run1

8

0,579

0,848

0,702

0,710

ncar_ccsm3_0_run1

45

0,357

0,857

0,547

0,587

giss_model_e_h_run3

9

0,593

0,678

0,851

0,707

csiro_mk3_0_run1

46

0,502

0,691

0,561

0,585

giss_aom_run2

10

0,812

0,721

0,555

0,696

ukmo_hadcm3_run1

47

0,661

0,392

0,693

0,582

ncar_ccsm3_0_run4

11

0,397

0,911

0,772

0,693

csiro_mk3_5_run2

48

0,306

0,862

0,574

0,581

giss_aom_run1

12

0,827

0,777

0,476

0,693

giss_model_e_r_run1

49

0,449

0,705

0,581

0,578

giss_model_e_h_run1

13

0,611

0,801

0,648

0,686

giss_model_e_r_run5

50

0,465

0,696

0,548

0,570

giss_model_e_h_run5

14

0,628

0,708

0,716

0,684

iap_fgoals1_0_g_run3

51

0,588

0,366

0,752

0,569

gfdl_cm2_0_run2

15

0,308

0,781

0,959

0,683

csiro_mk3_5_run3

52

0,256

0,731

0,720

0,569

giss_model_e_h_run2

16

0,646

0,896

0,476

0,673

giss_model_e_r_run9

53

0,504

0,680

0,514

0,566

ncar_ccsm3_0_run7

17

0,400

0,810

0,805

0,672

cccma_cgcm3_1_run5

54

0,687

0,696

0,305

0,563

mri_cgcm2_3_2a_run3

18

0,510

0,796

0,706

0,671

mri_cgcm2_3_2a_run4

55

0,536

0,729

0,413

0,559

ncar_pcm1_run3

19

0,546

0,799

0,665

0,670

miub_echo_g_run2

56

0,608

0,774

0,286

0,556

mpi_echam5_run1

20

0,563

0,762

0,678

0,668

mpi_echam5_run2

57

0,428

0,675

0,532

0,545

cccma_cgcm3_1_t63_run1

21

0,815

0,593

0,593

0,667

gfdl_cm2_1_run1

58

0,114

0,728

0,774

0,539

inmcm3_0_run1

22

0,627

0,847

0,526

0,667

ipsl_cm4_run1

59

0,229

0,698

0,685

0,538

miub_echo_g_run4

23

0,610

0,739

0,640

0,663

miub_echo_g_run3

60

0,594

0,556

0,461

0,537

ncar_pcm1_run1

24

0,436

0,717

0,819

0,658

iap_fgoals1_0_g_run1

61

0,596

0,370

0,636

0,534

cnrm_cm3_run1

25

0,660

0,809

0,503

0,657

ncar_pcm1_run4

62

0,412

0,585

0,590

0,529

bccr_bcm2_0_run1

26

0,780

0,718

0,470

0,656

ncar_pcm1_run2

63

0,470

0,702

0,414

0,529

giss_model_e_r_run6

27

0,535

0,765

0,641

0,647

csiro_mk3_0_run3

64

0,506

0,737

0,343

0,529

mri_cgcm2_3_2a_run2

28

0,483

0,762

0,678

0,641

csiro_mk3_0_run2

65

0,473

0,575

0,513

0,520

giss_model_e_r_run2

29

0,412

0,930

0,569

0,637

ncar_ccsm3_0_run3

66

0,387

0,836

0,329

0,517

miroc3_2_medres_run2

30

0,523

0,864

0,518

0,635

gfdl_cm2_1_run2

67

0,118

0,834

0,589

0,514

miroc3_2_hires_run1

31

0,720

0,628

0,542

0,630

miub_echo_g_run5

68

0,620

0,091

0,787

0,499

giss_model_e_r_run4

32

0,474

0,732

0,676

0,627

ncar_ccsm3_0_run5

69

0,387

0,765

0,311

0,488

ncar_ccsm3_0_run2

33

0,425

0,820

0,633

0,626

gfdl_cm2_0_run3

70

0,289

0,782

0,378

0,483

ncar_ccsm3_0_run9

34

0,383

0,870

0,619

0,624

csiro_mk3_5_run1

71

0,280

0,529

0,597

0,469

giss_model_e_r_run8

35

0,490

0,649

0,727

0,622

mpi_echam5_run3

72

0,421

0,478

0,486

0,462

ncar_ccsm3_0_run6

36

0,367

0,849

0,642

0,619

iap_fgoals1_0_g_run2

73

0,582

0,217

0,473

0,424

giss_model_e_r_run7

37

0,398

0,810

0,640

0,616
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Tabela 6- Melhores e piores valores obtidos pelos índices estatísticos propostos para avaliação dos modelos
do IPCC-AR4 na escala sazonal, interanual e interdecadal para Amazônia

Sazonal
Interannual
Interdecadal

Índices

Melhor

Modelo

Pior

Modelo

CORREL

0,981

giss_model_e_r_run3

0,009

ncar_pcm1_run3

RMSE_PC

0,889

giss_model_e_h_run5

7,924

csiro_mk3_5_run3

CORREL

0,977

giss_model_e_r_run7

0,408

giss_model_e_h_run5

DIST

0,002

bccr_bcm2_0_run1

0,609

iap_fgoals1_0_g_run2

CORREL

0,229

ncar_pcm1_run3

-0,404

cccma_cgcm3_1_run4

DIST

0,297

ingv_echam4_run1

1,663

miroc3_2_medres_run3

NCAR_CCSM_3_0 apresentaram correlação inferior
a 0,7, bem inferior a maioria dos modelos.

Avaliação da região da Amazônia
Na figura 6 é mostrado graficamente o espectro global da série observada na Amazônia. Notam-se nitidamente nessa região três padrões de
variação: 2 a 7 anos, 8,2 a 13,9 anos e 16,5 a 33 anos.
Sendo a última banda a mais energética, indicando
que está possui grande influência na variabilidade
da série.
Na tabela 6 são mostrados os melhores e piores valores obtidos pelos índices estatísticos propostos para avaliação dos modelos do IPCC-AR4 na
escala sazonal, interanual e interdecadal para Amazônia. Os modelos indicam uma boa representação
interanual com a correlação espectral da primeira
banda variando entre 0,408 e 0,977, porém as variações interdecadais não são tão bem representadas
com correlações que variam de 0,229 a -0,404. Enquanto sazonalmente a maioria dos modelos possui
boa representação com 67 modelos apontando correlações superiores a 0,60.
Na tabela 7 são mostrados os valores obtidos
para avaliação sazonal, interanual, interdecadal e
total de todos os modelos do IPCC-AR4 em ordem
de classificação, para γc =γr =γe =1/3 para a Amazônia. Várias rodadas do modelo GISS_MODEL_E_R
encontram-se entre os 20 primeiros colocados, com
AVALt superior a 0,800, isto indica que as rodadas
desse modelo captam bem os padrões de variação da
região. Enquanto as rodadas 1 e 2 do IAP_FGOALS_1_0 apresentaram o menor AVALt
para a região, com bastante dificuldade de representar o padrão interanual de variação com AVALa
inferior a 0,2.
As rodadas dos modelos MIUB_ECHO_G e
CSIRO_MK_3_5 apresentaram AVALs inferiores a
0,7, mostrando que esses modelos são inferiores aos
demais ao representar os padrões de variação sazonal. Além disso, as rodadas do modelo

CONCLUSÕES
A avaliação proposta neste trabalho identificou os melhores e piores modelos na representação
dos padrões de variação da precipitação no século
XX para o Nordeste Setentrional do Brasil, Amazônia e Bacia da Prata. Essas informações podem ser
usadas pelos gestores em busca da escolha das projeções mais prováveis para o século XXI e pelos cientistas para um possível tratamento estatístico do
conjunto das projeções. Este último grupo pode
usar os resultados deste trabalho para avaliar o impacto nas vazões e evapotranspiração com maior
número de modelos possíveis para tratar e dimensionar a incerteza existente nas projeções climáticas
Quanto à avaliação sazonal dos modelos
IPCC algumas observações são destacadas:
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A maioria dos modelos globais do IPCC-AR4
apresentou correlações elevadas em relação
à climatologia observada no período de
1901 a 1999 para as regiões avaliadas, mostrando que os modelos são capazes de capturar os padrões de variações sazonais.
Os melhores modelos segundo a representação sazonal são: no Nordeste Setentrional
do Brasil as rodadas do MRI.CGM2.3.2; na
Bacia da PRATA o modelo UKMO_HADGEM1_RUN1 que apresentou
AVALs igual a 0,942; e na Amazônia as rodadas do GISS_MODEL_E_R;
O modelo NCAR-PCM1 não representa adequadamente a climatologia média das
três regiões;
Na região do Nordeste Setentrional os modelos MPI-ECHAM5 , MIUB-ECHO-G e
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Tabela 7- Valores obtidos para avaliação sazonal, interanual, interdecadal e total de todos os modelos
do IPCC-AR4 em ordem de classificação, para γc =γr =γe =1/3 para a Amazônia
Global Models

CLAS

AVALs

AVALa

AVALd

AVALt

Global Models

CLAS AVALs

AVALa

AVALd AVALt

csiro_mk3_0_run1

1

0,954

0,781

0,956

0,897

cccma_cgcm3_1_run1

38

0,845

0,825

0,591

0,753

0,888

miub_echo_g_run3

39

0,699

0,744

0,816

0,753

ukmo_hadgem1_run1

2

0,956

0,923

0,784

giss_model_e_r_run1

3

0,882

0,874

0,897

0,884

ncar_ccsm3_0_run6

40

0,767

0,637

0,848

0,751

cccma_cgcm3_1_t63_run1

4

0,906

0,845

0,892

0,881

miroc3_2_medres_run1

41

0,818

0,627

0,802

0,749

giss_model_e_h_run1

5

0,976

0,775

0,891

0,881

miub_echo_g_run5

42

0,669

0,740

0,828

0,745

0,879

miub_echo_g_run2

43

0,666

0,772

0,791

0,743

ingv_echam4_run1

6

0,860

0,785

0,992

giss_model_e_r_run5

7

0,877

0,909

0,842

0,876

bccr_bcm2_0_run1

44

0,835

0,795

0,596

0,742

giss_model_e_r_run2

8

0,879

0,890

0,816

0,862

mri_cgcm2_3_2a_run3

45

0,708

0,759

0,756

0,741

giss_model_e_r_run8

9

0,877

0,874

0,830

0,860

miroc3_2_hires_run1

46

0,904

0,402

0,912

0,739

0,849

ncar_pcm1_run4

47

0,477

0,897

0,806

0,727

giss_model_e_h_run2

10

0,972

0,676

0,898

giss_model_e_r_run3

11

0,904

0,857

0,759

0,840

miub_echo_g_run4

48

0,670

0,621

0,885

0,726

ipsl_cm4_run1

12

0,897

0,700

0,892

0,830

ncar_pcm1_run1

49

0,482

0,893

0,801

0,725

giss_model_e_r_run4

13

0,879

0,800

0,798

0,826

cccma_cgcm3_1_run2

50

0,835

0,551

0,789

0,725

0,817

mpi_echam5_run1

51

0,827

0,571

0,777

0,725

giss_model_e_r_run7

14

0,878

0,847

0,727

giss_aom_run1

15

0,867

0,787

0,796

0,817

giss_model_e_h_run5

52

0,981

0,447

0,743

0,724

giss_model_e_r_run6

16

0,879

0,647

0,916

0,814

ncar_ccsm3_0_run5

53

0,761

0,680

0,721

0,721

giss_model_e_h_run3

17

0,844

0,743

0,843

0,810

ncar_ccsm3_0_run3

54

0,666

0,684

0,806

0,719

0,806

mpi_echam5_run2

55

0,840

0,555

0,756

0,717

giss_model_e_h_run4

18

0,977

0,740

0,702

mri_cgcm2_3_2a_run1

19

0,764

0,811

0,840

0,805

giss_model_e_r_run9

56

0,886

0,559

0,702

0,716

miroc3_2_medres_run2

20

0,805

0,767

0,838

0,803

csiro_mk3_5_run3

57

0,447

0,840

0,859

0,715

ncar_ccsm3_0_run4

21

0,762

0,843

0,793

0,799

gfdl_cm2_0_run2

58

0,791

0,546

0,793

0,710

0,791

gfdl_cm2_0_run3

59

0,464

0,829

0,824

0,706

csiro_mk3_0_run3

22

0,605

0,890

0,877

cccma_cgcm3_1_run5

23

0,840

0,922

0,588

0,783

gfdl_cm2_1_run2

60

0,740

0,563

0,794

0,699

csiro_mk3_0_run2

24

0,941

0,780

0,623

0,782

ncar_pcm1_run2

61

0,482

0,804

0,790

0,692

mri_cgcm2_3_2a_run4

25

0,767

0,761

0,810

0,780

gfdl_cm2_1_run1

62

0,761

0,544

0,740

0,682

0,776

miub_echo_g_run1

63

0,681

0,580

0,755

0,672

inmcm3_0_run1

26

0,923

0,646

0,758

ncar_ccsm3_0_run7

27

0,776

0,700

0,851

0,776

mri_cgcm2_3_2a_run2

64

0,766

0,542

0,708

0,672

ncar_ccsm3_0_run9

28

0,762

0,817

0,734

0,771

mpi_echam5_run3

65

0,638

0,625

0,708

0,657

cnrm_cm3_run1

29

0,906

0,550

0,852

0,769

csiro_mk3_5_run2

66

0,679

0,529

0,755

0,654

0,767

cccma_cgcm3_1_run3

67

0,622

0,873

0,425

0,640

iap_fgoals1_0_g_run3

30

0,955

0,533

0,812

gfdl_cm2_0_run1

31

0,788

0,775

0,731

0,765

csiro_mk3_5_run1

68

0,676

0,456

0,762

0,631

ukmo_hadcm3_run1

32

0,915

0,531

0,835

0,760

cccma_cgcm3_1_run4

69

0,837

0,721

0,335

0,631

ncar_ccsm3_0_run2

33

0,757

0,813

0,710

0,760

miroc3_2_medres_run3

70

0,621

0,733

0,495

0,616

0,759

ncar_pcm1_run3

71

0,069

0,932

0,778

0,593

72

0,730

0,153

0,688

0,523

73

0,726

0,131

0,664

0,507

giss_aom_run2

34

0,870

0,629

0,777

ukmo_hadcm3_run2

35

0,907

0,619

0,742

0,756

iap_fgoals1_0_g_run1

mpi_echam5_run4

36

0,827

0,678

0,755

0,753

iap_fgoals1_0_g_run2

ncar_ccsm3_0_run1

37

0,757

0,728

0,775

0,753
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GISS-AOM apresentaram correlações ligeiramente inferiores aos demais, dessa forma
mostram-se inferiores aos outros modelos
IPCC na representação da climatologia média sobre a região;
Na bacia da Prata as rodadas dos modelos
CSIRO_MK3_5,
GFDL_CM2_0,
GFDL_CM2_1, NCAR_CCSM_1_0 e IPSL_CM4
apresentaram AVALs inferiores aos demais,
por isso obtiveram uma classificação bastante baixa;
Na região da Amazônia os modelos
NCAR_CCSM_1_0, MIUB_ECHO_G e CSIRO_MK_3_5 apresentam correlações ou
RMSE_PC ligeiramente inferiores aos demais modelos do IPCC na representação sazonal;
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Assessment Of The Performance Of The IPCC-AR4
Climate Change Models As To Seasonality And Patterns Of Interannual Variability Of Precipitation
Over The Northeast Of Brazil, Plate Basin And
Amazon Region
ABSTRACT
The global models of the fourth report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) are
assessed for the Northeast of Brazil (NEB), the Plate Basin
and the Amazon regarding the representation of
precipitation for the 1901-1999 period. This assessment is
performed using data from the Climatic Research Unit
(CRU) and the 20th Century Reanalysis V2 of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). The
assessment consists of three steps that analyze patterns of
variation at different scales: seasonal, interannual and
interdecadal. The seasonal assessment is based on measures
of correlation and mean square error in relation to the
average climatology of the region, while the interannual
and interdecadal assessments are based on wavelet
transform. Most models capture the patterns of seasonal
and interannual variation, but have great difficulty
representing the interdecadal variability. The best models
according to these criteria were in the Amazon region the
GISS_MODEL_E_R model rounds; in the Plate Basin
the CCCMA_CGCM3_1 model rounds.
Key-words: IPCC-AR4, South America and 20C3M scenarios.
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RESUMO
O método de irrigação que apresenta maior eficiência no uso da água é o do gotejo, porém ainda é possível reduzir o
consumo de água, diminuindo as doses usualmente utilizadas, e dividindo-se a frequência de aplicação da água ao longo de
um dia. Esta pesquisa teve por objetivo encontrar um regime de aplicação de água capaz de garantir a alta produtividade e
a qualidade dos frutos do meloeiro irrigado com gotejadores, visando economia de água e, consequentemente, de energia no
estado de Tocantins. O delineamento experimental constou de três repetições de parcelas medindo 14 m de largura por 62 m
de comprimento, onde foram cultivados melão com 8 linhas de plantio espaçadas de 2 m entre linhas e de 0,3 m entre frutos.
Foram testadas as aplicações de três doses diárias: a primeira, calculada pelo método de Penman, a segunda de acordo com
as práticas usuais da região, e a terceira de acordo com as práticas usuais da região menos 10%. As doses aplicadas foram
testadas com duas alternativas: uma aplicação por dia (turno da manhã); duas aplicações diárias (turno da manhã e
turno da tarde). Para análise estatística dos resultados, foi realizada a técnica da Análise de Variância (ANOVA), com
nível de significância de 5%. O experimento demonstrou que a quantidade de água aplicada tradicionalmente pelos
irrigantes da região é aproximadamente entre 75 % e 95% maior do que a calculada pelo método de Penman. Esta
aplicação tradicional, em comparação com a dose determinada a partir do cálculo da evapotranspiração, não melhora os
resultados obtidos nas lavouras quanto à produtividade, brix, comprimento, perímetro e peso dos frutos, além da espessura
da polpa e do número de frutos descartados. O fracionamento da dose diária em duas aplicações, uma pela manhã e outra à
tarde, por sua vez, melhora a produtividade e aumenta a espessura da polpa, duas características de interesse geral de
produtores.
Palavras-chave: Cucumis melo L. Irrigação por gotejamento. Manejo de irrigação.

Hídricos. Portanto, passam a ser importantes, entre
outras coisas, a otimização do uso da água para evitar desperdícios, e a utilização de métodos cada vez
mais eficientes de irrigação.
Monteiro et al. (2006) e Monteiro et al.
(2007) em experimento realizado com a cultura do
meloeiro com diferentes doses de água e nitrogênio,
observando os dois separadamente, afirmam que o
rendimento foi mais intensamente influenciado
pelo efeito da água e destacam a importância de
utilizar-se a água de modo eficiente, permitindo,
assim, a sustentabilidade hídrica e edáfica da região,
bem como a obtenção de frutos de boa qualidade,
que atendam às exigências dos mercados consumidores.
Assim como longos períodos sem irrigação
ocasionam perdas, intervalos menores com quantidades de água inferiores às exigidas pela planta
causam prejuízos, impossibilitando o desempenho
adequado da cultura e influenciando na qualidade
dos frutos (MEDEIROS et al., 2000). No entanto,

INTRODUÇÃO
Na última década percebe-se uma demanda
por alimentos cada vez maior, além de um aumento
da área agricultável empregada para a produção de
bio-combustíveis. Esses fatores, somados às condições climáticas desfavoráveis, causam uma significativa diminuição dos estoques de alimentos, havendo
necessidade de aumento de produção para suprir as
crescentes demandas (FAO, 2009).
O aumento da área irrigada tem papel importante para o incremento da produção. Países
como o Brasil ainda têm grande possibilidade de
ampliação da sua área irrigada, porém deve-se ter
em conta a necessidade de sustentabilidade ambiental a partir da proteção e uso racional dos Recursos
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deve-se atentar para o fato de que o rendimento
financeiro ótimo de uma determinada cultura pode
ser alcançado ainda que esta não esteja no seu ponto ótimo de produtividade. Se considerarmos a água
como fator limitante para o desenvolvimento e também, o mais importante fator na composição de
custos, pode-se chegar à conclusão que o melhor
resultado econômico para o produtor seja alcançado
em condições de irrigação com déficit hídrico (ANDRADE JR. et al., 2001). Vários irrigantes, por não
disporem de dados específicos da necessidade de
água de uma determinada cultura, irrigam em excesso, temendo que a cultura sofra estresse hídrico,
o que poderia comprometer a produção. Este excesso tem como consequência o desperdício de energia
com bombeamento desnecessário de água. Faria et
al. (2002) concluíram que um milímetro de lâmina
excedente em uma área irrigada por um pivô central de 100 ha, representa a condução desnecessária
de um milhão de litros de água, que consome, em
média, 400 kWh de energia elétrica. Em experimento realizado em Mossoró-RN, a produção de melões
para a exportação foi prejudicada nos frutos que
receberam excesso de água (MIRANDA et al., 2004).
Reis et al. (2005), analisaram quatro projetos de irrigação por gotejamento na bacia do Rio
Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e concluíram que, além de falhas na decisão sobre quando
irrigar, havia também a adoção de tempo de irrigação maior que o necessário, resultando em lâminas
percoladas muito elevadas, com aumento dos custos
e prejuízo ambiental.
O Estado do Tocantins está a cada dia explorando mais intensamente o seu potencial hídrico
para a agricultura. É o estado que domina territorialmente a maior área da bacia do TocantinsAraguaia (34,2%), apresentando grande potencial
para incremento de áreas irrigadas. O perímetro
irrigado São João, local deste experimento, é um
dos pioneiros dentre os perímetros públicos de fruticultura irrigada no Estado do Tocantins, e pode
ser suficientemente representativo para servir de
parâmetro técnico para outros projetos que estão
sendo desenvolvidos no Estado.
O objetivo desta pesquisa, portanto, é encontrar um regime de aplicação de água capaz de
garantir a alta produtividade e a qualidade dos frutos do meloeiro irrigado com gotejadores, visando
economia de água e consequentemente de energia.
Para isso, foram testadas as aplicações de três doses
diárias: a primeira, com base científica, calculada
pelo método de Penman (PEREIRA; VILLA NOVA;
SEDIYAMA, 1997) a segunda de acordo com as prá-

ticas usuais da região e a terceira de acordo com as
práticas usuais da região menos 10%.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida na área experimental do Projeto de Irrigação São João, situada
junto ao km 37 da rodovia TO-050, e compreende
uma área de 20 ha, cultivada com diversas espécies
de frutíferas (Figura 1). A área de pesquisa encontra-se na cota 246 m, com topografia plana. A vegetação predominante, antes da implantação do perímetro de irrigação, era composta por árvores baixas,
cerrado baixo, com uma vegetação primária, formada por gramíneas, com pouca proteção de superfície
dos terrenos. A evaporação média anual, medida no
Tanque Classe A, varia de 1.100 a 1.750 mm. A umidade relativa do ar ao longo do ano varia de 54% a
84%, sendo, em média, em torno de 75%. A insolação é elevada, com valores anuais que oscilam entre
2.400 a 2.600 horas, com média diária de 6,6 horas
de brilho solar (TOCANTINS, 2004).
O preparo do solo foi executado com aragem, gradagem para destorroamento, incorporação
da vegetação que estava em fase inicial e construção
de leirões na faixa de solo destinada ao plantio. As
sementes foram semeadas em bandejas de polietileno expandido de 200 células de cor preta, contendo
substrato de fibras de côco. A semeadura nas bandejas foi realizada no dia 06 de agosto de 2009. O
transplantio foi realizado 12 dias após semeadura,
em três talhões de 14 m x 62 m para representarem
três repetições do experimento. Cada talhão foi
cultivado com oito linhas de plantio, com espaçamento de 2 m entre linhas e 30 cm entre plantas
(Figura 2), utilizando marcador de covas, correspondendo a um gotejador por planta. A adubação e
os tratamentos fitossanitários utilizados foram exatamente iguais em toda a área experimental.
As oito linhas foram numeradas em ordem
crescente de 1 até 8, sendo que as duas linhas extremas (linhas 1 e 8) foram desconsideradas, para
evitar o efeito de borda. Estas linhas extremas foram
mantidas com maior umidade, sendo aplicada diariamente 50% da dose usual pela manhã e 100% da
dose usual pela tarde. Como cada linha possuía um
registro para controle de água, todas foram trabalhadas de maneira independente. A irrigação aplicada foi realizada conforme tabela 1.

196

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.1 –Jan/Mar 2013,195-204

Figura 1 - Localização da área experimental

Figura 2 - Croqui da área do experimento

Tabela 1 — Métodos de cálculo e frequências de aplicação da dose para cada linha do experimento

Linhas
Linha 2
Linha 3
Linha 4
Linha 5
Linha 6
Linha 7

Método de cálculo
Penman
Penman
Usual pelos irrigantes
Usual pelos irrigantes
Usual pelos irrigantes — 10%
Usual pelos irrigantes — 10%
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Frequência de aplicação
2 diárias (manhã e tarde)
1 diária (tarde)
2 diárias (manhã e tarde)
1 diária (tarde)
2 diárias (manhã e tarde)
1 diária (tarde)
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através do site http://www.inmet.gov.br, que publica
praticamente em tempo real os dados coletados.
Como cada cultura tem suas características
orgânicas diferentes da grama, surge a necessidade
de relativizarmos a ETo para que esta fique adequada à cultura em estudo. Para isso utiliza-se o coeficiente da cultura (Kc). Para este trabalho, o Kc utilizado foi o determinado por Miranda, Souza e Ribeiro (1999), que calcularam experimentalmente o Kc
através de lisímetro de pesagem com a cultura de
melão irrigada pelo sistema de gotejo.
Para a determinação da lâmina líquida
(LL), foi utilizada a equação 2:

Tradicionalmente os agricultores desta região, que cultivam melão irrigado por gotejo, aplicam
as doses de irrigação baseadas no “tempo de aplicação”, sem grandes bases técnicas e sem levar em
consideração as particularidades de vazão dos equipamentos utilizados. Essas doses são de aproximadamente 6,5 mm nos primeiros 20 dias, passando
para 12,5 mm nos próximos 15 dias e a partir desse
período para 16,5 mm. Essas doses foram aplicadas
nas linhas 4 e 5. Nas linhas 6 e 7 foram aplicadas
essas doses menos 10%.
A quantidade de água necessária para irrigação, para as linhas 2 e 3, foi estimada com base na
evapotranspiração da cultura (ETc), sendo necessária a estimativa da evapotranspiração de referência
(ETo), da precipitação efetiva (parcela da chuva que
infiltra e se armazena até a profundidade do sistema
radicular) e do coeficiente de cultivo (Kc) do meloeiro para cada um de seus estágios de desenvolvimento. O conhecimento destes parâmetros é de
grande importância para o seu dimensionamento e
manejo, para o aumento de produtividade e para a
otimização da utilização dos recursos hídricos e de
energia elétrica (SILVA et al., 2004).
Doorenbos e Pruitt (1975) definem a ETo
como a taxa de evapotranspiração para uma extensa
superfície, com cobertura gramada de altura uniforme, entre 8 e 15 cm, em crescimento ativo, com o
solo completamente sombreado e sem déficit de
água. Neste trabalho, a evapotranspiração de referência (ETo) foi determinada pelo método de Penmam (PEREIRA; VILLA NOVA; SEDIYAMA, 1997).
Eto = c.[W Rn + (1 - W).f(u).(ea -ed)]

LL = ETo. Kc

(2)

onde LL é a lâmina líquida; ETo é a evapotranspiração para a cultura de referência sem déficit de
água; e Kc é o coeficiente da cultura.
Para definição da lâmina bruta (LB), foi estimada a
eficiência (e) em 90%. Com esses dados, utilizou-se
a equação 3:
Lb=LL/e

(3)

onde LB é a lâmina bruta; e e é a eficiência do sistema de irrigação.
Foi utilizado um tubo gotejador de 16 mm
com espaçamento entre gotejadores de 0,3 m (um
gotejador por planta), com uma vazão nominal de 1
L h-1 para a faixa de pressão aplicada (aproximadamente 137,2 kPa ou 14 mca). A colheita e a classificação dos melões foram realizadas em 5 blocos aleatórios de 2 m de comprimento ao longo das linhas
de plantio. Todos os frutos foram embalados e devidamente identificados para serem posteriormente
analisados em um laboratório. Para análise dos resultados, foram observados e medidos alguns parâmetros para caracterizar a produção, tanto do ponto
de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Foram eles: produtividade, brix, comprimento, perímetro e peso médio dos frutos, espessura
média da polpa e número de frutos descartados.
Estes parâmetros também foram analisados em experimentos com melão irrigado sob gotejo e com
fertirrigação por outros pesquisadores (SILVA JR. et
al., 2010). A seguir é apresentado o detalhamento
de cada um destes parâmetros.

(1)

onde ETo é a evapotranspiração de referência de
um cultivo (mm/dia); c é um fator de correção; W é
um fator de ponderação relacionado com a temperatura; W =  / ( + 0,5), sendo  obtido em tabelas
(função de t); Rn é a radiação líquida (mm/dia);
f(u) é a função relacionada com o vento u; e (ea-ed)
é a diferença entre a saturação do vapor de água
(ea) e a sua pressão real (ed).
Para isso foram utilizados dados meteorológicos da Estação Palmas — INMET (temperatura
média, mínima e máxima do ar, umidade relativa do
ar, velocidade média do vento, pressão e insolação),
distante cerca de 18 km da área experimental. Nos
primeiros dias do experimento, percebeu-se um
defeito no anemômetro desta estação e fez-se necessária a substituição da leitura desse dado pelo da
Estação Automática PALMAS-A009, localizada no
município de PALMAS (TO), no mesmo local da
anterior. Os dados desta estação foram coletados
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Produtividade: Os frutos produzidos nos 5
blocos foram colhidos e pesados. A produtividade foi obtida pela relação entre a massa
dos frutos (kg) pela área coletada (m2) e
transformados em t ha-1.
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Figura 3 - Lâminas aplicadas para cada linha e precipitação no período de irrigação em 2009

Tabela 2 - Lâminas de irrigação aplicadas acumuladas a cada 10 dias

Período
18/08 a 27/08
28/08 a 06/09
07/09 a 16/09
17/09 a 26/09
27/09 a 06/10
07/10 a 16/10
Soma (mm)






Precipitação
(mm)
0
0
8
56
43
29
135

Linhas 2 e 3

Linhas 4 e 5

Linhas 6 e 7

18
32
55
42
76
0
223

63
81
105
69
125
0
442

56
72
94
60
111
0
393

Brix: Foi medido com refretômetro digital,
pressionando-se uma fatia do fruto nas regiões polares, até saírem algumas gotas que
foram coletadas e inseridas no sensor do refretômetro.
Comprimento médio dos frutos: Foram medidos com paquímetro, no sentido longitudinal dos frutos.
Perímetro médio dos frutos: Foram medidos
com fita métrica ao longo do maior eixo dos
frutos.
Peso dos frutos: O termo peso é utilizado
neste trabalho referindo-se à massa dos frutos. As massas foram determinadas com uso




de balança digital, com intervalo de precisão em gramas.
Espessura média da polpa: Mediu-se transversalmente a espessura da polpa com paquímetro.
Número de frutos descartados: Somente foram contabilizados os frutos descartados,
por mal formação ou por surgimento de
doenças que comprometem o consumo, nos
5 blocos onde a colheita foi contabilizada
(trechos de 2 metros).

Para a análise estatística dos parâmetros analisados, foi utilizada a técnica da Análise de Variân-
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cia (ANOVA), com nível de significância de 5%.
Formulou-se a seguinte hipótese para o teste:
Hipótese Ho: Não há diferença significativa, ao nível
de 5%, entre os efeitos produzidos pelos diferentes
tratamentos testados, representados pelas médias
calculadas.

renças significativas para a produtividade; porém, o
fracionamento das lâminas, independentemente da
metodologia de determinação da lâmina a ser aplicada, apresentou diferenças significativas de produtividade ao nível de 5%. As parcelas em que as lâminas foram aplicadas duas vezes ao dia apresentaram
média de produtividade maior (26,7 t ha-1), que para
as parcelas que receberam o total das lâminas aplicadas apenas uma vez ao dia (23,9 t ha-1).
Este resultado está de acordo com o apresentado por Sousa et al. (2000) e Sousa et al. (1999),
que testaram o efeito de cinco frequências de irrigação na produtividade e na eficiência do uso da água
em meloeiro cultivado sob fertirrigação por gotejamento em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do
Piauí, com aplicação de doses em intervalos de 0,5,
1, 2, 3 e 4 dias. Os autores concluíram que a frequência de irrigação influenciou a produtividade do
meloeiro, sendo que frequências de 0,5 e 1 dia obtiveram melhores resultados (70.725 e 77.985 kg ha-1)
que as frequências maiores de irrigação (64.208,
50.920 e 50.423 kg ha-1). Já Coelho et al. (1999), ao
realizar experimento na mesma região que Sousa et
al. (2000), também para a cultura do melão, concluiram que não houve diferença significativa dos intervalos de irrigação sobre as produtividades médias,
total e comercial. Porém, a sua análise apresenta
resultados médios do experimento, que foi realizado
com 50% das linhas laterais de gotejadores entre
linhas e apenas 50% com as linhas de irrigação junto
às fileiras de plantas.
Este resultado está de acordo com o apresentado por Sousa et al. (1999) e Sousa et al. (2000),
que testaram o efeito de cinco frequências de irrigação na produtividade e na eficiência do uso da água
em meloeiro cultivado sob fertirrigação por gotejamento em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do
Piauí, com aplicação de doses em intervalos de 0,5,
1, 2, 3 e 4 dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As lâminas aplicadas e a precipitação que
ocorreu no período de irrigação são ilustradas na
figura 3. A tabela 2 apresenta a precipitação e as
lâminas aplicadas, acumuladas a cada 10 dias. A
precipitação acumulada no período de irrigação foi
de 135 mm, sendo que 56 mm ocorreu entre os dias
17 e 26 de setembro. Os totais de lâmina aplicados
foram de 223 mm, 442 mm, e 393 mm, para os pares
de linhas 2 e 3, 4 e 5, e 6 e 7, respectivamente, sem
contar com a chuva. O menor valor da lâmina aplicada foi para as linhas 2 e 3, para as quais a dose
calculada foi pelo método de Penman. O maior
valor de lâmina aplicada foi para as linhas 4 e 5, em
que foi utilizada a dose usual da região.
A partir do dia 5 de outubro não foi necessário a aplicação de irrigação, pois houve ocorrência
de chuva.
O comportamento de cada um dos parâmetros, em função dos diferentes tratamentos, é comentado a seguir. As médias destes, bem como as
análises estatísticas (ANOVA) a que estes comentários se referem, são apresentadas, respectivamente,
nas tabelas 3 e 4.
O F e o Prob (F), da tabela 4, significam,
respectivamente, a estatística do teste ANOVA (o
quociente, da variação devida aos tratamentos sobre
a variação residual), e a probabilidade de erro ao
rejeitarmos a hipótese H0 (de que a variação devida
aos tratamentos não é significativa). Caso esta probabilidade seja menor do que 0,05 (nível de significância adotado), rejeita-se H0, com um risco aceitável de erro. Neste caso, portanto, o efeito das diferenças de tratamento é significativo.

Brix
A partir dos resultados obtidos, demonstra-se que as
lâminas aplicadas, bem como o fracionamento das
mesmas, não apresentaram diferenças significativas
ao nível de significância de 5%, pelo teste da ANOVA. Desta forma, pode-se concluir que as diferentes
lâminas aplicadas, bem como o seu fracionamento,
não influenciaram de forma significativa no teor de
açúcares (Brix) do melão, obtendo-se como média
geral um teor de Brix de 10,11.

