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RESUMO
O conhecimento do volume utilizado em áreas orizícolas é de fundamental importância para a solução de problemas relativos
à distribuição da água entre os usos múltiplos e à concessão da outorga de direito do uso da água. Como alternativa para
controle desses volumes pode-se implementar o automonitoramento, isto é, o monitoramento dos volumes utilizados de água
realizado pelo próprio irrigante. Nesse artigo, o objetivo é analisar e validar a técnica de automonitoramento com uso de
estruturas hidráulicas, como uma alternativa para determinação do volume de água utilizado no período de irrigação em
áreas de arroz irrigado no Rio Grande do Sul. O experimento foi implantado em três municípios produtores de arroz irrigado:
Cacequi, Cachoeira do Sul e Manoel Viana. Foram selecionadas cinco áreas, variando de 0,66 a 23,5 hectares. As estruturas utilizadas foram: vertedor triangular e retangular e o monitoramento foi realizado nos canais de entrada de água nas
lavouras. Foi realizada medição diária da carga hidráulica durante o período de irrigação e posterior cálculo das vazões e do
volume. Esse volume foi comparado aos resultados do balanço hídrico calculado com variáveis meteorológicas. Os resultados
mostraram que os volumes monitorados pelos irrigantes são confiáveis, quando comparados aos volumes estimados pelo
balanço hídrico, sendo que apenas em uma das áreas foi obtido valor diferente dos demais, devido à falta de registro da
carga hidráulica em alguns dias do período de irrigação. Mostrou-se que o automonitoramento não exige mão de obra qualificada, e sim responsabilidade no momento das anotações da lâmina de água e da precipitação. Conclui-se que o automonitoramento apresenta significativo potencial para contribuir na gestão de recursos hídricos, uma vez que se constitui em uma
alternativa técnica confiável e economicamente viável na determinação do volume de água usado na irrigação em áreas de
arroz irrigado.
Palavras-chave: Irrigação. Outorga. Estruturas hidráulicas. Medição de vazão. Balanço hídrico.

em locais onde, como no caso do rio Vacacaí, a demanda de água é acima de 90% destinada à irrigação de arroz (MACHADO et al., 2003).
É relevante compreender que a escassez da
água é devida a crescente demanda, mas também é
influenciada por sua disponibilidade irregular, variando marcadamente ao longo do ano, entre os anos
e de região para região. Esses fatores tornam cada
vez mais difíceis a utilização contínua e indefinida
da água, exigindo assim, novas estratégias para a sua
preservação, ou seja, a orizicultura depende do desenvolvimento de procedimentos tecnológicos e
econômicos para otimizar o uso da água, melhorar a
eficiência da sua aplicação e proporcionar ganhos
de produtividade (MACHADO et al., 2003).
Em condições adequadas de solo, relevo e
manejo de água, a eficiência da irrigação, nas lavouras de arroz, atinge valores em torno de 60%. No
entanto, há citações de que a eficiência situa-se em
torno de 45% (MACHADO et al., 2003). Diante

INTRODUÇÃO
A água é um recurso essencial para a sustentação da vida, do meio ambiente e do conjunto de
atividades que movem a economia de um país, com
destaque à agricultura. No entanto, percebe-se um
aumento da escassez desse bem natural para a irrigação agrícola. Se prevalecer o aumento da escassez
nos dias atuais, gerar-se-ão maiores conflitos entre os
setores que necessitam da água, em especial a irrigação e outras atividades agrícolas, industriais e de
abastecimento público. Muitos conflitos são gerados
1
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Esta técnica aplicada à outorga de direito de
uso da água é uma forma de autodeclaração do
usuário da água, que monitora e fornece dados da
quantidade de água utilizada na sua lavoura, formando assim uma consciência de racionalização
(LORENSI et al., 2009). Desta maneira, a técnica
permite a construção de um banco de dados importante para o balanço hídrico da bacia, objetivando
assim conhecer melhor o uso consuntivo de água.
Com a implantação do automonitoramento
será possível obter uma quantidade maior de dados
referentes ao uso da água, mais próximo da realidade, em lavouras de arroz irrigado e ainda orientar o
gestor nas quantidades a serem outorgadas. Estas
quantidades outorgadas irão servir de fator para a
racionalização da água, a qual incentiva o uso de
novas tecnologias para o aumento da eficiência da
produção com uma menor quantidade de água.

disso, uma das alternativas para aumentar a eficiência da irrigação é melhorar o manejo da água, ou
seja, racionalizar o uso dos recursos hídricos, bem
como disciplinar o seu uso pela aplicação de instrumentos de gestão dos recursos hídricos, entre
eles, o de outorga.
A outorga de direito de uso da água, consiste na licença emitida pelo órgão gestor dos recursos
hídricos, para que o usuário possa utilizar um determinado volume de água a fim de atender as suas
necessidades (CRUZ; SILVEIRA, 2007b), e, com o
efeito desse procedimento, racionalizar o uso das
águas, evitando assim situações de disputa pelas
quantidades disponíveis (CRUZ; SILVEIRA, 2007a).
A fiscalização do uso das águas consiste em
um desafio para o órgão gestor por duas razões: (a)
estabelecer a outorga, e não ter como fiscalizar as
quantidades realmente utilizadas poderá colocar um
descrédito a todo o sistema de gestão de recursos
hídricos e (b) a implantação de uma fiscalização de
medição de vazão em diferentes áreas com diferentes classes de solo, por exemplo, pode se tornar
muito onerosa caso o órgão gestor tenha que custear todas as campanhas de monitoramento.
Considerando que a gestão de recursos
hídricos possui um desafio na fiscalização, uma alternativa que poderá ter êxito, é quantificar o volume de água utilizado em lavouras de arroz irrigado
por meio de métodos simplificados de medição de
vazão. Estes métodos consistem em estruturas hidráulicas como o vertedor retangular e triangular.
Criar estratégias que viabilizem o monitoramento do uso da água na irrigação das lavouras de
forma simples, econômica, eficiente e aplicáveis em
um amplo intervalo de situações tornam-se extremamente relevantes.
Dentre os métodos de medição de vazão
que se enquadram nestes critérios, têm-se os vertedores triangulares de soleira delgada que são, certamente, os mais precisos para faixas de vazões inferiores a 30 l s-1 (LENCASTRE, 1972). Também, o
vertedor retangular de soleira delgada é tão preciso
quanto o triangular para vazões compreendidas
entre 30 l s-1 e 300 l s-1 (PORTO, 2004). A utilização
destas estruturas hidráulicas consiste basicamente na
verificação da carga hidráulica (h), que por meio de
equações empíricas refletem a vazão correspondente e em seguida o volume.
O presente trabalho tem por objetivo analisar e validar a técnica de automonitoramento, por
meio de estruturas hidráulicas, como uma alternativa na determinação do volume utilizado no período
de irrigação em áreas de arroz irrigado na parte
central do Rio Grande do Sul.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido em cinco áreas de
várzea, com extensões de 0,66 a 23,5 hectares, nos
municípios de Cacequi, Cachoeira do Sul e Manoel
Viana, localizados na parte central do Estado do Rio
Grande do Sul. Este estudo compreendeu-se nos
meses de primavera-verão do ano agrícola 2008/09.
A água para a irrigação foi retirada de barragem e
de rio, e conduzida por gravidade até as áreas monitoradas. Os sistemas de cultivo implantados nas áreas foram: plantio direto, cultivo mínimo, convencional e pré-germinado (Tabela 1). A seleção dessas
áreas experimentais considerou a existência, na
gleba, de apenas uma entrada de água, de modo a
possibilitar o cálculo do volume utilizado e, portanto, viabilizar a validação da técnica. As áreas selecionadas para este estudo possuem nivelamento superficial no terreno.
O monitoramento da lâmina de água foi
realizado por meio de estruturas hidráulicas, as
quais possuem uma barreira inserida perpendicularmente ao fluxo, que passa, então, a verter através
de uma abertura de forma geométrica definida na
parte superior dessa barreira (COSTA; BACELLAR;
SILVA, 2007). A altura da lâmina de água sobre a
soleira da abertura, conhecida como carga hidráulica, é, então, utilizada em equações específicas, que
fornecem o valor da vazão (PORTO, 2004).
As estruturas hidráulicas (Tabela 1) projetadas para este estudo foram vertedores retangulares
e triangulares de soleira delgada, a qual possui es-
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Q  0,76h 2, 47

pessura de 2 mm. O material das estruturas foram
em metal (Figuras 1 e 2) e em alvenaria (Figura 3).

Q  0,55h

Tabela 1 — Tipo de estrutura hidráulica implantada em
cada local de monitoramento da lâmina de água (Lorensi,
2011)
Entrada

Entrada
(metal)
Vertedor triangular

Convencional

Entrada

Pré-Germinado

Entrada

Cachoeira

(metal) α=45°

A implantação das estruturas, nos canais,
considerou que a região abaixo da lâmina de água
ficasse suficientemente arejada, de modo que a pressão reinante seja a pressão atmosférica e também
que possua contração lateral (PORTO, 2004). Além
desse cuidado, a fim de se obter o correto funcionamento das estruturas hidráulicas, e, com isto,
alcançar resultados confiáveis, atendeu-se a alguns
critérios básicos de instalação como: (i) a estrutura
deve estar engastada no solo, de maneira a evitar
qualquer fluxo lateral e no fundo do canal, tendo,
para isto, bordas laterais e inferiores prolongadas e
afinadas; (ii) deve haver perfeita horizontalidade e
verticalidade das ombreiras, por meio de nível de
pedreiro e/ou nível de manga e prumo; (iii) a fixação de duas estacas de metal como recurso adicional
para garantir a verticalidade das estruturas em metal; (iv) imediatamente abaixo da queda de água,
deve ser feito um enrocamento de modo a impedir a
erosão de jusante para montante, ou seja, na base da
estrutura; (v) nas laterais da estrutura, deve-se utilizar materiais, como solo, leiva, madeira, pedregulho
ou sacos plásticos com solo para evitar a erosão; (vi)
instalar a estrutura em local que não ocorra turbulência de água, aumentando assim a precisão na
leitura da carga (h); (vii) a implantação da régua a
montante deve ter uma distância de 3 a 6 vezes o
valor da carga hidráulica (PORTO, 2004); (viii) a
régua deve estar corretamente nivelada com a soleira ou vértice do vertedor (LENCASTRE, 1972).
O processo de monitoramento da quantidade de água de irrigação (entrada) conforme proposto neste estudo, consiste na leitura sistemática da
carga hidráulica sobre a soleira dos vertedores. Juntamente com a leitura da carga hidráulica realiza-se
o monitoramento da precipitação ocorrida no período de irrigação, por meio da instalação de pluviômetro graduado de plástico, de fácil manuseio e
entendimento. Tanto a carga hidráulica quanto a
precipitação são usadas no cálculo do volume utilizado sendo registradas pelo observador na “Planilha

Vertedor triangular

do Sul

(metal) α=60°
Vertedor triangular

Plantio Direto

Entrada

Cultivo Mínimo

Entrada

Manoel

(metal) α=45°
Vertedor triangular

Viana

(metal) α=60

α é o coeficiente angular de cada vertedor triangular.

Figura 1 -

Figura 2 -

Vertedor

Vertedor

Triangular

Retangular

em metal

em metal

Figura 3 Vertedor retangular
em alvenaria

O dimensionamento das estruturas foi baseado em pré-estimativas de vazões médias utilizadas
durante o período de irrigação. Estas pré-estimativas
de vazões foram relatadas pelos produtores de cada
área monitorada. No caso dos vertedores triangulares o dimensionamento considerou a variação do
ângulo de abertura do vértice e de sua carga hidráulica, enquanto que para os vertedores retangulares
foi considerada a variação na largura da soleira e da
carga hidráulica.
As equações de determinação de vazão utilizadas neste trabalho, atendendo que todos os vertedores são delgados e de lâmina livre, foram (LENCASTRE, 1972; PORTO, 2004):


Vertedor triangular - coeficiente angular de
90°, 60° e 45° respectivamente. Equações de
Gourley;

Q  1,32h 2, 47

(4)

Onde Q é a vazão em m3 s-1; h é a carga hidráulica
em m; L é a soleira (borda inferior da abertura) em
m.

Vertedor retangular
Plantio Direto

2

Estrutura hidráulica
água na área

Cacequi

3

de

Sistema de cultivo
RS

(3)

Vertedor retangular - Equação de Francis

Q  1,83( L  0,2h)h
Município

(2)

2, 47

(1)
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modelo de balanço hídrico, considerando como
fluxos de entrada a água de irrigação e a precipitação e como fluxos de saída, a drenagem superficial
pelo extravazor da parcela (Equação 5):

de Campo - Observador” (Quadro 1), a qual foi
desenvolvida para o presente estudo.
Planilha de Campo – Observador
Planilha de Acompanhamento de Entrada e Saída de
Água

Vutilizado  Virrigação  prec  Dr

(5)

Sistema de cultivo:____________
Onde, Vutilizado é o volume total (m3 ha-1) que é utilizado na lavoura; Virrigação é o volume aplicado com
irrigação (m3 ha-1); prec é a precipitação direta na
lavoura em m3 ha-1 e Dr é a drenagem superficial
monitorada por estruturas de saída, no período de
irrigação em m3 ha-1.

Área (ha):_______________
Município:__________________
Condução da água: ( ) Gravidade ( ) Bombeamento
Abastecimento: ( ) Rio ( ) Barragem ( ) Outros:_____

Como o monitoramento foi realizado por
pessoal das próprias propriedades agrícolas, foi realizado outro balanço hídrico para comparação, seguindo metodologia de Rosso (2007), considerada
como independente de qualquer possível erro realizado pelo pessoal que realizou o automonitoramento. Este modelo é expresso na Equação 6.