Produtividade
As produtividades médias resultantes das diferentes aplicações de lâminas testadas foram de
24,63, 25,75 e 25,55 t ha-1, e as médias de produtividade obtidas, testando uma aplicação diária destas
doses, ou estas doses divididas em duas aplicações
diárias, foram de 23,9 e 26,7 t ha-1, respectivamente.
Pela análise de variância realizada, conclui-se que as
diferentes lâminas testadas não resultaram em dife-

Comprimento médio dos frutos
A partir da observação das médias obtidas do comprimento do fruto, em cm, distribuídos em função
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Tabela 3 - Resultados das médias de todos os parâmetros analisados
Tratamento

Produtividade
(t ha-1)

Brix

Comprimento
(cm)

Perímetro
(cm)

Peso (kg)

Espessura da
polpa (cm)

Frutos descartados (número)

Lâminas
aplicadas
Penman
Usual
Usual — 10%
Médias
Penman
Usual
Usual — 10%
Médias
Penman
Usual
Usual — 10%
Médias
Penman
Usual
Usual — 10%
Médias
Penman
Usual
Usual — 10%
Médias
Penman
Usual
Usual — 10%
Médias
Penman
Usual
Usual — 10%
Médias

Fracionamento 2 x ao dia
Talhão
Talhão
Talhão
1
2
3
24,99
27,34
24,90
31,00
24,53
26,95
26,45
27,14
27,32
26,7a
10,54
9,88
9,87
10,33
11,35
9,13
10,9
9,53
9,79
10,1a
16,82
17,16
17,57
17,43
16,75
17,62
17,14
17,51
18,2
17,4a
44,27
44,39
45,55
45,1
45,49
45,56
45,4
46,1
46,86
45,4a
1,56
1,59
1,73
1,72
1,61
1,73
1,7
1,79
1,85
1,7a
4,07
3,79
3,88
4,05
3,91
4,02
4,09
3,83
3,97
4,0a
14
10
11
10
9
18
11
16
16
12,8a

Fracionamento 1 x ao dia
Talhão
Talhão
Talhão
1
2
3
25,23
20,31
24,98
26,40
23,10
22,50
25,39
27,37
19,60
23,9b
10,17
11,06
9,76
10,16
10,18
9,65
9,47
9,8
10,17
10,1a
16,45
15,85
16,35
16,99
15,9
16,7
16,47
16,43
16,56
16,4b
43,93
42,5
43,7
45,36
43,3
43,08
43,47
43,66
45,42
43,8b
1,54
1,37
1,49
1,61
1,38
1,48
1,51
1,52
1,63
1,5b
3,65
3,9
3,87
3,88
3,71
3,83
3,74
3,8
3,91
3,8b
11
11
16
11
13
17
19
17
11
14a

Médias
24,63
25,75
25,55
25,31
10,21
10,13
9,97
10,11
16,7
16,9
17,05
16,88
44,06
44,65
45,15
44,62
1,55
1,59
1,67
1,6
3,86
3,9
3,89
3,88
12,17
13
15
13,39

Médias seguidas da mesma letra na linha não apresentam diferença significativa para o nível de 5%.

da quantidade de água aplicada (lâmina d’água),
fracionamento destas lâminas, conclui-se, pela análise estatística (ANOVA) correspondente realizada,
que as lâminas aplicadas não apresentaram diferenças significativas. Porém, o fracionamento destas
lâminas resultou em diferenças significativas ao nivel
de 5%. Frutos que receberam as lâminas fracionadas, sendo aplicadas duas vezes ao dia, apresentaram
maior comprimento (17,4 cm), enquanto que os
frutos que receberam as lâminas de uma vez só,
aplicadas uma vez ao dia, apresentaram menor
comprimento médio (16,4 cm).

variância realizada. Porém, o fracionamento das
lâminas resultou em diferenças significativas ao nivel
de 5%. Frutos que receberam as lâminas fracionadas, sendo aplicadas duas vezes ao dia, apresentaram
maior perímetro (45,4 cm), enquanto que os frutos
que receberam as lâminas de uma vez só, aplicadas
uma vez ao dia, apresentaram menor comprimento
médio (43,8 cm).
Peso dos frutos
A partir dos resultados obtidos da massa média dos
frutos, em kg, distribuídos em função da quantidade
de água aplicada (lâmina d’água), e do fracionamento destas lâminas, conclui-se que as lâminas
aplicadas não apresentaram diferenças significativas.
Porém, o fracionamento destas resultou em diferenças significativas ao nivel de 5%. Frutos que recebe-

Perímetro médio dos frutos
As lâminas aplicadas não apresentaram diferenças
significativas sobre o perímetro das frutas, segundo
as observações dos valores médios, e a análise de
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Tabela 4 - Resultados da análise estatística de todos os parâmetros médios analisados
Parâmetros
Produtividade
(t ha-1)

Brix

Comprimento
(cm)

Perímetro
(cm)

Peso
(kg)

Espessura
(cm)

Frutos
descartados
(número)

Fontes de
variação
Lâmina
Fracionamento
Erro
Total
Lâmina
Fracionamento
Erro
Total
Lâmina
Fracionamento
Erro
Total
Lâmina
Fracionamento
Erro
Total
Lâmina
Fracionamento
Erro
Total

2
1
14
17
2
1
14
17
2
1
14
17
2
1
14
17
2
1
14
17

Soma dos
quadrados
4,2904
36,8082
83,5928
124,6914
0,1792
0,0288
5,3742
5,5822
0,3740
4,3022
1,9811
6,6574
3,6049
11,3606
9,1247
24,0902
0,0445
0,1701
0,0908
0,3055

Quadrados
médios
2,1452
36,8082
5,9709
0,0896
0,0288
0,3839
0,1870
4,.3022
0,.1415
1,8024
11,3606
0,6518
0,0223
0,1701
0,0076
-

Lâmina

2

0,0052

Fracionamento
Erro
Total
Lâmina
Fracionamento
Erro
Total

1
14
17
2
1
14
17

0,0968
0,1578
0,2598
25,4444
6,7222
144,1111
176,2778

G.L.

F Calc.

Prob. (F)

0,3593
6,1646

0,7044
0,0263

Rejeição
de Ho
Não
Sim

0,2334
0,0750

0,7948
0,7882

Não
Não

1,3216
30,4022

0,2980
0,000

Não
Sim

2,7655
17,4304

0,0972
0,000

Não
Sim

2,94
22,48

0,091
0,000

Não
Sim

0,0026

0,,2307

0,7970

0,0968
0,0113
12,7222
6,7222
10,2937
-

8.5881

0,0110

Sim

1,2359
0,6530

0,3204
0,4325

Não
Não

Não

G.L. é o grau de liberdade, F é a estatística do Teste de Fisher, Prob (F) é a probabilidade associada a F.

ram as lâminas fracionadas, sendo aplicadas duas
vezes ao dia, apresentaram maior peso (1,7 kg),
enquanto que os frutos que receberam as lâminas de
uma vez só, aplicadas uma vez ao dia, apresentaram
menor massa média (1,5 kg).

cm), enquanto que os frutos que receberam as lâminas totais diárias, aplicadas uma vez só ao dia,
apresentaram menor espessura média da polpa (3,8
cm).
Número de frutos descartados
Os descartes ocorreram, principalmente, pelo surgimento de doenças, que causaram o apodrecimento do fruto, e algumas vezes por malformação dos
frutos. As lâminas aplicadas, bem como o fracionamento da lâmina, não apresentaram diferenças significativas no número de frutos descartados, ao nível
de significância de 5%, pelo teste da ANOVA. O
número médio de frutos descartados foi de 13,39
para todos os tratamentos. No final do ciclo do verão, nos últimos 10 dias, quando a irrigação deveria
terminar, ocorreram chuvas na área, o que causou

Espessura média da polpa
As lâminas aplicadas, não resultaram em diferenças
significativas na espessura da polpa do melão ao
nível de significância de 5%, pelo teste da ANOVA.
Entretanto, as duas aplicações das lâminas (toda ela
aplicada em uma única vez, ou a lâmina fracionada
em duas e aplicada duas vezes ao dia), resultaram
em diferença significativa na espessura da polpa do
melão. Os frutos que receberam as lâminas fracionadas em duas, com aplicações duas vezes ao dia,
apresentaram maior espessura média da polpa (4,0
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excesso de umidade no solo, resultando prejuízos
aos frutos, e consequente descarte. Isso ocorreu em
toda a área.

metro, peso e espessura da polpa do melão, os quais
agregam valor comercial ao produto.
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1. As diferentes quantidades de água testadas
(lâmina calculada por Penman, lâmina usual, lâmina usual menos 10%), não afetaram
o resultado dos parâmetros testados: produtividade, brix, comprimento, perímetro, peso, espessura da polpa e frutos descartados.
2. A comparação das alternativas, de fracionamento das lâminas em duas aplicações por
dia e da aplicação do total uma vez ao dia,
resultou em diferenças significativas, pelo
teste da ANOVA, ao nível de significância
de 5%. Os melhores resultados foram sempre obtidos para os frutos que receberam as
lâminas fracionadas, para os seguintes parâmetros: produtividade, comprimento, perímetro, peso e espessura.
3. Na área experimental testada, a produtividade da cultura do melão irrigado por gotejo não difere estatisticamente, ou seja, é a
mesma, quando aplicou-se 223 mm, que é a
dose de irrigação calculada por Penman, ou
quando aplicou-se 442 mm, que é a dose
que os irrigantes tradicionalmente utilizam,
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ABSTRACT
The largest efficiency in water use is achieved by
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RESUMO
As zonas litorâneas são locais de grande importância econômica e social, em geral sujeitas a diversos tipos de
impactos, entre os quais está o lançamento de esgoto sem tratamento adequado. O presente estudo visa relacionar a
contaminação por esgoto na água com a hidrodinâmica na Baía de Santos-SP (Brasil), apresentando os resultados em
mapas indicativos da dispersão de esgoto. Para tanto, foram implementados modelos tridimensionais hidrodinâmico e de
dispersão, os quais foram processados para os anos de 2006 e 2007, para simulações das correntes e da distribuição de
poluentes. As fontes de contaminante foram os canais de drenagem do Município de Santos, os canais estuarinos de Santos e
de São Vicente e, por fim, o Emissário Submarino de Esgotos de Santos. Os resultados demonstraram que a fonte de maior
influência na balneabilidade das praias do Município de Santos não é o emissário submarino, mas sim os canais de
drenagem. As concentrações médias fornecidas pelo modelo de dispersão apresentaram a mesma ordem de grandeza de
medições na Baía de Santos, o que demonstra a potencialidade da modelagem hidrodinâmica e de dispersão na avaliação da
qualidade da água da Baía de Santos, bem como a qualidade das simulações realizadas.
Palavras-chave: Modelagem. Esgoto. Baía de Santos. Saneamento.

foi quase dizimada por epidemias vinculadas à falta
de saneamento e, como consequência, sua
economia foi muitas vezes prejudicada nas
atividades turísticas, no lazer e recreação, na pesca
de
subsistência,
entre
outras
(SARTOR;
DEGASPARI, 2000).
O presente trabalho tem o intuito de
agregar informações hidrodinâmicas e de
indicadores de presença de esgoto, na Baía de
Santos (SP), visando produzir mapas de dispersão,
para facilitar a visualização das condições ambientais
quanto à balneabilidade das praias.

INTRODUÇÃO
No mundo, as zonas costeiras apresentam
grande importância econômica e social, visto que
cerca de 3 bilhões de pessoas vivem a menos que 200
km da costa, e estima-se que em 2025 esse número
de habitantes possa aumentar para 6 bilhões
(COHEN et al., 1997).
Essas zonas possuem diversos tipos de
atividades, como pesca, tráfego marítimo, obras
costeiras, turismo e indústria. Tais atividades são em
geral responsáveis por problemas ambientais
significativos, como os relacionados ao lançamento
de esgotos sem tratamento nas praias e rios, despejo
de efluentes industriais, movimentação portuária e
disposição inadequada de lixo sólido (FERREIRA,
2008)
As deficiências na qualidade das águas
costeiras são tão relevantes na Baixada Santista
(região litorânea do Estado de São Paulo) que
acompanham sua própria história. Sua população já

Disposição Oceânica
Em todo o mundo, uma solução encontrada
para os esgotos gerados no litoral é a disposição
oceânica. O esgoto coletado é inicialmente
encaminhado a estações de pré-condicionamento,
para gradeamento e peneiramento, objetivando
remover os sólidos grosseiros e parte do material em
suspensão; a desinfecção ocorre através de adição de
cloro e, só após este pré-tratamento, o esgoto é
lançado ao mar por meio dos emissários
(LAMPARELLI, 2007).
Um emissário submarino constitui-se de
uma longa tubulação assentada no fundo marinho,
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Os municípios de Santos e de São Vicente
possuem onze praias, sendo seis pertencentes a
Santos e cinco a São Vicente. As praias santistas se
estendem da Ponta da Praia até a Praia da Divisa
(pertencente a São Vicente), ficando todas as praias
voltadas à baía. Já as praias de São Vicente
estendem-se da praia da Divisa até o interior do
Canal de São Vicente (Figura 1).

que em seu trecho final atinge grande profundidade, onde ocorre o lançamento do efluente
por meio de difusores (orifícios).
Como uma estação de pré-condicionamento
em geral não realiza nenhum tipo de tratamento
primário, o mar fica responsável por diluir e
depurar o material lançado.
Esta solução traz muitos benefícios para a
qualidade das praias, na medida em que afasta o
esgoto das mesmas, porém pode influenciar
negativamente o litoral, caso o sistema não seja bem
dimensionado e operado (ORTIZ; ARASAKI;
MARCELLINO, 2007).
O estuário de Santos/São Vicente,
seus canais e suas praias
O estuário de Santos/São Vicente e a Baía
de Santos (Figuras 1 e 2) são áreas muito impactadas
por diversas atividades antrópicas, que lançam em
suas águas grande quantidade de resíduos
industriais, lixo sólido e esgoto doméstico sem
tratamento. Essa perda de qualidade do ambiente
estuarino é consequência de ter em suas margens a
presença do maior porto da América Latina, o polo
industrial de Cubatão, moradias subnormais e a
drenagem dos municípios de Cubatão, Guarujá,
Santos e São Vicente e do Canal de Bertioga
(CETESB, 2008).

Figura 2 — Pontos 1 a 10, correspondentes às fontes de
lançamento de esgoto utilizadas nesse estudo

Essas praias são utilizadas por banhistas
principalmente durante o verão, período em que a
população desses municípios aumenta muito.
Segundo Cetesb (2008), as cinco praias de São
Vicente apresentaram, no ano de 2007, uma
variação de qualidade de suas águas entre regular e
péssima, sendo que as piores condições foram
observadas nas praias que ficam no interior do
Canal de São Vicente. Nesse ano, as praias de Santos
apresentaram classificação ruim em vários períodos
ao longo do ano.
Emissário Submarino de Santos
e os canais de drenagem
O emissário submarino de Santos,
construído pela Sabesp (Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo), entrou em
operação em 1979, tendo extensão atual de 4.432 m
(SP Notícias, 2009) e capacidade máxima de vazão
de 7.000 litros por segundo.
Apesar do afastamento do esgoto dos
centros urbanos com a disposição oceânica,
efluentes lançados pelo emissário submarino

Figura 1 — Estuário de Santos/São Vicente, a Baía de
Santos e suas praias

Os canais estuarinos de Santos e São Vicente
ligam a baía ao interior do estuário, fazendo com
que águas com baixa qualidade do estuário
cheguem à baía.
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Esses 10 pontos foram considerados, no presente
estudo, como as fontes de lançamento de esgoto
para a Baía de Santos.
Como exemplo de informações utilizadas
no presente trabalho, a figura 3 apresenta o número
de horas por mês em que a comporta do Canal de
drenagem 1 permaneceu aberta, no decorrer dos
anos de 2006 e 2007.

acarretam um incremento da carga de matéria
orgânica na Baía de Santos, aumentando a turbidez
da água e a deposição no fundo de sedimentos
finos.
Além
da
poluição
bacteriana,
o
enriquecimento com nutrientes provoca a
eutrofização das águas da baía (CETESB, 2008;
LAMPARELLI; ORTIZ, 2007).
Esse emissário, além de receber as
contribuições dos coletores de esgotos, recebe
também as águas dos canais de drenagem, que
foram construídos para drenar as águas das chuvas
do Município de Santos (Projeto do Eng. Francisco
Saturnino de Brito, em 1905).
Por outro lado, esses canais chegam até as
praias, em cujas saídas foram instaladas comportas
que são mantidas fechadas, bloqueando as descargas
na água do mar em períodos de pouca chuva; este
procedimento procura evitar a poluição das praias,
uma vez que todos os canais recebem uma carga de
poluição difusa por ligações irregulares, ao mesmo
tempo em que as comportas não permitem a
entrada de areia nos canais pela ação de correntes
litorâneas. Entretanto, na ocorrência de fortes
precipitações, essas comportas são abertas,
permitindo a saída das águas pluviais diretamente
para o mar, mas prejudicando a balneabilidade das
praias do município (SARTOR; DEGASPARI, 2000).

Modelagem Numérica
Modelos numéricos constituem uma ótima
metodologia para estudos da circulação e da
qualidade da água em estuários e zonas costeiras,
sendo muito utilizados em estudos de avaliação de
impacto ambiental, implementação e monitoramento de emissários submarinos e avaliação da
qualidade de águas balneares (SOUSA, 2008).
Um parâmetro muito importante, na
modelagem de dispersão de um indicador
bacteriano, é o decaimento, que simula a morte dos
microrganismos ao longo do tempo. Este parâmetro
pode ser expresso em valores de T90, que é definido
como o intervalo de tempo necessário para a
depuração de 90% das bactérias. De fato, a
representação matemática do decaimento, na
modelagem
da
dispersão,
constitui
parte
fundamental no estudo realizado.

METODOLOGIA
Modelo hidrodinâmico
Os movimentos na Baía de Santos foram
estimados a partir de resultados de modelo
numérico hidrodinâmico baseado no “Princeton
Ocean Model — POM” (BLUMBERG; MELLOR,
1987). O POM é um modelo tri-dimensional não
linear com as equações hidrodinâmicas completas
(para nível do mar, correntes, temperatura,
salinidade e densidade) cujas soluções são obtidas
em sistema de coordenadas sigma (que acompanha
o relevo submarino), considerando a separação de
modos e fechamento turbulento de segunda ordem
(MELLOR, 1998).
O modelo foi processado considerando
como forçantes: (1) as marés nos contornos abertos,
especificadas a partir dos resultados do modelo de
plataforma de Harari e Camargo (1994); (2)
variações do nível médio do mar nas bordas,
estimadas através da filtragem de observações do
nível do mar das estações costeiras de Cananéia e
Ubatuba, e também pelo modelo de plataforma de
Camargo e Harari (1994); (3) valores médios de

Figura 3 — Número de horas por mês, no decorrer dos
anos de 2006 e 2007, em que a comporta do canal 1
(Canal de Drenagem de Santos) ficou aberta.
Fonte: SEMAM - Santos

As posições dos canais de drenagem 1 a 6,
ao alcançarem as praias, são mostradas na figura 2,
que contém também a posição de descarga do canal
7, no Canal de Santos, que é o único que não possui
comporta de fechamento; a figura 2 também
apresenta a posição de descarga do emissário
submarino (Ponto 8) e as áreas de encontro dos
canais estuarinos de Santos e São Vicente com a
Baía de Santos (Pontos 9 e 10, respectivamente).
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três grupos, segundo as concentrações de coliformes
apresentadas por Braga et al. (2003); os valores
utilizados são as médias de suas medições nos anos
de 1998 e 1999. A concentração lançada pelo
primeiro grupo (que engloba os canais 1, 2 e 3) foi
de 3,82x105 coliformes (NMP/100 ml); pelo
segundo grupo (canais 4, 5 e 6) foi de 2,395x106
coliformes (NMP/100 ml); e pelo terceiro grupo
(canal 7) foi de 6x103 coliformes (NMP/100 ml).
Os valores de coliformes utilizados na
modelagem dos canais estuarinos de Santos e São
Vicente correspondem aos valores utilizados pelo
projeto Ecomanage (NEVES; BARETTA; MATEUS,
2008). Como o indicador modelado por este projeto
foi Escherichia coli (NEVES; BARETTA; MATEUS,
2008), os valores fornecidos receberam uma
conversão para os valores respectivos de coliformes
termotolerantes,
utilizando
como
base
as
concentrações limites de cada indicador de esgoto
presente na Resolução Conama nº 274 (valores
foram multiplicados por 1,25). O valor final
utilizado no modelo, para cada um dos dois canais,
foi de 6,625x105 coliformes (NMP/100 ml).
Para o Emissário Submarino de Santos foi
considerado o valor fornecido por Lamparelli e
Ortiz (2007), de 4,5x106 coliformes (NMP/100 ml),
que é da mesma ordem de grandeza do apresentado
pelo projeto Ecomanage para o emissário. A
profundidade de lançamento do contaminante foi
de 10 m, através de três pontos de grade,
representando de forma aproximada os 200 metros
ocupados pelos 40 orifícios difusores do Emissário,
pois a resolução do modelo (100 metros) não
permitiu a representação individual dos orifícios.
Visando simular a intrusão do contaminante pelos
difusores e sua diferença de densidade para a água,
foi considerada uma velocidade vertical adicional
nos pontos de grade com introdução do
contaminante, de 0,02 m/s, baseado em resultados
de modelos e informações dos operadores do
emissário.

temperatura e salinidade do estuário, fornecidos por
medições de projetos e estudos anteriores na área,
além de dados históricos; e (4) ventos de superfície,
disponibilizados pelo National Center for Environmental Prediction / National Center for Atmospheric
Research (NCEP/NCAR) (KALNAY et al., 1996). Esse
modelo hidrodinâmico foi intensamente utilizado
na reprodução de elevação do nível do mar e
correntes em regiões costeiras e de plataforma
(CAMARGO; HARARI, 2001; CAMARGO; HARARI;
FRANÇA, 2006; HARARI; CAMARGO, 1998, 2003;
HARARI et al., 2006). No presente estudo, uma
grade do modelo cobre a Baía de Santos e a
plataforma costeira adjacente, com espaçamento em
torno de 1 Km, como no trabalho de Harari e
Camargo (2003), e foi considerado um
aninhamento somente para a baía, com
espaçamento de 100 m.
Modelo de Dispersão de Esgoto
Para as simulações de dispersão de esgoto
em diferentes cenários, foi elaborado um modelo
numérico 3D de advecção — difusão - decaimento,
com esquema de diferenças finitas explícito, de
coordenadas lineares, resolução horizontal de 100 m
e vertical de 1 metro, escrito em Matlab 6.1. Como
premissa, o poluente modelado foi considerado
inerte, completamente miscível na água do mar, não
sofrendo efeito da gravidade (HARARI; GORDON,
2001).
A taxa de decaimento do contaminante
(T90) foi determinada utilizando equações
elaboradas por Yukselen et. al. (2003), que foram
produzidas a partir de experimentos empíricos. A
primeira equação determina o valor do T90 em
função da temperatura para o período noturno e a
segunda equação corrige o valor inicial,
considerando a influência dos raios solares. O
estudo de Yukselen et al. (2003) forneceu três
equações para o período do dia, segundo a taxa de
irradiação solar; no presente trabalho foi utilizada a
equação com valor intermediário de irradiação, de
49,7 cal/cm2.h.

Hidrodinâmica
O modelo hidrodinâmico foi processado
para os anos completos de 2006 e 2007, gerando
valores horários de correntes nos pontos da grade
que cobre a baía, em padrão tridimensional; esses
dados foram utilizados como entrada para o modelo
de dispersão, nos cálculos de advecção.
A circulação na Baía de Santos é bastante
complexa, com preponderância dos efeitos de maré;
os ventos, em geral, têm influência menor na baía,
mas se tornam mais importantes no caso de

Contaminante
O indicador utilizado na modelagem foi
coliformes termotolerantes. As fontes de poluição
modeladas foram os canais de drenagem do
município de Santos (pontos 1 a 7 da Figura 2), os
canais estuarinos de Santos e São Vicente (pontos 9
e 10) e o Emissário Submarino de Santos (ponto 8).
Os canais de drenagem foram divididos em
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intensificação dos ventos predominantes de
Nordeste ou quando ocorre a propagação de frentes
frias muito intensas a partir do Sul (HARARI;
GORDON, 2001).

Para facilitar a análise dos resultados, as
fontes de contaminação foram modeladas
separadamente — canais de drenagem, canais
estuarinos e emissário submarino. Tendo em vista o
grande número de resultados obtidos, foram
selecionados alguns resultados, em certos meses de
interesse.

Dispersão de esgoto
Também o modelo de dispersão de esgoto
foi processado para os anos de 2006 e 2007, de
forma contínua.
Nas análises, foi utilizado o valor limite para
a balneabilidade de 100 coliformes (NMP/100 ml),
ou seja, uma ordem de grandeza menor que o limite
estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 274 para
balneabilidade, de 1000 coliformes (NMP/100 ml).
Na modelagem da dispersão a partir do
emissário submarino, foram extraídas informações
de comprimento (Distância DNS) e largura de
pluma (Distância DLO) e distância entre a pluma e
a praia (Distância DPP).
Na avaliação da correlação da dispersão do
contaminante modelado com a hidrodinâmica,
foram consideradas defasagens de até ±12 horas,
para os resultados dos comprimentos de pluma e de
intensidades das correntes no ponto sobre o
emissário submarino, sendo ambos na camada de
superfície.

Canais de Drenagem
A condição mais crítica para a dispersão a
partir dos canais de drenagem é apresentada nas
figuras 5 e 6, com a concentração média mensal e o
número de horas em que a região ficou sob
influência da contaminação, sendo referentes a
março de 2006. Nessas figuras, os valores máximos
correspondem a 2x108 coliformes (NMP/100 ml) e
730 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 5 — Concentrações médias, em escala logarítmica,
referentes ao mês de março/2006 (na superfície), a partir
dos canais de drenagem

Exemplo de resultados de modelagem
hidrodinâmica se encontra na figura 4, com as
correntes muito intensas calculadas (para a
superfície), devido à intrusão de uma frente fria
muito forte.

Figura 6 — Número de horas no mês em que a região ficou
sob influência de concentração igual ou superior a 100
Coliformes (NMP/100mL), em março/2006 (superfície),
a partir dos canais de drenagem

Figura 4 — Correntes de superfície intensas na Baía de
Santos, em 23:00 GMT de 11 de fevereiro de 2007
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Para as fontes de poluentes nos canais
estuarinos de Santos e São Vicente, as condições
mais críticas foram as calculadas para dezembro de
2006 e janeiro de 2007, cujos resultados são
apresentados nas figuras 7 e 8. Para esses dois meses,
a
modelagem
indicou
valores
máximos
correspondentes a 1,78x109 coliformes (NMP/100
ml) e 730 horas, para concentrações a partir das
fontes poluentes dos canais estuarinos.

Canais Estuarinos

Emissário Submarino de Santos
Ao considerar a fonte de poluição no
emissário submarino de esgotos, a situação extrema
foi encontrada em abril de 2006, cujos resultados
são apresentados nas figuras 9 e 10, com máximos
de 1x108 coliformes (NMP/100 ml) e 715 horas.

Figura 7 — Concentrações médias, em escala logarítmica,
referentes aos meses de dezembro/2006 (“A”) e
janeiro/2007 (“B”) (na superfície), a partir dos canais
estuarinos

Figura 9 — Concentrações médias, em escala logarítmica,
referentes ao mês de abril/2006 (na superfície), a partir
do emissário submarino de esgotos

Figura 10 - Número de horas no mês em que a região
ficou sob influência de concentração igual ou superior a
100 Coliformes (NMP/100mL), em abril/2006 (na
superfície), a partir do emissário submarino de esgotos

Figura 8 - Número de horas no mês em que a região ficou
sob influência de concentração igual ou superior a 100
Coliformes (NMP/100mL), em dezembro/2006 (“A”) e
janeiro/2007 (“B”) (na superfície), a partir dos canais
estuarinos
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A figura 11 demonstra a esquematização dos
valores de comprimento (Distância DNS) e largura
de pluma (Distância DLO) e distância entre a pluma
e a praia (Distância DPP), na modelagem da
dispersão a partir do emissário submarino de
esgotos, bem como os valores médios mensais dessas
distâncias, no decorrer dos anos processados.

Figura 12 — Correlações de dados de dispersão de esgoto
e hidrodinâmica, com defasagens (“lags”) em horas

CONCLUSÕES
Canais de Drenagem
As maiores plumas provenientes dos canais
de drenagem foram observadas nos meses de maior
precipitação, indicando uma relação direta entre a
qualidade balnear das praias santistas e os índices
pluviométricos; essa relação também foi observada
por Sartor e Degaspari (2000).
O número de horas em que os canais de
drenagem permaneceram abertos, como também a
especificação de que canais foram abertos,
influenciaram diretamente no tamanho e forma da
área impactada pelas águas de má qualidade
provenientes dos canais.
A falta de mecanismo de comporta
bloqueando as descargas provenientes do canal 7
produz um efeito crônico de contaminação sobre as
águas do canal do porto (Canal de Santos), pois em
100% do tempo a região apresentou concentrações
iguais ou superiores a 100 coliformes (NMP/100
mL); note-se que mesmo o limite da Resolução
CONAMA
274/2000,
de
1000
coliformes
(NMP/100 mL) foi por diversas vezes ultrapassado
na região do canal 7, no decorrer dos
processamentos, em função de seu lançamento
contínuo de esgoto.
A hidrodinâmica costeira, principalmente a
maré, influencia bastante a dispersão das plumas
provenientes dos canais 3, 4, 5, 6 e 7, tendo menor
influência nos canais 1 e 2.

Figura 11 — Esquematização de comprimento e largura das
plumas do emissário, bem como a distância pluma — praia
(“A”). Valores mensais de DNS, DLO e DPP atingidos no
decorrer de 2006 e 2007 (“B”)

Correlação: Dispersão X Hidrodinâmica
Os resultados da correlação da dispersão
(comprimento da pluma) com a hidrodinâmica
(intensidade de corrente no emissário), para os
dados dos anos de 2006 e 2007, apresentaram valor
de 73% com defasagem zero. A maior correlação
entre os dados foi observada com -2 horas de
defasagem, com valor de 88%, para um intervalo de
confiança de ±2% (Figura 12).
Os resultados mostram que a dispersão da
pluma de esgoto demora 2 horas para completar a
resposta ao efeito da corrente marinha. Na
correlação obtida, é notória a existência de um ciclo
de correlação, gerado pela influência da maré no
processo de dispersão do esgoto (Figura 12).