Tipo de Estrutura:_______________
Observador:___________________
1
Data

2
Hora

3
Carga hidráulica
(m)

4
Observações

Vsat Vlâ mina  Virrigação Prec ETc PV  PL  Dr

(6)
Ou, combinando com a equação 5:
Quadro 1 - Planilha do Observador

Vsat  Vlâ min a  Vutilizado  ETc  PV  PL

Na parte superior da planilha (Quadro 1),
foram reservados espaços para anotações de informações que caracterizam a área monitorada: sistema
de cultivo, hectares monitorados (área), município,
sistema de condução de água, forma de abastecimento, tipo de estrutura utilizada no local de monitoramento e nome do observador. Estes dados são
chamados de dados de apoio. As anotações dos dados principais nas colunas 1(data) e 2(hora) devem
ser preenchidos no momento exato em que é feita a
leitura da carga hidráulica (3). A carga é lida pelo
observador por meio de uma régua linimétrica pouco deformável, de material metálico, a qual é acoplada a montante de cada estrutura e seu valor é
anotado em metros. A quarta coluna “observações”
serve para o anotador registrar o que está ocorrendo
exatamente na data e hora da leitura da carga hidráulica, ou seja, se a bomba está ligada/desligada,
se a comporta está aberta/fechada. O valor da precipitação ocorrida é anotada na mesma planilha na
quarta coluna “Observações”.
Para o cálculo do volume utilizado de cada
área monitorada com arroz irrigado, foi usado o

(7)

E rearranjando:

Vutilizado  Vsat  Vlâ min a  ETc  PV  PL

(8)

Onde, Vsat é o volume da lâmina de saturação do solo
em m3 ha-1; Vlâmina é a lâmina superficial em m3 ha-1;
Virrigação é o volume da irrigação em m3 ha-1; Prec é a
precipitação em m3 ha-1; ETc é a evapotranspiração
da cultura em m3 ha-1; PV é a percolação profunda
em m3 ha-1; PL é a percolação lateral em m3 ha-1; e Dr
é a drenagem superficial em m3 ha-1.
Para o cálculo do volume de água para saturar o solo (Vsat) foram utilizadas as Equações 9 e 10:

Vsat  ( Pt  Uv ) * h
 Ds 
Uv  Ug

 Da 

(9)

(10)

Onde: Pt é a porosidade total de cada horizonte
(%); Uv é a umidade volumétrica inicial de cada
horizonte (%); h é a altura de cada horizonte a ser
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saturado (cm); Ug é a umidade gravimétrica (%); Ds
é a densidade do solo (g cm-3); Da é a densidade da
água (1,0 g cm-3).
A parcela relativa à lâmina superficial (Vlâmina) foi estimada pelos próprios produtores (em torno
de 6 a 10 cm), o que corresponde a 0,06 a 0,10 m
em uma área de 10.000 m2 (1 hectare). Desta forma, ocorre a transformação de cm de lâmina para
m3 ha-1.
A evapotranspiração da cultura (ETc) foi estimada pela Equação 11, a partir da Evapotranspiração de referência - ETo (Equação 12) e do coeficiente da cultura - Kci (Equação 13), todas de PenmanMonteith (ALLEN et al., 1998). A ETo foi estimada
a partir de dados climáticos coletados nas estações
meteorológicas próximas as áreas de estudo.

ETc  ETo * K ci

PL  KoL * iL * PE * PA * t

(15)

iV 

(11)

h  l
l

(16)

Onde: iV é o gradiente hidráulico vertical (adimensional); Δh é a altura da lâmina superficial em m; l é
a espessura do solo até a camada de impedimento
em m;

iL 

h
Bt

(17)

Onde: iL é o gradiente hidráulico lateral; Δh é a
altura da lâmina superficial em m; Bt é a largura da
base da taipa da lavoura em m;

(12)

Onde, ETo é a Evapotraspiração de referência (mm
dia-1); Rn é o saldo de radiação (MJ m-2 dia-1); G é a
densidade de fluxo de calor no solo (MJ m-2 dia-1); T
é a temperatura média diária (°C); u2 é a velocidade
do vento a 2 m de altura do solo (m s-1); ea é a pressão real de vapor (kPa); es é a pressão de saturação
de vapor (kPa); Δ é a declividade da curva de saturação de vapor (kpa°C-1); γ é a constante psicométrica
(MJ kg-1).
 i  ( L prev ) 
Kci  K cprev  
K cprox  K cprev 

 Letapa

(14)

Onde; PV é a percolação vertical em mm; Ko é a
condutividade hidráulica saturada em mm d-1 (Tabela 4); t é o tempo do período da irrigação em dias;
PL é a percolação lateral em mm; PE é a profundidade do solo até a camada de impedimento (horizonte
B) em m (Tabela 4); e PA é a relação perímetro (da
lavoura)/área da lavoura (m-1), obtido pela divisão
do perímetro da lavoura (m) pela área da mesma
(ha); e iV e iL são os gradientes hidráulicos, dado por:

Onde, ETc é a evapotranspiração da cultura (mm
dia-1); Eto é a evapotranspiração de referência (mm
dia-1); Kci é o coeficiente da cultura para o dia i (medido para o ciclo de desenvolvimento).
 900 
0,408( Rn  G)   
u2 (es  ea )
T  273
ETo 
   (1  0,34u2 )

PV  KoV *iV *t

Kov 

l
l
l1 l2

 ...  i
Ko1 Ko2
Koi

1
KoL  * ( Ko1 * l1  Ko2 * l2  ...  Koi * li )
l

(18)

(19)

Onde: Kov é a condutividade hidráulica saturada
vertical média em mm h-1; KoL é a condutividade
hidráulica saturada média lateral em mm h-1; Δli é a
espessura do horizonte i em m; Koi é a condutividade hidráulica saturada do horizonte i em mm dia-1.

(13)

Onde, Kci é o coeficiente da cultura para o dia i (adimensional); Kcprev é o Kc anterior; i é o número de
dias dentro da temporada de crescimento da cultura; Σ(Lprev) é a soma das durações das etapas prévias;
Letapa é a duração da etapa considerada; Kcprox é o Kc
próximo.

O volume do balanço hídrico (VBH) é a soma das Equações 9, 11, 14 e 15, mais a lâmina superficial estimada pelos produtores. A Equação 20 representa este somatório.

Para o cálculo da percolação vertical e lateral foram utilizadas as equações 12 e 13 (UFRGS,
1997):

VBH  Vsat  Vlâ min a  ETc  PV  PL

13

(20)
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Tabela 2 — Componentes para o cálculo do volume utilizado para a técnica de automonitoramento
Volume de Irrigação —
Monitorado nas

Município/ Sistema de cultivo/Classe de solos

estruturas
(m3 ha-1)

Cacequi — Plantio Direto — PLANOSSOLO HÁPLICO
Distrófico arênico
Cachoeira do Sul — Convencional — GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico
Cachoeira do Sul — Pré-geminado — GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico argissólico
Cachoeira do Sul — Plantio Direto — PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico gleissólico
Manoel Viana — Cultivo Mínimo — PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico gleissólico
Obs.:

*

Volume de
Precipitação
(m3 ha-1)

Volume de

Volume

Drenagem

Total

superficial

Utilizado

(m3 ha-1)

(m3 ha-1)

7.927

2.280

0

10.207

11.509

5.270

5.270*

11.509

9.076

6.840

6.840*

9.076

9.923

5.270

5.270*

9.923

1.503

2.790

0

4.293

Nos dados referentes à Cachoeira do Sul, não foram contabilizadas as precipitações, pois, em todas as ocorrências, os quadros

estavam cheios de água de irrigação e todo o volume foi extravasado

evitando assim o escoamento superficial contínuo
de água para os drenos, tendo a menor perda de
água por infiltração através das taipas por já estarem
consolidadas. Neste estudo, essa similaridade foi
verificada em todas as áreas monitoradas.
Na tabela 3 são apresentados os resultados
do balanço hídrico realizado com estimativas de
evapotranspiração e características hidráulicas dos
solos, para comparar com os valores de uso da água
obtidos com o automonitoramento. Nesse modelo
foram considerados volumes de água para: a) saturar o solo; b) formar a lâmina superficial; c) suprir a
evapotranspiração e d) alimentar a percolação vertical e lateral (ROSSO, 2007).
As treze primeiras colunas da tabela 3 apresentaram os componentes para o cálculo do balanço
hídrico segundo descrito na metodologia: Equações
9 a 19. A décima quarta coluna refere-se ao volume
do balanço hídrico (VBH), o qual está expresso na
equação 20. Já a décima quinta refere-se ao volume
utilizado (Vutilizado) (Equação 5), monitorado por
meio das estruturas hidráulicas. E por fim, a décima
sexta apresenta a diferença entre o balanço hídrico
e o volume utilizado (automonitoramento).
As colunas oitava e nona da tabela 3 são
referentes ao volume para saturar o solo Vsat (Equação 7). A oitava coluna apresenta valores negativos,
pois foi utilizado o mesmo valor de umidade gravimétrica (Equação 8), coletado a 15 cm de profundidade, para todos os horizontes. Em alguns horizontes a umidade volumétrica apresentou-se maior que
a porosidade total, ocasionando assim valores negativos. Estes valores não existiriam caso houvesse me-

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 2 são apresentados os resultados
do monitoramento do volume utilizado, gerados a
partir do balanço hídrico entre os fluxos de entrada
(irrigação e a precipitação ocorrida) e da drenagem
superficial (saída), nas parcelas monitoradas, durante todo o período de irrigação (Tabela 4).
No município de Cacequi e em Manoel
Viana, a área monitorada possui a classe de solo,
Planossolo, (Tabela 2). Já nas áreas do município de
Cachoeira do Sul ocorrem as classes Gleissolos e
Planossolos. A classificação do solo foi realizada até
o quarto nível categórico, sendo auxiliada pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)
(EMBRAPA, 2006).
Os resultados do monitoramento (Equação
5), comprovam que os volumes utilizados em diferentes sistemas de cultivo, em área próxima uma da
outra, não diferiram no uso da água, ou seja, houve
uma pequena diferença como mostra a tabela 2. É o
caso das áreas no município de Cachoeira do Sul.
Estes resultados estão embasados nos estudos desenvolvidos por Machado et al. (2002); Machado et al.
(2006) e Marcolin e Macedo (2001), os quais afirmam que a diferença no uso da água não está diretamente relacionada com o sistema de cultivo, e sim,
com outras variáveis como: classe de solo, nivelamento superficial do terreno, manejo da água na
irrigação entre outros. Wopereis et al. (1994) destacam que a similaridade no uso da água pode estar
atribuída ao nivelamento superficial do terreno,
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Tabela 3 — Componentes para o cálculo do balanço hídrico; volume do balanço hídrico (VBH); volume utilizado (Vutilizado),
diferença do balanço hídrico e o volume utilizado em módulo e percentagem entre os métodos de cada área monitorada
em três municípios na região central do Estado do Rio Grande do Sul
Diferença
Prof.

Dif.

Ug

Ds

Uv

Pt

Vsat

Vsat

Vlâmina

ETc

PV

cm

cm

%

g cm-3

%

%

m³ ha-1

m³ ha-1

m³ ha-1

m³ ha-1

m³ ha-1

H
(1)

PL
m³ ha-1

VBH

Vutilizado

módulo

m³ ha-1

m³ ha-1

VBH e Vutilizado

(13)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(14)

(15)

em
%

-1

(17)

m³ ha
(16)

Cacequi — Plantio Direto — PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico arênico
A1

0 - 39

39

28,1

1,54

43,3

49,3

233,5

233,5

A2

39 - 65

26

28,1

1,73

48,6

41,1

-194,6

0,0

E

65 - 83

18

28,1

1,81

50,9

40,8

-181,3

0,0

600,0

6111,0

2606,9

52,3

9603,7

10207,0

603,3

106,3

1000,0

6545,4

373,7

43,0

9762,1

11509,0

1746,9

117,9

1000,0

7696,3

34,2

0,09

9381,7

9076,0

305,7

96,7

1000,0

6545,4

465,2

23,9

9442,3

9923,0

480,7

105,1

1000,0

5886,0

169,6

2,4

7061,4

4293,0

2768,4

60,8

Cachoeira do Sul — Convencional — GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico
Ap

0 - 20

20

22,8

1,78

40,5

40,0

-10,5

0,0

C1

20 - 40

20

22,8

1,75

39,8

41,3

30,2

30,2

C2

40 - 90

50

22,8

1,51

34,4

56,2

1092,4

1092,4

Cr

90-180

90

22,8

1,59

36,2

43,7

677,5

677,5

Cachoeira do Sul — Pré-germinado — GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico argissólico
Ap

0 - 23

23

16,8

1,68

28,2

45,2

390,8

390,8

AB

23 - 55

32

16,8

1,8

30,2

38,3

260,2

260,2

Cachoeira do Sul — Plantio Direto — PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico gleissólico
Ap

0 - 35

35

19,3

1,71

33,0

39,9

242,1

242,1

A

35 - 90

55

19,3

1,46

28,1

49,3

1165,8

1165,8

Manoel Viana — Cultivo Mínimo — PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico gleissólico
Ap

0 - 19

19

21,4

1,81

38,6

38,8

3,4

3,4

A

19 - 33

14

21,4

1,95

41,6

33,9

-107,8

0,0

H são os horizontes; Prof é a profundidade dos horizontes em cm; Dif. é a diferença entre horizontes em cm; Ug é a umidade gravimétrica do solo em %; Ds é a densidade do solo em g
cm-3; Uv é a umidade gravimétrica em %; Pt é a porosidade total dos solos estudados em %; Vsat é a lâmina de saturação do solo em m3 ha-1; Vlâmina é a lâmina superficial do solo em m3 ha; ETc é a evapotranspiração da cultura em m3 ha-1; PV e PL é a percolação vertical e lateral em m³ ha-1; VBH é o balanço hídrico em m3 ha-1; Vutilizado é o balanço hídrico desenvolvido para a

1

técnica de automonitoramento em m3 ha-1; Diferença em módulo entre VBH e Vutilizado em m3 ha-1. % é o percentual entre os métodos.
Obs: Os valores de mm dia-1 das variáveis foram transformados em m3 ha-1.