Canais Estuarinos
Em vários períodos a pluma do Canal de
São Vicente impacta a Praia da Ilha Porchat. Por
outro lado, o Canal de Santos influencia a qualidade
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Isso se deve à presença desses canais na face das
praias, lançando suas águas com presença de esgoto
diretamente nas mesmas. A abertura das comportas
para liberação das águas do interior dos canais, em
direção ao mar, inviabiliza as praias para uso de
contato primário (recreação, prática de natação e
esportes aquáticos), prejudicando o lazer nas praias
santistas; por outro lado, caso não sejam abertas as
comportas, os canais transbordam, poluindo as
praias da mesma forma. Atualmente, a Sabesp
realiza um programa de remoção dos esgotos
lançados nos canais de drenagem, chamado “Canal
Limpo”, que foi iniciado em 2009, no canal 4. Com
esse programa se espera minimizar os problemas da
má qualidade das águas dos canais de drenagem.
Por outro lado, o fato do canal 7 não
possuir comporta de fechamento faz com que se
torne uma fonte permanente de poluentes para as
águas do Canal de Santos.
No caso das praias de São Vicente, as
principais fontes de contaminação são os canais de
drenagem e o canal estuarino de São Vicente.
Evidentemente, as áreas das desembocaduras dos
canais estuarinos de Santos e São Vicente são
diretamente afetadas pelas águas de má qualidade
provenientes das áreas interiores do estuário.
No período analisado, a pluma proveniente
do emissário submarino de esgotos praticamente
não alcançou nenhuma das praias de Santos e São
Vicente, ficando a uma distância mínima de 400 m
das mesmas.
As concentrações médias fornecidas pelo
modelo de dispersão apresentaram a mesma ordem
de grandeza de medições na Baía de Santos e
experimentos de modelagem de outros autores
(NEVES; BARETTA; MATEUS, 2008), o que
demonstra a potencialidade da modelagem
hidrodinâmica e de dispersão na avaliação da
qualidade das águas da Baía de Santos, bem como a
qualidade das simulações realizadas.

da Ponta da Praia, e pode chegar a influenciar até a
praia seguinte, Praia da Aparecida. A Praia do Góes
também recebe influência da pluma de
contaminante lançada pelo Canal de Santos (ver
localização das praias na Figura 1).
Devido à circulação costeira, as plumas
formadas pelos canais estuarinos apresentam
tendência de dispersão para Sul, na direção do mar
aberto, porém, na ocorrência de fenômenos
meteorológicos associados a frentes frias, pode
ocorrer dispersão para Norte, na direção das praias.
Emissário Submarino de Santos
As dimensões laterais da pluma do
Emissário Submarino de Santos têm tendência de
menores valores, se comparadas às de comprimento.
Isto indica uma menor diluição Leste-Oeste do
contaminante se comparado à diluição na direção
Norte-Sul, certamente devido à influência das
correntes, que atuam mais intensamente na direção
Norte-Sul.
De fato, correntes mais intensas e
duradouras na direção Norte-Sul foram responsáveis
pelos maiores comprimentos de pluma; essas
correntes são geradas por influência de fenômenos
meteorológicos extremos, como por exemplo
frentes frias.
No período analisado (os anos de 2006 e
2007) as dimensões médias das plumas com valores
iguais
ou
superiores
a
100
coliformes
(NMP/100mL) não alcançaram as praias, chegando
no máximo a 400 m das mesmas.
As concentrações médias fornecidas pelo
modelo de dispersão apresentaram a mesma ordem
de grandeza de medições realizadas na Baía de
Santos pelo Projeto Cirsan (SARTOR; DEGASPARI;
FERREIRA, 2008) e experimentos de modelagem na
Baía e estuário do Projeto Ecomanage (NEVES;
BARETTA; MATEUS, 2008). Isto demonstra a
potencialidade da modelagem hidrodinâmica e de
dispersão na avaliação da qualidade da água da Baía
de Santos, bem como a qualidade das simulações
realizadas.
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Numerical Modeling Of Hydrodynamics
Sewage Dispersion In Santos Bay, SP

And

ABSTRACT
Littoral zones are economically and socially very
important places, and usually subject to different types of
impact, including the discharge of sewage without
appropriate treatment. The present study aims at relating
contamination by sewage in the water to the hydrodynamics
of Santos Bay, São Paulo, Brazil. showing the results on
maps that indicate sewage dispersion. For this purpose,
three-dimensional hydrodynamic and dispersion models
were implemented, which were processed for the years of
2006 and 2007, to simulate the currents and distribution
of pollutants. The sources of contaminant were the
drainage canals of the Municipality of Santos, the
estuarine channels of Santos and São Vicente, and ,
finally, the Marine Outfall for Sewage in Santos. The
results showed that the greatest source of influence for
batheability at the beaches of the Municipality of Santos is
not the marine outfall, but raher the drainage canals. The
mean concentrations supplied by the dispersion model
presented the same order of magnitude in measurement in
Santos Bay, which demonstrates the potential of
hydrodynamic modeling and dispersion in assessing the
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RESUMO
A representação dos efeitos de forma do canal no escoamento uniforme livre, com base em dados experimentais, feita
por Kazemipour (1979) e Kazemipour e Apelt (1980) resultou em um procedimento para cálculo do escoamento uniforme em
canais retangulares e circulares lisos. Este método, denominado método de Kazemipour, possibilita por meio da adequação do
fator de atrito para tubos lisos pressurizados, o cálculo do escoamento uniforme em canais lisos. Posteriormente, Goldfarb e
Cabral da Silva (2007) modificaram o método para o formato explícito, e foi confrontado por estes autores com a equação de
Manning para o cálculo do escoamento em canais circulares lisos, demonstrando-se a superioridade deste novo método. Cabral da Silva e Abreu (2010) e Costa et al. (2011) adaptaram e testaram o novo método para canais retangulares lisos,
obtendo também sucesso. Neste trabalho mostra-se a aplicação feita com os dados de seções triangulares de canais lisos devidos a Powell e Posey (1959) de Pimenta (1966). Os resultados demonstraram mais uma vez a superioridade do novo método
quando comparado com a equação de Manning.
Palavras-chave: Escoamento em canais triangulares. Resistência ao escoamento. Efeitos de forma no escoamento uniforme.

lhança do escoamento em tubos circulares pressurizados, o que realmente não ocorre. Além disso, a
representação da forma da seção transversal somente pelo raio hidráulico tem-se mostrado insuficiente
conforme alguns autores como Shih e Grigg (1967).
Outras equações, como a conhecida fórmula de
Manning, não levam em conta os efeitos da viscosidade da água, que, como se sabe, é dependente da
sua temperatura.
Um método de cálculo bastante consistente
foi desenvolvido por Kazemipour (1979) e Kazemipour e Apelt (1980) a partir de considerações da
análise dimensional, objetivando a adequação à
formulação universal de perdas de carga. Neste método, a geometria do canal é representada pela razão de aspecto do canal e pela relação perímetro
molhado/raio hidráulico. O fator de atrito para
canais é obtido através da multiplicação desse fator
para tubulações pressurizadas, empregando-se a
formulação universal de perdas de carga, por um
parâmetro adimensional denominado fator de forma.
A consideração do fator de forma, na verdade, busca a introdução dos efeitos das correntes
de circulação e da distribuição não uniforme da
tensão de cisalhamento ao longo da fronteira do
escoamento à superfície livre, na formulação basea-

INTRODUÇÃO
Desde o trabalho de Chezy - século XVIII —
não foram poucos os pesquisadores que se dedicaram à busca de uma formulação satisfatória para o
cálculo do escoamento uniforme em canais. No
entanto, as pesquisas por melhores equações para
esse cálculo foram intensificadas principalmente a
partir da década de 1930, com base na teoria da
camada limite e dedução das equações de resistência
hidráulica para escoamento em tubos por Von Karman e Prandtl. Assim, Keulegan (1938) foi um dos
pioneiros a utilizar estas equações visando obter
melhores fórmulas para o cálculo de vazão em canais similares às utilizadas para o escoamento em
tubos. Contudo, as formulações utilizadas para a
determinação da influência da forma da seção transversal, na resistência ao escoamento uniforme livre,
ainda não têm se mostrado como conclusivas e consideradas definitivas. A principal limitação destas é a
consideração de que a tensão de cisalhamento na
fronteira do escoamento seria constante, à seme*
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onde: fc é o fator de atrito para canais abertos,  é o
parâmetro de forma do método de Kazemipour e f
é o fator de atrito para tubos pressurizados.
O parâmetro de forma  do método de Kazemipour é calculado através da razão entre dois
outros, denominados primeiro e segundo parâmetros de forma do método de Kazemipour. No caso
de escoamento de tubos à seção plena, ter-se-ia 
igual à unidade.
O primeiro parâmetro adimensional, 1, utilizado no método de Kazemipour, para o cálculo do
escoamento turbulento uniforme em canais circulares, é calculado usando-se a Equação [2].

da na teoria da turbulência, para tubos circulares
sob pressão. Evidentemente, no escoamento em
tubos circulares à seção plena, estes fenômenos não
comparecem (CABRAL DA SILVA, 1993). O efeito
da viscosidade da água é introduzido através do
termo viscosidade cinemática na equação de Von
Karman, base do equacionamento de Kazemipour.
Já Goldfarb (2002) e Goldfarb e Cabral da
Silva (2007) modificaram o método de Kazemipour,
introduzindo o coeficiente de atrito do escoamento
em canais, na formulação para tubos circulares lisos
devido a Von Karman, resultando em uma formulação monômica bastante eficaz. Também testaram o
modelo com dados para canais circulares lisos demonstrando sê-lo mais eficiente do que a formulação de Chezy com coeficiente de Manning.
Nessa mesma direção, Cabral da Silva e Abreu (2010) aplicaram esse novo método modificado por Goldfarb e Cabral da Silva (2007) para canais
retangulares lisos, comparando-o com a fórmula de
Manning, utilizando os dados de escoamento uniforme devidos a Rajaratnam e Muralidhar (1969) e
Tracy e Lester (1961), tendo concluído pela sua
superioridade. De maneira semelhante, um novo
teste foi feito por Costa, Costa de Melo e Cabral da
Silva (2011), desta feita com os dados de Pimenta
(1966), tendo obtido sucesso frente a aplicação da
fórmula de Manning.
Neste trabalho são mostradas aplicações do
novo método utilizando-se dados de escoamento
uniforme de canais triangulares lisos, devido a Pimenta (1966) e Powell e Posey (1959), tendo sido
obtidos, mais uma vez, resultados melhores do que
os gerados com a tradicional fórmula de Manning.

1 = (P/B)1/2

onde: P é o perímetro molhado da seção transversal
do escoamento, e B a largura de topo do canal.
O segundo parâmetro do método de Kazemipour, 2, é outro parâmetro de forma, apresentado em forma de gráfico, função da razão de aspecto
B/yav e obtido a partir de dados experimentais, com
yav sendo a profundidade efetiva do escoamento e
igual a A/B, e A área da seção transversal do escoamento.
O segundo parâmetro foi escolhido de forma que a combinação de 1 e 2 possibilitasse o
ajuste dos valores do fator de atrito para canais abertos, tornando-os iguais aos valores dos fatores de
atrito para tubulações pressurizadas, para um mesmo número de Reynolds.
Uma vez obtidos os dois parâmetros de forma, a razão entre essas grandezas fornece o parâmetro  que representa a influência da geometria da
seção transversal do escoamento na sua resistência.
A Equação [3] apresenta a expressão para cálculo
deste parâmetro,

METODOLOGIA

 = 1/2

O Método de Kazemipour

(3)

onde:  é o parâmetro adimensional de forma, já
definido no método de Kazemipour.

O método de Kazemipour, desenvolvido por
Kazemipour (1979), para o cálculo do escoamento
turbulento uniforme em canais lisos a partir das
equações de perda de carga para tubos pressurizados. Para tanto, o fator de atrito das equações para
tubos pressurizados é substituído pelo fator de atrito
para canais abertos, calculado conforme a Equação
[1],
fc =  f

(2)

Simplificação do parâmetro de forma
de Kazemipour
Na simplificação proposta por Cabral da Silva (1995), a partir dos dados de Shih e Grigg (1967)
e de, Tracy e Lester (1961) para a representação do
fator de forma  devido a Kazemipour, procurou-se
ajustar a curva mais simplificada que representasse o
fator de forma de maneira que em expressões simples descrevessem melhor a variação desse parâmetro com a razão de aspecto do escoamento, B/yav. Já

(1)
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Goldfarb e Cabral da Silva (2007), de forma semelhante a Kazemipour, calibraram o parâmetro 
para seções circulares lisas, utilizando distribuições
de tensão de cisalhamento e dados experimentais.
No mesmo trabalho, Goldfarb e Cabral da Silva mostraram a pouca variabilidade do parâmetro , abrindo a possibilidade de sua determinação fazendose uso de dados experimentais.

de aspecto e a variação dos valores com tendência
semelhante dos pontos obtidos experimentalmente,
e do modelo, para os valores menores, permitiram a
inferência da validade do método.
A aplicação explícita do Método de KAZEMIPOUR
Goldfarb e Cabral da Silva (2007) desenvolveram a formulação, descrita a seguir, de caráter
genérico quanto à forma do canal. A equação universal para cálculo da perda de carga por unidade
de comprimento, para tubulações pressurizadas,
quando aplicada para dutos de seção circular, na
qual o diâmetro é igual a quatro vezes o raio hidráulico, pode ser apresentada conforme as Equações
[6] e [7]:

Validação analítica do Método de Kazemipour
A partir das equações para cálculo da resistência ao escoamento uniforme em canais livres e,
associando os efeitos de forma à distribuição não
uniforme da tensão de cisalhamento no perímetro
molhado, Cabral da Silva (1993), desenvolveu uma
metodologia para determinação analítica do parâmetro de forma, denominado t. Considerando as
curvas da distribuição da tensão de cisalhamento ao
longo do perímetro molhado, a formulação para
este parâmetro pode ser apresentada na Equação
[4], como:

t 

1  ( p)
dp
P 0  0

f 

8 gJR
V2

V

8 gJR
f

P

(7)

onde: f é o fator de atrito para tubulações pressurizadas, J a perda de carga por unidade de comprimento e V a velocidade média do escoamento na
tubulação.
Para se aplicar as Equações [6] e [7] no cálculo do escoamento em canais abertos, conforme a
metodologia de Kazemipour, substitui-se na Equação [6] o fator de atrito para canais apresentado na
Equação [1]. Neste procedimento, considerando-se
canais com pequenas declividades, a perda de carga
por unidade de comprimento J pode ser substituída
pela declividade do fundo do canal S, obtendo-se as
Equações [8] e [9].

(4)

onde: t é o parâmetro de forma apresentado por
Cabral da Silva (2003); (p) é a função que representa a distribuição da tensão de cisalhamento ao
longo do perímetro molhado P para uma seção
definida do escoamento uniforme, sendo p uma
variável independente de posição ou distância (P  p
0), e o é a tensão de cisalhamento média, calculada através da Equação [5],

o =  g R S

(6)

(5)

onde:  é a massa específica da água; g a aceleração
da gravidade; R é o raio hidráulico do escoamento e
S a declividade do fundo do canal.
Goldfarb e Cabral da Silva (2007) obtiveram
a curva de t em função da profundidade relativa
y/D para seções circulares lisas, com D sendo o diâmetro do canal, tendo obtido comportamento semelhante desta curva à apresentada de  por Kazemipour para canais circulares lisos.
O modelo desenvolvido ainda é de concepção simplificada, uma vez que considera apenas as
variações da tensão de cisalhamento, ao longo do
perímetro molhado. Mesmo assim, a quase coincidência entre  e t, para os valores maiores da razão

fc 

Vc 

8 gSR
Vc 2
8 gSR
fc

(8)

(9)

onde: fc é o fator de atrito para canais abertos, S a
declividade, que no caso representa a perda de carga por unidade de comprimento, e Vc a velocidade
média do escoamento no canal.
Aplicando-se a Equação [1] em [9] e comparando o resultado com a Equação [7], obtém-se a
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A fim de se ter comparações entre os valores
da vazão através dos métodos descritos pelas Equações [12] e [13], calculou-se o erro absoluto relativo
médio — MARE, definido conforme a Equação [14].

relação entre as velocidades médias para tubulações
pressurizadas e canais abertos:

Vc 

1



V
(10)

MARE 

A relação entre as velocidades, apresentada
na Equação [10], revela que, para um mesmo número de Reynolds, a velocidade média do escoamento no canal é menor do que na tubulação pressurizada, visto que o parâmetro de forma do método
de Kazemipour é sempre numericamente superior à
unidade. Nesse caso, a Equação [1] confirma esta
análise quando demonstra, nas mesmas condições, o
fator de atrito para canais fc maior do que o fator de
atrito f para tubulações pressurizadas.
A Equação [11], devida a Von KarmanPrandtl, para cálculo do escoamento em tubulações
pressurizadas de paredes lisas, se escreve como,

1
f

 2 Log

Re

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados experimentais de canais triangulares aqui utilizados foram obtidos por Pimenta
(1966) e Powell e Posey (1959). Esses conjuntos de
dados foram objeto de análises de consistência, tendo sido descartadas diversas realizações do total de
dados disponíveis, conforme números mostrados na
tabela 1. Os critérios utilizados na análise de consistência foram baseados nos valores da relação fc/f: se
menores do que a unidade ou muito maiores do que
os previstos pelos modelos matemáticos para as seções retangulares e circulares, ou seja, maiores do
que 1,6. Assim, apenas foram considerados os dados
cujos valores de  variavam entre 1 e 1,6, tendo sido
descartadas 127 realizações do primeiro conjunto e
84 do segundo. Os canais triangulares lisos referidos
têm ângulo externo de 45(Figura 1) e os números
mínimo e máximo de Froude e de Reynolds encontram-se na tabela 1, entre outros parâmetros. Para os
dados de Pimenta (1966) a temperatura não era
determinada para cada realização, pelo que se tomou como igual a 20C, normalmente adotada para
experimentos de laboratório, e viscosidade cinemática da água correspondente a 1,01 x 10-6 m2/s.

(11)

onde: Re é o número de Reynolds do escoamento.
Para possibilitar a aplicação da Equação [11] no
cálculo de canais em escoamento à superfície livre,
substitui-se na Equação [11], as Equações [1], [8] e
[10]. Nesse caso, pode-se explicitar a velocidade
média do escoamento no canal Vc, a qual multiplicada pela área da seção transversal fornece uma
expressão para o cálculo da vazão volumétrica escoada,

Qc 

4A
ψ


gRS 

2 gRS Log  4,51R

v 


(12)

onde: Qc é a vazão volumétrica escoada no canal, S a
declividade do fundo do canal, e  a viscosidade
cinemática da água.
Os resultados obtidos da Equação [12], no
cálculo do escoamento em canais triangulares lisos,
são comparados com os resultados advindos da equação de Manning, na forma da Equação [13]:

Qc 

A 2 / 3 1/ 2
R S
n

(14)

onde: MARE é o erro absoluto relativo médio, Qcalc
vazão calculada através das equações descritas, Qobs a
vazão observada referente, sendo i a ordem da realização e m o número total delas.

f

2,51

1 m
 (Qcali - Qobsi) / Qobsi
m i 1

(13)

onde: n é o coeficiente de rugosidade de Manning
das paredes do canal.

Figura 1 — Esquema da seção utilizada nos experimentos
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Tabela 1 — Dados experimentais utilizados, faixas de variação das vazões, temperaturas da água,
profundidades, números de Froude e Reynolds
Dados

Realizações
utilizadas

Faixa de Vazões
(x103 m3/s)

Temperatura
da água (C)

y (m)

Nº de
Froude

Nº de Reynolds
(x104)

Powell e Posey
(1959)
Pimenta (1966)

30

1,7 — 1.098,4

6,8 - 16,1

0,07 - 0,70

0,42 - 2,72

2,43 — 242,13

62

0,5 — 80,0

20

0,03 - 0,20

0,19 - 2,00

1,27 — 67,85

Figura 2 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de y/ymáx para os dados de Powell e Posey (1959)

os dados de Powell e Posey (1959), e n = 0,0092 para
os dados de Pimenta (1966) foram calculados como
os valores que otimizam os resultados, através do
critério do menor MARE, e são caracterizados como
de canais hidraulicamente lisos.
O gráfico da figura 2, vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de y/ymáx, mostra a aplicação da Equação [12] bem como os devido à formulação de Manning, para os dados de Powell e Posey
(1959). Ficou evidente, a partir da leitura da figura
2, serem melhores os resultados advindos da Equação [12], com os fatores de forma simplificados, em
detrimento dos produzidos pela aplicação da equação de Manning, para qualquer valor de y/ymáx considerado.

Os canais utilizados por Powell e Posey tinham revestimento de placas de metal polido e os
de Pimenta, borracha lisa.
Para o valor de  utilizado na Equação [12],
uma vez que não foram construídos modelos matemáticos com base nas curvas de tensão de cisalhamento como nos casos das seções retangulares e
circulares, foi determinado o valor que produzia o
menor MARE para os dois conjuntos de dados. Assim, o valor igual a 1,16 foi determinado como o
melhor para a seção triangular lisa.
Nas vazões calculadas através da equação de
Manning, o valor utilizado para o coeficiente n, que
representa a rugosidade das paredes do canal, foi
escolhido de forma que proporcionasse os melhores
resultados para os valores calculados através desta
equação. Desta forma, os valores de n = 0,0095 para
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Figura 3 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de y/ymáx para os dados de Pimenta (1966)

Tabela 2 - Valores do MARE (%) para as aplicações aos dados experimentais

Dados

Equação [12]

Powell e Posey (1959)
Pimenta (1966)

0,959
2,380

Já a figura 3 apresenta as vazões adimensionalisadas em função de y/ymáx, calculadas também
através da Equação [12] e da equação de Manning,
para os dados de Pimenta (1966).
Os valores dos erros absolutos relativos médios, MARE, das vazões calculados através das Equações [12] e [13] estão mostrados na tabela 2.
A aplicação da Equação [12], com os resultados mostrados na figura 3, não indicou indubitavelmente a partir de análise visual do gráfico, em
princípio, resultados melhores do que os fornecidos
pela equação de Manning, para a faixa de y/ymáx
considerada.
No entanto, os menores valores do MARE
mostrados na tabela 2 indicam serem os melhores
resultados os da aplicação da Equação [12] em detrimento dos resultados advindos da aplicação da
Equação [13] devido a Manning, principalmente
para o segundo conjunto de dados.

Manning
(Equação [13])
1,026
3,068

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Equação [12] mostrou-se com desempenho superior à equação de Manning no cálculo do
escoamento em canais retangulares lisos para os
dados utilizados. De fato, os valores dos erros absolutos relativos médios das vazões calculadas referentes às observadas, MARE, demonstraram a superioridade da Equação [12] frente à Equação de Manning
[13]. Vale salientar que entre os testes realizados e
referidos com este novo método, os resultados mais
próximos foram os apresentados neste trabalho. Os
das seções retangulares e circulares resultaram em
valores de MARE bem maiores para os calculados
com a fórmula de Manning.
A Equação [12] é do tipo explícito, embora
deduzida com consideração da expressão de caráter
implícito de Von Karman-Prandtl para cálculo do
escoamento em tubulações pressurizadas de paredes
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CABRAL DA SILVA, T. Efeitos de forma na resistência
ao escoamento uniforme em canais. 1993. 85 p. Tese
(Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 1993.

lisas, revelando uma vantagem considerável em relação à aplicação do método de Kazemipour original e
à formulação apresentada por Kazemipour (1979).
A Equação [12] foi pioneiramente deduzida
por Goldfarb e Cabral da Silva (2007), apropriada à
aplicação ao escoamento à superfície livre, ou pressurizada em tubos se considerada a seção circular,
segundo o parâmetro de forma, para regime turbulento liso em condição de escoamento crítico ou
sub-crítico, sendo independente do intervalo y/ymáx.
Portanto, é genérica quanto à forma ou à razão de
aspecto, ou profundidade relativa. No entanto, a
validação feita e mostrada nesse trabalho, na fase
livre, é limitada aos valores de y entre 0,03 m e 0,70
m. Os números de Froude dos dados utilizados variaram entre 0,19 e 2,72, enquanto que os números
de Reynolds variaram de 1,27 x 104 e 242,13 x 104
abrangendo escoamentos classificados tanto como
subcríticos como supercríticos.
A simplicidade das equações apresentadas
para o cálculo do escoamento à superfície livre em
canais lisos pode possibilitar a construção de novos
modelos matemáticos de maior eficiência para a
avaliação de sistemas que se utilizam desse tipo de
canal.
Observa-se, finalmente, que este trabalho
ainda merece a continuação de pesquisas para complementação, no que se refere aos procedimentos
experimentais, especialmente em canais rugosos,
haja vista os resultados bem sucedidos com escoamento uniforme nas seções retangular, circular e
triangular.
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Uniform Flow Calculation Based On The Modified
Friction Coefficient: New Applications To
Experimental Data On Smooth Triangular
Channels
ABSTRACT
The representation of the shape effect of the
channel in uniform flow calculation, performed by
Kazemipour and Apelt (1979, 1980), based on
experimental studies, has generated a procedure named
method of Kazemipour. This method, through the adaptation of the friction factor, facilitates the adaptation of the
friction factor, the calculation of the uniform flow in
smooth channels by the use of the equations for pressurized
tubes. Later, Goldfarb and Cabral da Silva (2007) modified this method to the explicit format. This new explicit
method was confronted by these authors with the use of
Manning’s equation for the calculation of flow in smooth
circular channels and it proved more efficient. Once more,
Cabral da Silva and Abreu (2010) and Costa et al.
(2011) used the new method for smooth rectangular chan-
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RESUMO
A avaliação ambiental integrada é necessária para o licenciamento ambiental de hidrelétricas e permite hierarquizar trechos de rios e de bacias com base em fragilidades ambientais, com dados abrangentes a toda a bacia, importantes para
a detecção de variações ambientais em relação às obras no meio e ao meio nas obras. A análise é constituída de três blocos:
físico, biótico e antrópico. Este trabalho apresenta a metodologia elaborada para avaliação do meio físico, envolvendo cinco
aspectos: Geologia e Geomorfologia, Estabilidade de Encostas, Fragilidade à Erosão, Áreas de Mineração e Contaminação
das Águas Superficiais e Subterrâneas (aquíferos). Cada aspecto foi constituído de variáveis, as quais foram transformadas
em uma escala de valores de 0 a 255 bytes para facilidade de armazenamento e processamento computacional, sendo um a
maior fragilidade e 255 a menor fragilidade. Em sistema de informações geográficas foram gerados mapas para cada aspecto, e o cruzamento destes aspectos, com pesos decididos pela comunidade do grupo de trabalho do projeto, gerou um mapa
para o bloco físico.
Palavras-chave: Hidrelétricas. Bacia hidrográfica. Fragilidade ambiental.

dos e antevendo a necessidade de sua aplicação em
outras bacias, o MMA buscou parceria com a UNIPAMPA e UFSM para a realização do projeto “Desenvolvimento metodológico e tecnológico para
avaliação ambiental integrada aplicada ao processo
de análise de viabilidade de hidrelétricas” (FRAGRIO), visando atender a demanda resultante de um
Termo de Compromisso firmado entre o Ministério
das Minas e Energia (MME), MMA, IBAMA, Advocacia Geral da União (AGU), Empresa Energética
Barra Grande S.A. e Ministério Público Federal
(MPF), com diretrizes metodológicas elaboradas de
acordo com o MMA, Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luiz Roessler-RS (FEPAM),
FATMA (Fundação do Meio Ambiente-SC), EPE
(Empresa de Pesquisa Energética) e Comitê de Gestão Integrada de Empreendimentos de Geração do
Setor Elétrico. O projeto atendeu a área da bacia
hidrográfica do Médio e Alto Rio Uruguai.

INTRODUÇÃO
Avaliação Ambiental Integrada de Bacias
Hidrográficas, com o enfoque abordado neste artigo, consiste na análise integrada de uma bacia hidrográfica à luz de uma abordagem metodológica
que permita hierarquizar trechos de rios e de bacias
com base em análises de fragilidades ambientais,
visando subsidiar a construção de políticas, planos e
programas, preferencialmente em uma etapa anterior ao processo de Licenciamento Ambiental.
Quando em 2003 o IBAMA passou a exigir
no licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas
que a bacia hidrográfica fosse considerada como
área de influência dos estudos, conforme determina
a Resolução CONAMA nº 01/86, o Ministério do
Meio Ambiente (MMA) adotou a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de Bacia Hidrográfica como
estratégia para a redução dos conflitos nos licenciamentos e, no início de 2004, iniciou uma série de
discussões com o Ministério de Minas e Energia —
MME relativo a essa questão.
Após a realização de algumas AAIs, percebendo a necessidade de aprimoramento dos méto

MODELO DE FRAGILIDADES AMBIENTAIS
As Fragilidades Ambientais refletem o potencial de
degradação na qualidade ambiental do meio como
resposta a qualquer perturbação dos padrões e processos. O modelo de fragilidades ambientais deve ser
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Universidade Federal de Santa Maria
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A evolução dessa perspectiva passa pela
construção de soluções que levam em conta a heterogeneidade das bases de dados, as diferenças regionais, estaduais e institucionais, bem como a identificação de variáveis que consideram as diversidades
de ambientes regionais e que sejam significativas e
sensíveis para a identificação de gradientes ambientais relacionados à implantação de barramentos.
Para alcançar o objetivo de hierarquizar os
trechos de rio segundo a maior ou menor fragilidade à implantação de empreendimentos hidrelétricos, os resultados do modelo do meio físico devem
ser cruzados com os mapas resultantes dos meios
biótico e antrópico numa relação de pesos iguais. A
hierarquização é realizada então, sobrepondo os
trechos da drenagem obtidos dos diversos cenários
analisados (diferentes combinações de implementação de empreendimentos, que originam as várias
configurações de fragmentações da drenagem) ao
mapa da análise integrada. O valor médio obtido de
cada trecho é utilizado para a classificação.
Este artigo apresenta a construção do modelo de avaliação de fragilidades ambientais para representar somente o bloco do meio físico, parte do
estudo de desenvolvimento metodológico realizado
no Projeto FRAG-RIO, o que não permite por si só
hierarquizar trechos de rios.

capaz de espacializar esse potencial, de modo a
permitir diferenciar as regiões segundo o grau relativo de maior ou menor fragilidade, por meio de
indicadores que refletem alterações possíveis nos
diferentes componentes do meio em função das
possíveis alterações no mesmo. Pelo elevado número
de variáveis indicadoras, as quais são tratadas de
forma integrada, o modelo de fragilidades ambientais é na sua essência um modelo multicritério. Nesse tipo de modelo atribui-se um índice (nota final,
valor síntese) a um processo (objetivo da valoração)
em função de diferentes aspectos valorados por
critérios pré-definidos.
Além disso, o modelo de fragilidades ambientais, distingue-se de zoneamento ambiental, definido pelo Decreto 4.297/2002 como um “instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e
atividades públicas e privadas”, pois como um instrumento que gera informações, possibilita a definição de diretrizes que servem como balizadores do
ordenamento, mas não constituem em si um zoneamento, podendo subsidiar planos, licenciamento
ambiental e tomadas de decisão.
O desenvolvimento do modelo teve como
ponto de partida o estudo “Análise de Fragilidades
Ambientais da Bacia Hidrográfica dos rios ApuaêInhandava”, desenvolvido pela FEPAM (FEPAM,
2005), na região hidrográfica do rio Uruguai, em
parceria com a Universidade Federal de Santa Maria
— UFSM.
A ideia de avaliar integralmente o ambiente
da bacia hidrográfica permite hierarquizar trechos
de rios e de bacias com base em fragilidades ambientais, utilizando dados que estejam disponíveis
para toda a bacia em estudo, e que sejam significativos e sensíveis para a identificação de variação ambiental em relação a barramentos. Estes dados são
divididos em três grandes blocos, assim chamados de
blocos físico, biótico e antrópico.
Toda a análise parte de um modelo conceitual que entende o rio como um sistema contínuo,
conectando todos os pontos da bacia até o seu exutório, com as variáveis sendo analisadas por um sistema de informações geográficas que permite o
detalhamento da distribuição das informações sobre
toda a área da bacia hidrográfica em estudo, em um
modelo digital raster pixel a pixel. O resultado desta
avaliação ambiental integrada não define se algum
empreendimento é viável ou não, mas organiza as
informações disponíveis para que o órgão ambiental
possa tomar a decisão com o conhecimento mais
completo possível da situação ambiental da bacia
hidrográfica.

METODOLOGIA
A construção do modelo conceitual para avaliação da fragilidade ambiental das bacias hidrográficas do Alto e Médio Uruguai foi realizada com
base em reuniões periódicas com as equipes, por
meio do consenso obtido a partir da experiência
qualitativa dos técnicos que formaram o “Grupo de
Trabalho” do projeto FRAG-RIO, o qual inclui especialistas do MMA, FEPAM e FATMA, dos Comitês de
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, bem como
da equipe de especialistas do projeto. As reuniões
objetivaram a discussão permanente da metodologia, da adequada seleção de variáveis indicadoras e
dos pesos a serem atribuídos nas análises de multicritérios.
A definição dos critérios de seleção de variáveis é um passo extremamente importante para a
metodologia proposta, porque tem que se relacionar
com o modelo conceitual e ser disponível em toda a
área da bacia hidrográfica. A escala da base cartográfica selecionada para a bacia nem sempre pode
ser aplicada a todas as variáveis, desta forma, mapas
com menor detalhamento darão um maior grau de
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O modelo está organizado em três níveis de
modelagem: um conjunto de variáveis forma um
aspecto, e um conjunto de aspectos forma um bloco.
Neste modelo, a síntese dos mapas dos blocos físico,
biótico e antrópico forma o mapa final da avaliação
ambiental integrada. Cada bloco é formado por
aspectos relevantes indicativos de processos geradores de impactos: das obras no meio e do meio nas
obras. Cada aspecto é resultante do equacionamento de variáveis indicadoras de estado, mapeáveis em
100% da área.
A dinâmica de aplicação dessa abordagem
deve prever, após a obtenção dos cruzamentos, expedições a campo para realizar a consistência do
mapa de fragilidades resultante com o que se constata na realidade a campo.

incerteza à qualidade global do modelo de análise
de fragilidades ambientais. Além disto, estas variáveis
devem ter algumas propriedades, tais como a) importância dada pela equipe multidisciplinar aos
processos mais significativos que são representados
pelos mapas e sua relativização em relação aos outros; b) discriminância do mapa em relação a espaços e empreendimentos, ou seja, poder distinguir
onde é melhor ou pior em função de sua maior ou
menor variabilidade espacial; c) consistência entre
os produtos da análise e a realidade verificada a
campo pela equipe multidisciplinar. Além disto,
deve ser considerada nos resultados a hierarquização de trechos e cenários, a identificação de áreas
com fragilidades maiores e menores.
A modelagem das fragilidades ambientais é
espacialmente distribuída, a partir de mapas básicos
ou temáticos, que combinados e classificados com a
maior capacidade de gerar ou sofrer impactos, dão
origem a mapas de fragilidades ambientais, auxiliando a tomada de decisão sobre quais áreas apresentam maior ou menor potencial para a implementação de empreendimentos hidrelétricos. São elaborados dois tipos de mapas: de fatores e de restrição.
Dos cruzamentos sucessivos destes mapas são gerados os mapas-síntese, que contém informação agregada e por isto reduzem as incertezas, facilitando a
tomada de decisão pela autoridade ambiental.
A padronização das variáveis contínuas é
necessária, de modo que possa haver cruzamento
das informações. Isto envolve a transformação da
escala das variáveis, de modo que todas elas sejam
expressas no mesmo intervalo de grandeza, por
exemplo zero e um. Os mapas de fatores variam de
zero (restrição absoluta) a um (sem restrições).
Entretanto, para otimizar o armazenamento e processamento das informações no software de geoprocessamento, a escala utilizada é a de bytes, com 256
valores (0 a 255). Os mapas de restrições tem somente dois tipos de área: sem restrições e restrição
absoluta. Assim, são apresentados em escala booleana, valor zero para áreas onde há restrição absoluta
e um para áreas sem restrição.
Os mapas síntese representam o resultado
final do cruzamento das informações que expressam
o grau de fragilidades ambientais, com equacionamento desenvolvido pixel a pixel, de forma georreferenciada. Um primeiro modelo a ser usado é a soma
ponderada dos mapas de fatores, resultando num
valor VA, onde VA= ∑ (F1*p1) = F1*p1 + F2*p2+
.....+ Fn*pn, onde F é o fator ou aspecto considerado; p é a ponderação do fator e n é o número de
fatores considerados.

RESULTADOS
O Modelo do Bloco do Meio Físico
O modelo foi construído a partir de reuniões realizadas com o Grupo de Trabalho do projeto
FRAG-RIO. O bloco do meio físico ficou definido
como a composição dos seguintes aspectos a serem
trabalhados para avaliação da fragilidade ambiental:
Geologia e Geomorfologia, Estabilidade de Encostas, Fragilidade à Erosão, Áreas de Mineração e Contaminação das Águas Superficiais e Subterrâneas
(aquíferos). A figura 1 apresenta o fluxograma do
modelo, com os respectivos pesos que foram atribuídos a cada aspecto.
Cada um dos aspectos foi concebido como a
combinação de variáveis com notas atribuídas em
escala padronizada de 0 a 255, conforme a avaliação
do grupo, onde a máxima fragilidade corresponde a
nota 0 e a menor, nota 255. Cada aspecto, ao final
do processamento das variáveis, tem sua pontuação
rescalonada para o intervalo padrão do estudo: 0 a
255.

Figura 1 - Fluxograma do modelo de Fragilidades
do Meio Físico
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Figura 2 - Fluxograma das Fragilidades do Aspecto Geologia e Geomorfologia

Para a variável geomorfologia, as notas de
fragilidade levaram em consideração os tipos de
modelados de relevo, conforme RADAMBRASIL
(1986, 2005) que contribuem com informações de
processos superficiais predominantes e tipos de
depósitos associados (Tabela 2), enquanto que para
a variável declividade, as notas de fragilidade atribuídas (Tabela 3) indicam maior fragilidade quanto
maior a declividade.
A fragilidade da variável água subterrânea
foi avaliada tomando-se os seguintes parâmetros:
superfície potenciométrica, espessura da zona vadosa, lineamentos tectônicos e concessões de lavra de
água mineral e balneários hidrotermais cadastrados
no Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM). Os dois primeiros parâmetros foram cruzados para estabelecer a fragilidade do aquífero, e
para os últimos dois que também foram cruzados,
foi realizado um buffer de aumento de fragilidade
para a lavra de água mineral, onde ao redor dos

As variáveis de cada aspecto
Para a construção do Aspecto Geologia e
Geomorfologia, foram consideradas as seguintes
variáveis: Geologia, Geomorfologia, Declividade e
Água Subterrânea conforme fluxograma da figura 2.
Nesse aspecto a Geologia reflete a qualidade
da rocha, sua resistência ao intemperismo, a resistência mecânica, enquanto que os lineamentos, a
superfície potenciométrica e a zona vadosa e lavra
de água mineral estão associadas à probabilidade de
impactos em aquíferos.
A variável Geologia baseou-se no mapa geológico do RS modificado de Companhia de Pesquisa
e Recursos Minerais - CPRM (2003) onde foram
atribuídas notas às litologias considerando a fragilidade das rochas em relação ao intemperismo e a sua
resistência geomecânica, que associados à declividade originam diferentes modelados de relevo. Os
valores atribuídos constam da tabela 1.
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poços até 500m a fragilidade foi aumentada em
50%, de 500 à 1000 m o aumento foi de 30%, de
1000 a 2500m o aumento foi de 20% e acima de
2500m não houve aumento de fragilidade. O cruzamento da fragilidade do aquífero com o das lavras
de água mineral e lineamentos forneceu o mapa da
fragilidade relativa da variável água subterrânea.
Para a obtenção do mapa de fragilidade do
Aspecto Geologia e Geomorfologia, foi realizado o
cruzamento final das variáveis geologia, geomorfologia, declividade e água subterrânea com os seguintes pesos: 0,3; 0,2; 0,1; e 0,4, respectivamente.

Tabela 3 - Classes de declividade e notas de fragilidade
atribuídas

Litologia

Fragilidade

Depósitos Aluvionares

areias, cascalhos

32

Formação Tupanciretã

arenitos

64

Intrusões Ígneas-Lages

sienitos, carbonatitos

96

basaltos, andesitos

191

Formação Serra
Geral-Vulcânicas básicas
Formação Serra
Geral-Vulcânicas

Fragilidade

0—3

255

3—8

204

8 — 20

123

20 — 45

82

45 — 75

41

> 75

10

O Aspecto Estabilidade de Encostas é o resultado da combinação das variáveis Geologia (litologia), Declividade e Geomorfologia, as quais refletem a probabilidade de ocorrência de movimentos
de massa e áreas de risco. Foi construído com o
cruzamento das três variáveis, todas com o mesmo
peso (Figura 3), sendo que as fragilidades da declividade podem ser vistas na tabela 3 e da geomorfologia na tabela 2. Neste aspecto, as notas relativas a
fragilidade das litologias consideraram a presença
de depósitos superficiais associados e os tipos de
movimentos de massa predominantes cujos valores
podem ser vistos na tabela 4.