VBH ficou bem próximo ao Vutilizado, calculado pelo
automonitoamento, comprovando o funcionamento
deste método. Na área de Cachoeira do Sul, no
plantio pré-germinado (GLEISSOLO HÁPLICO Ta
Distrófico argissólico), foi possível perceber o oposto das áreas anteriores, ou seja, o percentual do VBH
foi menor do que o Vutilizado. Este percentual foi de
96,7%, podendo-se considerar como um valor bem
próximo devido a esta diferença de apenas 3,3%
entre os métodos. Diante disso, nesta área também
pode ser considerado como validado o automonitoramento.

didas de umidade gravimétrica em cada horizonte.
Diante disso, o solo foi considerado saturado onde
os valores deram negativos e posteriormente substituídos por zero (coluna 9).
Considerando-se o Vutilizado como 100%, o
percentual do VBH em Cacequi no sistema de plantio
direto (PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico arênico), em Cachoeira do Sul, no sistema pré-germinado
(GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico argissólico) e
em Cachoeira do Sul, no sistema plantio direto
(PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico gleissólico)
foram de 6,3, 17,9 e 5,1%, respectivamente, maior
do que o Vutilizado. Estes percentuais indicaram que o
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Tabela 4 — Profundidade do horizonte B, condutividade hidráulica e período de irrigação
Horizonte

Profundidade (cm)

Ko (mm h-1)

Período de irrigação (dias)

Cacequi — Plantio Direto — PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico arênico
A1
0 - 39
1,2
A2
39 - 65
10,4
E
65 - 83
27,3
83
Btg
83 -105+
2,2
Cachoeira do Sul — Convencional — GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico
Ap
0 - 20
0,5
C1
20 - 40
0,1
C2
40 - 90
4,0
100
Cr
90 -180+
1,3
Cachoeira do Sul — Pré-germinado — GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico argissólico
Ap
0 - 23
0,0
AB
23 - 55
0,0
Btg
55 - 72
0,2
126
C
72 -122+
0,3
Cachoeira do Sul — Plantio Direto — PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico gleissólico
Ap
0 - 35
5,2
A
35 - 90
0,0
100
Btg
90 -130+
0,2
Manoel Viana — Cultivo Mínimo — PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico gleissólico
Ap
0 - 19
1,1
A
19 - 33
0,1
84
Btg1
33 - 70
0,1
Btg2
70 -115+
1,3

percentual em relação às demais áreas estudadas
pode estar associado à ausência na leitura da lâmina
de água por meio do observador, como evidenciam
os dados na Tabela 2. Esta área apresentou um volume de irrigação observado por meio das estruturas
hidráulicas, de apenas 1.503 m3 ha-1, sendo um valor
muito inferior quando comparado com as demais
áreas e em desacordo com o balanço hídrico alternativo (equação 20). Este resultado evidencia a necessidade de desenvolver mecanismos de consistência dos
dados, inerente a todo sistema de monitoramento,
bem como capacitação e treinamento dos irrigantes
para realização desta atividade.
Diante dos percentuais de 6,3%; 17,9%; 5,1%
e 3,3% apresentados anteriormente, com diferença
média de 8,1%, entre ambos os métodos em 4 das 5
áreas estudadas, é possível validar a técnica de automonitoramento, ou seja, de cinco áreas, quatro apresentaram resultados próximos dos valores calculados

Na área de Cachoeira do Sul, sistema de
plantio convencional houve um percentual de
13,3% do Vutilizado em relação ao VBH. Este percentual apresentou-se maior do que nas áreas
anteriores. Mesmo assim, esse resultado não
invalida a técnica, já que nesse resultado há uma
incerteza nos cálculos devido ao fato de que,
nesta área, não há a camada de impedimento
(Tabela 3). Adotou-se para o cálculo do balanço
hídrico a espessura 90 cm do horizonte C2, embora o critério adotado para as demais parcelas
tenha sido a espessura do solo até a camada de
impedimento, Horizonte B (Tabela 4).
Já na área do município de Manoel
Viana, com o cultivo mínimo (PLANOSSOLO
HÁPLICO Distrófico gleissólico) foi à única área
a apresentar diferença maior de percentual
entre os dois métodos. Este percentual foi de
60,8% do VBH em relação aoVutilizado. Este maior
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Ao IRGA e produtores rurais por cederem as áreas
para os experimentos.

pelo balanço hídrico, o que mostra a potencialidade de delegar aos irrigantes a tarefa de registro dos dados de monitoramento.
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Comparison Between the Volume Used In RicePlanting Areas And The Water Balance Method
ABSTRACT
Knowledge regarding the volume used in riceplanting areas is essential to solve problems of water
distribution among multiple uses and the concession of
water use rights. As an alternative to control these
volumes, self-monitoring can be implemented. This is
the monitoring of the volumes of water used by the
irrigator himself. This article aims to analyze and
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RESUMO
A condutividade hidráulica é o parâmetro hidrogeológico mais importante, influenciando fortemente os processos de fluxo e
transporte de contaminantes no meio saturado. Para verificar as influências da variabilidade deste parâmetro sobre a estimativa do risco à saúde humana a metodologia de Avaliação de Risco Probabilística foi aplicada a um estudo de caso real
utilizando-se do método estocástico mais amplamente utilizado no meio científico, o Método de Monte Carlo. Para tanto, a
via de exposição por contato dermal com água superficial durante a natação foi considerada e o risco estocástico estimado.
Os resultados da análise estocástica revelaram uma diferença de seis ordens de magnitude entre o valor mínimo e o máximo
simulado e duas ordens de magnitude para o valor real do risco, indicando a dimensão das incertezas. A análise de sensibilidade do modelo demonstrou que a concentração do contaminante é o parâmetro de maior correlação com o risco, revelando
a influência da condutividade hidráulica sobre as incertezas do modelo estocástico.
Palavras-chave: Método de Monte Carlo. Avaliação de risco probabilística. Estimativa estocástica do risco.

cias. Tal metodologia tem sido largamente aplicada
e já aceita em muitos países como instrumento de
legislação ambiental, denominando-se Risk Based
Corrective Action (RBCA), traduzida como Ação Corretiva Baseada no Risco (TAKEUCHI; ROSEMBERG, 2009).
No escopo desta metodologia, tanto a variabilidade individual, espacial e temporal podem ser
consideradas, bem como as incertezas dos dados que
serão utilizados na estimativa do risco, os quais podem ser resultantes do emprego de modelos simplificados e conservadores, entre outros fatores.
A quantificação de tais incertezas lida com a
estimativa de um nível de confiança no qual o risco
esteja abaixo de um valor limite de aceitabilidade
(SASSI; VERNAI; RUGGERI, 2007). Segundo National Research Council (1994) “(...) a análise de incertezas é o único meio de combater o ‘falso senso de certeza’, o
qual é causado por uma rejeição para reconhecer e (tentar)
quantificar a incerteza nas predições do risco”.
Geralmente, em uma avaliação de risco à
saúde humana, os parâmetros de entrada dos modelos são definidos em termos da estimativa mais provável, ignorando as incertezas associadas à utilização
de um limitado número de dados para tais estimativas. Consequentemente, estes modelos não podem
predizer ou estimar a incerteza do risco obtido,

INTRODUÇÃO
Em 1983, o Conselho Nacional de Pesquisas
dos Estados Unidos (National Research Council,
NRC) lançou o relatório intitulado Avaliação de
Risco no Governo Federal: Gerenciando o Processo
(Risk Assessment in the Federal Government: Managing
the Process), fornecendo a estrutura para que fossem
conduzidas as avaliações de risco neste país (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2007).
Tal processo consiste, segundo Kolluru
(1996), na “estimativa da probabilidade de ocorrência de
um evento indesejado e a provável magnitude de suas
consequências durante um determinado período de tempo”.
Crawford-Brown (1999) ainda acrescenta que este é
um processo puramente técnico, consistindo na
aplicação de métodos que avaliem ou predigam o
risco para situações específicas.
Atualmente, a metodologia mais utilizada
para avaliação de risco à saúde humana foi desenvolvida pela ASTM (American Society of Testing and
Materials), inicialmente elaborada para hidrocarbonetos e posteriormente estendida a outras substân*

Instituto de Pesquisas Hidráulicas — UFRGS
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podendo influenciar na seleção da melhor alternativa de remediação (COPTY; FINDIKAKIS, 2000).
Em termos gerais, a incerteza representa a
falta de conhecimento sobre fatores que afetam a
exposição ou risco, enquanto a variabilidade emerge
da heterogeneidade entre pessoas, lugares e tempo
(variabilidade individual, espacial e temporal) (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1997). Isso implica que a incerteza
conduz a estimativas imprecisas ou tendenciosas,
enquanto a variabilidade pode afetar a precisão das
estimativas e o grau para o qual elas podem ser generalizadas (SASSI; VERNAI; RUGGERI, 2007).
Sander, Bergbäck e Öberg (2006) citam vários tipos
de incertezas, tais como: erros de medidas, erro
sistemático, imprecisão lingüística, julgamento subjetivo, variabilidade e aleatoriedade inerente.
A importância que começou a ser dada para
esta abordagem estocástica resultou na criação de
um novo ramo dentro da análise de risco, denominado avaliação de risco probabilística. Métodos inseridos neste contexto lidam com a variabilidade e as
incertezas dos parâmetros nos modelos de avaliação
de risco como sendo distribuições probabilísticas. O
resultado deste processo é que o risco é estimado
distribuindo-se em uma série de valores igualmente
prováveis de ocorrer (MELO, 2010).
As fontes de incertezas relacionadas à avaliação de risco à saúde humana podem estar associadas a todas as etapas da metodologia, sob a forma de
dados imprecisos, parâmetros mal atribuídos, modelos muito simplificados, etc.
Sua ampla aplicabilidade e habilidade de
representar caso a caso os problemas de contaminação fizeram com que esta metodologia se tornasse o
embasamento científico para o processo de tomada
de decisões. Como resultado, evita-se que grandes
quantias de recursos financeiros sejam empregadas
visando alcançar padrões de remediação muitas
vezes inatingíveis sob o ponto de vista tecnológico, o
que justifica sua importância para a comunidade
ambiental.
Tendo em vista a grande relevância atribuída aos aspectos estocásticos da avaliação de risco à
saúde humana e suas implicações sobre o processo
decisório no gerenciamento do risco, o presente
artigo tem como objetivo apresentar a metodologia
através de um estudo de caso real aplicado a uma
situação de solo e água subterrânea contaminados
em uma refinaria, utilizando-se do método estocástico mais amplamente utilizado no meio científico, o
Método de Monte Carlo.

AVALIAÇÃO DE RISCO PROBABILÍSTICA
Nesta abordagem estocástica, tipicamente
determina-se um intervalo de confiança de 90%
para o risco, variando de 5 (limite inferior de confiança) a 95% (limite superior de confiança). Algumas das informações possíveis de serem obtidas
quando se realiza uma avaliação de risco probabilística são:






Propagação das incertezas inerentes aos dados e/ou aos modelos: permite que sejam
determinados quais são os parâmetros ou fatores que realmente influenciam no valor
do resultado final de estimativa por meio de
uma análise de sensibilidade;
Determinação da probabilidade de um risco
ocorrer: uma vez que o risco é apresentado
sob a forma de uma distribuição de probabilidades, então é possível determinar qual é a
probabilidade de qualquer risco entre a faixa de valores correspondentes aos valores
simulados ocorrer. Consequentemente, é
possível determinar com que frequência um
valor limite de risco aceitável é excedido ou
igualado para que se avalie a dimensão do
problema;
Análise espacial e temporal das incertezas:
Também é possível realizar análises da variabilidade espacial e/ou temporal de um parâmetro com o intuito de que se possam determinar regiões na área contaminada que
necessitam de maior atenção no plano de
remediação, bem como os períodos mais
críticos de exposição passada, presente
e/ou futura.

Os métodos empregados para propagação
de incertezas envolvem tanto equações analíticas
para modelos simples como aproximações numéricas para modelos mais complexos (HAMMONDS;
HOFFMAN; BARTELL, 1994). Dentre os modelos
analíticos pode-se citar o método de propagação da
variância (variance propagation), o qual divide-se em
modelo aditivo e modelo multiplicativo.
Dentre os modelos numéricos, o método de
simulação de Monte Carlo (MC) se apresenta como
o mais utilizado em avaliações de risco probabilísticas por ser mais simples e genérico. Este método foi
inicialmente desenvolvido em 1940 e utiliza técnicas
de amostragem estatística visando obter uma apro-
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tico, incorporando as incertezas inerentes em cada
uma delas.
Algumas limitações das aproximações probabilísticas, segundo Chowdhury, Champagne e
McLellan (2009), são:

ximação probabilística para a solução de uma equação matemática ou modelo (HAYSE, 2000).
Poulter (1998) ainda cita que o Método de
Monte Carlo permite, em estágio mais complexo,
avaliar a incerteza e variabilidade separadamente,
sendo possível usar os resultados obtidos da simulação para selecionar tanto o segmento da população
a ser protegida quanto o grau de confiança em que
o desejado nível de proteção será atingido.
Outros métodos numéricos podem ser citados. Zhao et al. (2007) utilizaram em seu trabalho o
método de simulação gaussiana seqüencial (SGS)
para gerar a distribuição espacial da probabilidade
das concentrações de Cu e Pb estarem acima de um
determinado valor limite.
Sassi, Vernai e Ruggeri (2007) aplicaram a
metodologia apresentada no Guia para Expressão da
Incerteza em Medições (Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement, GUM) para estimar as
incertezas do risco à saúde humana e a contribuição
de cada variável para estas incertezas. Avagliano e
Parrella (2009) apresentam o método de análise de
sensibilidade global (global sensitivity analysis, GSA)
como um meio de auxiliar na investigação das fontes
de incerteza e variabilidade dos modelos de avaliação da exposição por inalação de vapores.
Copty e Findikakis (2000) apresentam o
método da aproximação de pequena perturbação
(small pertubation approximation), no qual os parâmetros de fluxo, como condutividade hidráulica, são
recolocados na equação de fluxo por sua média
mais um termo da média gerado pela perturbação.
Comparado ao método de Monte Carlo, o método
citado apresenta a vantagem de menor esforço
computacional, ao passo que está limitado a casos
onde a variância dos termos da perturbação seja
pequena.
O método de análise das probabilidades
limitadas (probability bounds analysis, PBA) foi aplicado por Sander, Bergbäck e Öberg, (2006) na etapa
de avaliação da exposição. Esta técnica é baseada na
probabilidade em blocos (p-blocos) ao invés de
apresentar os parâmetros de entrada dos modelos
como distribuições probabilísticas. Dessa forma,
cada bloco contém uma série de diferentes distribuições probabilísticas para cada parâmetro.
Outros autores foram ainda mais longe (van
der VOET; SLOB, 2007), apresentando a integração
entre as incertezas e variabilidade obtidas da etapa
de avaliação da exposição com a etapa de caracterização do risco. Isso demonstra que qualquer etapa
do processo de avaliação de risco à saúde humana
pode ser abordada sob um ponto de vista probabilís-









Necessidade de um grande número de dados para gerar as distribuições dos parâmetros. A validade dos resultados irá depender
da quantidade de informação empírica disponível ou do acerto das simplificações empregadas;
Em geral, os métodos se baseiam em uma
única distribuição de probabilidade de saída
que agrega a variabilidade natural e inerente ao sistema às incertezas acerca da falta de
conhecimento do fenômeno, impossibilitando mensurar a contribuição da incerteza
que pode ser removida;
Ao contrário dos métodos determinísticos,
os métodos estocásticos não permitem a realização dos cálculos inversos (backward) da
metodologia RBCA, os quais determinam as
metas de remediação do sítio contaminado.
Estes cálculos são de difícil realização e não
podem ser obtidos por meio de simulação
simples de Monte Carlo, exceto pelo uso de
técnicas de tentativa e erro, devido à complexidade dos modelos envolvidos e, obviamente, que tal dificuldade também se aplica
a modelos determinísticos complexos;
Conforme o número de parâmetros do modelo avaliado aumenta, cada vez se torna
mais difícil a obtenção da probabilidade de
excedência. Isso implica que é praticamente
impossível dimensionar toda a incerteza resultante do emprego de um modelo, uma
vez que não é possível avaliar todas as suas
fontes.