Tabela 1 - Formações geológicas, litologia e fragilidade
das rochas na bacia do Médio e Alto Uruguai-Aspecto
Geologia/Geomorfologia. Fonte: CPRM (2003)
Formações geológicas

Classes de declividade (%)

riolitos, riodacitos,

intermediárias e ácidas
Formação Botucatú

dacitos

255

quartzo-arenitos

159

Pelito e arenito com
Grupo Passa Dois

predominância de

(Fm. Rio do Rasto)

camadas tabulares

140

Formação Teresina

siltito-argiloso

128

Formação Serra Alta

argilito, folhelho, siltito

128

Formação Irati

calcário, folhelho

96

arenito, siltito

128

Formação Palermo
Itararé Indiviso

arenito,diamictico,
folhelho

96

Tabela 2 - Notas de fragilidade para a variável geomorfologia relativas ao Aspecto Geologia e Geomorfologia.
Valores baixos indicam maior fragilidade
Modelado de relevo

Fragilidade

P (aplainamento)

227

D1 (dissecação)

198

D2 (dissecação)

227

D3 (dissecação)

255

A (acumulação)

170

Figura 3 - Fluxograma das Fragilidades do Aspecto
Estabilidade de Encostas

Assim, dentre as rochas ígneas, as básicas receberam notas menores, indicativas de maior fragilidade, pois pela sua composição condicionam o
aparecimento de depósitos superficiais do tipo colúvio/tálus de maior espessura e maior área de abrangência. As rochas sedimentares também receberam
notas indicativas de fragilidade mais alta, devido à
baixa resistência que apresentam frente aos proces-
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dade à erosão, relevo, declividade, aptidão agrícola e
tipo de argilomineral (GIASSOM et al., 2005). De
acordo com os fatores do solo ou do terreno, os
solos são então classificados em 4 classes de resistência a impactos ambientais: Alta (A); Média (B); Baixa (C) e Muito Baixa (D). Para estas classes, foram
atribuídos valores de fragilidade, a saber: A —
205(baixa); B — 153; C — 102; D — 51(alta). A fragilidade 255 foi atribuída para os solos de maior resistência a impactos ambientais (A). Mesmo sendo a
resistência alta, estes solos não são imunes à degradação, principalmente à erosão. E para os solos de
resistência muito baixa (D), foi atribuída a fragilidade 51, porque sua resistência não é nula (0), conforme pode ser visto na tabela 5.

sos de intemperismo e devido a sua baixa resistência
mecânica. Já as rochas ígneas intermediárias e ácidas
receberam notas de fragilidade maiores que as básicas, pois condicionam vales mais íngremes onde
predominam movimentos de massa do tipo queda,
rolamento de blocos e corridas de detritos.
Tabela 4 - Formações geológicas, litologia e fragilidade
das rochas na bacia do Médio e Alto Uruguai —
Aspecto Estabilidade de Encostas
Formações geológicas

Litologia

Fragilidade

Depósitos Aluvionares

areias, cascalhos

76

Formação Tupanciretã

arenitos

42

sienitos,
Intrusões Ígneas-Lages

carbonatitos

76

basaltos, andesitos

180

Formação Serra
Geral-Vulcânicas básicas
Formação Serra Geral
Vulcânicas intermediárias
e ácidas

riolitos, riodacitos,
dacitos

240

Formação Botucatú

quartzo-arenitos

127

Rio do Rasto

pelitos e arenitos

76

siltito-argiloso

38

Formação Teresina

argilito, folhelho,
Formação Serra Alta
Formação Irati
Formação Palermo

siltito

38

calcário, folhelho

38

arenito, siltito

61

arenito, siltito
Formação Rio Bonito

carbonoso

61

arenito, diamictito,
Itararé Indiviso

folhelho

38

O Aspecto Fragilidade à Erosão foi construído como indicador dos impactos relativos ao transporte de sedimentos aos corpos d’água. As variáveis
componentes do aspecto são os solos existentes na
região de estudo, em mapa na escala 1:250.000,
cujas classes foram classificadas segundo sua resistência a impactos ambientais conforme Giassom et
al. (2005), o mapa de declividades classificado segundo critério adotado pela EMBRAPA e mapa de
distâncias das calhas dos rios de 3ª. ordem ou maior
em escala 1:250.000. A figura 4 mostra o fluxograma
do modelo do Aspecto Erosão e a tabela 5 ilustra as
Classes de solos ocorrentes suas classes de resistência
a impactos e respectivos valores de fragilidade adotados no trabalho.
As diferentes resistências a impactos ambientais dos solos são função de sua profundidade,
textura, gradiente textural, drenagem, lençol freático, lençol suspenso, risco de inundação, suscetibili-

Figura 4 - Fluxograma das Fragilidades do Aspecto Erosão

No entorno da rede de drenagem foi adotado incremento de fragilidade de 50% para a distância da rede de drenagem até 500 m e de 30% de 500
a 1000 m da rede de drenagem, devido à facilidade
com que os sedimentos erodidos de um solo cheguem mais rapidamente à rede de drenagem e lagos
do reservatório, causando impactos. Além de 1000
m a fragilidade não é alterada.
As seis classes de declividade consideradas
foram definidas pela EMBRAPA SOLOS (EMBRAPA, 1999) (0-3; 3-8; 8-20; 20-45; 45-75 e maior que
75%), às quais foram atribuídos valores de fragilidade, respectivamente: (0-3) — 250 (baixa fragilidade);
(3-8) -200; (8-20) — 120; (20-45) — 80; (45-75) — 40 e
(>75) — 10 (alta fragilidade). As duas variáveis, solo e
declividade, foram cruzadas com o mesmo peso.
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cremento de fragilidade de 25%. Também foi realizado outro buffer ao redor dos cursos d’água de ordem ≥ 3, com os mesmos valores de distância e incremento de fragilidade. O cruzamento destes gerou a fragilidade relativa ao Aspecto Áreas de Mineração.

Tabela 5 - Classes de solos ocorrentes, suas classes de
resistência a impactos e respectivos valores de fragilidade
adotados
Sigla

Nomenclatura

Classe de

Fragilidade

Resistência
CHA
CX
FTe
GM
LBa
LBaf
LV
MEo

CAMBISSOLO HÚMICO
Alumínico
CAMBISSOLO HÁPLICO
PLINTOSSOLO ARGILÚVICO
GLEISSOLO MELÂNICO
LATOSSOLO BRUNO
Alumínico
LATOSSOLO BRUNO
Aluminoférrico
LATOSSOLO VERMELHO
CHERNOSSOLO ÊBANICO

C

102

B

153

D

51

D

51

A

255

A

255

A

255

C

102

NV

NITOSSOLO VERMELHO

A

255

NX

NITOSSOLO HÁPLICO

A

255

ARGISSOLO VERMELHO

B

153

C

102

C

102

D

51

D

51

D

51

D

51

D

51

PV
PVA

ARGISSOLO VERMELHOAMARELO
ARGISSOLO VERMELHO-

PVAe2

AMARELO Eutrófico
latossólico

RL
RLd
RLe
RQo2
RYbe

NEOSSOLO LITÓLICO
NEOSSOLO LITÓLICO
Distrófico
NEOSSOLO LITÓLICO
Eutrófico
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico
NEOSSOLO FLÚVICO

Figura 5 - Fluxograma das Fragilidades do Aspecto
Mineração

O Aspecto Áreas de Mineração, cuja importância está relacionada à possibilidade de contaminação das águas superficiais e solos, teve como variáveis a fase do processo junto ao DNPM (títulos minerários) e potencial poluidor do bem mineral. As
fases correspondentes aos requerimentos, autorização de pesquisa e disponibilidade receberam valores
de baixa fragilidade. As concessões, registros, licenciamentos e lavra receberam valores indicativos de
mais alta fragilidade.
O cruzamento destas variáveis gerou um
mapa da fragilidade da variável títulos minerários
(Figura 5). Foi acrescido a este mapa um buffer (área
de influência) de incremento de fragilidade ao redor das áreas de mineração, com incremento de
50% nas áreas até 500m e de 500 a 1000, com in-

Figura 6 - Fluxograma das Fragilidades do Aspecto
Contaminação das Águas
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Tabela 6 - Os dez municípios com maior população e os dez com maior carga orgânica remanescente das populações
No. de

Município

Estado

ordem

População total

Município

Estado

Carga remanescente
g/dia/km2

(hab)

1

Passo Fundo

RS

168.458

Joaçaba

SC

2

Lages

SC

157.682

Luzerna

SC

2.439
2.439

3

Chapecó

SC

146.967

Chapecó

SC

1.750

4

Erechim

RS

90.347

Guatambu

SC

1.750

5

Caçador

SC

63.322

Nova Itaberaba

SC

1.750

6

Concórdia

SC

63.058

Cordilheira Alta

SC

1.750

7

Carazinho

RS

59.894

Videira

SC

1.643

8

Vacaria

RS

57.341

Iomerê

SC

1.643

9

Videira

SC

41.589

Herval D’Oeste

SC

1.442

10

Palmeira das Missões

RS

38.192

Erechim

RS

1.372

Figura 7 — Mapa de Fragilidades Relativo ao Bloco Meio Físico

bauxita — 76,5; ametista — 153; saibro — 153; requerimento de lavra garimpeira — 229,5; lavra garimpeira de ametista — 127,5 e disponibilidade (área liberada) — 204.
O Aspecto Contaminação das Águas foi considerado devido à qualidade da água ser muito restritiva para a implantação de barragens. As variáveis
deste aspecto são a fragilidade relativa à Carga Orgânica Remanescente das Populações, a variável
Carga Orgânica das Criações e a variável Índice Agrícola., todas com o mesmo peso (Figura 6).

Os valores de fragilidade atribuídos às fases
e tipos de bens minerais são: requerimento de pesquisa -229,5; autorização de pesquisa - 229,5; requerimento de licenciamento — 229,5; licenciamento: de
basalto — 178,5; cascalho — 102; argila — 127,5; diabásio -178,5; areia — 102; saibro — 153; siltito — 178,5;
fonólito — 178,5; requerimento de registro de extração — 229,5; registro de extração de: cascalho — 102;
basalto — 178,5; saibro — 153; fonólito — 178,5; requerimento de lavra — 229,5; concessão de lavra: basalto
— 178,5; argila — 127,5; fonólito — 178,5; carvão — 51;
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e 25% para Contaminação das Águas, sendo gerado
o mapa final da fragilidade do meio físico.
Os aspectos Geologia/Geomorfologia, Erosão e Contaminação das Águas receberam o mesmo
peso (25%) devido a sua importância na bacia, relacionado principalmente a contaminação da águas
superficiais por carga orgânica, perda de solos e
contaminação de aquíferos. O aspecto estabilidade
de encostas recebeu um peso intermediário (15%),
pois a probabilidade de ocorrência de movimentos
de massa na bacia se dá de forma localizada. O aspecto mineração recebeu o menor peso, pois os
bens minerais que são extraídos da bacia estão localizados em áreas restritas e sua extração pode ser
considerada, em sua grande maioria, de baixo a
médio potencial poluidor.
Percebe-se que a fragilidade é maior no centro norte da bacia estudada, sendo acentuada ao
longo dos cursos d’água, principalmente em torno
do rio Uruguai com destaque para o município de
Itapiranga, associadas às variáveis erosão, estabilidade de encostas e contaminação das águas. Áreas
isoladas de alta fragilidade estão relacionadas à variável carga orgânica das populações e ocorrem junto
aos municípios de Ijuí no RS e Concórdia, Chapecó
e Joaçaba em Santa Catarina.
As áreas de baixa fragilidade ocorrem nas
porções leste e oeste da bacia (nos seus extremos) e
são devido à menor possibilidade de contaminação
das águas (baixa densidade populacional e menor
índice agrícola), bem como estar associadas a relevos mais suaves. Na maior parte da bacia ocorrem
rochas ígneas básicas e em menor quantidade rochas ácidas e intermediárias, com baixa fragilidade
ambiental, uma vez que apresentam boas condições
geomecânicas e hidrogeotécnicas para implementação de barragens para a geração de eletricidade.
Foram elaboradas diretrizes preliminares
em conjunto com os órgãos licenciadores e comitês
de gerenciamento de bacias, diretrizes parciais numa primeira etapa, com vistorias a campo numa
segunda etapa, onde se comprovou a adequação do
modelo ao meio físico. Em uma terceira etapa foram
realizadas a análise de sensibilidade, divulgação dos
resultados e diretrizes finais.
Importante ressaltar que os resultados apresentados neste estudo de caso, refletem a disponibilidade de dados na época de sua realização. Porém,
o modelo apresentado não encerra as possibilidades.
Considerando as limitações inerentes a escolha das
variáveis e a sua disponibilidade para toda a área da
bacia, estas poderão ser melhor detalhadas a medida
que as informações forem sendo disponibilizadas
em escala maior. Por exemplo, a variável carga or-

A variável Carga Orgânica Remanescente
das Populações foi estimada com base no censo
populacional do IBGE (1991), onde foram obtidas
informações sobre a população média de habitantes
urbanos e rurais, seus respectivos tipos de tratamento de esgoto doméstico por domicílio e município. A
carga orgânica de cada município foi estimada baseada no equivalente populacional da DBO5 (54
g/hab/dia) e em fatores de redução de acordo com
o tipo de tratamento, onde o fator de redução de
0,5 foi aplicado para populações ligadas à rede geral
(canalizações mistas) e de 0,85 para populações
atendidas por fossas sépticas. A variável Carga Orgânica Remanescente das Populações é proporcional à
densidade populacional dos municípios, portanto,
apresentam como áreas mais frágeis os municípios
mais densamente povoados, não necessariamente os
de maior população, como se pode ver na tabela 6.
A variável Carga Orgânica das Criações foi
construída a partir de dados do censo agrícola, relativas à área de propriedades rurais por classe de
tamanho, o tamanho do rebanho efetivo do município e a área rural explorada. Para a carga orgânica
bruta foram utilizadas as cargas unitárias de DBO
para bovinos, equinos, suínos, ovinos e aves, como
descritas em Lassevils e Berrux (2000), pelo equivalente de 1 g P = 21,6 g DBO (OSPAR CONVENTION FOR THE PROTECTION ON THE MARINE
ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST ATLANTIC, 2000). A carga bruta é obtida multiplicando-se
a carga unitária de DBO pelo efetivo de cabeças de
cada tipo de criação. A população de bovinos, equinos e ovinos tiveram um redutor de 80%, já que
impactam bem menos que criações confinadas, como é o caso de suínos e aves.
A variável Índice Agrícola retrata a intensidade da atividade agrícola e indica o potencial de
contaminação por insumos agrícolas, onde a área
das culturas temporárias é somada às áreas das culturas permanentes, estas com redutor de 80%. O
Índice foi relativizado dividindo-se pela área do
município, e posteriormente rescalonado linearmente para 255 para a menor fragilidade e 1 para a
maior fragilidade.
Resultado Final do Bloco do Meio Físico
Conforme ilustrado no fluxograma da figura
1, para a obtenção do mapa de Fragilidades do Bloco do Meio Físico (Figura 7) foram atribuídos pesos
para cada Aspecto, sendo de 25% para Geologia/geomorfologia, 15% para Estabilidade de Encostas, 25% para Erosão, 10% para Áreas de Mineração
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gânica das populações pode ser mais discriminante
se os dados censitários estiverem disponibilizados
por setor. Da mesma forma, com relação à carga
orgânica das criações e o índice agrícola, se as informações forem apresentadas por técnicas de uso e
manejo do solo. Esta particularidade do modelo,
poder utilizar escalas menores desde que disponíveis, reflete o caráter construtivista do método.
Outra limitação do modelo refere-se a dinâmica de seleção das variáveis, atribuição de suas
fragilidades e dos pesos de ponderação entre os
aspectos para compor o bloco. Esta limitação pode
ser minimizada se o modelo for submetido à análise
de sensibilidade, de modo que se possa identificar
variáveis mais e menos influentes na discriminância
das fragilidades finais.
A expedição de consistência dos resultados,
com a presença dos especialistas, é indispensável e
necessária para reduzir as incertezas inerentes ao
modelo, obtendo resultados de qualidade que possam ser utilizados para a elaboração de diretrizes
para diferentes atividades, em especial para apoio a
decisão em licenciamento ambiental. Isso permite a
reavaliação contínua desde a construção até a aplicação do modelo, permitindo a validação dos resultados.
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Integrated Environmental Evaluation: Methodological Construction of Model for Physical Environment
Block
ABSTRACT
Integrated environmental evaluation is necessary for the
environmental licensing of hydroelectric power plants and
it allows ranking river reaches and basins based on environmental fragilities, with data including the entire basin.
This is important for the detection of environmental variations in relation to works in the environment and to the
environment in works. The analysis consists of three blocks:
physical, biotic and anthropic. This work focuses on the
physical environment, which was constituted by five aspects: Geology and Geomorphology, Stability of Hillsides,
Erosion Fragility, Mining Areas and Contamination of
Superficial and Groundwater (aquifers). Each aspect was
constituted by variables, which were transformed into a
scale of values from 0 to 255 bytes for easy storage and
computer processing, one being the greatest fragility and
255 the smallest fragility. Maps were generated for each
aspect in a geographic information system. Cross-matching
these aspects, with weights decided by the community work
group of the project, generated a map for the physical block
Key-words: hydroeletric power plant, watershed basin,
environmental fragilities
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RESUMO
Um projeto piloto com aplicação da técnica de Filtração em Margem (FM) foi implantado às margens do rio Beberibe, no bairro de Caixa d’Água, localizado na divisa entre Olinda e Recife. A técnica de Filtração em Margem é caracterizada
pela locação de poços de bombeamentos próximos a rios e/ou lagos no intuito de induzir água do manancial superficial até o
poço. Neste trajeto a água passa por processos físicos e bioquímicos que melhoram sua qualidade. A FM é utilizada largamente em países da Europa no abastecimento de água já por muito tempo. No desenvolvido do projeto foram realizadas sondagens para caracterização da área e construção de perfis litológicos, testes de condutividade hidráulica, perfuração do poço
de produção e de 5 poços de observação além dos monitoramentos de níveis potenciométricos e de qualidade de água. Para
um melhor entendimento do percurso da água pelo solo foi elaborado um modelo conceitual e aplicado um software disponível. A contribuição de fluxo do corpo d’água superficial para o sistema subterrâneo é calculada dependendo do gradiente
hidráulico e da drenança da camada do leito do rio. As cargas hidráulicas e os fluxos obtidos pelo modelo condizem com as
observações de campo e o objetivo desse artigo é descrever o projeto piloto e a modelagem computacional realizada na área
experimental.
Palavras-chave: Filtração em Margem. Modelagem Numérica. Modflow. Rio Beberibe.

LORENZEN et al., 2010; STAUDER et al., 2012)
oupelo menos podem ser um passo importante de
pré-tratamento aos tratamentos convencionais de
água para o abastecimento público (RAY; MELIN;
LINSKY, 2002).
Vários estudos relatam que a FM é eficiente
na eliminação ou redução de pesticidas, resíduos
farmacêuticos (HEBERER et al., 2004), matéria
orgânica natural (GRÜNHEID; AMY; JEKEL, 2005),
microrganismos patogênicos como, Cryptosporidium e Giardia (BERGER 2002; METGE et al.,
2010; WEISS et al., 2005), cianobactérias e suas
cianotoxinas (CHORUS; BARTRAM, 1999; DILLON
et al., 2002; SENS et al., 2006).
A FM tem sido utilizada como importante
fonte para a produção de água para consumo
humano
em
diversos
países
da
Europa
(HOFFMANN; GUNKEL, 2011), Ásia (DASH et al.,
2010; LEE et al., 2009; WU et al., 2007), África
(SHAMRUKH; ABDEL-WAHAB, 2008) e Estados
Unidos (HISCOCK; GRISCHEK, 2002; RAY; MELIN;
LINSKY, 2002). No Brasil estudos pioneiros foram
feitos por Sens et al. (2006), na utilização de FM
para remoção de cianobactérias e cianotoxinas na
Lagoa do Perí, Florianópolis, estado de Santa
Catarina. No nordeste, a técnica é promissora para a

INTRODUÇÃO
A Filtração em Margem (FM), conhecida
como River Bank Filtration - RBF, consiste na
utilização de poços próximos às margens de rios ou
reservatórios, utilizando os materiais sedimentares
do leito e das margens do manancial superficial
como meio filtrante. Com a ação do bombeamento
através dos poços, cria-se uma diferença de carga
hidráulica entre o manancial e o lençol freático,
ocorrendo uma indução da água do manancial
superficial, através do meio poroso, até o poço
(HUNT; SCHUBERT; RAY, 2002; TUFENKJI; RYAN;
ELIMELECH, 2002). Os sistemas de Filtração em
Margem reduzem consideravelmente a concentração de poluentes presentes na água de superfície
devido a processos físico-químicos e biológicos que
consequentemente atuam na melhoria de qualidade
da água (HISCOCK; GRISCHEK,
2002;
HOFFMANN; GUNKEL, 2011;
1
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Beberibe no Estado de Pernambuco e apresenta
uma modelagem computacional em busca de um
melhor entendimento dos processos de fluxo entre
o rio e o sistema aquífero a partir do bombeamento
induzido por um poço de produção.

região semiárida (GÜNKEL, 2010). Além disso, no
estado de Pernambuco um sistema piloto de
Filtração em Margem foi instalado no rio Beberibe
para avaliação da técnica sob condições geológicas e
hidrológicas locais. A água do poço de produção
apresentou resultados satisfatórios dentro dos
padrões de potabilidade exigidos pela legislação
para qualidade de água para consumo humano
(PAIVA et al., 2010).
Para aplicação da FM é necessário analisar
algumas características hidrogeológicas locais que
favorecem a conexão hidráulica entre o manancial
superficial e o poço de produção tais como
heterogeneidade das camadas de sedimentos,
condutividade hidráulica (FLECKENSTEIN; NISWONGER; FOGG, 2006). Adicionalmente deve-se
avaliar a sazonalidade de fluxo do rio, estabilidade
do canal de fluxo, qualidade da água dos corpos
hídricos e da água subterrânea (RAY; MELIN;
LINSKY, 2002; SCHUBERT, 2002), considerando
que a água advinda dos poços de produção sob
condições dos sistemas de FM é uma mistura entre a
água do manancial superficial e da água subterrânea
(GRISCHEK et al., 2010).
Considerando interações água superficial
com água subterrânea os sistemas de Filtração em
Margem são caracterizados pela interação entre rioaquífero (SOPHOCLEOUS, 2002). Schubert (2002)
avaliaram aspectos hidráulicos da FM no rio Reno
onde as interações rio-aquífero foram regidas pelas
flutuações no nível da água do rio, com isso o
resultante dos gradientes entre a rápida mudança
do nível do rio e a gradual adaptação da água
subterrânea controla o fluxo e o transporte na FM.
Os processos que envolvem a interação rioaquífero que ocorre na Filtração em Margem ainda
são um desafio aos pesquisadores. Nos últimos anos,
em diversos países, várias pesquisas vêm sendo
realizadas para entender melhor os processos físicos
e bioquímicos que ocorrem na zona de interação
entre as águas superficiais e subterrâneas.
Para modelar o fluxo e transporte em meio
poroso, muitos hidrogeólogos do mundo continuam
usando o Modflow (MCDONALD; HARBAUGH,
1988) que tem se mostrado robusto e eficiente, e
que ao longo do tempo tem recebido contribuições
de novos pacotes e subrotinas, incorporando
interfaces gráficas e transporte de solutos. Na
pesquisa realizada, a versão do software utilizada foi
a "Visual Modflow 4.2 Pro" que apresenta interfaces
de pré e de pós processamento elaboradas pela
Waterloo/Schlumberger.
O presente artigo descreve um projeto
piloto de FM desenvolvido às margens do rio

MATERIAIS E MÉTODOS
Descrição da Área
O projeto piloto de Filtração em Margem
foi instalado no bairro de Caixa d’Água, na cidade
de Olinda, no terreno da COMPESA (Companhia
Pernambucana de Saneamento). O projeto piloto
teve início em março de 2009, contando com um
poço de produção e 5 poços de observação dispostos
na área de estudo, com os quais são acompanhados
os
níveis
potenciométricos
semanalmente.
Atualmente, este poço produz ininterruptamente
12.500 L/hora, apresentando um rebaixamento da
ordem de 4,5 metros.

Figura 1 — Localização área de estudo, às margens do rio
Beberibe na divisa entre Olinda e Recife

A área do projeto está situada na Região
Metropolitana de Recife (RMR), na divisa entre
Olinda e Recife, limitada pelas coordenadas UTM
9115500m a 9116000m Norte e 289500m a 290000m
Leste, MC -33° datum SAD69 (Figura 1), sendo o rio
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meses de janeiro e fevereiro, e média mínima
mensal de 23,9°C no mês de julho. A amplitude
térmica média anual é de apenas 2,7°C, tornando o
clima da região agradável durante todo o ano.
A região central da cidade do Recife,
incluindo também uma faixa a sudeste e a leste de
Olinda, é composta por uma planície com cotas
variando de 1,0m a 10,0m acima do nível do mar,
denominada planície costeira, tendo sua cota média
entre 3,0 e 4,0 metros e inclinação suave para leste,
semicircundada por uma linha de morros, com
cotas de até 100m gerando uma feição de anfiteatro.
Com relação à cobertura vegetal, a bacia do
Beberibe apresenta duas porções bem distintas: a
região à montante da BR-101, onde predominam as
culturas em chácaras, sítios e granjas, encontrandose ali resquícios da mata exuberante que constituía a
vegetação original desta região; e a porção à jusante
da BR-101, onde o processo de ocupação urbana
tornou rarefeita a vegetação (CAMPOS, 2003).
A área de estudo está inserida totalmente na
bacia hidrográfica do rio Beberibe, e pertencente ao
primeiro grupo de Bacias Hidrográficas Litorâneas
(GL-1) do Estado de Pernambuco.
A bacia do Beberibe possui uma área de
drenagem de 81Km² e representa cerca de 0,08% do
estado de Pernambuco. O rio Beberibe é formado
pelos rios Araçá e Pacas, com nascentes no
município de Camaragibe (Aldeia). Possui uma
extensão de aproximadamente 19Km, desde a
confluência desses dois rios até a desembocadura no
Oceano Atlântico. Em períodos normais, este rio é
estreito, com largura em torno de 6 metros
(PERNAMBUCO, 1997). O afluente mais importante pela margem direita é o rio Morno, que
recebe uma grande contribuição do riacho Macacos
e córrego do Euclides, ainda em seu trecho
superior. Pela margem esquerda, recebe os riachos
das Moças, do Abacaxi ou Lava-Tripa e o canal da
Malária.
Do ponto de vista hídrico, a bacia do rio
Beberibe pode ser dividida em três compartimentos:
o alto Beberibe, das nascentes até próximo a BR101; o médio Beberibe, a partir da BR-101 até o seu
encontro com o rio Morno; e o baixo Beberibe, a
partir da confluência com o Morno até a foz
conjunta com o Capibaribe (CAMPOS, 2003).
O segmento médio do rio Beberibe, com
extensão de cerca 3,5Km, vai da BR-101 norte até o
encontro com o rio Morno. Este trecho inclui a
estação de bombeamento d’água da COMPESA, no
bairro de Caixa d’Água, onde se localiza a área de
estudo.

Beberibe o limite entre os municípios de Olinda e
Recife neste trecho da RMR. A RMR possui
economia basicamente urbana, apresentando muitas
habitações às margens do curso d’água sem
instalações sanitárias causando problemas relacionados com recursos hídricos, estas dificuldades vêm
sendo enfrentadas, mas ainda existem muitos problemas sociais e ambientais.
Na área experimental de Caixa d’Água
algumas décadas atrás funcionava uma captação a
fio d’água no rio Beberibe, nas margens da própria
EE Caixa d’Água, no entanto, com a degradação
crescente do rio esta captação foi desativada, e
realocada para um trecho a montante, onde
funciona atualmente.
A região pode ser considerada como uma
área peri-urbana com um alto grau de urbanização
no entorno da área experimental em Caixa d’Água,
nos trechos médio e baixo da bacia do rio Beberibe,
após a BR101, mas apesar disto, ainda existem áreas
verdes nas proximidades da área de estudo.
Bacia do Rio Beberibe
A bacia do Beberibe encontra-se totalmente
inserida na RMR, envolvendo parte dos municípios
de Recife (54Km²), Olinda (14Km²) e Camaragibe
(7,45Km²). Em valores percentuais, esses municípios
envolvem 64,51% (Recife), 21,29% (Olinda) e
14,19% (Camaragibe) (Campos, 2003).
Os dados climáticos foram obtidos da
Estação Meteorológica do Recife (Curado), com
uma série histórica de 30 anos, para o período de
1961 a 1990 (INMET/3ºDISME, 2003).
Segundo a classificação de Köppen, o clima
da área é do tipo As’, quente e úmido, com chuvas
de outono e inverno (CAMPOS, 2003), e está
situada na zona fisiográfica do litoral - Mata
Atlântica. A precipitação pluviométrica mostra-se
abundante em relação à região do Nordeste
brasileiro, com média de 2.450,7 mm/ano,
apresentando um período mais chuvoso que vai de
março a agosto (seis meses), com valor máximo em
julho (389,7mm) e um período mais seco, de
setembro a fevereiro (seis meses) com o valor
mínimo em novembro (45,2mm) e o valor médio
mensal de 204,2mm.
A evaporação total alcança valores de
1.323,4mm/ano,
superando
a
precipitação
pluviométrica entre os meses de outubro e fevereiro.
O valor máximo da evaporação é observado em
fevereiro (153,3mm), para uma média anual de
110,3mm. A temperatura média anual é de 25,5°C,
com valor máximo médio mensal de 26,6°C nos
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mas sim, utilizar água do rio induzido para o
freático ampliando a oferta de água para
abastecimento.

A CPRH (Agência Estadual de Meio
Ambiente / PE) possui algumas estações de
amostragem da qualidade da água nos rios do
estado. De acordo com o histórico de monitoramento da CPRH, no trecho da área experimental,
ocorre problemas tanto para DBO, OD e coliformes
fecais, extrapolando os limites de qualidade da água
(PAIVA, 2009).
Hidrogeologia Local
O Grupo de Pequenas Bacias Litorâneas GL1 está situada predominantemente sobre rochas
sedimentares da bacia Pernambuco-Paraíba e rochas
do embasamento cristalino. A Bacia Sedimentar
Pernambuco-Paraíba, de idade Terciária apresentase, estruturalmente, com o embasamento cristalino
mergulhando suavemente para leste, constituindo
uma faixa continental de largura média em torno de
20Km ao longo de todo o litoral norte da RMR,
estreitando-se quase que abruptamente nas
proximidades do Lineamento Pernambuco e
abrange a unidade lito-estratigráfica: Formação
Beberibe do Cretáceo Superior.
A formação Beberibe é composta de uma
sequência essencialmente arenosa, com uma
espessura média de 200m, em geral sem fósseis,
constituindo-se de arenitos friáveis, cinzentos a
cremes, mal selecionados, com componentes
argilosos (MABESOONE; ALHEIROS, 1991).
Estes arenitos calcíferos representam uma
fácies litorânea marinha e aparecem apenas em
subsuperfície, constituindo-se no Beberibe Superior,
enquanto a seção inferior, de caráter arenoso, com
algumas intercalações de silte e argila, denomina-se
de Beberibe Inferior e apresenta-se como o
principal aquífero na RMR. Estas intercalações de
silte e argilas têm espessura média de 10m.
Regionalmente, este nível síltico-argiloso, funciona
como aquitardo, separando os dois subníveis e
condicionando um comportamento de semiconfinado para o nível inferior (PERNAMBUCO,
1998). Acima da camada terciária localiza-se a
formação Barreiras que compõe a cadeia de morros
de Olinda e Recife e as camadas de aluvião nos vales
dos cursos d’água, onde situa-se o poço em estudo
(Figura 2).
Os poços profundos da região podem
chegar até cerca de 200 m de profundidade e
captam água do aquífero Beberibe superior, do
Beberibe inferior (água com menor dureza) ou de
ambos quando se pretende obter maior quantidade
de água. No processo de filtração em margem, o
objetivo não é utilizar água do aquífero profundo,

Figura 2 — Esquema das camadas geológicas da região
onde se localiza o projeto piloto, fora de escala

Para um detalhamento do subsolo local,
como parte do projeto de FM, foram executados 6
furos de sondagens (Figura 3), sendo um deles no
leito do rio, em outubro de 2007. O método de
execução dos furos de sondagens seguiram as
recomendações da ABNT, segundo as normas NBR8036, NBR-6484, e NBR-6502. Foram coletadas
amostras de solo a cada metro para todos os furos de
sondagem realizados, com a finalidade da descrição
do material. Em algumas profundidades foram
selecionadas amostras, que representassem as
distintas mudanças de camadas, para serem
realizados ensaios de granulometria. Com as
informações obtidas dos perfis de sondagem foram
traçadas seções litológicas paralela e transversal ao
rio Beberibe. A figura 4 ilustra a seção transversal,
conforme situado na figura 3. A numeração dos
furos de sondagens são da equipe de perfuração,
seguindo a ordem de perfuração.
A seção transversal ao rio Beberibe foi
elaborada a partir das informações dos furos de
sondagens SP4, SP2, SP1 e SP6 (leito do rio). A
seção inicia-se com material fino, silte-argiloso,
gradando imediatamente para uma areia fina a
média. Em seguida, há presença de um nível
argiloso contínuo, argilo-siltoso (ao longo de toda a
seção), com espessura variando entre 2 e 5 metros.
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filtro, colocação do tubo de proteção metálico com
tampão, e proteção da parte superficial com base
cimentada. Estes poços são constituídos de tubo
PVC de 1” (uma polegada) e a extremidade acima
do solo foi protegida por um tubo de aço de 1,20 m
e 3” de diâmetro. A instalação da tubulação para o
poço de observação foi feita logo após a conclusão
da perfuração de cada um dos furos de sondagem, e
para o trecho do filtro dos poços foram feitas
ranhuras transversais ao tubo a cada 10,00 cm, com
0,80 mm de espessura, ao longo de 10,00 metros de
comprimento, iniciando a partir dos 8,00 metros de
profundidade. Também foi utilizado material
granular propício para a zona filtrante (Figura 5).
Para estimativa do parâmetro condutividade
hidráulica, testes Slug Test e Bail-Down Test foram
executados para cada um dos poços de observação.
Onde nestes testes, adiciona-se e retira-se um
determinado corpo de volume conhecido no poço,
respectivamente, e acompanha-se o tempo de
recuperação do nível d’água inicial. O valor médio
obtido foi 1,5x10-5 m/s, sendo essa informação é
resultado das características no entorno de cada
poço individualmente. Após a construção do poço
de produção, foi realizado o teste de aquífero, onde
acompanha-se o rebaixamento no próprio poço de
produção, conjuntamente com a informação em
outro poço de observação. Neste teste, obteve-se
uma condutividade hidráulica estimada de 3,0x10-4
m/s, a qual abrange basicamente toda a área de
estudo, sendo mais representativo do aquífero
(PAIVA, 2009).
O sistema de FM entrou em operação no dia
17/03/2009. O poço de produção opera
continuamente, com uma bomba centrífuga de
1,5CV, captando 12,5 m³/h. Campanhas de medição
dos níveis potenciométricos foram realizadas
anteriores a entrada em operação do poço de
produção, extraindo-se então uma configuração do
fluxo subterrâneo original na área. Após, o sistema
entrar em operação os níveis potenciométricos
foram monitorados, a princípio semanalmente.
Concomitantemente, leituras da lâmina d’água no
rio Beberibe, no trecho que margeia a área
experimental, também foram obtidas. Observou-se
que o sistema estabilizou o rebaixamento do nível
freático em poucas horas, após ligar a bomba.
Como objetivo principal de um projeto de
Filtração em Margem, a qualidade da água tanto do
rio Beberibe quanto do poço de produção foram
monitorados, com parâmetros físico-químicos, onde
semanalmente amostras de água foram coletadas.
Nas mesmas campanhas de medição dos níveis,
amostras de água foram coletadas. Os valores

Encontrando-se sob o leito do rio uma camada com
turfa. Observou-se uma camada com areia grossa
também contínua em toda a seção, sob a camada
argilosa. A distribuição dos materiais identificados
apresenta-se uniforme, o que pode ser visualizado
pela seção litológica paralela ao rio Beberibe.

Figura 3 — Localização dos furos de sondagens na área
experimental de Caixa d’Água (Olinda/Recife, PE)

Figura 4 — Seção litológica transversal ao rio Beberibe, na
área experimental de Caixa d’Água (Olinda/Recife, PE)

Testes e Monitoramento
Para o projeto de FM um poço de 15 metros
de profundidade foi construído, pelo método de
perfuração rotativa com circulação direta,
aproximadamente no centro da área experimental.
Este poço de produção possui diâmetro de 6” (150
mm) e zona filtrante dos 6,00 aos 12,00 metros de
profundidade (PAIVA, 2009).
Aproveitando-se os furos de sondagens,
exceto o no leito do rio, foram instalados poços de
observação. A construção destes poços de
monitoramento foi executada seguindo padrões e
recomendações NBR-15495-1/2007 e Norma 6410
da CETESB, tomando atenção para a camada de
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por sedimentos recentes sobrepostos à camada de
argila que separa a camada sedimentar terciária que
compõe o aquífero Beberibe. Esta região sofre
influência de recargas tanto do escoamento de base
do rio Beberibe, onde deve ocorrer uma interação
rio-aquífero, como também de zonas verdes que
contribuem naturalmente para a área de estudo. O
rio Beberibe na área de estudo possui uma largura
média de 4 metros. Com relação ao nível d’água, há
uma pequena barragem de elevação de nível que
ocasiona um desnível de cerca de 1,0 metro nos
níveis de montante e jusante. Este barramento foi
instalado pela COMPESA décadas atrás, quando se
fazia a captação a fio d’água no rio Beberibe. A
lâmina d’água do rio Beberibe jusante ao
barramento é de cerca de 15 centímetros durante o
período seco. Durantes eventos de alta intensidade
pluviométrica a lâmina d’água do rio pode chegar a
3,0 m.
Para desenvolver o modelo computacional,
foi utilizado o software Visual Modflow versão 4.2
Pro. A área utilizada no modelo é de 260 metros de
comprimento por 116 metros de largura, com 18
metros de profundidade. Estando o barramento
situado no centro da malha, e o rio situado no
centro da malha paralelo ao eixo x. Orientou-se a
malha paralela ao rio, para facilitar o traçado da
mesma pela característica das células retangulares.
Inicialmente, considerando as células regulares de
10x10m, exceto no trecho do rio, projetou-se uma
malha com 13 linhas e 26 colunas. No entanto,
houve a necessidade de refinamento da malha, no
qual alcançou-se uma configuração com 30 linhas,
57 colunas e 6 camadas, conforme figura 06. Foi
refinado em torno do rio, poço e barramento no
rio, para representar melhor os gradientes de carga
hidráulica, respeitando-se o critério de uma célula
não ser menor que a metade da célula vizinha
(ANDERSON; WOESSNER, 1992).
Em termos das camadas, pela geologia,
seriam três zonas. No entanto, subdividiu-se cada
camada em duas para melhor representação
computacional. As camadas 1 e 2 (mais superficiais)
representam as camadas de menor condutividade
hidráulica, uma zona onde ocorreu aterros. A
camada 3 representa a camada de maior
condutividade hidráulica, zona produtora. E as
camadas 5 e 6 (mais profundas) representam a
camada com condutividade hidráulica intermediária, porém contribui para o poço de produção.
A condição de contorno da base
impermeável do aquífero (abaixo da camada 6) é de
fluxo nulo. Nas faces laterais o Modflow assume
implicitamente que não há fluxo. Para a condição

observados para os parâmetros analisados da água
do poço de produção (pH, turbidez, condutividade
elétrica, dureza total, amônia, nitrito, nitrato, DBO,
DQO, ferro total e manganês total) estiveram todos
dentro dos padrões de potabilidade (FREITAS et al.,
2012; PAIVA et al., 2010) estabelecidos pela portaria
do Ministério da Saúde n.2914/2011 (BRASIL,
2011). O que comprova a eficácia da Filtração em
Margem implementada nas margens do rio
Beberibe em fornecer água de melhor qualidade em
relação a água superficial já contaminada.
Complementarmente
ao
monitoramento
da
qualidade, também foi analisados dados isotópicos
de deutério e oxigênio 18, comprovando a
contribuição do rio Beberibe para a água
subterrânea (SANTOS et al., 2010).

Figura 5 — Ilustração esquemática da construção dos
poços de observação

Características do Modelo
O modelo conceitual, observando-se os
perfis litológicos apresentados por Paiva et al.
(2010), constitui-se de três camadas. Sendo a
primeira camada a superior, a qual possui a menor
permeabilidade. Já a segunda camada é a que possui
o maior valor de condutividade hidráulica, sendo a
principal zona de captação. E logo abaixo, um outra
camada, ainda na zona de captação do poço de
produção, no entanto, com uma condutividade
hidráulica inferior a da camada 2. Todas estas três
camadas estão dentro do aquífero freático formado
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Com relação ao rio, foi adotado dois grupos,
um para o trecho montante ao barramento e outro
para o trecho de jusante. A cota do leito do rio é de 2 m. A condutividade hidráulica adotada para a
camada do leito do rio é de 1x10-5 m/s (VERAS,
2011). As cotas do nível d’água no rio variaram para
o período seco e chuvoso, trecho de jusante com
cotas de -1,6 e -1,8 m, e trecho de montante com
cotas de -0,3 e -0,8 m. No trecho do barramento,
onde no modelo computacional aparece apenas o
desnível no nível d’água nas duas células centrais, a
variação brusca da carga hidráulica na condição de
contorno “rio” provocou problema numéricos. Por
isso, foi necessário refinar as células, a montante e
jusante ao barramento, e adicionar uma variação
gradativa no nível d’água nas células do rio, como
pode ser visualizado na figura 6.

de contorno rio o software possui um pacote
específico, no qual simula-se a influência dos corpos
d’água superficiais no fluxo subterrâneo. Avalia-se a
contribuição de fluxo d’água do rio para o aquífero
ou vice-versa dependendo da carga hidráulica entre
os dois sistemas, a partir da percolação na camada
do leito do rio determinado pela condutância desta
camada (HARBAUGH et al., 2000). Como avaliado
por Osman e Bruen (2002) o uso de um modelo
matemático para fluxo em aquíferos saturados, caso
do Modflow, é adequado tanto quando há a
conexão da camada do leito do rio com a formação
aquífero livre.
Para simulação, adotou-se dois períodos, um
seco (0 a 183 dias) e um chuvoso (183 a 365 dias).
Considerando-se as camadas isotrópicas, as camadas
1, 5 e 6 possuem condutividade hidráulica de 1x10-4
m/s, a camada 2 apresenta 1x10-5 m/s, e a camada 3
possui 3x10-4 m/s. O valor para a camada 3 foi
resultado do teste de aquífero realizado, os demais
valores foram estimados a partir das informações do
material coletado na perfuração dos poços. As
cargas hidráulicas iniciais foram adotados com a
cota 0m. A recarga para o período seco é de 218
mm/ano e para o período chuvoso de 571 mm/ano.
Costa et al. estimaram o percentual de recarga para
o aquífero Beberibe, que compreende a parte
superior e a parte confinada, um valor médio de
11% do volume precipitado do total anual. No
entanto, o aquífero considerado é apenas a parte
livre e são observadas grandes áreas verdes próximas
à instalação do projeto piloto. Sendo assim, chegouse a estes valores de recarga, considerando que há
20% do precipitado recarregando no período seco,
onde a precipitação média dos 6 meses secos é de
546,7 mm/ano (de setembro a fevereiro); e há 15%
para o período chuvoso, onde a precipitação média
é de 1904 mm/ano (março a agosto)(COSTA;
COSTA FILHO, 2002; INMET, 2003). Além dessa
recarga, foi necessário adicionar duas zonas de
entrada de fluxo, o qual foi adicionado através do
pacote “Recarga” diretamente na terceira camada.
Isso se deve a proximidade da zona de recarga.
O poço de produção foi inserido nas
coordenadas X = 73,75m, e Y = 38,75m, de forma a
ficar no centro da célula. O filtro foi posicionado
nas cotas de -6 a -13m, e taxa de bombeamento é de
300m³/dia. Os cincos poços de observação foram
inseridos com a posição do ponto médio do filtro na
cota de -13m, e as coordenadas podem ser
visualizadas na tabela 1. Para os valores de carga
hidráulica observado nos poços de observação, foi
obtido do histórico um valor médio para o período
chuvoso e outro para o período seco (Tabela 1).

Tabela 1 — Parâmetros dos poços de observação inseridos
no modelo computacional

Poço

Coord.
X (m)

Coord.
Y (m)

SP1
SP2
SP3
SP4
SP5

76,25
78,75
136,00
73,75
28,75

53,00
38,75
53,00
8,75
38,75

N.Potenc.
Período
Seco (m)
-1,63
-2,11
-0,67
-1,20
-1,45

N.Potenc.
Período
Úmido (m)
-1,44
-2,00
-0,44
-1,00
-1,26

N.Potenc. — Cota do nível potenciométrico; Coord. -- Coordenada

Em relação à variação temporal da
simulação numérica, foi adotado 10 ‘time steps’
para cada período, o solver utilizado foi o WHS,
com possibilidade para 100 iterações, critério
residual de 0,01.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após algumas tentativas de ajustar o modelo
computacional criado, observou-se a dificuldade em
convergir para uma solução numérica. Identificou-se
que o problema gerado foi devido ao desnível
brusco no nível d’água do rio devido à existência do
barramento, como mencionado anteriormente. A
alternativa para contornar esse problema numérico
foi melhorar o refinamento da malha nas duas
células centrais da área, onde se situa o barramento,
e modificou-se as cargas hidráulicas nestas células na
condição de contorno rio gradativamente. Isso não
interferiu diretamente sobre o fluxo para o poço de
produção, e permitiu chegar às soluções do
problema.
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Figura 6 — Modelo computacional 3D, com malha e localização do poço de produção (em vermelho, em amarelo
corresponde a zona de filtro), poços de observações (em verde) e rio (em azul)

corresponde a uma alimentação do aquífero a partir
das zonas de recarga natural.
A técnica de calibração utilizada foi a de
“tentativa e erro” a partir do conhecimento das
condições reais (ANDERSON; WOESSNER, 1992).
Alguns parâmetros hidrogeológicos, inicialmente
estimados, e as condições de contorno foram
ajustadas para que as cargas hidráulicas geradas pelo
modelo matemático fossem análogas àquelas
presentes no sistema real. Ao completar a
convergência, comparando-se as cargas hidráulicas
nos poços de observações com as calculadas pelo
modelo criado, alcançou-se uma boa calibração. As
diferenças observadas foram da ordem de 0,20m, no
qual o modelo gerou rebaixamentos ligeiramente
superiores, de acordo com o resíduo médio que foi
de -0,243 para o período seco e de -0,105 para o
período úmido. A exceção foi o poço de observação
(SP2) próximo ao poço de produção que para o
modelo o rebaixamento foi inferior ao observado.
Estas pequenas diferenças podem ser devido a
algumas incertezas no modelo conceitual, como a
homogeneidade das camadas consideradas. Os
resultados da calibração podem ser visualizados na
figura 7. As calibrações resultaram num coeficiente
de correlação de 97,6% para o período seco e de
95,3% para o período úmido.

Figura 7 — Calibração do modelo computacional: (a) para
período seco (183 dias), (b) para período úmido
(365 dias)

Cargas Hidráulicas e Fluxo
Considerando-se, como foi identificado por
Paiva et al. (2010), que há um aporte de fluxo
d’água que chega na área, foi usado através do
módulo de recarga uma entrada de fluxo
diretamente na terceira camada. Esse fluxo

O modelo computacional criado gerou os
mapas potenciométricos como ilustrado nas figuras
8 e 9. O fluxo subterrâneo se dá no sentido do
escoamento do rio, da direita para a esquerda pelo
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Figura 8 — Cargas hidráulicas, com vetores de velocidades: a) camada 1, período seco; b) camada 1, período úmido;
c) camada 3, período seco: d) camada 3, período úmido

Figura 9 — Cargas hidráulicas, passando pelo poço de produção: a) seção paralelo ao rio, período seco; b) seção paralela
ao rio, período úmido; c) seção transversal ao rio, período seco; d) seção transversal ao rio, período úmido
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causando instabilidade na solução numérica. Este
problema pode ser evitado realizando um
refinamento da malha no entorno do barramento.
O modelo computacional construído
correspondeu às observações de campo. A aplicação
do "zone budget" possibilitou a avaliação das
contribuições da água superficial e da água
subterrânea para o total bombeado. O rio contribui
para o aquífero, no entanto, basicamente no trecho
de montante ao barramento. No período úmido a
contribuição é o dobro em relação ao período seco.

modelo criado, havendo um aporte de fluxo
subterrâneo no sentido noroeste, devido à zona de
recarga natural existente. Observou-se a necessidade
de aumentar o fluxo de entrada no sistema, na
direção das zonas de recarga do aquífero. Os
resultados obtidos foram satisfatórios e reproduz o
observado em campo, dentre algumas incertezas
que ainda existem, como a real capacidade de fluxo
do leito do rio para o aquífero.
No período seco as cargas hidráulicas
atingem cotas inferiores a -2,0m no entorno do poço
de produção, já para o período úmido estes valores
atingem patamares inferiores a -1,7m. Os cortes
ilustrados na figura 9 mostram bem o rebaixamento
do poço de produção, alcançando a zona do rio.
Principalmente, no período úmido, fica evidente há
existência da componente de fluxo do rio para o
poço de produção.
Foi avaliado o balanço hídrico entre as
condições de contorno do modelo e as diversas
zonas configuradas para melhor observar os fluxos,
ferramenta disponível no software pelo ‘zone
budget’ (balanço hídrico por zonas do aquífero).
Como objetivo de avaliar a contribuição do rio para
o aquífero, os resultados encontrados foram que há
uma contribuição do rio, em seu trecho de
montante, nos valores de: 6,41 m³/dia saindo
lateralmente da camada 1, apenas para a margem
esquerda, e 25,50 m³/dia verticalmente, isso para o
período seco; analogamente para o período
chuvoso, 17,97 m³/dia lateralmente e 40,93 m³/dia
verticalmente. Estes valores foram obtidos para as
células da primeira camada na linha central do
modelo onde se localiza o rio. Conforme esperado,
existe uma contribuição do rio para o aquífero
apenas na zona a montante do barramento, visto
que a carga hidráulica no rio é maior neste trecho.
No período chuvoso observou-se que cerca de 20%
da vazão de bombeamento corresponde à
contribuição do rio Beberibe.
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River-Aquifer Interaction With Pumping Into A Well
Near A River Bank Filtration System
ABSTRACT
A pilot project with application of the
BankFiltration technique (BF) was deployed on the banks
of the Beberibe River, in the Caixa d' Água neighborhood,
located on the border between Olinda and Recife. The BF
technique is characterized by the construction of pumping
wells near rivers and/or lakes in order to induce superficial
water to enter the phreatic aquifer. In this pathway the
water goes through physical and biochemical processes that
enhance its quality. BF has already been used for a long
time in the water supply system of European countries.
Boreholes were drilled, lithological profiles, hydraulic
conductivity tests, production well drilling and 5
observation wells made for characterization of the study
area.
Potentiometric levels and water quality were
monitored. For a better understanding of the path taken by
water through the soil a conceptual model was prepared
and an available software was applied. The contribution
of superficial water flow to the underground system is
calculated depending on the hydraulic gradient and
conductance of the riverbed. Hydraulic heads and flows
obtained by the model confirm the field observations and the
purpose of this article is to describe the pilot project and
computer modeling performed in the experimental area.
Key-words: Bankfiltration; Numerical Modelling;
Modflow; Beberibe River.
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RESUMO
Modelos estocásticos têm sido largamente utilizados para geração de séries e previsão de vazões mensais com finalidade de dimensionamento e definição de regras de operação de reservatórios. Os tradicionais modelos periódicos da família
PAR (autorregressivos periódicos) e da família PARMA (autorregressivos de média móveis) são geralmente capazes de preservarem características sazonais e anuais para séries históricas que apresentam baixas dependências anuais. Contudo, muitas
séries de vazões mensais apresentam altas dependências que não são preservadas por estes modelos. Neste sentido, foram
desenvolvidos modelos autorregressivos periódicos médias móveis multiplicativos PARMA multiplicativos (p,q)x(P,Q), também denominados PMIX(p,q,P,Q), que apresentam parâmetros periódicos relacionando consecutivos meses de um mesmo ano
(curta dependência) e mesmos meses para consecutivos anos (longa dependência). No presente trabalho buscou-se, através de
simulações, verificar se processo de otimização não linear, que utiliza o algoritmo de Powell para minimização das somas dos
quadrados dos erros de estimativas, é capaz de estimar adequadamente parâmetros de modelos PMIX. Concluiu-se que o
referido processo permitiu a seleção dos modelos e a estimativa de seus parâmetros com eficiência adequada.
Palavras-chave: Modelos autoregressivos. Modelos estocáticos. Reservatórios.

Naquelas situações em que os projetos de
sistemas de aproveitamento e controle de recursos
hídricos utilizam apenas a série histórica de vazões
disponíveis como dado de entrada, poderão ocorrer
erros nas estimativas de riscos envolvidos, pois serão
consideradas simplesmente repetições da sequência
histórica. Como a série histórica é apenas uma das
possíveis realizações de um processo estocástico,
existe risco de inadequação do projeto para outras
possíveis realizações às quais o sistema projetado
estará submetido, quando implantado.
Simulações estocásticas de séries hidrológicas temporais, como as séries de vazões, são tipicamente baseadas em modelos matemáticos. Para esse
propósito, um grande número de modelos estocásticos tem sido sugerido na literatura (MENDONÇA
(1987); ADAMS e GOODWIN (1995); SALAS et al.
(2002); SHAO e LUND (2004), TESFAYE (2005),
TESFAYE et al. (2006); SVEISON et al.(2007) e COSER e MENDONÇA(2009)).
Uma das mais desejadas propriedades para
modelos estocásticos é a habilidade de preservar as
estatísticas mensais (curta dependência) e anuais
(longa dependência). Contudo, essa preservação é
uma tarefa muito difícil para muitas séries de vazões
(OOMS e FRANSES (2001) e YE et al(2008)).

INTRODUÇÃO
Para o gerenciamento adequado de potenciais hídricos disponíveis é fundamental o conhecimento do comportamento dos rios e dos regimes de
variação de vazões em bacias hidrográficas, considerando suas distribuições espaciais e temporais
MENDES (1990), Macieira e Damázio (2005) e COSER (2011)). Nesse sentido, é necessário um trabalho permanente de coleta e interpretação de dados,
cuja confiabilidade se torna maior à medida que as
séries históricas ficam mais extensas, envolvendo
eventos de cheias e de secas.
No Brasil, as séries históricas de vazões são
bastante curtas, raramente ultrapassando 50 anos.
Esse aspecto usualmente limita o planejamento ou a
operação adequada de recursos hídricos de bacias
hidrográficas.
1 Instituto Federal do Espírito Santo - Universidade Federal do
Espírito Santo
2 Departamento de Engenharia Ambiental/Universidade Federal
do Espírito Santo
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Modelos de desagregação foram desenvolvidos na tentativa de preservar ambas as características
de autocorrelação sazonal e anual para séries hidrológicas temporais. Esses modelos requerem a geração prévia de vazões anuais por um modelo apropriado para, então, serem desagregadas em sequências
sazonais, por meio da álgebra matricial. Em hidrologia, o processo inverso ocorre na prática, pois
valores correspondentes a intervalos de tempo maiores são obtidos pela soma de valores correspondentes a intervalos de tempo maiores. Por exemplo,
valores anuais são obtidos pela soma de valores
mensais. Consequentemente, dados agregados não
contêm as mesmas informações contidas nos dados
sazonais.
Modelos periódicos da família PAR (autorregressivos periódicos) e da família PARMA (autorregressivos de média móveis) geralmente preservam
as características sazonais e anuais para séries históricas que apresentam baixas dependências anuais,
não reproduzindo autocorrelações anuais para séries com altas dependências (ADAMS e GOODWIN
(1995), MOURA (2005), ANDERSON et al.(2007) e
COSER e MENDONÇA (2009)).
MENDONÇA (1987) desenvolveu modelos
autorregressivos periódicos médias móveis multiplicativos PARMA multiplicativos (p,q)x(P,Q), também
denominados PMIX(p,q,P,Q), que apresentam parâmetros periódicos relacionando consecutivos meses de um mesmo ano (curta dependência) e mesmos meses para consecutivos anos (longa dependência). COSER (2011) estudou casos particulares
do modelo PMIX mais parcimoniosos, ou seja, apresentando subtração de parâmetros para semestres
hidrológicos de seca ou de chuva, visando redução
de número de parâmetros.
Cabe ressaltar que o modelo PMIX permite
melhor reprodução de dependências de longo termo, presentes em muitas séries de descargas líquidas
mensais, do que as obtidas através de modelos
PARMA tradicionais.
No presente trabalho buscou-se, através de
simulações, avaliar o desempenho de técnica de
otimização não-linear, com uso do algoritmo de
Powell, na escolha dos reais modelos e na estimativa
de seus parâmetros, considerando modelos
PMIX(p,q,P,Q) complexos e parcimoniosos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Modelos estocásticos utilizados na geração de séries
fluviométricas
A função matemática que representa o modelo PMIX completo está representada por meio da
Equação (01).

y v ,  1, y v , 1   2, y v , 2  . . .   p , y v ,  p
 1, y v 1,   2, y v 2,  . . .   P , yv  P ,
 1, 1, y v 1, 1  1,  2, y v 2, 1  . . .
 1,  P , y v  P , 1  . . .   P , 1, y v 1,  P
  p ,  2, y v 2,  p  . . .   p ,  p , y v  p ,  p
  v ,

(01)

 1,  v , 1   2,  v , 2  . . .  q  v , q
 1,  v 1,   2,  v 2,  . . .   Q ,  v Q ,
 1, 1,  v 1, 1  1,  2,  v 2, 1  . . .
 1,  Q ,  v Q , 1  . . .   q , 1,  v 1, q
  q ,  2,  v 2, q  . . .   q ,  Q ,  v Q , q

Na
1, ,  2, e  p ,

Equação

(01)

os

parâmetros

são os coeficientes autorregressivos
periódicos de lag 1, lag 2 e lag p, respectivamente, e
 1, ,  2, e  P ,

são os coeficientes autorregressivos
periódicos de lag w, lag 2w e lag Pw. Os parâmetros
1,  2, e  q ,

são os coeficientes médias móveis para
os lag 1, lag 2 e
lag q, respectivamente, enquanto

1, ,  2, e  Q ,

são os coeficientes médias móveis

de lag w, lag 2w e

lag Qw. yv, e  v , , por sua vez,

apresentam média zero e variâncias   ( y ) e   ( ) ,
respectivamente.
Modelos periódicos multiplicativos considerando parâmetros  somente para o semestre de
cheia, PMIX(p,q,P,Q)C, foram denominados modelos multiplicativos com subtração de parâmetros
relativos a semestre predominantemente de seca.
Desta forma, para   10, 11, 12, 1, 2, 3 (valores
correspondentes aos meses de outubro, novembro,
dezembro, janeiro, fevereiro e março, respectivamente), os modelos PMIX(p,q,P,Q)C foram expressos conforme a Equação (02).
Os modelos periódicos multiplicativos considerando parâmetros  somente para o semestre
de seca, PMIX(p,q,P,Q)S, foram denominados mo2
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e  v , apresentam média zero e variâncias  2 ( y)
e  2 ( ) , respectivamente.

delos multiplicativos com subtração de parâmetros
relativos a semestre predominantemente de cheia.
Neste caso, para   4, 5, 6, 7, 8, 9 (meses abril,
maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente), os modelos PMIX(p,q,P,Q)S assumiram a
função representada pela Equação (03).

y v ,

MENDONÇA (1987), MENDES (1990) e
SALAS et al. (2002) observam que, para séries hidrológicas, as ordens p e q são normalmente pequenas,
isto é, da ordem de um ou dois. Assim, baixas ordens de modelos são normalmente aceitáveis para a
maioria das aplicações práticas.
Desta forma, foram escolhidos para o presente estudo os casos particulares PMIX completos
PMIX(1,0,1,0) e PMIX(1,1,1,0) e PMIX parsimoniosos PMIX(1,0,1,0)C, PMIX(1,1,1,0)C, PMIX
(1,0,1,0)S e PMIX(1,1,1,0)S. Foram também considerados casos particulares, PMIX parcimoniosos
sem consideração de alguns parâmetros, e , para
semestres de seca ou de cheia, de acordo com análise de periodicidade realizada com dezenas de séries
fluviométricas correspondentes a bacias hidrográficas localizadas, principalmente, na região Sudeste
do Brasil (Lovate(2003), MOURA(2005) e COSER,
2011)).

y v ,  1, y v , 1   2, y v , 2  . . .   p , y v ,  p
 1, y v 1,   2, y v  2,  . . .   P , y v  P ,
 1, 1, y v 1, 1  1,  2, y v 2, 1  . . .
 1,  P , y v  P , 1  . . .   P , 1, y v 1,  P
  p ,  2, y v  2,  p  . . .   p ,  p , y v  p ,  p

(02)

  v ,
 1,  v , 1   2,  v , 2  . . .  q  v ,  q
 1,  v 1,   2,  v  2,  . . .   Q ,  v Q ,
 1, 1,  v 1, 1  1,  2,  v 2, 1  . . .
 1,  Q ,  v Q , 1  . . .   q , 1,  v 1,  q
  q ,  2,  v  2,  q  . . .   q ,  Q ,  v Q ,  q

Simulações computacionais

y v ,  1, y v , 1   2, y v , 2  . . .   p , y v ,  p
  1, y v 1,   2, y v  2,  . . .   P , y v  P ,

No primeiro grupo de simulações foram atribuídos valores maiores, 0,9, para todos os 12 parâmetros autorregressivos, 1 e 1, e valores menores, 0,1, para os parâmetros médias móveis, 1 e 1.
Estes valores foram escolhidos em função da análise
de estruturas de dependência observadas em grande
quantidade de séries de vazões mensais registradas
em postos fluviométricos situadas em diversos países,
nas quais parâmetros regressivos se apresentam significativamente superiores aos parâmetros médias
móveis.
Para o segundo grupo de simulações foram
atribuídos valores maiores, iguais a 0,9, para os parâmetros 1 em todos os 12 meses, sendo que para o
parâmetro 1 foram adotados valores iguais a 0,9
para os meses de outubro, novembro, dezembro,
janeiro, fevereiro e março, ou seja, para o período
considerado de cheia do ano hidrológico, e valores
iguais a 0,1 para os meses restantes. Para os parâmetros 1 e 1 foram atribuídos valores iguais a 0,1
para todos os meses.
No terceiro grupo de simulações foram atribuídos valores maiores, iguais a 0,9, para o parâmetro 1 em todos os 12 meses e para o parâmetro 1
somente para os meses de abril, maio, junho, julho,
agosto e setembro (período considerado seca do
ano hidrológico), sendo que para o restante dos
meses, atribuiu-se valores pouco significativos, 0,1.

 1,  1, y v 1, 1  1,  2, y v  2, 1  . . .
 1,  P , y v  P , 1  . . .   P ,  1, y v 1,  P
  p ,  2, y v 2,  p  . . .   p ,  p , y v  p ,  p

(03)

  v ,
 1,  v , 1   2,  v ,  2  . . .   q  v ,  q
 1,  v 1,   2,  v  2,  . . .   Q ,  v Q ,
 1, 1,  v 1, 1  1,  2,  v 2, 1  . . .
 1,  Q ,  v Q , 1  . . .   q , 1,  v 1,  q
  q ,  2,  v 2, q  . . .   q ,  Q ,  v Q ,  q
Nas expressões anteriores, os parâmetros
são os coeficientes autorregressivos

1, ,  2, e  p ,

periódicos de lag 1, lag 2, ...,lag p, respectivamente, e
 1, ,  2, e  P , constituem os coeficientes autorregressivos periódicos de lag w, lag2w, ...,lag Pw. Os
parâmetros 1, , 2, e  q , , por sua vez, representam
os coeficientes médias móveis para os lag 1, lag
2,...,lag
q,
respectivamente,
enquanto
que
1, ,  2, e  Q, indicam os coeficientes médias
móveis de lag w, lag 2w, ...,lag Qw. Os parâmetros
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Para os parâmetros 1 e 1 foram atribuídos valores pouco significativos para todos os meses, 0,1.
Nos três grupos de simulações foram geradas séries sintéticas de vazões mensais, correspondentes a 10.000 anos para os modelos multiplicativos
completos PMIX(1,0,1,0) e PMIX(1,1,1,0). O grande número de anos adotado na geração das séries é
justificado pelo fato de que quanto maior o tamanho destas séries mais precisas a estimativas dos
parâmetros dos modelos ajustados. As séries foram
utilizadas como dados de entrada para estimativa
dos parâmetros e geração de novas séries sintéticas,
apresentando 10.000 anos, para os seus respectivos
modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos a períodos predominantemente de
cheia ou seca e também para o próprio modelo
multiplicativo completo, para verificação do ajuste.
Desta forma, procurou-se comparar o comportamento dos modelos multiplicativos completos com
os dos modelos com subtração de parâmetros, quanto aos parâmetros estimados e à preservação das
características estatísticas. Nas comparações relacionadas com a preservação de características estatísticas, foram considerados os erros percentuais absolutos relativos às médias mensais, aos desvios padrão
mensais, às autocorrelações mensais Lag1, Lag2 e
Lag12 e às autocorrelações anuais Lag1.

RESULTADOS E ANÁLISES
Parâmetros estimados por conjunto de simulações
Os parâmetros estimados nos 3 conjuntos de
simulações são apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. Os
respectivos erros percentuais absolutos médios de
estimativas de parâmetros são apresentados nas tabelas 4, 5 e 6.
Nas referidas tabelas os valores hachurados
em cinza mais escuro representam parâmetros ou
erros de estimativas obtidos para os ajustes realizados com modelos PMIX completos. Valores hachurados em cinza mais claro representam parâmetros
ou erros de estimativa para os ajustes realizados com
os reais modelos PMIX multiplicativo com subtração
de parâmetros para semestres de seca ou de chuva,
empregados nas gerações de séries sintéticas.
Em análise comparativa dos parâmetros estimados e os obtidos, por meio dos 3 conjuntos de
simulações, foram observadas, em geral, diferenças
pouco significativas entre estes valores, tanto para os
modelos multiplicativos completos quanto para os
modelos com subtração de parâmetros. Para os 2º e
3º conjuntos de simulações, os parâmetros 1 do
modelo PMIX(1,1,1,0)S, nos meses de cheia e do
modelo PMIX(1,1,1,0)C, nos meses de secas, respectivamente, apresentam maiores diferenças.
Quanto ao comportamento específico do
parâmetro 1, verificou-se para os três conjuntos de
simulações que, apesar dos modelos multiplicativos
com subtração de parâmetros relativos a períodos
predominantemente de cheia ou seca apresentarem
valores iguais a zero para os meses de cheia e de
seca, os demais meses apresentaram valores semelhantes aos dos seus respectivos multiplicativos completos.
Avaliando-se o comportamento dos desvios
padrão, pode-se verificar que, para o 1º conjunto de
simulações, os modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos a período predominantemente de cheia ou seca apresentaram valores semelhantes ao dos modelos multiplicativos completos, exceto para os meses para os quais foram retirados parâmetros; para estes meses foi possível observar um aumento nos valores dos desvios padrão.
Para o 2º conjunto de simulações, pode-se
observar que os modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos ao período predominantemente de seca apresentaram valores dos desvios padrão semelhantes ao dos modelos multiplicativos completos, independentemente do mês analisa-

Rotina computacional
Programa computacional foi desenvolvido
por COSER (2011), a partir do programa elaborado
originalmente por MENDONÇA (1987). A programação foi realizada na linguagem Fortran em ambiente Windows XP. O programa desenvolvido, que
apresenta rotinas comuns aos modelos PMIX completo e com subtração de parâmetros, permite estimativas de parâmetros e testes de adequação dos
modelos. Os parâmetros dos modelos PMIX são
estimados pelo algoritmo de Powell, que usa método
de otimização não-linear e trabalha com iterações, a
partir de um vetor inicial, cujos valores são alterados
iterativamente, para minimização da soma dos quadrados dos resíduos.
Considerando-se os cenários estabelecidos
pelos diferentes grupos de simulações foram geradas
séries sintéticas de vazões mensais com 10.000 anos
para cada um dos modelos multiplicativos completos, PMIX(1,0,1,0) e PMIX(1,1,1,0) e seus respectivos modelos parsimoniosos. As séries geradas foram utilizadas como dados de entrada para estimativa de parâmetros, com o uso do algoritmo de otimização não-linear de Powell.
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Tabela 1- Parâmetros estimados utilizando como série de entrada as geradas
no 1º conjunto de simulações — PMIX completo

Meses

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

1

0,8841

0,8971

0,8996

0,9358

0,9269

0,9272

0,9350

0,9272

0,9266

0,8850

0,9007

0,8986

1

0,8892

0,9004

0,8992

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8911

0,8982

0,8996

desv. pad. res.

0,1600

0,1600

0,1600

0,3500

0,3800

0,3700

0,3500

0,3700

0,3800

0,1600

0,1700

0,1600

1

0,9359

0,9258

0,9274

0,8844

0,9014

0,9005

0,8844

0,8992

0,9005

0,9349

0,9271

0,9269

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,8898

0,8985

0,8993

0,8902

0,8980

0,9000

0,0000

0,0000

0,0000

desv. pad. res.

0,3500

0,3800

0,3700

0,1600

0,1700

0,1600

0,1600

0,1700

0,1600

0,3500

0,3700

0,3800

1

0,8826

0,8979

0,9004

0,8830

0,9023

0,9014

0,8830

0,8999

0,9014

0,8838

0,9015

0,8994

1

0,8926

0,9033

0,9022

0,8932

0,9015

0,9022

0,8936

0,9010

0,9029

0,8944

0,9011

0,9026

desv. pad. res.

0,1600

0,1600

0,1600

0,1600

0,1700

0,1600

0,1600

0,1700

0,1600

0,1600

0,1700

0,1600

1

0,8826

0,8967

0,9115

0,9244

0,9298

0,9452

0,9507

0,9321

0,9431

0,8665

0,9004

0,9015

1

0,8898

0,8990

0,8815

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8908

0,8978

0,8994

PMIX (1,0,1,0)C

PMIX (1,0,1,0)S

PMIX (1,0,1,0)

PMIX (1,1,1,0)C

1

0,0944

0,0971

0,1240

0,1349

0,1356

0,2175

0,1901

0,1500

0,2076

0,0199

0,0954

0,1148

desv. pad. res.