Embora muitos métodos de propagação das
incertezas de um modelo se apliquem aos mais diversos casos, como apresentado, o método de Monte
Carlo foi escolhido por ser mais simples e de fácil
implementação computacional, sendo sua descrição
apresentada no item seguinte.

MÉTODO DE MONTE CARLO
O método de Monte Carlo (MC) pode ser
definido como um método computacional utilizado
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(Figura 1), um valor aleatório é amostrado de cada
distribuição especificada para cada parâmetro do
modelo, e um valor de saída é obtido, sendo o processo repetido para um número especificado de
simulações de Monte Carlo. No outro método, a
distribuição de cada parâmetro é seccionada em
faixas de igual probabilidade, sendo que o número
de secções se iguala ao número de simulações a
serem feitas (HAMMONDS; HOFFMAN; BARTELL,
1994). De cada secção são amostrados aleatoriamente valores do parâmetro considerado, sem reposição.

para gerar distribuições de probabilidades de uma
variável dependente de outras variáveis que também
são representadas por distribuições probabilísticas
(POULTER, 1998). Desta forma, o valor médio provável de uma variável de interesse (abordagem determinística) é substituído por uma distribuição de
valores dentro de uma faixa determinada por um
conjunto de dados menor a partir do qual ela foi
gerada (MELO, 2010).
O princípio do método consiste em amostrar aleatoriamente valores das distribuições dos
parâmetros de interesse e aplicá-los no modelo que
se deseja propagar as incertezas. Isto é feito, em
geral, milhares de vezes, selecionando-se milhares
de combinações possíveis (igualmente prováveis de
ocorrerem) dos valores dos parâmetros. Com isso, o
resultado de saída (no presente caso, o risco) é apresentado sob a forma de uma distribuição probabilística que tem tantos valores quanto for o número
de simulações ou iterações de MC (MELO, 2010).
Na sua forma mais simples, o método de
Monte Carlo necessita apenas de informações sobre
a natureza das distribuições dos parâmetros de interesse e seus atributos característicos (média, desviopadrão, moda, máximo, mínimo, etc.), resultando
numa análise pontual das incertezas. No entanto,
como citado anteriormente, também é possível realizar a mesma análise, porém incorporando aspectos
como a heterogeneidade espacial de algum parâmetro ou sua variabilidade temporal, o que exige um
aparato muito maior de informações (MELO, 2010).

ESTUDO DE CASO
Dentro de um contexto hidrogeológico,
especificamente contaminação de água subterrânea,
a importância de avaliar o risco sob um aspecto estocástico está diretamente associada à descontinuidade espacial da condutividade hidráulica (K) (entre outros parâmetros como porosidade, transmissividade, etc.), a qual influencia fortemente os processos de fluxo e transporte de contaminantes no meio
saturado. Desconsiderar esta característica intrínseca
de heterogeneidade do meio físico implica em estimativas pouco confiáveis do risco.
A aplicação de grande parte dos conceitos
expostos anteriormente foi feita através de uma
análise estocástica da equação do risco para efeitos
carcinogênicos, considerando a via de exposição por
contato dermal com água superficial durante a natação, contaminada por benzeno a partir da água
subterrânea.
A área de estudo refere-se ao antigo depósito de resíduos oleosos de uma refinaria localizada
na região Sudeste do país, cuja identificação não
será divulgada por motivos contratuais.
A via de exposição mencionada foi aqui
preferencialmente escolhida devido à presença de
pessoas que, durante o verão, se banham em um
córrego localizado a 200 m do depósito de resíduos
oleosos na refinaria.
Desta forma, o método de Monte Carlo foi
aplicado ao modelo de transporte de contaminantes
em água subterrânea. Para avaliar o risco, considerou-se que o aporte de contaminante que chega ao
córrego é igual à concentração do mesmo que é
transportado da fonte até o córrego através do fluxo
subterrâneo.
A equação que descreve o risco para efeitos
carcinogênicos de exposição por contato dermal é
dada por (UNITED STATES ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 1989):

Figura 1 - Representação esquemática do método de Monte Carlo (Adaptado de HAYSE, 2000).

O método de Monte Carlo pode ser executado por meio de dois métodos de amostragem aleatória: Amostragem Aleatória Simples (Simple Random
Sampling, SRS) e Amostragem do Hipercubo Latino
(Latin Hypercube Sampling, LHS). No primeiro caso
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R

C x AS x PC x ET x EF x ED x CF
x SF
BW x AT

v=

(1)

Onde: AS = área da superfície da pele disponível
para contato (cm2);
PC = constante químico-específica de permeabilidade dermal (cm/h);
ET = tempo duração do evento (banho)
(h/d);
EF = frequência da exposição (d/ano);
ED = duração da exposição (anos);
CF = fator de conversão volumétrico para a
água (1 L/1000 cm3);
SF = fator de carcinogenicidade do contaminante
para contato dermal (kg.d/mg);
BW = massa corpórea (kg);
AT = tempo médio de avaliação da exposição (dias);
C = concentração do contaminante no ponto de
exposição (mg/L), dado por:

C  C(x, y , z, t) 

f1 ( x, t ) 

M2
f (x, t). F2 (y , t). F3 (z, t)
e R 1

F2 ( y , t ) 

F3 ( z, t ) 

As equações (2) a (8) referem-se às notas de
aula da disciplina AE-638 Groundwater Quality and
Contaminant Transport do Professor David B. McWhorter (1995), da Universidade do Estado do Colorado, EUA (Colorado State University, USA) (MELO,
2010).
Desta forma, a metodologia de propagação
das incertezas sobre o modelo da equação foi dividida em duas partes devido à complexidade da equação (2), compreendendo as etapas descritas abaixo:

(2)

1.
Propagação das incertezas sobre o modelo de
transporte de contaminantes: Nesta etapa, o modelo
para transporte de contaminantes passando através
de um plano normal ao fluxo subterrâneo (equações 2 a 8) foi utilizado, sendo que a variável considerada na propagação das incertezas foi a condutividade hidráulica;
2.
Propagação das incertezas sobre o modelo de risco
à saúde humana para efeitos carcinogênicos: Os resultados obtidos na etapa 1 (distribuição probabilística
de C) foram então aplicados na equação 1, juntamente com as distribuições dos demais parâmetros
desta equação para obtenção da distribuição de
probabilidades do risco.

(3)



1
erf [( y  Y ) /( 2( D y t / R )1/ 2 )]
2
- erf [( y - Y ) /( 2( D y t / R )1/ 2 ]}

1
 erf [( z  Z ) /( 2( D z t / R )1/ 2 )]
2
- erf [( z - Z ) /( 2( D z t / R )1/ 2 ]}

(8)

Onde: q = velocidade de Darcy (L/T);
i = gradiente hidráulico (L/L);
K = condutividade hidráulica saturada (L/T);
v = velocidade de percolação (L/T);
M2 = massa liberada por unidade de área para o
aquífero (M/L2.T);
e = porosidade efetiva do aquífero;
Co = concentração do contaminante em água subterrânea na fonte (M/L3).

1
.
2( D x t / R )1/ 2
exp{[ - (x - (vt/R)) 2 ( 4 D x t / R )}

q
e

(4)

(5)

Para determinação da distribuição probabilística da concentração de benzeno partiu-se das
seguintes relações entre outros parâmetros:

M 2 = Co x q

(6)
Figura 2 - Esquema ilustrativo das simulações estocásticas

q = K. i

(7)

Assim, para ambas as etapas acima foi aplicado o método de Monte Carlo por meio da geração
de números aleatórios que representem as distribuições escolhidas para os parâmetros de interesse. A
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Os valores de ln(K) foram ajustados por
uma distribuição normal com parâmetros lnK = -1,65
(ln(m/dia)) e lnK = 1,17 (ln(m/dia)). Os gráficos
na figura 3 permitem uma inspeção visual da qualidade do ajuste segundo uma distribuição normal
para os logaritmos de K.
Uma vez identificada a forma da distribuição de lnK e seus parâmetros, estas informações
foram inseridas no programa SEC (Simulações Estocástica da Concentração) desenvolvido em linguagem do MATLAB® especificamente para este estudo
de caso, para o qual foram utilizados os dados para
simulação da concentração do benzeno apresentados na tabela 2.
Foram realizadas 5.000 simulações de Monte
Carlo, implicando, igualmente, na geração de 5.000
valores aleatórios de q, v e C.
Na figura 4 está apresentado o histograma
de frequências dos 5.000 valores de C de equilíbrio
(mg/L) obtidos, por meio do qual é possível observar um comportamento aproximadamente lognormal para os dados. Também está representado
nesta figura o histograma de frequências dos 5.000
valores aleatórios de K que geraram os valores de C,
o qual demonstra que tais valores de K seguem uma
distribuição log-normal, como desejado.

figura 2 apresenta um esquema ilustrativo das etapas
1 e 2 descritas acima.

ANÁLISE DOS DADOS DE
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
Os valores amostrados para a condutividade
hidráulica foram utilizados para simular o transporte de contaminantes em água subterrânea contaminada para determinar a concentração de contaminante que chega ao córrego e posteriormente determinar o risco. Os valores de K estão apresentados
na tabela 1, de onde é possível verificar a grande
variação na área da refinaria, bem como a pequena
magnitude dos mesmos, indicando a baixa capacidade de movimentação da água subterrânea.
Para verificar se os dados de K ou ln(K)
estão normalmente distribuídos, o teste de aderência de Lilliefors foi aplicado, indicando que se pode
assumir a normalidade para os valores de ln(K) com
um nível de significância de 5%. Este teste é similar
ao teste de Kolmogorov-Smirnov. No entanto, ele
testa um conjunto de dados apenas para a normalidade, enquanto o outro testa para qualquer distribuição (ARAÚJO et al., 2010).

1

Tabela 1 - Dados de condutividade hidráulica amostrados
na área da refinaria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,90207
0,37479
1,37311
0,34944
0,46306
0,23545
0,31777
0,09753
0,46696
0,10391
0,12640
0,08489
0,08392
0,01866
0,03868

1,53259
0,10558
2,80729
0,03697
0,34447
-0,27153
-0,04874
-0,64479
0,35502
-0,62752
-0,56666
-0,67900
-0,68162
-0,85824
-0,80406

Probabilidade

K (m/dia)

0.6
0.4
0.2
0
-3

Cdf ln(K)
Cdf Normal
-2

-1

0

1

ln (K)

2

3

4
3.5

Número de Observações

Amostra

Valores Padronizados de K

0.8

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-4

Fonte: Não divulgada.

-3

-2

-1

ln(K) (m/dia)

0

1

Figura 3 - Inspeção visual da normalidade para os valores
de lnK
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Tabela 2 - Dados utilizados para a simulação da concentração do benzeno
Parâmetro
(x,y,z) (m)
t (dias)*
αx (m)
αy (m)
αz (m)
Dx (m2/dia)
Dy (m2/dia)
Dz (m2/dia)
v (m/ano)
q (m/ano)
 (-)
Y (m)
Z (m)
R (-)
μ (1/ano)
Co (mg/L)

Valor
(200,0,0)
70 anos
40
13
2
0,26
0,08
0,01
2,336
0,438
0,19
10
3
1
0
0,0019

Descrição
Ponto de exposição do receptor.
Tempo de simulação após o início da contaminação.
Dispersividade longitudinal estimada pela equação.
Dispersividade transversal estimada pela equação.
Dispersividade transversal estimada pela equação.
Coeficiente de dispersão longitudinal estimado por Dx = v. αx.
Coeficiente de dispersão transversal estimado por Dy = v. αy.
Coeficiente de dispersão transversal estimado por Dz = v. αz.
Velocidade do fluxo subterrâneo estimado por v = q/.
Descarga específica do aqüífero ou velocidade de Darcy.
Porosidade efetiva medida no campo.
Largura da pluma na fonte medida do mapa.
Espessura da pluma na fonte.
Retardo do contaminante.
Sem decaimento de primeira ordem do benzeno.
Concentração de benzeno em água subterrânea.

Fonte: não divulgada. * Tempo necessário para que se atinja a concentração de equilíbrio do benzeno.

No entanto, a fim de que se obtivesse o
melhor ajuste, foram testadas (ajustadas) várias
distribuições para C através da ferramenta dfittool
do MATLAB®. Esta informação é indispensável,
pois necessita-se saber a forma e os parâmetros da
distribuição de C para que esta alimente a etapa 2
da metodologia. Os melhores ajustes ocorreram
para as distribuições log-normal e log-logística.
Escolheu-se a primeira, pois esta já foi citada por
Lemke e Bahrou (2009) para caracterizar C; tendo
como parâmetros:  = -18,0316 (mg/L) e  =
1,1818 (mg/L).
(a)

SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA DO RISCO
À SAÚDE HUMANA
O item anterior descreveu uma etapa importante e necessária para a propagação das incertezas na predição do risco, cujo principal objetivo
era a determinação da forma e dos parâmetros da
distribuição de probabilidades da concentração de
benzeno em água subterrânea que chega ao córrego.
Desta forma, dada a Equação (1) e as informações descritas na tabela 3 para as variáveis de
entrada do modelo do risco, foram realizadas
65.000 iterações para a simulação estocástica. Para
tanto, o programa Simulación 4.0 (VARELA, 2003)
foi utilizado, o qual gera N combinações possíveis
das

(b)
Figura 4 - Histograma das 5.000 simulações de C
de equilíbrio em (a) e dos 5.000 valores aleatórios
de K em (b)
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Tabela 3 - Parâmetros e distribuições das variáveis para a simulação de Monte Carlo do risco à saúde humana
por contato dermal com água superficial
Parâmetro
C
EF
ED
BW
AT
SFd
PC
AS
CF
ET
a

Descrição
Concentração de benzeno
Frequência de exposição
Duração da exposição
Massa corpórea
Tempo de exposição média
Fator de carcinogenicidade
Permeabilidade da pele
Área da superfície da pele
Fator de conversão
Tempo do evento (banho)

Simulada e ajustada no item anterior;

Versão 1.3a;

d

b

Unidades
mg/L
dias/ano
anos
kg
dias
kg.dia/mg
m/hora
m2
L/m3
horas

Tipo de Distribuição
Log-normal a;  = -18,0316 e  = 1,1818
Triangular b; 100/300/365
Triangular b; 1/10/70
Normal b;  = 71 e  = 15,9
Triangular b; 30/80/90
Constante c; 0,0299
Uniforme b; mín = 0,004, máx = 0,01
Constante c; 2,3
Constante b; 1000
Uniforme d; mín = 1, máx = 4

Lemke e Bahrou (2009); c sugeridos no Software RBCA Tool Kit for Chemical Releases,

Suposto.