0,1800

0,1800

0,1800

0,3900

0,4100

0,4100

0,3900

0,4100

0,4100

0,1800

0,1800

0,1800

1

0,9525

0,9311

0,9448

0,8654

0,9008

0,9031

0,8821

0,8986

0,9120

0,9230

0,9306

0,9466

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,8895

0,8983

0,8990

0,8909

0,8966

0,8817

0,0000

0,0000

0,0000

1

0,1959

0,1570

0,2093

0,0182

0,0939

0,1125

0,0918

0,0954

0,1235

0,1322

0,1379

0,2292

desv. pad. res.

0,3900

0,4200

0,4100

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,3900

0,4100

0,4100

1

0,8826

0,8963

0,9027

0,8827

0,9004

0,9031

0,8821

0,8982

0,9031

0,8828

0,9001

0,9015

1

0,8898

0,9001

0,8991

0,8901

0,8983

0,8990

0,8909

0,8978

0,8996

0,8917

0,8978

0,8994

1

0,0942

0,0956

0,1128

0,0934

0,0929

0,1124

0,0916

0,0938

0,1121

0,0917

0,0944

0,1147

desv. pad. res.

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

PMIX (1,1,1,0)S

PMIX (1,1,1,0)

meses. Os modelos multiplicativos com subtração de
parâmetros relativos a período predominantemente
de seca apresentaram valores semelhantes aqueles
estabelecidos pelos modelos multiplicativos completos somente para os meses os quais não foram retirados parâmetros, podendo-se observar, nos demais
meses, aumento nos valores dos desvios padrão.

do. Os modelos multiplicativos com subtração de
parâmetros relativos ao período predominantemente de cheia apresentaram valores semelhantes aos
correspondentes modelos multiplicativos completos
somente para os meses para os quais não foram
retirados parâmetros, podendo-se observar, nos
demais meses, aumento nos valores dos desvios padrão.
No 3º conjunto de simulações observou-se
uma tendência oposta daquela estabelecida no 2º
conjunto de simulações. Os modelos multiplicativos
com subtração de parâmetros relativos ao período
predominantemente de cheia apresentaram valores
dos desvios padrão semelhantes aos correspondentes modelos multiplicativos completos para todos os

Erros percentuais absolutos
Adotando-se os parâmetros estimados, conforme citados anteriormente, foram geradas séries
sintéticas de vazões médias mensais com o auxílio
dos modelos multiplicativos completos e dos mode-
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Tabela 2 - Parâmetros estimados utilizando como séries de entrada as geradas
no 2º conjunto de simulações — PMIX com subtração de parâmetros relativos ao período seco
Meses

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

1

0,8462

0,8653

0,8786

0,9812

0,9773

0,9739

0,9692

0,9641

0,9599

0,7509

0,8057

0,8355

1

0,8888

0,9006

0,8994

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8908

0,8983

0,8998

desv. pad. res.

0,1800

0,1800

0,1800

0,1900

0,2100

0,2300

0,2500

0,2700

0,2800

0,2300

0,2100

0,2000

PMIX (1,0,1,0)C

PMIX (1,0,1,0)S
1

0,9181

0,9109

0,9168

0,9803

0,9761

0,9723

0,9676

0,9620

0,9575

0,8657

0,8793

0,8962

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0787

0,0953

0,1119

0,0832

0,0954

0,1111

0,0000

0,0000

0,0000

desv. pad. res.

0,4000

0,4100

0,4000

0,1900

0,2100

0,2300

0,2500

0,2600

0,2800

0,5000

0,4800

0,4400

1

0,8462

0,8653

0,8787

0,9803

0,9761

0,9723

0,9677

0,9620

0,9575

0,7509

0,8057

0,8355

1

0,8888

0,9006

0,8994

0,0787

0,0952

0,1119

0,0831

0,0953

0,1112

0,8908

0,8984

0,8998

desv. pad. res.

0,1800

0,1800

0,1800

0,1900

0,2100

0,2300

0,2500

0,2600

0,2800

0,2300

0,2100

0,2000

1

0,8506

0,8669

0,8790

0,9810

0,9775

0,9752

0,9691

0,9646

0,9619

0,7303

0,8136

0,8444

1

0,8893

0,9003

0,8988

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8914

0,8980

0,8993

1

0,0959

0,0907

0,1101

0,1041

0,1073

0,1264

0,1005

0,1095

0,1252

0,0753

0,0868

0,1088

desv. pad. res.

0,2000

0,2000

0,1900

0,2100

0,2300

0,2500

0,2700

0,2900

0,3100

0,2500

0,2300

0,2100
0,9676

PMIX (1,0,1,0)

PMIX (1,1,1,0)C

PMIX (1,1,1,0)S
1

0,9713

0,9361

0,9501

0,9815

0,9763

0,9736

0,9677

0,9630

0,9629

0,8640

0,9395

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0737

0,0929

0,1138

0,0826

0,0905

0,0857

0,0000

0,0000

0,0000

1

0,3446

0,2643

0,2641

0,0265

0,1064

0,1226

0,1024

0,1147

0,1577

0,2397

0,3163

0,3921

desv. pad. res.

0,4200

0,4500

0,4300

0,2100

0,2300

0,2500

0,2700

0,2900

0,3000

0,5400

0,5100

0,4700

1

0,8506

0,8669

0,8783

0,9805

0,9762

0,9736

0,9676

0,9624

0,9594

0,7321

0,8136

0,8444

1

0,8893

0,9003

0,8991

0,0784

0,0930

0,1138

0,0829

0,0933

0,1125

0,8915

0,8980

0,8993

1

0,0959

0,0907

0,1094

0,1048

0,1066

0,1225

0,1016

0,1079

0,1203

0,0791

0,0868

0,1087

desv. pad. res.

0,2000

0,2000

0,1900

0,2100

0,2300

0,2500

0,2700

0,2900

0,3000

0,2500

0,2300

0,2100

PMIX (1,1,1,0)

observar que o ajuste dos modelos multiplicativos
completos produziu erros quadráticos médios percentuais que variaram de 0,18 a 5,6, registrando-se,
adicionalmente, os maiores valores observados para
o desvio padrão. Quanto ao comportamento dos
modelos multiplicativos com subtração de parâmetros, relativos aos períodos predominantemente de
cheia ou seca, foi possível verificar certa proximidade entre valores dos erros quadráticos médios percentuais em relação a média, desvio padrão, autocorrelação Lag1, autocorrelação Lag2 e autocorrelação Lag12, com diferenças que variaram entre 0,05 e
0,38. Para a autocorrelação anual Lag1, a diferença
entre os erros se tornou mais expressiva (os erros
variaram entre 3,80 e 5,07), favorecendo os modelos
multiplicativos com subtração de parâmetros relativos a períodos predominantemente de seca.

los multiplicativos com subtração de parâmetros
relativos aos períodos predominantemente de cheia
ou seca. Nas tabelas 7, 8 e 9 são apresentados os
erros percentuais absolutos médios das médias mensais, dos desvios padrão mensais, das autocorrelações
mensais Lag1, Lag2 e Lag12 e dos erros percentuais
absolutos das autocorrelações anuais Lag1 para os
diferentes conjuntos de simulações considerados
neste trabalho.
As tabelas de 10 a 14 apresentam, respectivamente, os erros percentuais absolutos das estimativas das médias mensais, desvios padrão mensais,
autocorrelações mensais Lag1, Lag2 e Lag12 correspondentes ao primeiro conjunto de simulações, ou
seja, para o modelo PMIX completo.
A partir da avaliação dos resultados associados ao primeiro conjunto de simulações (resultados
reunidos nas tabelas 7, 10, 11, 12, 13 e 14) pôde-se
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Tabela 3 - Parâmetros estimados utilizando como séries de entrada as geradas
no 3º conjunto de simulações-PMIX com subtração de parâmetros relativos ao período chuvoso
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul

Ago.

1

0,9675

0,9617

0,9572

0,8657

0,8776

0,8964

0,9171

1

0,0821

0,0960

0,1081

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

desv. pad. res.

0,2500

0,2600

0,2800

0,5000

0,4800

0,4400

0,4000

0,9128 0,9156 0,9801 0,9760 0,9722
0,0000 0,0000 0,0850 0,0941 0,1081
0,4100 0,4000 0,1900 0,2100 0,2300

1

0,9691

0,9639

0,9596

0,7507

0,8058

0,8344

0,8454

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,8897

0,8987

0,8993

0,8899

desv. pad. res.

0,2500

0,2700

0,2800

0,2300

0,2100

0,2000

0,1800

1

0,9675

0,9617

0,9572

0,7507

0,8058

0,8344

0,8454

1

0,0822

0,0961

0,1082

0,8896

0,8987

0,8996

0,8898

desv. pad. res.

0,2500

0,2600

0,2800

0,2300

0,2100

0,2000

0,1800

1

0,9678

0,9629

0,9627

0,8644

0,9362

0,9672

0,9697

1

0,0815

0,0907

0,0827

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Meses

Set.

Out.

Nov.

Dez.

PMIX (1,0,1,0)C

PMIX (1,0,1,0)S

0,8660 0,8809 0,9811 0,9772 0,9737
0,8984 0,9001 0,0000 0,0000 0,0000
0,1800 0,1800 0,1900 0,2100 0,2300

PMIX (1,0,1,0)

0,8660 0,8809 0,9801 0,9760 0,9722
0,8984 0,9001 0,0850 0,0940 0,1082
0,1800 0,1800 0,1900 0,2100 0,2300

PMIX (1,1,1,0)C

1

0,1059

0,1164

0,1582

0,2387

0,3118

0,3842

0,3403

desv. pad. res.

0,2700

0,2900

0,3100

0,5300

0,5100

0,4700

0,4200

1

0,9692

0,9645

0,9618

0,7304

0,8134

0,8429

0,8493

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,8899

0,8985

0,8990

0,8905

1

0,1040

0,1121

0,1267

0,0754

0,0861

0,1061

0,0934

desv. pad. res.

0,2700

0,2900

0,3100

0,2500

0,2300

0,2100

0,2000

1

0,9677

0,9623

0,9592

0,7321

0,8134

0,8429

0,8493

1

0,0817

0,0936

0,1097

0,8900

0,8985

0,8990

0,8905

1

0,1050

0,1099

0,1219

0,0791

0,0860

0,1061

0,0934

desv. pad. res.

0,2700

0,2900

0,3000

0,2500

0,2300

0,2100

0,2000

0,9375
0,0000
0,2560
0,4400

0,9469
0,0000
0,2591
0,4300

0,9817
0,0793
0,0277
0,2100

0,9763
0,0919
0,1078
0,2300

0,9736
0,1103
0,1249
0,2500

0,8671
0,8980
0,0883
0,2000

0,8808
0,8994
0,1094
0,1900

0,9809
0,0000
0,1025
0,2100

0,9775
0,0000
0,1092
0,2300

0,9751
0,0000
0,1288
0,2500

0,8671
0,8980
0,0882
0,2000

0,8801
0,8997
0,1086
0,1900

0,9803
0,0843
0,1033
0,2100

0,9762
0,0920
0,1081
0,2300

0,9736
0,1103
0,1248
0,2500

PMIX (1,1,1,0)S

PMIX (1,1,1,0)

ou seca tornou-se mais expressiva (os valores variaram entre 23,44 e 45,82), favorecendo os modelos
multiplicativos com subtração de parâmetros relativos aos períodos predominantemente de seca.
De acordo com a Tabela 09 pode ser observado que, para o terceiro conjunto de simulações, os
ajustes dos modelos multiplicativos completos PMIX
(1,0,1,0) e PMIX(1,1,1,0) apresentaram erros quadráticos médios percentuais que variaram de 0,13 a
1,88, sendo os maiores valores associados ao desvio
padrão. Quanto ao comportamento apresentado
pelos modelos multiplicativos com subtração de
parâmetros relativos a períodos predominantemente
de cheia ou seca, pode-se verificar uma certa proximidade dos valores dos erros quadráticos médios
percentuais em relação a média, desvio padrão,
autocorrelação mensal Lag1, autocorrelação mensal
Lag2, apresentando diferenças que variaram entre

No segundo conjunto de simulações (resultados reunidos na Tabela 08), o ajuste dos modelos
multiplicativos
completos
PMIX(1,0,1,0)
e
PMIX(1,1,1,0) produziu erros quadráticos médios
percentuais que variaram de 0,12 a 1,60, além dos
maiores valores de desvio padrão. Quanto ao comportamento apresentado pelos modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos a períodos predominantemente de cheia ou seca, foi possível verificar uma certa proximidade dos valores dos
erros quadráticos médios percentuais em relação a
média, desvio padrão, autocorrelação mensal Lag1,
autocorrelação mensal Lag2, apresentando diferenças que variaram entre 0,10 e 1,48. Para a autocorrelação mensal Lag12 e a autocorrelação anual Lag1
a diferença entre os erros apresentados pelos modelos multiplicativos com subtração de parâmetros
relativos a períodos predominantemente de cheia
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Tabela 4 - Erros percentuais absolutos médios das estimativas dos parâmetros,
no 1º conjunto de simulações-PMIX completo
Erros percentuais absolutos médios dos parâmetros
Meses

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

PMIX (1,0,1,0)C
1

1,8

0,3

0,0

-4,0

-3,0

-3,0

-3,9

-3,0

-3,0

1,7

-0,1

0,2

1

1,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,2

0,0

PMIX (1,0,1,0)S
1

-4,0

-2,9

-3,0

1,7

-0,2

-0,1

1,7

0,1

-0,1

-3,9

-3,0

-3,0

1

0,0

0,0

0,0

1,1

0,2

0,1

1,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

PMIX (1,0,1,0)
1

1,9

0,2

0,0

1,9

-0,3

-0,2

1,9

0,0

-0,2

1,8

-0,2

0,1

1

0,8

-0,4

-0,2

0,8

-0,2

-0,2

0,7

-0,1

-0,3

0,6

-0,1

-0,3

1,9

0,4

-1,3

-2,7

-3,3

-5,0

-5,6

-3,6

-4,8

3,7

0,0

-0,2

1

1,1

0,1

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,2

0,1

1

5,6

2,9

-24,0

-34,9

-35,6

-117,5

-90,1

-50,0

-107,6

80,1

4,6

-14,8

PMIX (1,1,1,0)C
1

PMIX (1,1,1,0)S
1

-5,8

-3,5

-5,0

3,8

-0,1

-0,3

2,0

0,2

-1,3

-2,6

-3,4

-5,2

1

0,0

0,0

0,0

1,2

0,2

0,1

1,0

0,4

2,0

0,0

0,0

0,0

1

-95,9

-57,0

-109,3

81,8

6,1

-12,5

8,2

4,6

-23,5

-32,2

-37,9

-129,2

PMIX (1,1,1,0)
1

1,9

0,4

-0,3

1,9

0,0

-0,3

2,0

0,2

-0,3

1,9

0,0

-0,2

1

1,1

0,0

0,1

1,1

0,2

0,1

1,0

0,2

0,0

0,9

0,2

0,1

1

5,8

4,4

-12,8

6,6

7,1

-12,4

8,4

6,2

-12,1

8,3

5,6

-14,7

0, 07 e 1,79. Para a autocorrelação mensal Lag12 e a
autocorrelação anual Lag1 essa diferença entre os
erros apresentados pelos modelos multiplicativos
com subtração de parâmetros relativos a períodos
predominantemente de cheia ou seca tornou-se
mais expressiva, variando de 20,49 a 46,02; neste
caso, foram favorecidos os modelos multiplicativos
com subtração de parâmetros relativos a períodos
predominantemente de cheia.

resultou em acerto quanto ao real modelo utilizado
na geração das séries sintéticas.

SÍNTESE DOS RESULTADOS

Parâmetro 1
Quanto ao comportamento específico do parâmetro
1, verificou-se para os três conjuntos de simulações
que, apesar dos modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos a períodos predominantemente de cheia ou de seca apresentarem valores
iguais a zero para os respectivos meses, os demais
meses (de seca ou cheia) apresentaram valores semelhantes aos dos seus respectivos multiplicativos
completos.

Parâmetros estimados
Em análise comparativa dos parâmetros estimados
por otimização com os utilizados nos 3 conjuntos de
simulações, as diferenças foram pouco significativas,
tanto para os modelos multiplicativos completos
quanto para os modelos com subtração de parâmetros.

Conjuntos de simulações
Acerto do real modelo
Para todos os três conjuntos de simulações, para
modelos PMIX completo e PMIX com subtração de
parâmetros, a rotina computacional de otimização
não linear de parâmetros com o algoritmo de Powell
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Tabela 5 - Erros percentuais absolutos médios das estimativas dos parâmetros,
no 2º conjunto de simulações - PMIX com subtração de parâmetros relativos ao período seco

Erros percentuais absolutos médios dos parâmetros
Meses

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

PMIX (1,0,1,0)C
1

6,0

3,9

2,4

-9,0

-8,6

-8,2

-7,7

-7,1

-6,7

16,6

10,5

7,2

1

1,2

-0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,2

0,0

PMIX (1,0,1,0)S
1

-2,0

-1,2

-1,9

-8,9

-8,5

-8,0

-7,5

-6,9

-6,4

3,8

2,3

0,4

1

0,0

0,0

0,0

21,3

4,7

-11,9

16,8

4,6

-11,1

0,0

0,0

0,0

PMIX (1,0,1,0)
1

6,0

3,9

2,4

-8,9

-8,5

-8,0

-7,5

-6,9

-6,4

16,6

10,5

7,2

1

1,2

-0,1

0,1

21,3

4,8

-11,9

16,9

4,7

-11,2

1,0

0,2

0,0

PMIX (1,1,1,0)C
1

5,5

3,7

2,3

-9,0

-8,6

-8,4

-7,7

-7,2

-6,9

18,9

9,6

6,2

1

1,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,2

0,1

1

4,1

9,3

-10,1

-4,1

-7,3

-26,4

-0,5

-9,5

-25,2

24,7

13,2

-8,8

-7,9

-4,0

-5,6

-9,1

-8,5

-8,2

-7,5

-7,0

-7,0

4,0

-4,4

-7,5

1

0,0

0,0

0,0

26,3

7,1

-13,8

17,4

9,5

14,3

0,0

0,0

0,0

1

-244,6

-164,3

-164,1

73,5

-6,4

-22,6

-2,4

-14,7

-57,7

-139,7

-216,3

-292,1

PMIX (1,1,1,0)S
1

PMIX (1,1,1,0)
1

5,5

3,7

2,4

-8,9

-8,5

-8,2

-7,5

-6,9

-6,6

18,7

9,6

6,2

1

1,2

0,0

0,1

21,6

7,0

-13,8

17,1

6,7

-12,5

0,9

0,2

0,1

1

4,1

9,3

-9,4

-4,8

-6,6

-22,5

-1,6

-7,9

-20,3

20,9

13,2

-8,7

produziu erros quadráticos médios percentuais que
variaram de 0,18 a 5,6, registrando-se, adicionalmente, os maiores valores observados para o desvio padrão.

Primeiro conjunto

Desvios padrão
Avaliando-se o comportamento dos desvios padrão,
pode-se verificar que, para o 1º conjunto de simulações, os modelos multiplicativos com subtração de
parâmetros relativos a período predominantemente
de cheia ou seca apresentaram valores semelhantes
ao dos modelos multiplicativos completos, exceto
para os meses para os quais foram retirados parâmetros; nestes meses foi possível observar aumento nos
valores dos desvios padrão.

Erros médios quadráticos dos modelos com subtração de parâmetros
Foi possível verificar certa proximidade entre valores
dos erros quadráticos médios percentuais em relação a média, desvio padrão, autocorrelação Lag1,
autocorrelação Lag2 e autocorrelação Lag12. Para a
autocorrelação anual Lag1, de longo termo, a diferença entre os erros se tornou mais expressiva, favorecendo os modelos multiplicativos com subtração
de parâmetros relativos a períodos predominantemente de seca.

Erros médios quadráticos dos modelos completos
A partir da avaliação dos resultados associados ao
primeiro conjunto de simulações pôde-se observar
que o ajuste dos modelos multiplicativos completos
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Tabela 6 - Erros percentuais absolutos médios das estimativas dos parâmetros,
no 3º conjunto de simulações - PMIX com subtração de parâmetros relativos ao período chuvoso

Erros percentuais absolutos médios apresentados pelos parâmetros
Meses

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

PMIX (1,0,1,0)C
1

-7,5

-6,9

-6,4

3,8

2,5

0,4

-1,9

-1,4

-1,7

-8,9

-8,4

-8,0

1

17,9

4,0

-8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

5,9

-8,1

PMIX (1,0,1,0)S
1

-7,7

-7,1

-6,6

16,6

10,5

7,3

6,1

3,8

2,1

-9,0

-8,6

-8,2

1

0,0

0,0

0,0

1,1

0,1

0,1

1,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

PMIX (1,0,1,0)
1

-7,5

-6,9

-6,4

16,6

10,5

7,3

6,1

3,8

2,1

-8,9

-8,4

-8,0

1

17,8

3,9

-8,2

1,2

0,1

0,0

1,1

0,2

0,0

15,0

6,0

-8,2

-7,5

-7,0

-7,0

4,0

-4,0

-7,5

-7,7

-4,2

-5,2

-9,1

-8,5

-8,2

1

18,5

9,3

17,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,7

8,1

-10,3

1

-5,9

-16,4

-58,2

-138,7

-211,8

-284,2

-240,3

-156,0

-159,1

72,3

-7,8

-24,9

PMIX (1,1,1,0)C
1

PMIX (1,1,1,0)S
1

-7,7

-7,2

-6,9

18,8

9,6

6,3

5,6

3,7

2,1

-9,0

-8,6

-8,3

1

0,0

0,0

0,0

1,1

0,2

0,1

1,1

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

1

-4,0

-12,1

-26,7

24,6

13,9

-6,1

6,6

11,7

-9,4

-2,5

-9,2

-28,8

PMIX (1,1,1,0)
1

-7,5

-6,9

-6,6

18,7

9,6

6,3

5,6

3,7

2,2

-8,9

-8,5

-8,2

1

18,3

6,4

-9,7

1,1

0,2

0,1

1,1

0,2

0,0

15,7

8,0

-10,3

1

-5,0

-9,9

-21,9

20,9

14,0

-6,1

6,6

11,8

-8,6

-3,3

-8,1

-24,8

Tabela 7 - Erros percentuais absolutos médios apresentados pelos modelos no 1º conjunto de simulações - PMIX completo
Erros percentuais absolutos médios (%)
Modelos

Média

Desvio Padrão

Autocorrelação

Autocorrelação

Autocorrelação

Mensal Lag1

Mensal Lag2

Mensal Lag12

Autocorrelação
Anual Lag1

PMIX(1,0,1,0)C 0,54

7,22

1,08

1,39

23,01

11,01

PMIX(1,0,1,0)S

0,41

7,60

1,13

1,52

22,95

16,08

PMIX(1,0,1,0)

0,25

5,67

0,66

0,68

0,35

0,42

PMIX(1,1,1,0)C 0,46

7,37

1,52

2,22

21,14

9,94

PMIX(1,1,1,0)S

0,35

7,84

1,61

2,41

20,88

13,74

PMIX(1,1,1,0)

0,18

3,38

0,78

0,64

0,31

0,21

Os modelos multiplicativos com subtração
de parâmetros relativos ao período predominantemente de cheia apresentaram valores semelhantes
aos correspondentes modelos multiplicativos completos somente para os meses para os quais não foram retirados parâmetros, podendo-se observar, nos
demais meses, aumento nos valores dos desvios padrão.

Segundo conjunto
Desvio padrão
Os modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos ao período predominantemente de
seca apresentaram valores dos desvios padrão semelhantes aos dos modelos multiplicativos completos, independentemente do mês analisado.
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Tabela 8 - Erros percentuais absolutos médios apresentados pelos modelos
no 2º conjunto de simulações - PMIX com subtração de parâmetros relativos ao período seco
Erros percentuais absolutos médios (%)
Modelos

Média

Desvio Padrão

Autocorrelação

Autocorrelação

Autocorrelação

Autocorrelação

Mensal Lag1

Mensal Lag2

Mensal Lag12

Anual Lag1

PMIX(1,0,1,0)C

0,14

1,78

0,43

0,43

0,55

0,11

PMIX(1,0,1,0)S

0,04

0,30

0,14

1,32

46,38

36,40

PMIX(1,0,1,0)

0,13

1,58

0,41

0,40

0,42

0,22

PMIX(1,1,1,0)C

0,13

1,76

0,47

0,52

0,48

0,11

PMIX(1,1,1,0)S

0,03

0,94

0,18

0,92

32,91

23,55

PMIX(1,1,1,0)

0,12

1,60

0,46

0,48

0,50

0,22

Tabela 9 - Erros percentuais absolutos médios apresentados pelos modelos
no 3º conjunto de simulações - PMIX com subtração de parâmetros relativos ao período chuvoso
Erros percentuais absolutos médios(%)
Modelos

Autocorrelação

Autocorrelação

Autocorrelação

Mensal Lag1

Mensal Lag2

Mensal Lag12

Anual Lag1

0,30

0,10

1,32

46,55

29,41

2,09

0,41

0,43

0,54

0,11

Média

Desvio Padrão

PMIX(1,0,1,0)C

0,06

PMIX(1,0,1,0)S

0,13

Autocorrelação

PMIX(1,0,1,0)

0,13

1,88

0,39

0,40

0,55

0,33

PMIX(1,1,1,0)C

0,05

0,87

0,18

0,92

33,39

20,49

PMIX(1,1,1,0)S

0,12

2,03

0,51

0,48

0,49

0,00

PMIX(1,1,1,0)

0,13

1,86

0,49

0,44

0,58

0,33

Tabela 10 - Erros percentuais absolutos das médias mensais apresentados pelos modelos
no 1º conjunto de simulações - PMIX completo

Modelos

Erros percentuais absolutos das médias mensais
Jan.

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

-0,38

-0,70

-0,97

-0,79

-0,69

-0,60

-0,45

-0,36

-0,33

0,11

-0,45

-0,66

PMIX(1,0,1,0)S

-0,28

-0,24

-0,22

0,23

-0,34

-0,64

-0,26

-0,52

-0,75

-0,57

-0,49

-0,40

PMIX(1,0,1,0)

0,20

-0,11

-0,32

0,26

-0,12

-0,33

0,17

-0,06

-0,21

0,33

-0,05

-0,18

PMIX(1,1,1,0)C

-0,33

-0,64

-0,79

-0,61

-0,55

-0,49

-0,37

-0,31

-0,30

0,14

-0,43

-0,60

PMIX(1,1,1,0)S

-0,22

-0,20

-0,19

0,26

-0,34

-0,60

-0,22

-0,47

-0,59

-0,41

-0,37

-0,31

PMIX(1,1,1,0)

0,23

-0,09

-0,26

0,31

-0,10

-0,27

0,22

-0,02

-0,16

0,37

-0,03

-0,12

PMIX(1,0,1,0)C

Tabela 11 - Erros percentuais absolutos dos desvios padrão apresentados pelos modelos
no 1º conjunto de simulações - PMIX completo

Modelos
PMIX(1,0,1,0)C

Erros percentuais absolutos dos desvios padrão
Jan.

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

-6,83

-9,44

-11,92

-9,72

-8,48

-7,14

-5,25

-4,59

-4,55

-2,45

-7,04

-9,21
-7,50

PMIX(1,0,1,0)S

-5,55

-4,85

-4,84

-2,75

-7,33

-9,40

-7,25

-10,17

-12,62

-10,06

-8,86

PMIX(1,0,1,0)

-1,54

-4,10

-5,69

-1,51

-4,20

-5,47

-1,65

-4,57

-6,13

-1,72

-4,31

-5,59

PMIX(1,1,1,0)C

-7,45

-9,90

-11,49

-9,13

-8,03

-7,00

-5,41

-4,88

-4,93

-2,66

-7,63

-9,96

PMIX(1,1,1,0)S

-5,79

-5,22

-5,31

-3,03

-8,04

-10,27

-8,06

-10,82

-12,22

-9,46

-8,45

-7,41

PMIX(1,1,1,0)

-0,95

-3,59

-5,27

-0,93

-3,75

-5,04

-1,13

-4,14

-5,66

-1,15

-3,83

-5,12
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Tabela 12 - Erros percentuais absolutos das autocorrelações mensais Lag1 apresentados pelos modelos
no 1º conjunto de simulações - PMIX completo
Erros percentuais absolutos das autocorrelações mensais Lag1

Modelos

Jan.

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

PMIX(1,0,1,0)C

-1,29

-1,96

-1,08

-1,39

-1,19

-0,97

-0,86

-0,54

-0,65

-0,64

-1,74

-0,65

PMIX(1,0,1,0)S

-0,97

-0,65

-0,65

-0,75

-1,85

-0,76

-1,29

-1,84

-1,19

-1,50

-1,19

-0,97

PMIX(1,0,1,0)

-0,54

-1,09

-0,22

-0,64

-1,19

-0,32

-0,54

-1,08

-0,33

-0,64

-1,08

-0,22

PMIX(1,1,1,0)C

-1,53

-2,66

-2,65

-1,53

-1,55

-1,10

-0,98

-1,00

-0,88

-0,98

-2,33

-1,10

PMIX(1,1,1,0)S

-1,09

-1,00

-0,88

-0,98

-2,33

-1,21

-1,64

-2,66

-2,87

-1,75

-1,66

-1,22

PMIX(1,1,1,0)

-0,55

-1,44

-0,22

-0,65

-1,33

-0,33

-0,55

-1,44

-0,44

-0,66

-1,44

-0,33

Tabela 13 - Erros percentuais absolutos das autocorrelações mensais Lag2 apresentados pelos modelos
no 1º conjunto de simulações - PMIX completo
Autocorrelação Mensal Lag2
Modelos

Jan.

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

PMIX(1,0,1,0)C -1,95

-2,65

-2,67

-1,61

-0,92

-0,81

-0,80

0,23

0,12

-0,92

-2,07

-1,97

PMIX(1,0,1,0)S

-0,92

0,12

0,12

-1,27

-2,18

-2,44

-2,18

-2,76

-2,90

-1,73

-1,03

-0,58

PMIX(1,0,1,0)

-0,34

-0,81

-0,70

-0,58

-0,92

-0,81

-0,57

-0,80

-0,81

-0,46

-0,80

-0,58

PMIX(1,1,1,0)C -2,34

-3,29

-4,25

-1,87

-1,76

-2,71

-2,34

-0,70

-1,89

0,12

-2,93

-2,47

PMIX(1,1,1,0)S

-2,45

-0,94

-2,01

-0,23

-3,05

-2,83

-2,81

-3,40

-4,60

-1,99

-1,76

-2,83

PMIX(1,1,1,0)

-0,23

-0,82

-0,59

-0,47

-0,94

-0,71

-0,47

-0,82

-0,83

-0,35

-0,94

-0,47

Tabela 14 - Erros percentuais absolutos das autocorrelações mensais Lag12 apresentados pelos modelos
no 1º conjunto de simulações - - PMIX completo
Autocorrelação Mensal Lag12
Modelos

Jan.

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

PMIX(1,0,1,0)C 14,52

10,98

8,29

14,52

21,10

27,23

31,29

35,52

39,76

31,40

23,47

18,10

PMIX(1,0,1,0)S

31,08

35,52

39,72

31,40

23,47

18,30

14,52

10,87

8,19

14,41

20,88

27,05

PMIX(1,0,1,0)

-0,11

-0,43

-0,43

-0,11

-0,43

-0,43

-0,11

-0,43

-0,54

-0,22

-0,43

-0,54

PMIX(1,1,1,0)C 12,26

9,15

7,32

15,48

22,17

26,40

29,03

33,69

35,99

26,99

19,91

15,30

PMIX(1,1,1,0)S

28,60

33,48

35,52

26,67

19,70

15,19

12,04

8,93

7,11

15,27

21,96

26,08

PMIX(1,1,1,0)

-0,11

-0,32

-0,43

-0,11

-0,32

-0,43

-0,11

-0,32

-0,54

-0,11

-0,32

-0,54

predominantemente de cheia ou seca tornou-se
mais expressiva, favorecendo os modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos aos
períodos predominantemente de seca.

Erros médios quadráticos
O ajuste dos modelos multiplicativos completos
produziu erros quadráticos médios percentuais que
variaram de 0,12 a 1,60, além dos maiores valores de
desvio padrão. Quanto ao comportamento apresentado pelos modelos multiplicativos com subtração
de parâmetros relativos a períodos predominantemente de cheia ou seca, foi possível verificar uma
certa proximidade dos valores dos erros quadráticos
médios percentuais em relação a média, desvio padrão, autocorrelação mensal Lag1, autocorrelação
mensal Lag2. Para a autocorrelação mensal Lag12
e a autocorrelação anual Lag1 a diferença entre os
erros apresentados pelos modelos multiplicativos
com subtração de parâmetros relativos a períodos

Terceiro conjunto
Desvios padrão
Observou-se uma tendência oposta daquela estabelecida no 2º conjunto de simulações. Os modelos
multiplicativos com subtração de parâmetros relativos ao período predominantemente de cheia apresentaram valores dos desvios padrão semelhantes aos
correspondentes modelos multiplicativos completos
para todos os meses. Os modelos multiplicativos
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delos estocásticos PARMA multiplicativos completos
e parsimoniosos que consigam reproduzir parâmetros estatísticos (média, desvio padrão, autocorrelação mensal Lag1, autocorrelação mensal Lag2, autocorrelação mensal Lag12 e autocorrelação anual
Lag1) das séries históricas originais. Considerando
que a preservação de parâmetros relacionados com
dependência de longo termo presentes em muitas
séries históricas de vazões mensais não é alcançada
pelos tradicionais modelos PAR e PARMA, o êxito
na modelagem com PARMA multiplicativos completos e parsimoniosos, conforme demonstrado no
estudo, indica que estes modelos representam alternativas mais confiáveis para modelagem de inúmeras séries de vazões, tanto para bacias brasileiras
como internacionais, que apresentam altas dependências de longo termo.
Consequentemente, a adoção dos modelos e
do processo de geração e estimativa de parâmetros
desenvolvidos permitirá ganhos muito significativos
na definição de regras de operação e em estimativas
de volumes úteis de reservatórios de regularização
de vazões para grande número de rios com séries de
descargas líquidas mensais apresentando altas dependências.

com subtração de parâmetros relativos a período
predominantemente de seca apresentaram valores
semelhantes aqueles estabelecidos pelos modelos
multiplicativos completos somente para os meses os
quais não foram retirados parâmetros, podendo-se
observar, nos demais meses, aumento nos valores
dos desvios padrão.
Erros médios quadráticos
Para o terceiro conjunto de simulações, os ajustes
dos modelos multiplicativos completos apresentaram erros quadráticos médios percentuais que variaram de 0,13 a 1,88, sendo os maiores valores associados ao desvio padrão. Quanto ao comportamento
apresentado pelos modelos multiplicativos com
subtração de parâmetros relativos a períodos predominantemente de cheia ou seca, pode-se verificar
uma certa proximidade dos valores dos erros quadráticos médios percentuais em relação a média,
desvio padrão, autocorrelação mensal Lag1, autocorrelação mensal Lag2. Para a autocorrelação
mensal Lag12 e a autocorrelação anual Lag1 essa
diferença entre os erros apresentados pelos modelos
multiplicativos com subtração de parâmetros relativos a períodos predominantemente de cheia ou seca
tornou-se mais expressiva, variando de 20,49 a 46,02;
neste caso, foram favorecidos os modelos multiplicativos com subtração de parâmetros relativos a períodos predominantemente de cheia.
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ABSTRACT
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(P, Q) models, also known as PMIX (p, q, P, Q) , which
present parameters relating consecutive monthly flows in
the same YEar (short dependence) and monthly flows for
the same month in consecutive YEars (long dependence).
The present study sought to verify, through simulations
and model fitting to generated synthetic series, whether a
developed computer nonlinear optimization routine that
utilizes the Powell algorithm to minimize the sum of
squared errors of estimates, is able to adequately estimate
complete and parsimonious PMIX model parameters. It is
concluded that the computer routine allows the appropriate
selection of models and is efficient in estimating model
parameters. Consequently, the results of this study will
enable significant gains in the definition of rules of operation and in the estimation of volumes of flow regulation
reservoirs for many rivers with monthly streamflow series
presenting high dependencies.
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RESUMO
Os pavimentos permeáveis com uma estrutura de camada reservatório são dispositivos de controle na fonte que
atuam no controle da produção do escoamento superficial, permitindo que a água proveniente da chuva passe através deles,
reduzindo desse modo o escoamento superficial. Estas estruturas são utilizadas para infiltração de água no solo e podem
oferecer uma alternativa para disposição da água do escoamento superficial urbano sem ocupar áreas adicionais. O presente
estudo avalia a evolução de comportamento no controle do escoamento superficial de uma instalação experimental composta
de um estacionamento com pavimentos permeáveis construído no ano de 2003, com aproximadamente 264m² de área, dividido em dois tipos de revestimento: asfalto poroso e blocos vazados com gramíneas. Nos anos de 2003 e 2004 foram realizados o dimensionamento da estrutura, o detalhamento dos dispositivos de monitoramento e um ano de monitoramento quantitativo dessa estrutura (primeira etapa de monitoramento). Uma segunda etapa de monitoramento foi efetuada em 2007,
2008 e 2009. Nunca foi realizado nenhum tipo de manutenção ou limpeza do revestimento superficial em nenhum dos tipos
de revestimento, buscando caracterizar uma condição na realidade brasileira. Os resultados da comparação do comportamento deste dispositivo durante as duas etapas de monitoramento mostram evolução distinta dos aspectos quantitativos para os
dois tipos de revestimento. Para os dezessete eventos estudados no segundo estágio do monitoramento, os resultados da análise
quantitativa mostram que, somente o pavimento com revestimento de blocos vazados continua fazendo o controle adequado
do volume de escoamento superficial, embora com valores de escoamento um pouco superiores aos encontrados no passado, no
mesmo dispositivo experimental. Os valores de coeficiente de escoamento superficial encontrados nesta segunda etapa do
monitoramento demonstram serem maiores que na primeira etapa, principalmente no revestimento de asfalto poroso.
Palavras-chave: Escoamento superficial. Pavimentos permeáveis. Análise quantitativa.