Figura 5 - Histograma de frequências e de frequências cumulativas do risco à saúde humana

car que a incerteza sobre o valor real do risco
compreende uma faixa de 6 ordens de magnitude
para a simulação estocástica realizada.
Na figura 5 estão apresentados o histograma de frequências e de frequências acumuladas
para os valores de risco obtidos pela simulação
estocástica. Admitiu-se um risco limite aceitável de
1,0E-06, para o qual observa-se que em 100% das
simulações ele não foi excedido devido a fatores
como baixas condutividade hidráulica, velocidade
de percolação e concentração no ponto de exposição.

variáveis de entrada obtidas a partir das distribuições probabilísticas a elas atribuídas.
Embora não tenha sido considerado no
presente estudo de caso, no referido programa
também é possível abordar as correlações existentes entre qualquer uma das variáveis. Este fato é
muito importante, pois a simulações para uma
determinada variável são realizadas segundo a
correlação existente com outras variáveis, afetando
a estimativa do risco.
O sumário estatístico para as variáveis descritas na tabela 3 bem como o risco simulado estão
apresentados na tabela 4, de onde é possível verifi-
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Este argumento poderia ser melhor compreendido caso o risco limite aceitável pertencesse
à faixa de valores simulados, indicando qual a probabilidade dele ser excedido, informação esta que
seria de extrema importância para o desenvolvimento de um plano de remediação. Na figura 5
também é possível constatar que quase 100 % das
simulações são menores do que 3,00E-09.

O grande interesse de realizar uma avaliação de risco probabilística é quantificar as incertezas que podem ser mensuradas, por meio dos percentis de 5 e 95 %. Para o presente estudo de caso,
os percentis correspondentes foram: 4,45E-12 a
6,02E-10, indicando que o valor verdadeiro para o
risco está situado entre esta faixa de valores com
uma diferença de duas ordens de grandeza. Variação significativa, caso a distribuição de valores do
risco fosse próximo de um valor limite aceitável.

Tabela 4 - Sumário estatístico para as variáveis do modelo do risco correspondente às 65.000 simulações
Parâmetro

Máximo

Mínimo

Média

RISCO

2,86E-08

9,16E-14

1,59E-10

1,74E-19

AT

89,88

30,18

66,70

171,83

BW

138,10

3,83

71,03

254,28

C

1,89E-06

7,94E-11

2,96E-08

2,49E-15

ED

69,95

1,10

26,93

234,21

EF

364,59

100,81

255,02

3183,60

ET

3,99

1,00

2,50

0,76

PC

9,99E-03

4,00E-03

7,02E-03

2,99E-06

CONCLUSÕES

Variância

O presente artigo teve como objetivo aplicar a metodologia de avaliação de risco probabilística a um estudo de caso real de contaminação de
água subterrânea na área de um antigo depósito
de resíduos oleosos em uma refinaria, partindo do
pressuposto de que a condutividade hidráulica
afetaria a estimativa do risco, da qual depende da
concentração do contaminante. Assumiu-se que a
contaminação da água superficial era alimentada
pela água subterrânea contaminada desde a fonte
na refinaria.
O método de Monte Carlo foi aplicado em
duas etapas do trabalho: na geração de possíveis
valores de concentrações de benzeno que chegam
ao córrego advindos da água subterrânea, bem
como na estimativa da distribuição de probabilidades do risco à saúde humana. Estes resultados foram obtidos a partir de valores aleatórios de condutividade hidráulica ajustados a uma distribuição
probabilística com base nos dados amostrados na
área de estudo.
Desta forma, a análise de sensibilidade
indicou uma correlação muito grande do risco
com a variável C, a qual, por sua vez, foi modelada
pela simulação estocástica da condutividade hidráulica. Logo, pode-se concluir que a condutividade hidráulica afeta a estimativa do risco, para o
qual a análise estocástica revelou uma diferença de
seis ordens de magnitude entre o valor mínimo e o
máximo simulado e duas ordens de magnitude
para o valor real do risco dentre de um intervalo
de confiança.
Com base nos resultados supracitados,
pode-se concluir que nem mesmo para as situações
de máxima exposição, isto é, quando considera-se
a concentração de estado de equilíbrio, não foram
detectados riscos de efeitos carcinogênicos pelo
benzeno pela via de exposição por contato dermal
com água superficial durante a natação. Isto equi-

Também utilizando-se do programa Simulación 4.0 (VARELA, 2003), o resultado da análise
de sensibilidade sobre as variáveis do modelo estocástico para simulação do risco à saúde humana
está apresentado na figura 6. Neste gráfico, variáveis com baixo coeficiente de correlação podem
ser consideradas independentes ou constantes em
uma próxima simulação para o modelo do risco
para contato dermal com água superficial durante
a natação, pois interferem muito pouco no seu
valor (ex.: AT, EF, PC e BW).

Figura 6 - Gráfico de correlação para as variáveis de
entrada do modelo
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vale dizer que, uma vez que se esteja considerando
a concentração de equilíbrio na estimativa do risco, se está estimando o máximo risco possível de
ocorrer.
A simulação estocástica realizada por meio
do método de Monte Carlo expôs as incertezas
propagadas das variáveis do modelo para o risco.
Tal fato demonstra a importância de que estas
incertezas sejam mensuradas, principalmente
quando se lidam com concentrações altas de contaminantes, as quais podem resultar em risco de
efeitos adversos à saúde humana.
Adicionalmente, a abordagem probabilística também permite detectar se uma estimativa
determinística do risco está sub ou superestimando
o valor verdadeiro, ou os prováveis valores verdadeiros do risco, refletindo a sua contribuição em
avaliação de risco à saúde humana.

environmental and health risk assessment. Oak Ridge,
Tenessee: [s.n.], 1994.
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on health risk estimation, the Probabilistic Risk Assessment process was applied to a real study case utilizing the
stochastic method most widely used in science, the Monte
Carlo method. For this purpose, the pathway of dermal
contact exposure to surface water during swimming was
considered and the stochastic risk was evaluated. The
stochastic analysis results revealed a difference of six
orders of magnitude between the minimum and maximum estimated values and two orders of magnitude for
the real risk value, indicating the dimension of the uncertainties. The model sensibility analysis demonstrated that
contaminant concentration is the parameter of highest
correlation with risk, revealing the influence of hydraulic
conductivity on the stochastic model uncertainties.
Key-words: Monte Carlo method, probabilistic risk assessment, stochastic risk estimation.

butions — consequences for a probabilistic risk assessment
of contaminated land. Risk Analysis, v. 26, n. 5, p.
1363-1375, 2006.
SASSI, G.; VERNAI, A. M.; RUGGERI, B. Quantitative estimation of uncertainty in human risk analysis. Journal of Hazardous Materials, v. 145, n. 1-2, p.
296-304, 2007.
TAKEUCHI, E.; ROSENBERG, A. Definição de
riscos aceitáveis baseados no risco para hidrocarbonetos no Município de Porto Alegre segundo a
metodologia RBCA. Revista Engenharia Sanitária e
Ambiental, v. 14, n. 4, p. 479-488, 2009.
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. USEPA. Guiding principles for Monte Carlo Analysis, EPA/630/R-97/001. [S.l.]: USEPA,
1997.
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. USEPA. Risk Assessment Guidance
for Superfund. Volume I — Human Health Evaluation Manual (Parte A). [S.l.]: USEPA, 1989.
VAN DER VOET, H.; SLOB, W. Integration of
Probabilistic Exposure Assessment and Probabilistic Hazard Characterization. Risk Analysis, v. 27, n.
2, p. 351-371, 2007.
VARELA, J. R. Simulación 4.0. Buenos Aires: Universidade del CEMA, 2003.
ZHAO, Y.; XU, X.; HUANG, B.; SUN, W.; SHAO,
X.; SHI, X.; RUAN, X. Using robust kriging and
sequential Gaussian simulation to delineate the
copper- and lead- contaminated areas of a rapidly
industrialized city in Yangtze River Delta, China.
Environmental Geology, v. 52, n. 7, p. 1423-1433,
2007.

Monte Carlo Method Implementation In Probabilistic Risk Assessment Applied To Risk Estimation
By Dermal Contact With Surface Water Contaminated By Benzene
ABSTRACT
Hydraulic conductivity is the most important
hydrogeologic parameter, with a strong influence on the
flux and contaminant transport processes in ground
water. In order to verify the influences of this parameter
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RESUMO
A recarga é muito influenciada pelas características geológicas e geomorfológicas, que são muito variáveis na subbacia do Alto Rio das Velhas. Este trabalho objetiva explicar o comportamento hidrológico aparentemente contraditório de
duas das unidades geológicas dominantes desta sub-bacia: (1) o embasamento cristalino, representado pelo Complexo Metamórfico do Bação (CMB), e (2) os xistos do Grupo Nova Lima (GNL). No CMB, os solos se mostram em média mais permeáveis, mas suas taxas de recarga são tidas como inferiores às encontradas no GNL. Para avançar nesta questão, foram
selecionadas duas microbacias representativas, uma em cada unidade, que guardavam entre si geometria e características
climáticas similares. Os solos de ambas foram caracterizados pedologicamente e geotecnicamente e, em cada uma, foi feito um
monitoramento por um ano hidrológico da precipitação, da vazão no exutório e da variação de nível d’água do lençol freático. Para avaliaçao da recarga foram utilizados índices hidrológicos, como o fluxo de base e sua recessão, e a técnica da
Variação do Nível de Água (VNA), complementados pela caracterizaçao da condutividade hidráulica dos horizontes
superficiais do solo, com emprego do permeâmetro Guelph e de infiltrômetro de anéis. Confirmou-se que as taxas de recarga
na microbacia do GNL foram maiores, apesar da menor condutividade hidráulica dos solos. As respostas dos hidrogramas e
da variação temporal do nível d´água sugerem que o regolito, em média mais espesso no CMB, constitui em sua base um
aquífero com porosidade predominantemente intergranular, com alta capacidade de armazenamento e baixa condutividade,
que regula o fluxo no período de estiagem. No GNL, o fluxo de base não se sustenta da mesma forma na estiagem, por conta
do predomínio de aquíferos fraturados, com maiores condutividades e menores coeficientes de armazenamento. Os valores
obtidos de recarga com os métodos empregados devem ser tomados com cautela, já que podem ser influenciados pela intensidade de subida e descida da superfície freática e do fluxo de base nos canais de drenagem.
Palavras Chaves: Microbacias; Recarga; Rio das Velhas; Recessão; Fluxo de base.

área de intensa produção mineral (Quadrilátero
Ferrífero) e é responsável por parte considerável do
abastecimento público da região metropolitana de
Belo Horizonte.
Este trabalho objetiva explicar o comportamento hidrológico aparentemente contraditório de
duas das unidades geológicas dominantes da subbacia, o embasamento cristalino, representado pelo
Complexo Metamórfico do Bação (CMB) e os xistos
do Grupo Nova Lima (GNL), ambas de idade arqueana (DOOR, 1969). De fato, os solos no CMB,
normalmente muito evoluídos pedologicamente
(PARZANASE, 1991), se mostram em média mais
permeáveis, mas as taxas de recarga nos seus aquíferos são tidas como inferiores às encontradas no GNL
(MOURÃO, 2007).
Com o intuito de avançar nesta questão, selecionou-se uma microbacia representativa em cada
unidade - a microbacia CSV, no CMB, e a FAZ, no
GNL - entre as inúmeras microbacias já monitoradas

INTRODUÇAO
As características geológicas e geomorfológicas afetam a capacidade de infiltração de água no
solo e, consequentemente, a recarga dos aquíferos
(LACEY & GRAYSON, 1998). Boas condições de
recarga são fundamentais para a manutenção de
forma sustentável das vazões nas drenagens em épocas de estiagem, com importantes reflexos nas atividades humanas e na preservação dos ecossistemas. A
região da sub-bacia do Alto Rio das Velhas, afluente
importante do rio São Francisco, destaca-se pela
enorme diversidade litológica, porém ainda é pouco
conhecida a influência desta diversidade nas condições de recarga dos aquíferos. Esta sub-bacia é de
grande importância sócio-econômica e ambiental
para o Estado de Minas Gerais, já que se situa em
*
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na região do Alto Rio das Velhas (BACELLAR et al.
2009). Inicialmente, em cada microbacia foi feita a
caracterização pedológica e geotécnica dos horizontes superficiais dos solos, seguida da determinação
da taxa de infiltração (recarga potencial) e da recarga dos aquíferos por diversas técnicas. A taxa de
infiltração básica e a condutividade hidráulica foram
determinadas com o emprego de infiltrômetros de
anéis concêntricos e com permeâmetro Guelph,
respectivamente. Durante um ano hidrológico foi
feito o monitoramento diário da precipitação e das
vazões nos respectivos exutórios (FREITAS, 2010). A
recarga foi estimada com a técnica da Variação do
Nível de Água (VNA) (HEALY & COOK, 2002) e
pela quantificação do fluxo de base e de suas taxas
de decaimento (recessão), avaliados a partir do tratamento de hidrogramas.

primária em grande parte suprimida, atualmente
substituída por pastagens e pequenas plantações.
Tabela 1 — Índices morfométricos das microbacias.
Área
(A)
(km2)

Perímetro
(km)

CSV

0,15

1,5

60

8

FAZ

0,23

2,2

100

12

Amplitude
alt.(m)

Declivi-dade
média (%)

ÁREA DE ESTUDO
As duas microbacias estão situadas no Alto
Rio das Velhas, em área do município de Ouro Preto, uma no embasamento cristalino (microbacia
CSV, no Complexo Metamórfico do Bação) e outra
nos xistos do Grupo Nova Lima (microbacia FAZ,
Supergrupo Rio das Velhas, DOOR 1969) (Figura
1), ambas já investigadas anteriormente (COSTA,
2005; BACELLAR et al. 2009).
O CMB é constituído predominantemente
por gnaisses e granitóides (DOOR, 1969; CARNEIRO et al. 1995), com relevo de encostas suaves e com
regolito normalmente muito espesso, podendo atingir 50 metros. No CMB predominam Latossolos
Vermelho-Amarelos Distróficos, Argissolos e Cambissolos Álicos (PARZANESE, 1991). O CMB é considerado de baixo potencial hídrico, com baixas
vazões específicas mínimas nas drenagens (IGAM,
2001), e constituído por um aquífero fraturado na
rocha sã e alterada e por um aquífero granular e
livre na base do regolito (COSTA & BACELLAR,
2006). O GNL é constituído, principalmente, por
xistos (DOOR, 1969), mais resistentes ao intemperismo, com predomínio de relevo de cristas, mais
acidentado, e de solos mais delgados e menos desenvolvidos, com destaque para os Cambissolos Háplicos e Neossolos Litólicos (UFV/IEF, 2005). Seus
aquíferos são do tipo fraturado, de muito baixo
potencial hídrico e hidrogeológico (IGAM, 2001).
As microbacias selecionadas (CSV e FAZ) apresentam características morfométricas similares (Tabela
1), com exceção do relevo — com maior amplitude
altimétrica e declividade média na FAZ - e vegetação

Figura 1 - Mapa de localização das microbacias.

MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente foi feita a caracterização pedológica e geotécnica dos solos em algumas dezenas de
pontos representativos das microbacias (FREITAS,
2010), envolvendo ensaios de granulometria (NBR
6457/7181 e NBR 13602), limites de consistência
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tiva do armazenamento específico (Sy). Sua aplicação deve ser feita somente em aqüíferos não confinados (HEALY & COOK, 2002). A instalação foi
feita em furo de trado de 4´´ de diâmetro, com perfuração manual de pelo menos um metro abaixo do
lençol freático. O poço foi revestido com tubo de
PVC rígido de diâmetro interno de 25 mm, ranhurado e telado a partir da extremidade inferior até 2
m acima do lençol, e envolto com pré-filtro de areia
limpa e isolado da superfície com bentonita e calda
de cimento. A leitura do nível d´água se deu com
um sensor elétrico.
Os dados hidrológicos foram coletados diariamente por um ano hidrológico (2007/2008) por
monitores às 7h da manhã, nos pluviômetros, neste
horário e às 17h, nos vertedores, e duas vezes na
semana às 17h, nos INAs. Como o objetivo era o de
comparar o comportamento hidrológico de duas
microbacias próximas, julgou-se que um ano hidrológico seria suficiente, como já demonstrado por
Costa (2005). Com os dados obtidos, foram elaborados hietogramas, hidrogramas com médias diárias e
mensais e gráficos da variação temporal do nível
d´água subterrâneo.
A recarga anual (R) pela técnica VNA (HEALY & COOK, 2002) é calculada através da multiplicação do coeficiente de armazenamento específico
(Sy) pela variação acumulada anual do nível da água
subterrâneo (∆h), mensurada nos INAs durante um
ano hidrológico. Os valores de Sy são normalmente
obtidos em campo, em testes de aquífero (CUSTODIO & LLAMAS, 1976), mas como não há dados de
testes na área, adotaram-se valores de Sy de outros
autores, que trabalharam com a técnica VNA nestes
tipos de aquíferos. Desta forma, foram adotados os
valores de 0,13 para o CMB, como o empregado por
Paiva (2006), e o de 0,05 para o GNL (MOURÃO,
2007). Tais valores são coerentes com os citados na
literatura (BELL, 2007) para as texturas dos materiais dominantes nas áreas das microbacias.
Os dados de vazão das microbacias foram
trabalhados com emprego da técnica Matching Strip
(COSTA, 2005), que consiste na definição gráfica da
curva de recessão mestra que envelopa várias pequenas recessões, no caso, ao longo do ano hidrológico. A determinação do coeficiente de recessão se
deu com a equação de Maillet (CUSTODIO & LLAMAS, 1976; DEWANDEL et. al. 2003):

(NBR 6459 e NBR 7180), porosidade e estabilidade
dos agregados (EMBRAPA 1999).
A determinação da condutividade hidráulica
dos horizontes superficiais dos solos envolveu ensaios com infiltrômetro de anéis e permeâmetro Guelph. O infiltrômetro não foi cravado por percussão e
sim introduzido cuidadosamente por meio de escavação e posterior preenchimento com o próprio
solo (MORAIS, 2007), a fim de evitar perturbações
na estrutura do solo, normalmente muito encrostado nos trechos mais antropizados, o que pode levar
à superestimativa dos valores de condutividade hidráulica.
Para os ensaios com o permeâmetro Guelph
(ZHANG et al. 1998; SOTO, 1999), adotou-se o procedimento com aplicação de uma única carga hidráulica, no caso, de 0,10 m (MORAIS, 2007). A
condutividade hidráulica foi determinada em diversos pontos representativos dos horizontes pedológicos A e B (FREITAS, 2010).
Foi instalado um pluviômetro em cada microbacia e um pluviógrafo na microbacia CSV, para
validar os resultados daqueles (FREITAS, 2010). No
exutório das microbacias, foi instalado um vertedor,
construído com chapa delgada de aço galvanizado
de 4 mm de espessura, seguindo o modelo do United
States Geological Survey (RANTZ, 1982). Sua seção é
do tipo trapezoidal Cipoletti, mais recomendável
para o intervalo de vazões nos canais em questão
(FREITAS, 2010). Conforme recomendação de Costa (2005), a leitura da régua, previamente fixada na
parte superior da própria chapa do vertedor, foi
feita por monitores treinados. As medidas de vazão
foram calibradas por mensurações esporádicas pela
técnica volumétrica (RANTZ, 1982), que apresenta
maior acurácia para pequenas vazões. Os dados
obtidos no vertedor foram então corrigidos segundo
as equações de correlação encontradas. Em alguns
períodos, os resultados também foram verificados
por comparação com dados de um linígrafo com
data logger (mini diver, da Sclulumberger Water Services)
instalado nas microbacias (FREITAS, 2010).
Foram instalados dois indicadores de nível
d´água (INA) na microbacia CSV (Pt1 e Pt2) e um
na microbacia FAZ (Pt3). Não foi possível a instalação de um segundo INA na última devido ao manto
de intemperismo mais delgado e normalmente não
saturado, tornando difícil o acesso ao aquífero. Os
INAs foram locados nos segmentos inferiores das
vertentes, com o lençol freático entre 5,2 m (FAZ) e
7,5m (CSV) de profundidade, até porque a técnica
VNA pode se tornar ineficaz a profundidades maiores. Além do monitoramento do nível de água em
poços ou piezômetros, a técnica requer uma estima-

Q=Q0*e-αt

(Eq: 1)

Onde: Q = vazão; Q0 é a vazão máxima produzida
pela descarga do aquífero no início da recessão;  é
o coeficiente de recessão; t é o tempo (dias).
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A condutividade hidráulica, tomada com o
permeâmetro Guelph para as áreas das microbacias
no CMB e no GNL foi de 2,64 x 10-6 e 1,63 x 10-6
m/s, respectivamente (FREITAS 2010). As taxas de
infiltração básica, obtidas com o infiltrômetro, foram de, respectivamente, 1,41 x 10-4 e 3,13 x 10-5 m/s
(FREITAS, 2010). Ou seja, os solos do CMB mostram-se um pouco mais condutivos e com maior
capacidade de infiltração que os do GNL (FREITAS
2010), coerente com as respectivas texturas, e corroborando estudos prévios na região (MORAIS,
2007).
O total anual precipitado durante o ano hidrológico foi de 1531,3 mm na CSV, e de 1609,0 mm
na FAZ, próximos aos valores anteriormente encontrados (UFV/IEF, 2005; COSTA & BACELLAR,
2006). No hietograma, registrou-se um regime de
chuvas semelhante nas microbacias, com período
chuvoso de setembro a abril (Figura 2).

A separação do fluxo de base em hidrogramas de médias diárias foi baseada na técnica Smoothed Mínima (SMAKHTIN, 2001; COSTA, 2005; SILVA et al. 2010). Tal separação possibilita estimar o
volume de fluxo de base afluente no exutório da
bacia, ou seja, a porção de água proveniente, em
tese, dos aquíferos (CUSTODIO & LLAMAS, 1976).
Alguns índices de interesse para a avaliação da recarga podem ser derivados do fluxo de base, como o
fluxo de base específico (FBE = volume do fluxo de
base/área da bacia) e o Índice do Fluxo de Base
(IFB = Fluxo de Base/Fluxo Superficial — COSTA,
2005). Assumindo-se que os divisores de água superficiais e subterrâneos são coincidentes e admitindose como nula a variação anual do armazenamento
de água nas microbacias, o FBE seria, em tese, equivalente à recarga. O IFB, por outro lado, é um índice muito empregado para avaliação do potencial de
recarga em bacias hidrográficas (LACEY & GRAYSON, 1998).
A separação do fluxo de base utilizando-se
da técnica de Barnes em hidrogramas com médias
mensais (CUSTODIO & LLAMAS, 1976) permite
estimar Qo.
O volume de água (V) armazenado nos aquíferos a montante dos exutórios pode ser calculado, em qualquer tempo, empregando a vazão (Q)
durante a recessão (α) através da integração da equação 1, que resulta na expressão:
V = 86400*(Q/α )

(Eq: 2)

Quando se emprega Qo na equação 2, obtém-se o
volume máximo de água subterrânea armazenada
(Vo), equivalente às reservas renováveis (CASTANY
1971, CUSTODIO & LLAMAS, 1976). A diferença
do volume máximo armazenado (Vo) e o volume
após 365 dias de recessão (Q365, calculado com a
equação 1), divididos pela área (A) corresponde
também, em tese, à recarga para o ano hidrológico
considerado (Ra).

Figura 2 - Hietograma com precipitação mensal nas
microbacias registrada em pluviômetros.

Como a vazão de um canal de drenagem é
proporcional a sua área de captação, a vazão específica (Q/A) é um indicador mais adequado para
avaliar e comparar o comportamento hidrológico.
Nos hidrogramas, nota-se que o período de maio a
setembro coincide com a recessão na CSV e de maio
a agosto na FAZ (Figura 3).
A água recarregada nos aquíferos é liberada
para os cursos d´água na forma de fluxo de base. Na
microbacia FAZ a taxa de liberação desta água é
mais significativa, como evidenciado no hidrograma,
com a curva de recessão mais íngreme (Figura 3),
com maior coeficiente de recessão (Tabela 2).
Os valores de IFB (Tabela 2) foram similares, enquanto o FBE se mostrou significativamente
maior na microbacia FAZ. Deve-se destacar que o
emprego do IFB, neste contexto, é questionável, já

RESULTADOS
Quando comparados com os solos dos horizontes superficiais do GNL, os do CMB possuem em
média granulometria menos uniforme (seleção pior), mais rica em areia média a grossa, maior porosidade e agregados menores (FREITAS, 2010). No
GNL, por outro lado, o solo contém mais silte e
areia fina.
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que foram feitas medidas discretas (diárias) de vazão, incorrendo-se em erros, já que esta é muito
variável no tempo. Por outro lado, o fluxo de base,
temporalmente menos variável, pode ser estimado
por separação de hidrogramas nas microbacias da
região com monitoramento diário de vazão (COSTA, 2005; COSTA & BACELLAR, 2006). O volume
de água armazenada nos aquíferos no início da recessão (Vo) e a taxa de recarga (Ra) também foram
maiores na microbacia FAZ.

As taxas de recarga, calculadas com a técnica VNA (Rvna) a partir dos dados dos três INAs,
foram inferiores na microbacia CSV (Tabela 3), com
273 mm de recarga anual média. Os resultados das
medidas da variação do nível freático durante o ano
hidrológico refletiram a relação entre os picos de
chuva (Figura 2) e a recarga, sobretudo no INA
instalado na microbacia FAZ (Figura 4), que mostrou picos mais abruptos. De fato, o mês de abril,
por exemplo, encerra um período chuvoso (dez/07
a abr/08), com uma variação de nível d´água (h)
de aproximadamente 1,5 metros na microbacia FAZ,
e inferior a 0,5 metros na microbacia CSV (Figura
4).
Wu et al. (1997) destacaram a influência da
profundidade do nível d´água (NA) na resposta
detectada por INAs em eventos de recarga. De fato,
quanto mais profundo o nível, mais sutil e atrasada é
a resposta a um determinado evento de recarga, e a
partir de certa profundidade, a subida do NA não é
mais percebida e chega até a se manter constante ao
longo do ano. Como os INAs nas microbacias foram
instalados em profundidades rasas e semelhantes, o
comportamento distinto pode ser atribuído a particularidades locais.
Tabela 3 - Valores de recarga (RVNA)em mm/ano obtidos
com a técnica VNA calculada através da multiplicação do
coeficiente de armazenamento específico (Sy) pela variação acumulada anual do nível da água subterrâneo
(∆h),utilizando indicadores de nível d`água (INA)

INA
Figura 3 - Hidrogramas das microbacias. A escala do eixo
das ordenadas foi mantida igual para facilitar
a comparação.

Bacia

Pt1

Prof
(m)

Δh
(mm)

Sy

RVNA

6,0

2360

0,13

306,8

7,5

1840

0,13

239,2

5,2

8640

0,05

432,0

CSV
Pt2

Tabela 2 — Índices hidrológicos das microbacias.
Pt3
Microbacia
Coeficiente de
Recessão (α)
Índice Fluxo de
Base (IFB)
Fluxo de Base
Específico (FBE-mm)
Reserva Renovável
(V0 *10-m3)
Recarga ano
hidrológico (Ra-mm)

CSV

FAZ

0,0019

0,0069

0,72

0,69

264,0

607,3

87,0

103,3

290,3

412,9

FAZ

Os índices obtidos nesta pesquisa (FBE, Ra e
RVNA) sugerem uma recarga no CMB inferior que no
GNL, apesar da maior condutividade e capacidade
de infiltração dos solos daquela unidade. Ou seja,
confirmou-se o comportamento contraditório identificado previamente.
O padrão dos hidrogramas (Figura 3) e dos
gráficos de variação do nível d´água com o tempo
(Figura 4) mostram claramente que as respostas aos
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eventos de chuva são mais pronunciados no GNL. É
possível que a preponderância de aquíferos fissurais
nesta unidade justifique tal comportamento, pois as
fraturas tendem a configurar um aquífero com maior condutividade hidráulica e com menor coeficiente de armazenamento que os aquíferos com porosidade intergranular, mais expressivos no CMB. Portanto, eventos de chuva tendem a causar subidas
abruptas e picos agudos no GNL, seguidos de uma
taxa de recessão igualmente rápida. No CMB, as
subidas e descidas são mais suaves e atenuadas, e
este efeito regulador proporcionado pelo regolito
no CMB, torna o fluxo de base mais sustentável que
no GNL. Ou seja, embora o GNL possa apresentar
valores mais elevados de fluxo de base, estes não
perduram por muito tempo, o que pode ser comprovado pelos seus maiores coeficientes de recessão
(Tabela 2). Assim, o efeito atenuador proporcionado pelo espesso manto de intemperismo no CMB
talvez explique o comportamento contraditório
entre as taxas de infiltração e de recarga.

Os métodos aqui empregados na avaliação
da recarga se baseiam na mensuração das taxas de
subida e de recessão do NA e do fluxo de base. Como estas taxas podem ser influenciadas pela configuração espacial e arquitetura dos aquíferos, os
valores encontrados devem ser tomados com cautela, sendo, portanto, recomendável a aplicação de
outros métodos de determinação da recarga para
balizar os resultados.

CONCLUSÕES
Os horizontes superficiais dos solos da microbacia CSV, no CMB, apresentaram maior porosidade e melhores condições de infiltração, condizentes com solos locais, bem desenvolvidos pedologicamente (RESENDE et al. 1995). Por outro lado, a
microbacia FAZ, situada no GNL, apresentou maiores valores de recarga anual.
Como as características físicas e geométricas
das microbacias são similares e como as condições
climáticas são parecidas, esta resposta diferencial
pode ser explicada pela configuração geológica e
geomorfológica das mesmas. A resposta no CMB
pode estar associada ao regolito mais espesso, que
constitui um aquífero com porosidade intergranular, com alta capacidade de armazenamento, mas
com menor capacidade de transmitir água, retardando a chegada da frente de saturação ao lençol
freático. Por outro lado, nas bacias situadas no GNL,
com predomínio de aquíferos fraturados, a recarga
é rápida, com subidas e descidas bruscas do nível
d´água, com rápida restituição ao sistema de drenagem. Há, portanto, uma tendência das microbacias
situadas no CMB serem mais sustentáveis, por conservarem por mais tempo a água subterrânea no
sistema e a liberarem mais lentamente, como pode
ser atestado pelo coeficiente de recessão mais baixo
na microbacia CSV.
Os valores de recarga obtidos com análise
de índices em hidrogramas e com o método VNA
devem ser considerados com cautela, já que são
influenciados pela magnitude de subida do lençol
freático e por propriedades físicas específicas dos
aquíferos (Sy).
Ressalta-se que mais estudos de caracterização hidrogeológica, com uso, por exemplo, de geofísica, estão sendo desenvolvidos na região para
confirmar se este comportamento é de fato uma
tendência destas duas principais unidades aquíferas
da sub-bacia do Alto Rio das Velhas. Se confirmado,
tal comportamento deverá ser considerado em futu-

Figura 4 — Gráfico com a variação do nível d’água nos
INAs localizados nos pontos monitorados.
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ros projetos e estudos de ordenamento territorial,
como também na gestão das águas em bacias desta
região.

DOOR J. V. N. 1969. Physiographic, stratigraphic,
and structural development of the Quadrilátero
Ferrífero, Minas Gerais. Brazil. USGS/DNPM. Prof.
Paper, 641-A, 110p.
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than those found in the GNL. To help understand this
contradiction, one representative catchment was selected in
each unit, with similar geometric and climatic characteristics . The pedological and geotechnical characteristics of the
soil of both catchments were analyzed, and both were submitted to a year-round monitoring of precipitation, channel
discharge and water table variation. Hydrological indexes,
such as the baseflow and its recession, and the Water Table
Fluctuation method were applied in order to analyze recharge conditions in the catchments. The soil permeability
and the basic infiltration rate were determined with the
Guelph permeameter and with the double ring infiltrometer.
It was confirmed that the recharge rates of the GNL catchment were higher, despite its lower hydraulic conductivity.
The hydrograms and the water table fluctuation suggest
that in the CMB, with a deeper regolith, the intergranular
aquifer is more important. The higher storativity and lower
hydraulic conductivity of the regolith control the stream
flow during the drought period (baseflow). In the GNL, the
baseflow is not sustainable because of the predominance of
fissured aquifers, with higher conductivity and lower
storativity. It can be stressed that the recharge values obtained with these methods should be taken with caution,
since they can be affected by the increase and decrease rate
of the baseflow and water level fluctuation.
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Baseflow
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Evaluation Of Aquifer Recharge In Microbasins Of
The Alto Rio Das Velhas, Minas Gerais
ABSTRACT
Recharge is affected by the geological and geomorphological characteristics which are very variable in the
Alto Rio das Velhas sub-basin. This paper aims to explain
the apparently contradictory hydrological behavior of the
two main geological units of this sub-basin, the crystalline
basement (Bação Metamorphic Complex — CMB), and the
schists of the Nova Lima Group (GNL). The CMB soils are
more permeable, but their recharge rate is considered lower
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RESUMO
O modelo hidrológico SWAT, de base física, considera os parâmetros distribuídos espacialmente e é auxiliado por
uma interface gráfica de software GIS, podendo ser utilizado como ferramenta de apoio à gestão de recursos hídricos. Neste
trabalho, foi avaliada a aplicação deste modelo à bacia do ribeirão Concórdia, com área de 30,74 km2, localizada em Lontras, SC. A avaliação foi feita através da comparação entre séries observadas e simuladas de vazão e de concentrações de
sedimentos e nutrientes (nitrito, nitrato, fósforo total e ortofosfato), na seção fluviométrica de controle. Foram realizadas
análises manuais de sensibilidade de parâmetros na simulação dos quatro módulos. O período de simulação está compreendido entre 2006 e 2009. O principal índice utilizado na avaliação de desempenho do modelo foi o coeficiente de eficiência de
Nash-Sutcliffe (COE). Os resultados demonstraram que foi possível obter um bom ajuste para as simulações na escala de
tempo mensal para vazão (COE igual a 0,88) e sedimentos (COE igual a 0,84). Entretanto, as simulações diárias revelaram que limitações nos dados de entrada e na parametrização afetaram profundamente a eficiência do modelo. Os valores
médios simulados de vazão e sedimentos ficaram muito próximos aos valores médios medidos e, para os nutrientes, os valores
simulados ficaram dentro da faixa de abrangência dos valores medidos.
Palavras-Chave: simulação hidrológica, modelo SWAT, qualidade das águas.

das em bacias hidrográficas com vocação agrícola.
Também é capaz de simular os efeitos que mudanças no uso do solo, ao longo do tempo, podem causar sobre os aspectos quantitativos e qualitativos dos
recursos hídricos em uma bacia.
No Brasil, o modelo SWAT tem sido utilizado no estudo de diversas bacias, com áreas de drenagem variando entre 0,08 e 3000 km2, visando à
realização de simulações de processos hidrológicos
quantitativos (BALTOKOSKI et al. 2010) e qualitativos associados aos processos sedimentológicos (LELIS e CALIJURI, 2010, MACHADO et al., 2003),
transporte de nutrientes como o nitrogênio (NEVES
et al, 2006) e o fósforo (BALTOKOSKI et al. 2010,
NEVES et al., 2006), e de pesticidas (ARMAS, 2006).
Uma revisão da aplicação do modelo SWAT no Brasil é apresentada por Garbossa et al. (2011).
Na bacia do ribeirão Concórdia, localizada
no município de Lontras, SC, e pertencente ao bioma da Mata Atlântica, foram implantados vários
dispositivos para coleta de dados meteorológicos e
hidrológicos, bem como foram realizados outros
levantamentos específicos. A base de dados gerada
possibilitou a realização de um estudo abrangente
envolvendo a aplicação do modelo hidrológico
SWAT através da simulação dos processos hidrológi-

INTRODUÇÃO
A modelagem hidrológica é uma importante
ferramenta de suporte à decisão na gestão dos recursos hídricos, pois, através dela, é possível a avaliação de cenários futuros de uso do solo na bacia.
Além disso, a utilização de modelos hidrológicos de
base física tem proporcionado um melhor conhecimento dos processos que envolvem a água em uma
bacia hidrográfica (MORAES et al., 2003) e possibilita a busca por melhores práticas de uso e conservação do solo, visando à manutenção dos sistemas
aquáticos (AZEVEDO et al, 1998).
Vários modelos de base física têm surgido
nos últimos anos e vêm ocupando cada vez mais
espaço entre as aplicações hidrológicas. Destacam-se
os modelos SWAT (NEITSCH et al., 2005), TOPOG
(O'LOUGHLIN, 1986) e MIKE SHE (DHI, 1998).
O modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool), escolhido para este trabalho,
permite simular o escoamento da água, a produção
de sedimentos e o transporte de nutrientes e pestici*
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gem de uma onda de cheia. Na estação fluviométrica 1, as concentrações de sedimentos também foram
determinadas com o uso do turbidímetro Analite
MCV-CEP 9530-G, com resolução de 0 a 3000 NTU.
O sensor de turbidez do turbidimetro foi calibrado
com concentrações de sedimentos coletados na
seção fluviométrica. Os sedimentos foram coletados
com um amostrador de fundo.

cos, produção e transporte de sedimentos, além de
transformações e transporte dos nutrientes nitrogênio e fósforo.
A avaliação desta aplicação é o principal
objetivo do presente trabalho. São, ainda, apresentadas e discutidas as análises de sensibilidade dos
parâmetros.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo e levantamento de dados
A bacia do ribeirão Concórdia é uma das
bacias monitoradas pelo Projeto de Recuperação
Ambiental e de Apoio ao Pequeno Produtor Rural
(PRAPEM/MICROBACIAS), desenvolvido pela
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. Faz parte também
do projeto “Rede de Pesquisa em Bacias Representativas e Experimentais no Bioma da Mata Atlântica,
na Região Sul do Brasil”, financiado pelo MCTFINEP-CNPq. Possui uma área de 30,74 km2.
A bacia do ribeirão Concórdia tem uso e
ocupação do solo essencialmente rural, com agricultura familiar. As propriedades são pequenas e médias, estando bem distribuídas ao longo da bacia. A
vegetação original da área pertence à Floresta Ombrófila Densa. Atualmente, o uso e ocupação do solo
é composto de cerca de 58,3% de cobertura florestal
(nativa e implantada), 19,9% de pastagens e 21,8%
de agricultura (milho, fumo e hortaliças). Os solos
predominantes na bacia são Cambissolos (66,17%),
Argissolos (32,91%) e Gleissolos (0,92%)
A Figura 1 apresenta a localização e os dispositivos experimentais instalados na bacia. As vazões são medidas em três estações fluviométricas,
sendo duas com sensores de nível do tipo bóia, da
marca Thalimedes da OTT, e um de pressão, marca
Global Water, modelo WL-15. A precipitação é medida em três pluviógrafos Davis®, com datalogger
registrador Novus®, que registra os dados a cada 5
min. Ressalta-se que uma estação pluviométrica foi
instalada recentemente e, portanto, não foi utilizada
neste trabalho.
Nas estações fluviométricas, foram coletadas
amostras de sedimentos em amostradores de nível
ascendente (ANA) e de nível descendente (AND).
Esses amostradores foram descritos por Paranhos et
al. (2002). Eles amostram a água na superfície do
escoamento, acompanhando a evolução na subida e
na descida do nível na seção fluviométrica, de modo
a representar a evolução da concentração de espécies físicas, químicas ou biológicas durante a passa-

Figura 1 - Área de estudo

Para os parâmetros de qualidade de água
(nitrito, nitrato, ortofosfato e fósforo total), foram
utilizados dados de coletas mensais realizadas pela
EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), complementados
pelos dados apresentados por Kaufmann et al.
(2009), que analisaram o aporte de nutrientes em
12 eventos de cheia entre abril e novembro de 2008.
Dados diários de temperatura máxima e
mínima, umidade relativa do ar e velocidade do
vento foram obtidos da estação meteorológica da
EPAGRI (latitude 27º25’07”, longitude 49º38’46”,
altitude 475 m), localizada no município de Ituporanga, SC, distante cerca de 30 Km da bacia do ri-
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O modelo SWAT trabalha com a divisão da
bacia em sub-bacias, divididas ainda em uma determinada quantidade de unidades de resposta hidrológica (HRU’s). As HRU’s são subdivisões de cada
sub-bacia que possuem uma única combinação de
uso do solo, tipo de solo e classe de rampa, e onde
os parâmetros são tratados de maneira concentrada,
ou seja, são utilizados valores médios. As respostas
de cada HRU são somadas para encontrar-se a carga
total da sub-bacia.
Os dados de entrada são inseridos com o
auxílio de uma interface gráfica de software GIS
(ArcView ou MapWindow), e são organizados em
planos de informação cartográficos e dados tabulares. Os dados gráficos que devem alimentar o modelo correspondem a mapas de uso do solo, mapas
pedológicos, hidrografia e o modelo numérico do
terreno (MNT). Para cada sub-bacia, os dados de
entrada são divididos nas seguintes categorias: clima
(dados diários de temperatura, radiação solar, velocidade do vento, umidade relativa e precipitação),
HRU’s, lagos e pântanos, águas profundas e canal
principal.
Embora uma análise da sensibilidade espacial do modelo fosse recomendada, para possibilitar
a verificação das respostas para diversos níveis de
discretização, neste trabalho foi adotado o limiar
sugerido pelo SWAT para a criação das sub-bacias,
sendo incluídos sete outlets coincidentes com as localizações da estação fluviométrica e dos pontos de
coleta para análises de qualidade da água. O número de sub-bacias criadas (28) foi considerado suficiente e bem representativo, com pequenas variações
de suas dimensões, de modo a não comprometer a
eficiência computacional do modelo. Na definição
das HRU’s, optou-se por utilizar a sensibilidade máxima, ou seja, o maior número possível de HRU’s foi
gerado. Desse modo, foram criadas 1655 HRU’s.
O modelo SWAT divide a simulação hidrológica em duas fases distintas: fase terrestre e fase
canal. Os processos modelados na fase terrestre são
divididos em sete módulos: clima, hidrologia, cobertura vegetal/crescimento de plantas, erosão, nutrientes, pesticidas e práticas de manejo. O módulo
pesticidas não foi tratado neste trabalho.
Em relação ao clima, o modelo requer dados diários de precipitação, temperaturas máxima e
mínima do ar, radiação solar, velocidade do vento e
umidade relativa, que são fornecidos ao nível de
sub-bacia.
Para determinação do escoamento superficial, o SWAT pode utilizar dois métodos: uma modificação do método Curva Número (CN) ou o método de Green & Ampt. Como este último necessita de