As alternativas de infiltração são técnicas
que compõem um conjunto de estruturas e dispositivos que procuram favorecer a infiltração da água
no solo e assim recuperar processos hidrológicos
alterados durante a urbanização, objetivando a reconstituição das condições de pré-ocupação.
Essas estruturas buscam compensar os efeitos da urbanização na fonte, ou seja, antes que a
água atinja a rede de drenagem. Além de atuarem
na diminuição das vazões máximas, as estruturas de
infiltração podem agir na recarga das águas subterrâneas.
Os pavimentos permeáveis são dispositivos
de controle na fonte, que atuam no controle da
produção do escoamento superficial, permitindo
que a água proveniente da chuva passe através deles,
reduzindo desse modo o escoamento superficial e
possibilitando a filtração de alguns poluentes, os
quais são lavados durante um evento chuvoso (ANDRADE FILHO; SZÉLIGA; SZESZ, 2000; ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1999).

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento urbano implicou na
impermeabilização de grandes áreas, modificando o
ciclo hidrológico natural. A parcela da água que
infiltrava no solo passou a incorporar o escoamento
superficial, dada a redução da interceptação vegetal,
infiltração e evapotranspiração pela retirada da sua
proteção natural. A consequência deste processo é
um aumento nos volumes escoados, ao mesmo tempo em que ocorre a redução do tempo de concentração, provocando assim hidrogramas de cheias
cada vez mais críticos.
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O dimensionamento da estrutura e os resultados de um ano de monitoramento quantitativo
dessa estrutura é descrito por Acioli (2005).
A instalação experimental consta de um lote
de estacionamento localizado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (IPH/UFRGS) com uma área de
264m² e capacidade para 16 automóveis de passeio.
A construção da estrutura foi iniciada em 2003, sendo finalizada em fevereiro de 2004.
O pavimento foi dividido em duas partes
iguais. Uma metade do estacionamento é revestida
de asfalto poroso e a outra metade com o revestimento de blocos vazados.
Neste experimento há diversos dispositivos
de monitoramento, de modo a possibilitar o cálculo
do balanço hídrico do sistema e avaliar seu comportamento quantitativo.
Para o monitoramento do nível de água no
reservatório de brita, foram instalados em cada módulo do pavimento três poços de observação, com
sensores de nível. Não houve condições de avaliar a
umidade do solo subjacente aos pavimentos permeáveis.
Para a coleta e medição do escoamento
superficial foram instaladas em cada lado do pavimento calhas que conduzem a água do escoamento
superficial para reservatórios coletores, onde a vazão
de saída é vertida para um reservatório em acrílico
equipado com vertedor triangular.
O pavimento foi construído junto ao bloco
de ensino do IPH, onde estão situadas as salas de
aula e a biblioteca. Esta área se caracteriza por ter
tráfego de veículos leves e esporadicamente ter acesso de veículos pesados, servindo basicamente como
estacionamento.
O pavimento construído pode ser observado
nas figuras 1 e 2.
Acioli (2005) apresentou o dimensionamento da estrutura, o detalhamento dos dispositivos de
monitoramento e os resultados de um ano de monitoramento quantitativo dessa estrutura (primeira
etapa de monitoramento).
Os resultados deste trabalho anterior indicam que o pavimento permeável analisado apresentou ótimo comportamento no controle da geração
de escoamento superficial.
Uma segunda etapa de monitoramento foi
efetuada no período de dezembro 2007 a outubro
de 2009. Nunca foi realizada nenhum tipo de manutenção ou limpeza do revestimento superficial em
nenhum dos tipos de revestimento, buscando caracterizar uma condição compatível com a realidade
brasileira.

O termo pavimento permeável se refere
basicamente a três tipos de pavimentos: asfalto poroso, concreto poroso e blocos de concretos, com a
superfície projetada para minimizar o escoamento
superficial (URBONAS; STAHRE, 1993).
Pavimentos de asfalto poroso e concreto
poroso são fabricados de forma similar aos pavimentos convencionais, a diferença básica é que os finos
são retirados da mistura. O outro tipo de pavimento
permeável, ou seja, blocos vazados intertravados são
dispostos sob uma camada de areia. Um geotextil é
colocado ao redor da camada de brita para impedir
a migração de material particulado para o reservatório de brita.
Em áreas de alta densidade de ocupação, o
sistema viário e estacionamentos podem representar
uma considerável superfície em uma bacia, chegando aproximadamente a 30% da área de drenagem
(BAPTISTA; NASCIMENTO; BARRAUD, 2005). No
Brasil é altamente utilizada a implantação de vias
utilizando pavimentos impermeáveis, contribuindo
assim para o aumento do escoamento superficial e
consequentemente com uma maior frequência e
intensidade das inundações.
Na literatura internacional, alguns autores,
tais como Brattebo e Booth (2003), Collins (2007) e
Pagotto, Legret e Le Cloirec (2000), têm encontrado resultados positivos para utilização de pavimentos
permeáveis no que diz respeito ao controle do escoamento superficial.
Já no Brasil existem poucos estudos experimentais que avaliam o comportamento de pavimentos permeáveis no que diz respeito ao aspecto quantitativo do escoamento superficial, destacando-se
Acioli (2005), Araújo, Tucci e Goldenfum (2000),
Pinto (2011) e Silva (2006).
Porém, pouco se conhece sobre a evolução
do comportamento deste tipo de estrutura no controle escoamento pluvial no Brasil após vários anos
de uso, sem realização de manutenção. Sendo assim,
é de extrema importância o estudo para verificar a
aplicabilidade e os efeitos dessas estruturas no escoamento superficial urbano.

MATERIAIS E MÉTODOS
O pavimento permeável consiste em um
módulo experimental composto de um estacionamento com pavimento permeável de reservatório de
brita, que foi monitorado para avaliação desse dispositivo no controle dos excessos pluviais.
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Blocos Vazados
Asfalto Poroso

Sensores de nível

Coletor qualitativo

Estação Meteorológica Poroso

Figura 1 - Pavimento permeável instalado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS

Figura 2 - Seção transversal do pavimento permeável



O presente estudo apresenta uma comparação da evolução de comportamento deste pavimento, em termos quantitativos, após 3 anos da primeira
etapa de monitoramento.




RESULTADOS E DISCUSSÃO
No estudo hidráulico-hidrológico realizado
no pavimento por Acioli (2005), a autora avaliou:

as precipitações, com análise dos eventos e
cálculo dos tempo de retorno (TR),
coeficiente de escoamento superficial para
cada revestimento;
armazenamento no reservatório de brita para estimativas das taxas de infiltração.

Para possibilitar a comparação dos resultados obtidos nesta pesquisa com os encontrados por
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Acioli (2005), foi utilizado o mesmo critério para
separação dos eventos bem como a mesma metodologia de cálculo.

ramento do pavimento permeável (ACIOLI, 2005) é
mostrado nas tabelas 1 e 2.
Tabela 2 - Volumes armazenados no reservatório de brita
— Primeira etapa de monitoramento

Tabela 1 - Coeficientes de escoamento superficial dos
Pavimentos Permeáveis — Primeira etapa de
monitoramento

Volume Máx.
Armazenado (m³)

Evento

Evento

Precipitação
(mm)

Duração

(h:min)

Coef. De

Asfalto

Blocos

Asfalto

Blocos

Escoamento

Poroso

Vazados

Poroso

Vazados

(%)

Chuva
(h:min)

Tempo de
armazenamento

04/05/2004

SD

0,93

SD

34:26

Asfalto

Blocos

07/05/2004

SD

0,55

SD

35:26

Poroso

Vazados

14/05/2004

0,20

1,15

9:56

9:56

04/05/2004

62,5

22:03

SD

0,0

23/05/2004

SD

1,26

SD

8:25

07/05/2004

32,2

42:02

SD

1,4

25/05/2004

SD

1,16

SD

17:31

14/05/2004

22,6

28:26

0,8

0,0

10/06/2004

1,52

1,47

13:08

27:58

23/05/2004

9,1

4:52

SD

0,0

24/06/2004

0,07

0,88

3:32

18:21

25/05/2004

23,4

5:52

SD

0,0

01/07/2004

SD

1,71

SD

19:54

10/06/2004

83,1

13:55

5,0

1,0

03/07/2004

0,20

1,06

4:51

15:27

24/06/2004

20,1

11:34

0,7

0,0

07/07/2004

-

0,72

-

6:03

01/07/2004

30,7

6:40

SD

0,0

14/07/2004

0,23

0,88

27:58

40:29

03/07/2004

24,4

6:39

1,8

1,8

30/07/2004

0,18

0,73

30:14

45:31

07/07/2004

9,7

3:38

0,0

0,0

06/08/2004

0,28

0,28

5:56

18:09

14/07/2004

35,6

26:07

7,3

0,0

17/08/2004

0,17

1,82

13:03

40:49

30/07/2004

55,1

39:33

9,5

0,0

10/09/2004

0,30

0,67

21:46

38:13

06/08/2004

20,8

5:22

3,6

5,4

20/09/2004

0,97

0,80

60:35

72:28

17/08/2004

32,5

42:43

6,1

3,8

28/09/2004

0,28

0,28

5:56

18:09

10/09/2004

46,2

27:11

8,2

1,1

16/10/2004

0,53

0,41

10:12

18:08

20/09/2004

115,8

59:19

7,7

9,8

18/10/2004

0,47

0,25

5:02

10:10

28/09/2004

20,8

5:22

3,6

5,4

03/11/2004

0,46

0,27

3:58

3:20

16/10/2004

37,1

12:00

6,2

4,5

05/11/2004

0,29

0,36

5:35

11:16

18/10/2004

15,2

0:57

7,2

3,0

10/11/2004

1,93

0,41

25:35

60:26

03/11/2004

18,5

3:50

2,2

0,0

SD — Sem dados.

05/11/2004

17,0

10:35

3,0

0,0

Fonte: Adaptado de Acioli, 2005.

10/11/2004

90,4

48:28

13,5

12,8

Média

5,08

2,27

3,62

3,49

Desvio
Padrão

Os resultados apresentados na tabela 3 mostram que, para os 17 eventos estudados nesta segunda etapa de monitoramento, o asfalto poroso apresentou um escoamento superficial bem maior que o
revestimento de blocos vazados.
Para os eventos de dezembro de 2007 a
outubro de 2009 considerando o revestimento de
asfalto poroso, o escoamento superficial máximo foi
de 61,4%. Esse valor supera em 455% o maior escoamento superficial na 1 etapa de monitoramento.
Em relação a média de escoamento superficial dos
17 eventos analisados, o revestimento asfalto poroso
apresentou aproximadamente 30%.
Para o revestimento com blocos vazados, o
coeficiente de escoamento superficial máximo foi de
15%. Isso representou um aumento no escoamento

SD — Sem dados.
Fonte: Adaptado de Acioli, 2005.

Segundo Bertrand-Krajeswski et al. (2000)
apud Acioli (2005), dois eventos chuvosos são independentes quando os efeitos ocasionados pelo primeiro cessaram antes do início do segundo evento.
Logo para este estudo, foram considerados
eventos independentes quando o reservatório de
brita do pavimento permaneceu sem água por um
período igual ou superior a 12 horas.
Um resumo dos resultados obtidos na primeira etapa (maio a novembro de 2004) do monito-

266

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.1 –Jan/Mar 2013,263‐273
máximo de 17,2%, quando comparado com os resultados da primeira etapa de monitoramento.
Estes resultados são superiores aos resultados obtidos anteriormente por Acioli (2005), principalmente para o revestimento de asfalto poroso,
quando o máximo escoamento observado ficou
próximo de 10%, para os 2 tipos de revestimentos.
Os maiores escoamentos superficiais para os
dois revestimentos foram alcançados em eventos
distintos. O maior escoamento do asfalto poroso se
deu no dia 16 de agosto de 2008. Já para os blocos
vazados o maior escoamento ocorreu no dia no
evento do dia 24 de outubro de 2009. Em ambos os
revestimentos, os maiores coeficientes de escoamento não coincidiram com os maiores volumes precipitados.

mesmo que a chuva exceda a capacidade de infiltração do pavimento, existe um armazenamento da
chuva excedente (ACIOLI, 2005).
Os resultados encontrados são convergentes
com os estudos realizados por Collins et al.
(2008),no que se refere aos baixos índices de escoamento superficial para pavimentos permeáveis que
também foram encontrados neste pavimento permeável, tanto na primeira etapa de monitoramento
(ACIOLI, 2005) quanto na segunda etapa que foi
realizada pelo presente estudo.
Para o revestido de asfalto poroso, os dados
indicam que a capacidade de escoamento foi aumentada a partir do segundo semestre de 2008,
coincidindo com a falta de armazenamento no reservatório de brita. Isso demonstra que este revestimento teve seu funcionamento muito comprometido se comparado com os blocos vazados. Na figura 3
pode-se observar a comparação entre os dois revestimentos, ou seja, asfalto poroso e blocos vazados no
que diz respeito ao escoamento superficial.
Comparando o maior evento encontrado
por Step (2008) com o valor similar de intensidade
média da chuva encontrada por Acioli (2005) na
fase inicial do monitoramento deste pavimento, foi
verificado que para eventos com intensidade de
chuva similares, ou seja, 16mm/h no estudo brasileiro e aproximadamente 13mm/h no estudo francês,
os escoamento superficiais foram inferiores a 10%.
Outro fator importante que diz respeito ao
comportamento hidrológico do pavimento é o armazenamento de água no reservatório. Esse fator é
de fundamental importância, pois mostra também
como está a capacidade de infiltração da água para
o subsolo. Para todos os eventos analisados foi observada uma defasagem entre o início da precipitação e o início da do armazenamento no reservatório
para os dois revestimentos.
Essa diferença entre o início da chuva e a
resposta no reservatório de brita parece depender
da intensidade da precipitação, das condições antecedentes de umidade do pavimento e também do
tempo que a água leva para se distribuir nos poços
de sensores de nível presentes dentro do pavimento.
A tabela 4 mostra os valores da defasagem para ambos os revestimentos.
Os valores das defasagens para o revestimento de blocos vazados variaram de 27h45min, para a
máximo e de 1h25min para o mínimo. Esta análise
para o asfalto poroso não pode ser feita de uma
maneira adequada, pois a partir do segundo semestre de 2008 não foi mais detectado armazenamento
neste revestimento. A defasagem para o asfalto poroso em 5 eventos (Dezembro de 2007 a Maio 2008)

Tabela 3 - Volumes armazenados no reservatório de brita
— Segunda etapa de monitoramento
Coef. De
Evento

Precipitação
(mm)

Duração

Escoamento
(%)

Chuva
(h:min)

Asfalto

Blocos

Poroso

Vazados

24/12/2007

25,1

04:30

3,7

5,8

28/12/2007

26,9

21:15

20,2

11,2

30/01/2008

29,6

93:45

0,0

0,0

09/02/2008

71,0

81:45

1,4

s.d.

28/05/2008

66,3

34:55

18,5

1,0

07/06/2008

71,6

55:00

SD

7,5

27/07/2008

139,5

71:50

48,5

5,1

16/08/2008

84,8

117:55

61,4

1,0

05/09/2008

100,4

51:30

10,7

0,0

04/10/2008

28,1

12:15

34,0

9,0

25/10/2008

64,8

41:55

58,0

14,0

08/01/2009

23,5

14:05

22,0

0,0

07/07/2009

39,4

54:35

41,0

6,0

01/08/2009

22,7

06:35

22,0

11,0

06/08/2009

193,3

102:00

51,0

s.d

17/08/2009

62,1

94:35

44,0

11,0

24/10/2009

33,9

15:45

SD

15,0

Média

29,1

6,5

20,7

5,3

Desvio
Padrão
SD — Sem dados.

As diferenças de comportamento no controle de escoamento superficial para os revestimentos
eram esperadas. O revestimento de blocos vazados,
por ter aberturas maiores que as do asfalto poroso, é
mais eficiente na retenção da água. As partes vazadas dos blocos funcionam como reservatório, onde
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Figura 3 - Comparação dos valores de escoamento superficial para os revestimentos de asfalto poroso
e blocos vazados durante o período de estudo (segunda etapa de monitoramento do dispositivo)

foi de 28h15min para o máximo e de 3h para mínima defasagem.

Acredita-se que os valores de defasagem
dependam de diversos fatores tais como: características da chuva (intensidade e duração), condições
de umidade inicial do pavimento, frequência da
precipitação e colmatação do revestimento. É importante ressaltar que não foi possível a medida da
variável umidade no solo subjacente aos pavimentos
permeáveis.
Para os cinco eventos onde foi possível fazer
a comparação da defasagem entre os revestimentos,
observou-se que o revestimento de blocos vazados
apresentou na grande maioria das vezes os menores
valores.
Foi verificada a ausência de armazenamento
de água no reservatório de brita para o revestimento
de asfalto poroso a partir do evento do dia
27/07/2008. Estes resultados podem ser visualizados
na figura 4 e na tabela 5.
A falta de armazenamento de água no reservatório de brita detectada pelos sensores pode estar
relacionada com a perda de capacidade de infiltração no revestimento de asfalto poroso. Este revestimento apresenta sinais de forte colmatação superficial.
Existe a necessidade de realização da limpeza da área superficial para verificação da possível
comprometimento definitivo da capacidade de infiltração. Após a limpeza é necessário observar como o
pavimento responderá durante os eventos de chuva

Tabela 4 - Defasagem entre o inicio do armazenamento e
o início precipitação — Segunda etapa de monitoramento
Tempo de defasagem após início da
Evento

precipitação (hora:minuto)
Asfalto Poroso

Blocos Vazados

24/12/07

3h

3h15min

28/12/07

21h15min

18h30min

30/01/08

9h

2h45min

09/02/08

28h15min

27h45min

28/05/08

3h40min

3h15min

07/06/08

SD

1h25min

27/07/08

SA

8h55min

16/08/08

SA

2h55min

05/09/08

SA

8h30min

04/10/08

SA

4h20min

25/10/08

SA

2h:15min

08/01/09

SA

1h45min

07/07/09

SA

2h25min

01/08/09

SA

5h35min

06/08/09

SA

2h25min

17/08/09

SA

5h30min

24/10/09

SA

2h35min

SD — sem dados
SA — sem armazenamento no reservatório
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Figura 4 - Comparação dos valores de armazenamento máximo no reservatório para os revestimentos de asfalto
poroso e blocos vazados durante o período de estudo (segunda etapa de monitoramento do dispositivo)

no que diz respeito aos índices de escoamento superficial.
Testes destrutivos seriam necessários para
verificação da possibilidade de colmatação nas camadas inferiores do pavimento.
Como consequência da falta de armazenamento no lado com asfalto poroso, observa-se que os
valores de armazenamento máximo são bem maiores no revestimento de blocos vazados. Nos primeiros cincos eventos, quando ainda existia armazenamento no revestimento de asfalto poroso, os valores
de armazenamento neste revestimento são menores
do que no revestimento de blocos vazados. Os resultados encontrados vão ao encontro dos observados
por Acioli (2005), onde a autora também encontrou
maiores volumes armazenados no revestimento com
blocos vazados.
Na segunda etapa de monitoramento, o
armazenamento máximo foi de 2,73m³ para o revestimento de blocos vazados. Este valor representa
aproximadamente 33% da capacidade total de armazenamento do pavimento, que é de 8,25m³.
Para o evento de chuva de maior magnitude
- quando a precipitação sobre o pavimento foi de
25,5m³ durante em 102 horas — o armazenamento
máximo — alcançou somente 0,5m³ no lado de blocos vazados. Para o lado do asfalto poroso não houve
armazenamento no reservatório para este evento.

Tabela 5 - Resumo dos dados de armazenamento para os
eventos analisados

Evento

Volume Máx.

Tempo de

Armazenado (m³)

armazenamento (h:min)

Asfalto

Blocos

Asfalto

Blocos

Poroso

Vazados

Poroso

Vazados

24/12/07

0,13

1,83

02:00

36:30

28/12/07

0,085

1,94

03:30

46:45

30/01/08

0,078

1,8

04:30

23:15

09/02/08

1,172

3,7

09:00

58:15

28/05/08

0,015

0,67

01:35

51:35

07/06/08

SD

0,86

SD

77:35

27/07/08

SA

0,83

SA

101:15

16/08/08

SA

0,79

SA

122:30

05/09/08

SA

0,82

SA

45:40

04/10/08

SA

0,53

SA

29:50

25/10/08

SA

0,59

SA

51:45

08/01/09

SA

0,44

SA

24:10

07/07/09

SA

0,91

SA

91:15

01/08/09

SA

0,5

SA

47:45

06/08/09

SA

1,19

SA

115:50

17/08/09

SA

2,73

SA

101:20

24/10/09

SD

0,66

SD

87:40

SD — sem dados
SA — sem armazenamento no reservatório
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armazenamento foi de 122 horas e 30 minutos (revestimento blocos vazados) para uma chuva de
84mm com duração 117 horas e 55 minutos.
A defasagem na primeira etapa de monitoramento variou de 1h30min para o menor tempo
até 4 horas para o maior valor. Para a segunda etapa
as defasagens variaram de 1h25min (blocos vazados)
até 28h15min (asfalto poroso).
O tempo de armazenamento de água influenciou na questão da separação dos eventos. Como
citado anteriormente, neste estudo utilizou-se a
definição de Bertrand-Krajeswski et al. (2000) apud
Acioli (2005), onde os autores definem que dois
eventos chuvosos são independentes quando os
efeitos ocasionados pelo primeiro cessaram antes do
início do segundo evento. Com isso, considerou-se
os eventos independentes quando o reservatório de
brita do pavimento permaneceu sem água por um
período igual ou superior a 12 horas. Parece evidente que na primeira etapa de monitoramento, ou
seja, no primeiro ano de funcionamento do pavimento a separação dos eventos foi facilitada. Isso se
deve ao fato de que o reservatório de brita ficar
vazio por um tempo igual ou superior a 12 horas.
Com o passar do tempo, ou seja, após 3 anos
de uso, os resultados mostram uma redução da capacidade de armazenamento, aumento do tempo de
defasagem após início da precipitação e também um
diminuição da capacidade de infiltração da água no
subsolo adjacente.
A alteração de comportamento hidrológico
do pavimento da primeira para a segunda etapa
pode estar relacionada a saturação do geotêxtil localizado na parte inferior do reservatório de brita,
além também da provável a colmatação do próprio
reservatório de brita. A principal finalidade do geotêxtil é evitar a colmatação da brita. Esta manta
também pode ficar colmatada e não exercer sua a
função de maneira adequada. Como não se tem
conhecimento de como estão as condições no interior dos componentes do pavimento, acredita-se que
com a possível colmatação do geotêxtil a água exerça pressão para atravessar o mesmo. Sendo assim os
finos antes retidos podem ser liberados aos poucos
para dentro do reservatório. Isso também possibilitaria a colmatação da camada inferior do geotêxtil.
Outra hipótese para colmatação do reservatório e de
que existam pontos de deterioração no geotêxtil
fazendo com que ocorra caminhos preferenciais de
escoamento e a consequente entrada de materiais
para o interior do reservatório de brita. Para confirmação da hipótese seria necessário a realização de
ensaios destrutivos através da extração de testemunhos (amostras) em alguns pontos do pavimento ou

Para o evento de chuva de maior magnitude
quando a precipitação sobre o pavimento foi de
25,5m³ durante 102 horas, o armazenamento máximo alcançou somente 0,5m³ no lado de blocos vazados. Para o lado do asfalto poroso não houve armazenamento no reservatório para este evento.
Os pontos de acúmulo de água são observados no revestimento de asfalto e podem ser visualizados na figura 5. Esse acúmulo de água provavelmente é causado pela colmatação superficial. Já o
revestimento blocos vazados não apresenta acúmulo
de água na sua superfície.
Embora o revestimento de blocos vazados
apresente maiores valores de escoamento superficial
do que os encontrados no passado, este não apresenta sinais visíveis de deformação ou colmatação
superficial.
Na figura 5 pode-se visualizar acúmulo de
água e colmatação visível somente no revestimento
de asfalto poroso.

Pontos de acúmulo de água

Figura 5 - Acúmulo de água Pavimento permeável após
evento de chuva - Agosto de 2010

A mudança de comportamento hidrológico
dos pavimentos permeáveis parece evidente quando
comparamos as duas etapas de monitoramento.
O tempo de duração da chuva (devido a
mudança no cálculo para separação dos eventos),
coeficiente de escoamento superficial, tempo de
defasagem após início da precipitação e o tempo
que a água permanece no reservatório de brita têm
seus valores aumentados na segunda etapa.
Na primeira etapa de monitoramento o
maior tempo de armazenamento foi de 72 horas e
28 minutos (revestimento blocos vazados) para uma
chuva de 115mm em 59 horas e 19 min. Já na segunda etapa de monitoramento o maior tempo de
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controle adequado do volume de escoamento superficial, mesmo com valores de escoamento um pouco
superiores aos encontrados no passado, no mesmo
dispositivo experimental.
Foi observado um grande comprometimento da capacidade de infiltração no revestimento
asfáltico. Os valores de coeficiente de escoamento
superficial encontrados nesta segunda etapa do
monitoramento demonstram serem maiores principalmente no revestimento de asfalto poroso. Isso
indica uma obstrução da camada superficial que
impede a infiltração da água, sugerindo a necessidade de manutenções periódicas para se conservar
as características de porosidade do revestimento,
bem como a prevenção de depósito de matéria granular, ou mesmo depósito de sedimentos.
Embora o geotêxtil tenha a finalidade de
filtrar a água que fica armazenada no reservatório
de brita, este pode também colmatar e não mais
realizar sua a função. Além disso, com a saturação
do geotêxtil e a pressão que água exerce para atravessar o mesmo, os finos antes retidos podem ser
liberados aos poucos para dentro do reservatório.
Pode ocorrer também deterioração do geotêxtil em alguns pontos do pavimento, fazendo com
que exista penetração de materiais e que estes sejam
transportados através do reservatório de brita possibilitando assim a colmatação.
Para uma melhor compreensão do que realmente acontece com o geotêxtil (camada superior
e inferior) e com a camada reservatório é necessário
testes destrutivos que permitam visualizar as condições do interior do pavimento após 5 anos de uso.
Fica claro que algumas questões relativas ao
comportamento hidrológico do pavimento permeável só serão bem esclarecidas com a realização de
uma manutenção, principalmente de limpeza da
camada superficial. Assim é possível verificar se a
infiltração superficial foi aumentada. Caso isso não
se verifique, será necessário ensaios que inutilizem
partes do pavimento para verificação do geotêxtil e
camada reservatório.

a retirada total da camada superficial, camada de
brita e geotêxtil.
É importante ressaltar que ensaios desta
natureza não estão no escopo deste trabalho, podendo ser aplicados a estudos futuros.
Notou-se que com o aumento do tempo de
armazenamento a separação dos eventos foi prejudicada, sendo que os efeitos de um evento de precipitação passaram a influenciar no evento seguinte.
Assim, em algumas situações onde antes se considerava dois eventos separadamente, passou-se a considerar um evento somente. Como foi considerada a
influência do evento anterior no evento seguinte, as
durações dos de cada evento ficaram bem expressivas.
Do ponto de vista da drenagem urbana é
mais interessante analisar eventos com grandes volumes precipitados de curta duração. Por esse motivo existe a necessidade de que mais eventos extremos sejam monitorados para a verificação do comportamento do pavimento permeável.
É importante ressaltar que nunca foi realizada nenhum tipo de manutenção ou limpeza do
revestimento superficial em ambos os lados do pavimento. Considerou-se que a condição que mais se
aproxima da realidade brasileira é a falta de manutenção. Logo para o estudo dos pavimentos permeáveis, tanto na primeira etapa do monitoramento
quantitativo realizado por Acioli (2005), quanto na
realizada neste estudo, não foram realizadas nenhum tipo de manutenção e limpeza no revestimento superficial da estrutura. Neste tipo de avaliação os
custos de manutenção devem ser transferidos para
os custos de substituição do revestimento superficial
ou de todo pavimento. Além disso, com a perda da
capacidade de infiltração superficial e a total deterioração da estrutura é possível avaliar qual o tempo
de vida útil da mesma.

CONCLUSÕES
O presente trabalho descreve um estudo
experimental de pavimento permeáveis que visa à
mitigação do escoamento superficial urbano e controle da qualidade das águas pluviais. O experimento consiste em dois módulos de pavimentos permeáveis, com diferentes tipos de revestimento (blocos
vazados e asfalto poroso).
Comparados com estudos anteriores no
mesmo dispositivo, os dados indicam que, dos dois
pavimentos permeáveis estudados, somente o de
revestimento de blocos vazados continua fazendo o
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Evaluation of the Quantitative Performance of Permeable Pavements for Controlling Surface Runnof
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Pavement and Standard Asphalt in Eastern North
Carolina. Journal of Hydrologic Engineering, v. 13, n.
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Permeable pavements with a structure of a layer
reservoir are control devices used to decrease surface runoff,
by allowing rainwater to go through them. These structures
are used to induce infiltration of rainwater into the soil,
and may offer an alternative for the disposal of urban
runoff without taking up additional areas. The present
study evaluates the evolution of performance for controlling
surface runoff of an experimental device consisting of a
parking lot with permeable pavements built in 2003, with
an area of approximately 264m² , divided into two types of
superficial covering: porous asphalt and grass-covered
concrete.
During the years of 2003 and 2004, the structure was
designed, monitoring devices were detailed, and one year of
monitoring was performed (first stage of monitoring). The
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present study describes results of a second stage of monitoring, performed in 2007, 2008 and 2009.
The surfaces were never submitted to conservation or cleaning, seeking to characterize the condition usually found in
most of the Brazilian cases. The performance results of the
two monitoring stages of this source control device were
compared, showing distinct changes of the quantitative
aspects for the two types of coating. Quantitative analysis
results of the seventeen observed events show that, in the
second stage of monitoring, only the pavement with concrete
garden blocks was still able to control the surface runoff
volume adequately, even if the runoff values were slightly
superior compared to those found in the past in the same
experimental device.
The surface runoff coefficient values found in the second
stage of monitoring were higher than in the first stage,
especially in the porous asphalt cover.
Key-words: runoff, permeable pavements, quantitative
analysis.
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RESUMO
Este trabalho discute a aplicação conjunta de técnicas de otimização e modelagem de qualidade de água para apoio
à seleção de estações de tratamento de esgotos (ETE’s). Neste sentido, é apresentado um estudo teórico demonstrativo da metodologia. Para tornar os cenários mais reais, foram utilizados alguns dados do trecho superior da bacia do Rio Santa Maria
da Vitória, ES. Os resultados indicam que a metodologia apresentada pode subsidiar tomadas de decisão referentes à seleção
de ETE’s em uma bacia hidrográfica. Demonstram ainda que a adoção dos níveis mínimos de remoção de DBO definidos
pela Resolução CONAMA n° 430/2011, quando desconsidera as capacidades de diluição e autodepuração dos corpos receptores, pode aumentar gastos com ETE's, sem contrapartida em ganhos quanto à manutenção de padrões definidos pela Resolução CONAMA n° 357/2005 para OD e DBO.
Palavras-chave: Programação Não Linear. Modelagem de qualidade de água. Planejamento de sistemas de tratamento de
esgotos.

quantidade de poluentes, reservando-se para uma
segunda etapa a conformação de um sistema mais
eficiente (von SPERLING, 1998).
Este problema torna-se mais complexo
quando observado do ponto de vista de uma bacia
hidrográfica, com múltiplos lançamentos de diferentes cargas em corpos d’água com capacidades de
assimilação distintas. Neste contexto, a avaliação
individual (do ponto de vista da outorga ou do licenciamento ambiental) torna-se invariavelmente
precária.
A adequada avaliação da capacidade de autodepuração permite a indicação de limites de cargas de efluentes que um curso d’água poderá receber, condicionando os níveis mínimos de remoção
dos diferentes constituintes presentes no esgoto
bruto e, por conseqüência, o projeto, a operação e a
manutenção das plantas de tratamento de esgotos.
Neste contexto, o emprego combinado de técnicas
de otimização e de modelagem matemática da qualidade da água pode apresentar-se como alternativa
interessante, constituindo ferramenta de auxílio ao
planejamento, seleção e escalonamento da implantação de sistemas de tratamento de esgotos no âmbito de bacias hidrográficas. São exemplos desta abordagem os trabalhos de Han et al. (2011), Yang et

INTRODUÇÃO
A seleção de um processo de tratamento de
esgotos deve considerar aspectos como eficiência do
processo, confiabilidade, alternativa para disposição
do lodo produzido, requisitos de área, impactos
ambientais, custos de operação, custos de implantação, sustentabilidade e simplicidade de operação.
Diferentes abordagens para a seleção de sistemas de
tratamento de esgoto são discutidas por Souza e
Foster (1996), Souza (1997), Tsagarakis et al.(2003)
e Mugaa e Mihelcic (2008). Para países em desenvolvimento, os custos de construção, custos de operação, sustentabilidade e simplicidade são considerados críticos (von SPERLING, 2005).
No Brasil, a implantação de uma estação de
tratamento de esgotos ocorre de forma escalonada,
com o progressivo crescimento do número de unidades que darão forma final à estação. Em um
grande número de situações, usualmente deve ser
possível implantar, numa primeira etapa, um processo menos eficiente ou que remova uma menor
1
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al. (2011), Albertini (2008), Saadatpour e Afshar
(2007) e Burn (1989).
O presente trabalho teve como principal finalidade demonstrar e avaliar, através de um estudo
de caso, o uso combinado de técnicas de otimização
e modelagem de qualidade de água em rios para
subsídio a tomadas de decisão a respeito de planejamento e projeto de sistemas de tratamento de
esgotos sanitários que considerem relações benefício-custo envolvendo aspectos ambientais de corpos
receptores. Especificamente, como estudo de caso,
foram empregadas técnicas de Programação Não
Linear (PNL) e modelagem computacional de qualidade de água no processo de seleção de níveis de
tratamento de esgotos para a bacia hidrográfica do
Rio Santa Maria da Vitória, importante manancial
para o abastecimento da Região Metropolitana da
Grande Vitória, ES.

olericultura desenvolve-se por todos os vales e encostas da região, sendo a principal atividade empregadora de mão de obra e geradora de renda em
curto prazo (ZAMPROGNO, 1999).
Segundo Roques (2006), os rios Alto Posmoser e São Luiz são os principais formadores do
rio Santa Maria da Vitória. O rio São Luiz constitui
maior fonte de carga orgânica, pois despeja efluentes domésticos, provenientes da sede do município
de Santa Maria de Jetibá, sem tratamento adequado,
no rio Santa Maria da Vitória.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área de Estudo
Este estudo considerou informações a respeito da qualidade e disponibilidade de água da
porção superior da bacia hidrográfica do Rio Santa
Maria da Vitória, uma das principais fontes de abastecimento da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), região que engloba os municípios de
Vitória (a capital do estado do Espírito Santo), Fundão, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha e Guarapari.
Segundo o último censo demográfico conduzido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2011), os municípios que constituem a
RMGV abrangem uma população de 1.687.704 habitantes.
A bacia do rio Santa Maria da Vitória possui
área de aproximadamente 1560 km² de área (3,4%
da área do Estado), com altitudes variando entre 0 e
1.300 m. Seu perímetro é de 291 km. Limita-se a
leste com a baía de Vitória, ao norte e a oeste com
as bacias dos rios Reis Magos e Doce e ao sul com as
bacias dos rios Jucu, Bubu e Formate-Marinho. A
precipitação média anual na bacia varia de 1.100 a
1.200 mm na parte superior e litorânea, indo até
1.800 mm na região das cabeceiras do córrego Cachoeira, um dos formadores do rio Mangaraí, afluente da margem direita.
A Figura 1 apresenta, em destaque, o trecho
do Rio Santa Maria da Vitória objeto deste estudo.
Na porção superior do Rio Santa Maria da
Vitória a agricultura é a principal atividade econômica, com destaque para a produção de café. A

Figura 1 — Localização da bacia hidrográfica do Rio Santa
Maria da Vitória. Fonte: Zamprogno (1999).

Modelo de Qualidade de Água
Para simulação computacional da qualidade
d’água do sistema hídrico estudado foi empregado
o modelo QUAL-UFMG, modelo desenvolvido no
ambiente computacional da planilha eletrônica
Microsoft Excel® (von SPERLING, 2007).
O QUAL-UFMG é baseado no modelo
QUAL2-E (Brown e Barnwell, 1987), mundialmente utilizado para modelagem matemática em rios. O
modelo QUAL2-E foi desenvolvido pela United State
Eniromental Protection Agency (USEPA) e que tem como versão mais atual o modelo QUAL2-K (von
SPERLING, 2007).
No modelo QUAL-UFMG , o rio é conceitualmente segmentado em trechos que, por sua vez,
podem ser divididos em sub-trechos ou elementos
computacionais. Estes elementos computacionais
possuem comprimentos constantes e são considerados como completamente misturados. Os trechos,
portanto, podem ser entendidos como grupos de
reatores de mistura completa, onde são comuns as
características hidrogeométricas e taxas biológicas.
Para cada elemento, o balanço de massa pode ser
escrito em função da somatória dos fluxos afluentes
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QUAL-UFMG foi aplicado considerando o regime
permanente de vazões.

e efluentes. São considerados o fluxo afluente ao
elemento por sua face superior, fluxos referentes às
fontes externas ou captações e o fluxo efluente através da face inferior do elemento (von SPERLING,
2007).
O QUAL-UFMG possibilita a modelagem da
demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, nitrogênio total e suas frações, fósforo total e
suas frações e coliformes termotolerantes ou E.coli.
Contrapondo-se ao QUAL2-K, o QUAL-UFMG possui a simplificação de não incluir as algas e suas
inter-relações com os outros constituintes (von
SPERLING, 2007).
As equações (01) e (02) descrevem a variação de DBO e OD assumidas pelo modelo QUALUFMG (von SPERLING, 2007):
dL
 k d .L  k s .L  L rd
dt

(01)

dC
 k 2 .(C s  C)  k d .L  S d  R O2 .(f n .k an ).N am
dt

(02)

Constantes Cinéticas, informações hidrodinâmicas e
de qualidade de água
As constantes cinéticas, informações hidrodinâmicas e de qualidade de água consideradas
neste estudo reproduziram aquelas empregadas por
Salim (2004) e Mendonça e Almeida (2005), quando da análise do problema de disposição de efluentes domésticos no mesmo sistema hídrico. Os referidos autores conformaram suas simulações de qualidade de água a partir de dados das campanhas
realizadas em março, julho, setembro e outubro de
1997, associadas ao estudo “Diagnóstico e Plano Diretor
das bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu”
(HABTEC, 1997).
Uma representação esquemática do sistema
hídrico estudado, incluindo informações sobre qualidade e disponibilidade de água do rio Santa Maria
da Vitória e de seus principais afluentes, está apresentada pela Figura 2. Para as simulações, o curso
d’água foi dividido em 11 subtrechos, 10 deles com
extensão de 4 km cada e um trecho final com extensão de 2 km. Cada trecho foi subdivido em elementos computacionais com extensão de 100 m
cada. Os rios Alto Posmoser e São Luiz afluem ao
rio Santa Maria da Vitória nos quilômetros 24 e 36,
respectivamente.

sendo: C = concentração de oxigênio dissolvido
(mg/L);
Cs = concentração de saturação do OD
(mg/L);
L = concentração de DBO última (mg/L);
Nam = concentração de nitrogênio
amoniacal (mg/L).
Lrd = taxa de entrada de DBO última difusa na massa líquida (g/m³.dia);
kd = coeficiente de oxidação da DBO no rio
(dia-1);
k2 = coeficiente de reaeração (dia-1) ;
ks = coeficiente de remoção da DBO por
sedimentação (dia-1);
kan = coeficiente de conversão da amônia a
nitrito(dia-1);
Sd = demanda de oxigênio pelo sedimento
(mgO2/L.dia);
RO2 = relação entre oxigênio consumido por
cada unidade de amônia oxidada a nitrito;
fn = fator de correção do coeficiente de
nitrificação em função de OD.

Neste estudo, foram considerados os fenômenos de desoxigenação em decorrência da oxidação da matéria orgânica e a reaeração atmosférica.
Segundo von SPERLING (2007), os referidos fenômenos são os mais relevantes para o balanço das
concentrações de oxigênio dissolvido em rios. Adicionalmente é relevante registrar que o modelo

Figura 2 — Representação esquemática do sistema
hídrico a ser estudado. Fonte: SALIM (2004)

As constantes cinéticas que regularam os
processos de desoxigenação (Kd) e reaeração atmosférica (K2) assumiram os valores 0,24 dia-1 e 0,98
dia-1. A concentração de saturação de oxigênio dis-
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solvido, por sua vez, assumiu o valor de 8,00 mg/L,
estimada a partir da expressão proposta por Popel
(1979) considerando-se a altitude média (900 m) e
temperatura média da água (21oC) para a região de
estudo.
As vazões consideradas para o rio Santa Maria da Vitória foram obtidas a partir de regionalização hidrológica de vazões mínimas de sete dias consecutivos e período de retorno de dez anos (Q7,10),
conforme trabalho proposto por Coser (2003). Os
valores dos parâmetros de qualidade de água considerados no início do trecho estudado do mesmo rio
assumiram concentrações observadas em cursos
d'água pouco poluídos e com teores de oxigênio
dissolvido próximos da saturação.



Cenários estudados
Três diferentes cenários foram criados para
este estudo demonstrativo. A conformação dos cenários foi estabelecida a partir da combinação de
diferentes possíveis pontos de disposição de esgotos
domésticos e de diferentes vazões para os referidos
despejos. Os pontos de lançamento de efluentes
foram localizados nos quilômetros 8, 16, 24, 32 e 40
do trecho estudado. Desta forma, entre eles, de
montante para o próximo de jusante, foi assumida
mesma distância, 8 quilômetros. Foi considerada
nesta distribuição de pontos de lançamentos a localização de potenciais pontos de concentração de
geração de esgotos sanitários ao longo do trecho
estudado.
Para todos os cenários, considerou-se que o
esgoto bruto apresentava DBO de 350 mg/L e concentração nula de OD. A adoção destes valores, no
entanto, ignora o fato de que determinadas plantas
de tratamento de esgoto permitem a disposição de
efluentes com concentrações de OD que podem
chegar a 2,00 mg/L, como pode ocorrer em processos de lodos ativados ou filtros biológicos percoladores. Desta forma, foram considerados cenários de
simulação mais rigorosos do que aqueles que podem se estabelecer na prática, em decorrência da
seleção de determinados processos de tratamento
de esgotos.
Os cenários considerados podem ser sumarizados da seguinte maneira:


Cenário 2: lançamento de cinco efluentes
com diferentes cargas de poluição. As características de qualidade dos efluentes são
iguais àquelas consideradas no cenário 1
com vazões diferenciadas (P1 = 60 L/s, P2 =
50 L/s, P3 = 40 L/s, P4 = 30 L/s e P5 = 20
L/s).
Cenário 3: situação hipotética na qual a vazão do rio Alto Posmoser foi substancialmente aumentada, igualando-se à vazão do
rio Santa Maria da Vitória e influenciando
de forma significativa a capacidade de autodepuração ao longo do curso d’água
principal. Considerou-se a disposição de esgotos brutos em quatro pontos à montante
do Rio Alto Posmoser (quilômetros 5, 9, 13
e 17), todas no valor de 20 L/s; adicionalmente considerou-se um ponto de disposição de esgotos no quilômetro 26, com vazão
de 50 L/s.

Construção do problema de otimização
Neste estudo demonstrativo, a função objetivo e as restrições foram estabelecidas da seguinte
forma:

Minimizar f E    E i
n

i 1

(03)

sujeito à

E i  90;

(04)

DBO Esgoto Tratado  DBO Esgoto Bruto ;

(05)

DBO Esgoto Tratado  0;

(06)

DBOcurso d'água  5,0;

(07)

ODcurso d'água  5,0;

(08)

Nas expressões anteriores Ei representa a eficiência do i-ésimo sistema de tratamento de esgotos considerado para a bacia em estudo, ODcursod´água
a concentração de Oxigênio Dissolvido no curso
d’água e DBOEsgoto Tratado, DBOEsgoto Bruto e DBOcurso
d’água os valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio para o esgoto tratado, esgoto bruto e curso
d’água, respectivamente. A eficiência, por sua vez, é
apropriada por meio da Equação (09):

Cenário 1: lançamento de cinco efluentes
de mesma carga e sem nenhum tipo de tratamento (P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = 40 L/s),
dispostos no Rio Santa Maria da Vitória nos
quilômetros 8, 16, 24, 32 e 40.
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E% 

DBO Esgoto Bruto  DBOEsgoto Tratado
DBOEsgoto Bruto

.100

(09)

SOLVER, disponibilizado pela planilha eletrônica
Microsoft Excel. É relevante registrar que, embora
as equações que dão forma as restrições e função
objetivo não configurem explicitamente um problema de PNL, as equações que permitem a estimativa das concentrações de OD e DBO ao longo do
curso d’água e, portanto, a avaliação do atendimento das restrições, são não-lineares.
Ainda que o custo total de implantação de
sistemas de tratamento de esgoto dependa de diferentes aspectos (por exemplo, tipo de tecnologia,
demanda por área ou capacidade do sistema), a
perspectiva considerada neste estudo é a de que os
sistemas que usualmente apresentam menores eficiências de tratamento envolvem menores custos
quando da sua implantação.

Como os cursos d’água que compõem a bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória não
passaram por processo de enquadramento, foram
classificados, conforme estabelece Artigo 42 da Resolução Conama no 357/2005, como rios Classe 2.
Desta forma, os padrões de qualidade estabelecidos
para DBO e OD em rios classe 2 deram forma às
restrições estabelecidas pelas expressões (07) e (08),
restrições que devem ser atendidas nos diferentes
trechos em que foi segmentado o rio Santa Maria da
Vitória. A Resolução CONAMA no 430/2011, por
intermédio do Artigo 21, estabelece que a concentração máxima de DBO no efluente tratado não
deve superar 120 mg/L. No entanto, a Resolução
indica que a referida concentração poderá ser ultrapassada naquelas situações em que o sistema de
tratamento apresentar eficiência mínima de 60%
para remoção DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. Neste contexto, uma restrição adicional associada à remoção de DBO foi considerada, estabelecendo-se três diferentes grupos de otimização para
cada um dos cenários de simulação anteriormente
descritos. A restrição adicional assumiu as seguintes
formas:






RESULTADOS
Lançamento de esgotos brutos
A Tabela 1 apresenta as concentrações máximas e mínimas para os parâmetros OD e DBO,
por trecho e cenário simulado. Os trechos do rio
Santa Maria da Vitória são definidos a partir dos
diferentes pontos de disposição final de efluentes
em cada cenário simulado. As células em destaque
indicam aquelas situações nas quais os padrões de
qualidade ambiental não foram respeitados.
A partir da simples inspeção da Tabela 1,
apresentam-se como relevantes as seguintes considerações:

Ei  60%, observando-se o valor mínimo de
eficiência para remoção de DBO estabelecido pela Resolução CONAMA no
430/2011; Nesta opção admite-se o lançamento de concentrações de DBO no esgoto
tratado superiores a 120 mg/L;
DBOEsgoto Tratado  120 mg/L, observando-se o
valor máximo de DBO no esgoto tratado,
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA no 430/2011;
Ei  0, ignorando-se o valor mínimo para eficiência de remoção de DBO (60%) e o valor máximo para a DBO no esgoto tratado
(120 mg/L) sugeridos pela Resolução CONAMA no 430/2011 e assumindo-se a possibilidade de disposição final de efluentes
brutos. Nesta opção, toda a carga de DBO
lançada poderia ser assimilada em decorrência da capacidade de autodepuração do
curso d’água.





Para a solução dos problemas de PNL propostos neste trabalho foi utilizado o programa
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Nos cenários 1 e 2, quando considerado o
lançamento de esgotos brutos, nos valores
de DBO estimados para o rio Santa Maria
da Vitória ocorreriam violações do padrão
de qualidade ambiental estabelecido pela
Resolução CONAMA no 357/2005 em todos
os trechos simulados. A mesma condição se
verificaria, para o cenário 3, nos trechos 2,
3, 4 e 5;
Nos cenários 1 e 2, o padrão de qualidade
ambiental estabelecido para o OD não seria
violado nos trechos 1 e 2. No terceiro cenário, em função das baixas cargas de esgoto
consideradas para a porção superior da bacia e da diluição provocada pelo aumento
da vazão do rio Alto Posmoser, o padrão de
qualidade associado ao OD seria respeitado
ao longo de toda a extensão do rio Santa
Maria da Vitória considerada neste estudo.
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Tabela 1 — Concentrações máximas e mínimas para OD e DBO, por cenário e trecho simulado, considerando
a disposição de esgotos brutos.

Cenários

Concentração
(mg/L)

Trecho 1
OD

DBO

OD

DBO

OD

DBO

OD

DBO

OD

DBO

1

Mínima

6,74

1,81

5,74

7,35

5,63

5,81

4,70

9,15

4,41

11,12

Máxima

8,00

5,36

6,60

8,23

6,30

8,27

5,52

10,07

4,46

11,39

Mínima

6,45

1,81

5,18

9,48

5,13

7,35

4,28

9,81

4,07

10,60

Máxima

8,00

7,13

6,27

10,60

5,86

9,76

5,03

10,81

4,21

10,90

Mínima

7,46

1,94

6,96

5,00

6,44

6,37

5,53

7,16

5,44

4,55

Máxima

8,00

3,70

7,32

5,25

6,83

6,69

6,30

8,02

6,72

6,71

Trecho 3

Trecho 4

Trecho 5

8,5
8,0
7,5
7,0
OD (mg/L)

3

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Distância (km )

Eficiência mínima ≥ 0
Eficiência mínima ≥ 60%
Padrão Ambiental

DBO do esgoto tratado ≤120 mg/L
Esgoto_Bruto

Figura 3 — Variação espacial das concentrações de OD para a porção superior
do rio Santa Maria da Vitória - Resultados associados ao primeiro cenário.
12
10
8
DBO (mg/L)

2

Trecho 2

6
4
2
0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Distância (km)
Eficiência mínima ≥ 0
Eficiência mínima ≥ 60%
Padrão Ambiental

DBO do esgoto tratado ≤120 mg/L
Esgoto_Bruto

Figura 4 — Variação espacial das concentrações de DBO para a porção superior
do rio Santa Maria da Vitória - Resultados associados ao primeiro cenário.
Quadro 1 — Níveis de tratamento sugeridos com auxílio da PNL
Cenários
1
2
3

Pontos de disposição de efluentes tratados
P1
P2
P3
P4
P5
Primário Secundário Primário Secundário Secundário
Secundário Secundário Secundário Primário
Primário Secundário Secundário Primário
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relevante registrar que naquelas simulações em que
se impôs um valor de DBO de 120 mg/L para o
efluente tratado, partindo-se de um valor constante
de concentração de DBO no efluente bruto, as eficiências estimadas sistemas de tratamento foram
sempre iguais (66%), independentemente do cenário de disposição avaliado (Tabela 4).

As figuras 3 e 4 ilustram, para o primeiro
cenário de disposição de efluentes considerados
neste estudo, a variação espacial das concentrações
de OD (Figura 3) e DBO (Figura 4) ao longo da
porção superior do rio Santa Maria da Vitória. Nestas figuras, os limites mínimos e máximos para concentrações de OD e DBO preconizados pela Resolução Conama no 357/2005 para cursos de água Classe 2 são representados pelas linhas tracejadas.

Tabela 4 — Eficiências mínimas de tratamento (em %)
considerando-se a possibilidade de lançamento de
efluente bruto

Seleção de níveis e eficiências de tratamento
As mínimas eficiências requeridas para os
múltiplos lançamentos de esgotos pontuais considerados neste trabalho, estabelecidas com auxílio da
PNL, estão indicadas nas Tabelas 2, 3 e 4.

Cenários
1
2
3

Tabela 2 — Eficiências de tratamento de esgotos (em %)
estimadas com auxílio da PNL considerando-se eficiência
mínima de remoção de DBO igual a 60%

Cenários
1
2
3

Pontos de disposição de
efluentes tratados
P1
P2
P3
P4
P5
60
60
66
60
78
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60

1
2
3

Pontos de disposição de
efluentes tratados
P1
P2
P3
P4
P5
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

∑ Eficiências
310
275
195

ANÁLISE E DISCUSSÃO

∑ Eficiências

Os diferentes cenários considerados neste
estudo permitiram a simulação, ainda que para um
mesmo sistema hídrico, de diferentes condições de
disposição de efluentes e de disponibilidade hídrica
nos corpos receptores. No primeiro cenário, as cargas de esgotos eram idênticas e igualmente distribuídas ao longo do curso d’água principal. No segundo cenário, as cargas foram progressivamente reduzidas no sentido da foz do sistema hídrico. O terceiro cenário, por sua vez, apresentou menores cargas
de lançamento na porção superior do trecho simulado e apenas um ponto de disposição de efluente
com carga semelhante àquelas consideradas nos
dois primeiros cenários.
Como as cargas hipoteticamente lançadas
no Rio Santa Maria da Vitória progressivamente
diminuíram dos cenários de 1 a 3, o esforço de tratamento, avaliado a partir da soma das eficiências
necessárias aos conjuntos de sistemas de tratamento,
também foi reduzido.
A imposição de tratamento de esgotos com
eficiência de DBO de, no mínimo, 60% produziu
pequenas variações entre os níveis de tratamento
associados aos diferentes pontos de disposição final
de efluentes, quando considerados os cenários 1 e 2.
No cenário 3, em função das menores cargas orgânicas referentes aos lançamentos localizados na
porção superior do trecho simulado e do aumento
da capacidade de diluição associada aos rios Alto
Posmoser e São Luiz, eficiências de remoção de

324
315
300

Tabela 3 — Eficiências de tratamento de esgotos (em %)
estimadas com auxílio da PNL considerando-se efluente
tratado com valor máximo de DBO igual a 120 mg/L.

Cenários

Pontos de disposição de
efluentes tratados
P1 P2 P3 P4 P5
10
80
50
80
90
90
90
90
5
0
0
15
80
80
20

∑ Eficiências
330
330
330

O Quadro 1, por sua vez, relaciona os níveis
mínimos de tratamento sugeridos para cada ponto
de disposição final de efluentes tratados, quando
considerada a possibilidade de disposição de efluentes brutos no curso d’água.
A adoção das eficiências de tratamento estimadas com auxílio da PNL permitiriam que, ao
longo de toda a extensão do sistema hídrico simulado, os padrões de qualidade estabelecidos para
OD e DBO em rios classe 2 fossem respeitados. É
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ca de otimização com um modelo de qualidade de
água permitiria o fornecimento de subsídios para o
escalonamento dos sistemas de tratamento de esgotos. A conformação dos sistemas hídricos estudados,
estabelecida a partir da variação das cargas afluentes
e dos pontos de disposição final dos efluentes, permitiria a indicação de pontos de disposição nos
quais deveriam ser implantados sistemas com níveis
mais baixos e menores eficiências de tratamento ou
nos quais, a princípio, seria mantida, para uma fase
inicial, a disposição final de efluentes brutos (células em destaque no Quadro 01), sem que os padrões
de qualidade dos corpos d’água fossem desrespeitados.

60% em todos os pontos de disposição final de efluentes seriam suficientes para garantir a manutenção
dos padrões de qualidade associados ao curso
d’água, conforme resultados apresentados pela
Tabela 2.
Em função das características hidrodinâmicas de qualidade de água consideradas para o rio
Santa Maria da Vitória, a imposição de valores máximos de DBO no esgoto tratado de 120 mg/L garantiria a manutenção dos padrões de qualidade
associados ao OD e a DBO nos cursos d’água, independentemente do cenário de simulação considerado. Neste caso, não seria observada qualquer diferença entre os níveis de tratamento associados aos
diferentes pontos de disposição de efluentes, conforme resultados reunidos na Tabela 3. Adicionalmente, é relevante observar que a restrição associada aos valores de DBO no esgoto tratado conduziria
ao maior esforço de tratamento de esgotos na bacia
hidrográfica. Para o cenário 01, por exemplo, a
imposição de tratamentos com eficiência de remoção de DBO de 60%, permitiria o lançamento de
esgotos tratados com DBO de até 140 mg/L.
Naquelas simulações em que se avaliou a
possibilidade de implementação de sistemas de
tratamento, com eventual lançamento de efluentes
brutos, o esforço de tratamento no contexto da
bacia hidrográfica seria substancialmente reduzido,
conforme resultados reunidos na Tabela 4. A distribuição, por ponto de disposição de efluente, dos
diferentes níveis de tratamento (ou, eventualmente,
da ausência de tratamento) seria conseqüência da
localização e da carga orgânica disposta no curso
d’água e da capacidade de assimilação de cargas
orgânicas pelo curso d’água.
Em todos os cenários pôde-se observar que,
em função da diluição provocada pelo Rio Posmoser no quilômetro 24, as concentrações de OD foram aumentadas e as de DBO diminuídas. Este efeito foi particularmente mais importante naquelas
simulações em que se considerou a disposição final
de efluentes brutos.
No terceiro cenário, em conseqüência das
menores cargas orgânicas dispostas na porção superior da bacia estudada e do aumento da vazão do
Rio Posmoser, as concentrações de OD mantiveramse acima do padrão de qualidade ambiental, independentemente do cenário de simulação considerado, ainda que as concentrações de DBO estivessem acima do padrão de qualidade para os rios classe 2.
A partir da simples inspeção do Quadro 01
é possível observar que, para todos os cenários considerados neste estudo, a combinação de uma técni-

CONCLUSÕES
Os principais resultados deste trabalho demonstrativo da combinação do uso de simulação de
qualidade de água e de otimização podem ser assim
sumarizados:
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Os resultados do estudo de caso analisado
demonstraram que o uso combinado de
modelo computacional de qualidade de água e técnica de otimização constitui alternativa eficiente para a seleção dos níveis de
tratamento, podendo subsidiar e fundamentar tecnicamente tomadas de decisão
relativas à seleção ou ao escalonamento dos
sistemas de tratamento de esgotos numa
bacia hidrográfica, considerando aspectos
relacionados com a proteção e a recuperação dos recursos hídricos;
A metodologia empregada permitiu estimativas de eficiências mínimas de tratamento
de esgotos, considerando diferentes possíveis cenários de disposição final, que permitiriam a manutenção dos padrões de qualidade associados à demanda bioquímica de
oxigênio e ao oxigênio dissolvido ao longo
de toda a extensão da porção superior do
rio Santa Maria da Vitória considerada;
O estudo de caso demonstra que a adoção
dos níveis mínimos de remoção de DBO estabelecidos pela Resolução CONAMA n°
430/2011, desconsiderando-se as capacidades de autodepuração dos corpos receptores, pode conduzir a grande aumento de
gastos de recursos em implantação, operação e manutenção de sistemas de tratamen-
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das Bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu,
1997.

to de efluentes, no Brasil, sem que ocorram
ganhos no que concerne a manutenção de
valores de OD e DBO dentro dos limites
preconizados pela Resolução CONAMA n°
357/2005, para as diferentes classes de uso
de água. Estes gastos adicionais, apesar de
representar em ganhos ambientais, no caso
de cada sistema individual, poderá acarretar
perdas ambientais em outros trechos de
cursos de água localizados na mesma em
outras bacias brasileiras, pelo fato de que os
gastos adicionais podem acarretar redução
de recursos disponíveis para construção e
operação de outros sistemas de tratamento.
Ainda que a avaliação sistêmica seja de difícil condução, em decorrência da fragilidade
das redes hidrométricas ou da delicada tarefa de se escolher ou calibrar um modelo
de qualidade de água, esta abordagem pode
estabelecer alternativas consistentes para o
gerenciamento da qualidade de água numa
bacia hidrográfica.
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Use of Optimization and Water Quality Modeling to
Support the Selection of Wastewater Treatment
Plants in Watersheds
ABSTRACT
This paper discusses the joint application of optimization and water quality modeling techniques to support the selection of wastewater treatment plants (WWTPs).
In this sense, a theoretical demonstration of the methodology is presented. To make the case study more realistic, data
from the upper reaches of the Rio Santa Maria da Vitória,
Espírito Santo state, Brazil, were used. The results indicate
that the methodology can technically support decision making regarding the selection of WWTPs in a river basin.
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Word a partir do Microsoft Office 2003. Usuários do Word 2007/2010 não deverão
salvar os arquivos no formato docx e não
deverão utilizar o novo editor de equações
disponível nas citadas versões.



Referências
 Todas as referências devem estar citadas no
texto e vice-versa;

Formato do arquivo
O texto deverá ser compatível com o editor Microsoft Word (formato doc). Usuários do Word
2007/2010 não deverão salvar os arquivos no formato
docx. As seguintes orientações deverão ser obedecidas:



As citações no texto devem estar em letras
minúsculas e nas referências, em maiúsculas.

Tramitação e Sistema de avaliação por pares
Os artigos são enviados a dois revisores para avaliação e devem ser inéditos e apresentar contribuição técnica e científica à comunidade.
Os artigos deverão ser submetidos pelo sistema
eletrônico de submissão de artigo da RBRH no endereço
www.abrh.org.br/rbrh, onde será informado o autor responsável bem como todos os dados de identificação dos
autores. Os artigos recebidos seguirão os trâmites estabelecidos pelo Comitê Editorial da Revista.
Taxas
O número máximo de páginas da Revista após a
formatação é 10 (dez) incluindo tabelas, figuras, etc. Para
artigos com até 10 páginas não será cobrada taxa de submissão. Será cobrada na ocasião da publicação uma taxa de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por página excedente,
até o limite total de 20 páginas por artigo. A taxa referente
a impressão colorida será informada ao autor ao longo do
processo de revisão. Os pagamentos referentes às taxas
mencionadas deverão ser realizados em depósito na conta
bancária da ABRH indicada abaixo e os comprovantes
deverão ser escaneados e enviados ao endereço rbrh@abrh.org.br.
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1899-6
Conta: 300.707-3
Artigos
Os artigos podem ser classificados em artigo científico e artigo técnico.
Artigo Científico
Refere-se a relato de pesquisa original, com hipótese bem definida, prestigiando assuntos inovadores. O
texto deverá contemplar os itens destacados em letras
maiúsculas e em negrito, sem parágrafo e sem numeração,
deixando dois espaços (duas vezes ENTER) após o item
anterior e um espaço (uma vez ENTER) para iniciar o
texto, na ordem a seguir: para artigo em português ou
espanhol: título (português ou espanhol), nome dos autores, resumo, palavras-chave; título (inglês), abstract e keywords. Para artigo em inglês: título (inglês), nome dos
autores, abstract, keywords; título (português), resumo e
palavras-chave. Para garantir a análise cega pelos pares, os

trabalhos submetidos devem ser apresentados sem autores
e rodapé.
TÍTULO: Centralizado; deve ser claro e conciso, permitindo pronta identificação do conteúdo do artigo, procurando-se evitar palavras do tipo: análise, estudo e avaliação.
AUTORES: O número de autores deve ser o mínimo
possível, considerando-se apenas as pessoas que efetivamente participaram do artigo, e que tenham condições de
responder pelo mesmo integralmente ou em partes essenciais. Quando necessário o Conselho Editorial poderá
solicitar justificativas para explicar a presença dos autores
no trabalho. A identificação dos autores será realizada no
artigo encaminhado para avaliação. Os editores retirarão os
nomes dos autores antes de enviá-los aos revisores e as
informações somente serão inseridas no artigo após a
aprovação do trabalho.
RESUMO: O texto deve iniciar-se na segunda linha após o
item, ser claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s)
objetivo(s) pretendido(s), procurando justificar sua importância (sem incluir referências), os principais procedimentos adotados, os resultados mais expressivos e conclusões,
contendo no máximo 12 linhas. Abaixo, na segunda linha
após o item, devem aparecer as PALAVRAS-CHAVE (seis
no máximo, procurando-se não repetir palavras do título)
escritas em letras minúsculas e em negrito. Uma versão
completa do RESUMO, para o inglês, deverá apresentar a
seguinte disposição: TÍTULO, ABSTRACT e KEYWORDS.
INTRODUÇÃO: Devem ser evitadas divagações, utilizando-se de bibliografia recente (últimos 5 anos e preferencialmente periódicos) e apropriada para formular os problemas abordados e a justificativa da importância do assunto,
deixando muito claro o(s) objetivo(s) do artigo.
MATERIAL E MÉTODOS: Dependendo da natureza do
trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser
inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa
foi realizada. Quando os métodos forem os consagradamente utilizados, apenas a referência bastará; caso contrário, é necessário apresentar descrição dos procedimentos
utilizados e adaptações promovidas. Unidades de medidas
e símbolos devem seguir o Sistema Internacional.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Figuras, gráficos e fotografias devem ser apresentados com tamanho e detalhes
suficientes para a composição final, preferivelmente na
mesma posição do texto, podendo ser coloridos. Figuras:
podem apresentar partes coloridas, e a legenda na posição
inferior. A numeração deve ser sucessiva em algarismos
arábicos. Tabelas: evitar tabelas extensas e dados supér-

fluos; agregar em múltiplos de 103 ou 106 números grandes
com muitos algarismos; adequar seus tamanhos ao espaço
útil do papel e colocar, na medida do possível, apenas
linhas contínuas horizontais; suas legendas devem ser
concisas e auto-explicativas, devendo, também, apresentar
o título em inglês. Fotografias: podem ser coloridas. Na
discussão, confrontar os resultados com os dados obtidos
na bibliografia.
CONCLUSÕES: Devem basear-se exclusivamente nos
resultados do trabalho. Evitar a repetição dos resultados
em listagem subsequente, buscando confrontar o que se
obteve, com os objetivos inicialmente estabelecidos. As
conclusões devem ser escritas facilitando a interpretação
do artigo, sem necessidade de consultar outros itens do
mesmo.
AGRADECIMENTO(S): Inseri-lo(s), quando necessário,
após as conclusões, de maneira sucinta.
REFERÊNCIAS: Devem ser citadas apenas as essenciais.
Incluir apenas as mencionadas no texto e em tabelas, figuras ou ilustrações, aparecendo em ordem alfabética e em
letras maiúsculas. Evitar citações de resumos, trabalhos
não publicados e comunicação pessoal. Pelo menos 70%
das referências devem ser dos últimos 5 anos e 70% de
artigos de periódicos. As referências no texto devem aparecer em letras minúsculas, seguidas da data: Silva & Santos
(2012), ou ainda (Silva & Santos, 2012); existindo outras
referências do(s) mesmo(s) autor(es) no mesmo ano (outras publicações), a mesma será identificada com letras
minúsculas (a, b, c) após o ano da publicação: Silva &
Santos (2012 a). Quando houver três ou mais autores, no
texto será citado apenas o primeiro autor seguido de et al.,
mas na listagem bibliográfica final os demais nomes também deverão aparecer. Na citação de citação, identifica-se a
obra diretamente consultada; o autor e/ou a obra citada
nesta é assim indicado: SILVA (2010) citado por Santos
(2012). Quaisquer dúvidas, consultar a norma NBR-6023
(ago. 2000) da ABNT. É aconselhável que, antes de redigir
o artigo, os autores tomem como base de formatação um
artigo publicado no último número da revista.
Artigo Técnico
Deverá apresentar avanços tecnológicos sem apresentação de hipótese. Quando se tratar de estudo de
caso, as conclusões devem apresentar proposições. Deve
ser redigido em linguagem técnica, de fácil compreensão,
sobre assuntos relacionados às áreas de conhecimento da
Revista, por autor(es) que demonstre(m) experiência sobre
o assunto tratado, permitindo orientação para os diferentes
usuários da RBRH. Somente justifica-se a apresentação de
artigos que tragam contribuição sobre o assunto e não

simplesmente casos pessoais ou de interesse restrito. Com
maior liberdade de estilo do que em artigos científicos, os
artigos técnicos devem, na maioria das vezes, conter os
seguintes itens: Título, Autor(es), Resumo, Abstract, Palavras-Chave (Keywords), Introdução, Descrição do Assunto, Conclusões e Referências. A identificação dos autores
será incluída somente após a aprovação do artigo. A redação dos itens devem seguir as mesmas orientações para
Artigos Científicos, com as seguintes particularidades:
No cabeçalho da primeira página deve aparecer a
identificação: ARTIGO TÉCNICO, em letras maiúsculas,
sublinhadas, negritadas, centralizadas e espaçadas de 1,1
cm da margem superior.
INTRODUÇÃO: deve conter breve histórico, esclarecendo a importância, o estágio atual do assunto, apoiando-se
em revisão bibliográfica, e deixar claro o objetivo do artigo.
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: com diferentes títulos que
podem ser divididos em subitens, deve-se discorrer sobre o
assunto, apontando-se as bases teóricas, trazendo experiências e recomendações, discutindo e criticando situações,
baseando-se ao máximo em bibliografia e normas técnicas.
CONCLUSÕES: quando couberem, devem ser redigidas
de forma clara e concisa, coerentes com o(s) objetivo(s)
estabelecido(s). Não devem ser uma simples reapresentação de outros parágrafos do artigo.
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