beirão Concórdia. Dados diários de radiação solar
foram obtidos segundo a metodologia indicada por
Tucci e Beltrame (2002). Para o cálculo dos parâmetros relacionados às séries históricas de clima, requeridos pelo modelo, foram utilizados dados para
o período compreendido entre os anos de 2001 e
2008.
Dados referentes à caracterização física e
hidrológica dos solos foram obtidos a partir dos
estudos de Teixeira (2008), que analisou o solo em
20 locais da bacia, coletando amostras em três faixas
de profundidade (0 a 20, 40 a 60 e 80 a 100 cm), em
um total de 60 amostras. Deste estudo, foram utilizados os valores resultantes para massa específica
aparente, teores de argila, silte e areia, condutividade hidráulica saturada e carbono orgânico. Teixeira
(2008) também concluiu que, em relação ao grupo
hidrológico, os solos da bacia do ribeirão Concórdia
podem ser enquadrados no grupo C. Outro parâmetro necessário, o albedo foi estimado através da cor
do solo, determinada por comparação visual utilizando-se a carta de Munsell.
Os dados gráficos utilizados na modelagem
são os seguintes: Modelo Numérico do Terreno
(MNT) e rede hidrográfica, ambos obtidos através
da restituição de cartas topográficas do IBGE na
escala 1:50.000 e de fotos aéreas na escala 1:25.000;
mapa de uso e ocupação do solo na bacia, elaborado
através de classificação supervisionada de uma imagem do satélite SPOT5, com resolução espacial de
10 m em quatro bandas espectrais e 2,5 m no modo
pancromático; mapa fisiográfico, em substituição ao
mapa de tipos de solo, pois julgou-se ser este mais
adequado e representativo para a bacia em questão.
Todas as imagens raster foram geradas com resolução espacial de 10 m.
Modelo SWAT
O modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) é um modelo de base física,
parâmetros distribuídos e avaliação contínua criado
no início dos anos 90 para uso do Departamento de
Agricultura norte-americano USDA Agricultural
Research Service (ARS). Segundo Neitsch et al.
(2005), SWAT foi desenvolvido para prever o impacto de práticas de manejo do solo sobre a água, sedimentos, nutrientes e produtos químicos agrícolas
em grandes e complexas bacias, através de longos
períodos de tempo. Não tem como objetivo simular
eventos isolados. Diferentes versões têm sido apresentadas ao longo do tempo. Neste trabalho foi utilizada a versão SWAT 2005 (NEITSCH et al., 2005).
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A produção de sedimentos gerados pelo
escoamento superficial é estimada para cada HRU
através da Equação Universal de Perda de Solo Modificada — MUSLE (Williams, 1975). O SWAT também quantifica os sedimentos gerados através do
fluxo lateral subsuperficial e do escoamento de base.
A carga é calculada para cada HRU, em função da
concentração de sedimentos nos escoamentos lateral e de base.
O modelo SWAT simula os processos onde
estão envolvidos o movimento e as transformações
de dois importantes nutrientes: nitrogênio e fósforo.
As quantidades de nitrogênio e fósforo são calculadas para cada HRU. A demanda de N e P pelas plantas é considerada como sendo a diferença entre a
concentração atual do nutriente na planta e a concentração ótima. O nitrogênio ainda pode ser removido do solo por lixiviação, volatilização, desnitrificação e erosão. O fósforo, além da demanda das
plantas, pode ser removido apenas por erosão. O
aporte de nitrogênio ao solo pode ocorrer pela chuva, fixação por bactérias ou fertilização, e a adição
de fósforo, apenas por fertilização.
As práticas de manejo previstas no modelo
são aplicadas a cada HRU. Algumas operações relacionadas ao manejo que podem ser modeladas pelo
SWAT são: cultivo, plantio, pastoreio, aplicação de
fertilizantes e pesticidas, irrigação e épocas de colheita.
A simulação hidrológica na fase canal abrange os fenômenos envolvidos na propagação do
escoamento e comportamento dos sedimentos e
nutrientes recebidos da fase terrestre, ao longo do
curso de água até a seção fluviométrica de controle.
As perdas de água ao longo do canal podem ocorrer
por evaporação, transmissão através do leito, ou pela
remoção de água para uso humano ou agrícola. As
entradas no sistema ocorrem devido à precipitação
direta sobre o curso d’água e por lançamentos pontuais. Para a bacia do ribeirão Concórdia, foram
consideradas desprezíveis as contribuições por lançamentos pontuais e a remoção para qualquer uso.
Quanto aos sedimentos, dois processos são simulados: deposição e remoção. A máxima quantidade de
sedimentos que pode ser transportada varia em
função da velocidade de pico do canal e dos fatores
de erodibilidade e de cobertura vegetal do leito.
Quando a concentração de sedimentos no canal, no
início do passo de tempo, é maior que a quantidade
máxima de sedimentos calculada, ocorre deposição.
Em relação aos nutrientes, estes podem ser encontrados na forma dissolvida, sendo transportados ao
longo do curso d’água, ou adsorvidos ao sedimento,

dados subdiários de precipitação, e não foi possível a
obtenção destes dados em toda a série considerada,
o método CN (USDA-SCS, 1972) foi o escolhido. Foi
utilizado ainda um recurso incluído no modelo a
partir da versão 2005, que é a opção da variação do
parâmetro de retenção, utilizado no método, como
função da evaporação das plantas, tornando o CN
mais dependente do clima antecedente, pois o uso
de CN calculado em função da quantidade de água
no perfil do solo acaba gerando muito escoamento
superficial em solos rasos.
O modelo calcula a evaporação de solos e
plantas separadamente. A evaporação potencial da
água do solo e a transpiração das plantas são funções da evapotranspiração potencial e do índice de
área foliar. O modelo oferece três métodos para o
cálculo da evapotranspiração potencial. Foi adotado
o método de Penman-Monteith (MONTEITH,
1965). Na determinação da evapotranspiração real,
inicialmente é removida toda a água que está armazenada no dossel. A partir daí, a demanda evaporativa remanescente é dividida entre a vegetação e o
solo.
Com relação à infiltração, utilizando-se o
método CN, o modelo admite que a quantidade de
água que infiltra é a diferença entre a precipitação e
o escoamento superficial. Do total da água que infiltra, parte evapora ou é destinada ao metabolismo
das plantas, enquanto outra porção escoa lateralmente até alcançar o curso de água. A água pode
ainda percolar até uma camada profunda e recarregar os aquíferos.
O modelo SWAT considera dois sistemas de
águas subterrâneas, denominados aquífero raso e
aquífero profundo. O aquífero raso contribui com
escoamento para o canal. A água que escoa ao aquífero profundo é eliminada do sistema. A água que
alcança o aquífero raso pode ainda retornar à zona
não saturada por capilaridade ou através de plantas
com raízes profundas.
Para simular o crescimento vegetal de todos
os tipos de plantas, o modelo SWAT utiliza uma
versão simplificada do modelo EPIC (Environmental
Policy Integrated Climate Model), desenvolvido por
Williams (1995). A biomassa potencial é calculada
pelo método desenvolvido por Monteith, como função do índice de área foliar (LAI). Para a determinação dos valores de LAI, foram utilizados os resultados dos estudos de Xavier e Vettorazzi (2003),
mesmo sabendo-se que este índice pode ser subestimado em áreas de florestas. Para os valores requeridos de peso seco de biomassa, os valores foram
ajustados.
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Tabela 1 - Produção de nitrogênio e fósforo proveniente de dejetos humanos e animais na bacia do ribeirão Concórdia.

TIPO
HUMANOS
AVES
SUÍNOS
BOVINOS
EQUINOS
OVINOS

QTDADE
600
31.350
2.520
9.000
700
220

DEJETOS (kg dia-1)

N

unit. (2)

% (2)

Kg dia-1

2,40
0,60
0,60
0,70
0,96

4,80 (3)
112,86
35,53
648,00
49,00
1,48

P

(1)

0,15
2,35
12,00
10,00
0,70

total

4.702
5.922
108.000
7.000
154

TOTAL

% (2)

Kg dia-1

1,70
0,25
0,15
0,25
0,35

1,50 (3)
79,94
14,80
162,00
17,50
0,54

851,67
-1

-1

276,28
-1

-1

(1) Conforme EPAGRI (2005); (2) Conforme Oliveira (1993); (3) 8 g hab d de nitrogênio e 2,5 g hab d de fósforo, segundo Sperling
(2005).

sua precisa localização e quantificação é, por demais, trabalhosa, o aporte de nitrogênio e fósforo
proveniente destas fontes não foi considerado. Os
dejetos de bovinos foram incluídos nas operações de
manejo como sendo fertilização contínua sobre as
áreas de pastagem. As parcelas referentes aos rebanhos de equinos e ovinos foram desprezadas.

podendo ser depositados no leito do canal. As transformações dos nutrientes são regidas por uma cinetica adaptada do modelo QUAL2E (Brown e Barnwell, 1987).
Devido à indisponibilidade de medições
diárias de concentrações, não foi possível fazer uma
avaliação completa da eficiência do modelo na simulação do aporte de nutrientes aos cursos de água.
Apesar desta limitação, procurou-se aplicar a mesma
metodologia usada na avaliação de escoamento e
sedimentos, comparando-se as concentrações pontuais medidas com as concentrações médias diárias
simuladas.
Foi necessário incluir nas operações de manejo as fontes de nitrogênio e fósforo não caracterizadas inicialmente. Em relação à fertilização, seguindo as orientações técnicas empregadas na região, para as culturas de milho e fumo, foram adicionadas duas aplicações anuais de nitrogênio mineral
com uma carga de 40 kg ha-1, e uma aplicação de
fósforo mineral com uma carga de 20 kg ha-1. Para as
áreas identificadas como agricultura geral, foram
atribuídas a frequência e as cargas de aplicação comumente utilizadas em plantações de hortaliças,
que recebem bimestralmente aproximadamente
18,5 kg ha-1 de nitrogênio mineral e 65 kg ha-1 de
fósforo mineral.
A aplicação de fertilizantes orgânicos sobre
as culturas de milho, fumo e agricultura geral, embora existente, não foi informada por falta de dados.
A quantidade de nitrogênio e fósforo proveniente
de dejetos humanos e animais para a bacia do ribeirão Concórdia é indicada na Tabela 1.
Como o despejo dos dejetos provenientes de
atividades domésticas, de aves e de suínos é distribuído por diversas propriedades ao longo da bacia e

Sensibilidade dos Parâmetros
O modelo SWAT apresenta uma ferramenta
de análise automática de sensibilidade dos parâmetros. A análise é feita combinando-se os métodos
One-factor-At-a-Time — OAT e Latin Hypercube — LH
(van GRIENSVEN, 2007). A análise automática tem
como vantagens a agilidade e a necessidade de um
conhecimento básico dos parâmetros, mas o operador inexperiente pode acabar deixando de observar
algumas peculiaridades.
Neste trabalho, optou-se por se fazer, prioritariamente, uma análise de sensibilidade manual. A
análise automática foi feita no final do processo para
comparação dos resultados. Foram executadas as
seguintes etapas para a análise da sensibilidade dos
parâmetros: a) identificação dos parâmetros mais
sensíveis através de pesquisa bibliográfica e do próprio manuseio do modelo; b) simulação inicial,
alterando-se apenas parâmetros ajustados para a
realidade específica da bacia do ribeirão Concórdia;
c) comparação dos hidrogramas medidos e simulados, mensais e diários; d) verificação da eficiência
do modelo com as modificações efetuadas; e) identificação dos parâmetros que melhor se enquadrariam
aos ajustes necessários; f) teste dos parâmetros, utilizando-se 3 novos valores, determinados de acordo
com a sensibilidade do operador e no sentido de
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corrigir as respostas; e, g) utilização da ferramenta
de análise automática de sensibilidade dos parâmetros, para comparação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Produção de Escoamento

Calibração
A simulação inicial dos escoamentos diários
resultou em um coeficiente de eficiência (COE) de
-1,34, e Dv entre -6.194,12 e 100%. Os valores simulados ficaram 1,66 vezes superiores aos medidos
(CMR igual a -0,66), e o erro médio (EM) foi de
0,189 m3/s, que corresponde a 39,5% da vazão média do período (0,478 m3/s). Na comparação das
vazões médias mensais, COE ficou em 0,50, Dv entre
-282,17 e 4,28%, CMR de -0,55 e EM de 0,178 m3/s.
O fato de o escoamento simulado ter ficado
bem acima do observado pode indicar que a evapotranspiração foi subestimada, que o armazenamento
de água no solo é na realidade maior, ou que o modelo não simulou possíveis perdas para o aquífero
profundo. Na análise dos dados de saída do modelo
para o período de 01/2006 a 05/2009, observou-se
que a evapotranspiração correspondeu a 62,2%
(3085 mm) do total precipitado (4959 mm). O escoamento superficial gerado foi de 6,1% (303 mm),
e a quantidade que percolou (1,5% - 72 mm) foi
praticamente idêntica ao fluxo de retorno (1,4% 68 mm).
Uma melhor resposta do modelo poderia
ser alcançada, então, com a redução do volume de
escoamento total, o aumento do escoamento de
base e recessão da curva e o retardo do escoamento.
A partir desta constatação, foram identificados os
parâmetros que mais contribuem para os ajustes
necessários. Na Tabela 2 são apresentados os efeitos
positivos e negativos de cada parâmetro considerado
na geração do escoamento fluvial.
Uma análise manual da sensibilidade do
modelo aos parâmetros foi, então, conduzida, fazendo-se variar seu valor individualmente em três
simulações para cada um. Foi constatado que o modelo SWAT é sensível aos parâmetros que alteram a
evapotranspiração CANMX, SLOPE e SOL_K; a percolação de água no solo SOL_K, SLOPE e SLSUBBSN;
o escoamento superficial: CN2, SOL_AWC e ESCO; o
escoamento de base: SLOPE, SOL_K e SLSUBBSN; e
o escoamento no canal: CAN_MX, SOL_K e SLOPE.
A calibração manual foi feita após a escolha
dos quatro parâmetros que se mostraram mais sensíveis na análise prévia (CANMX, SOL_K, CN2 e SLOPE). Após o melhor ajuste ter sido encontrado, testou-se a evolução das respostas alterando-se os parâmetros ALPHA_BF, SURLAG e ICN, o que trouxe
uma pequena melhora aos resultados. A evolução
dos resultados obtidos para as simulações de escoa-

Na modelagem de processos hidrológicos
quali-quantitativos, Tucci (1998) recomenda que se
faça a calibração dos parâmetros com uma série de
dados e que se utilize outra série para a validação.
No entanto, devido a limitações na obtenção de
séries longas de precipitação e vazão para a bacia do
ribeirão Concórdia, optou-se por não executar a
etapa de validação.
A calibração foi feita comparando-se os
valores de escoamento simulados com dois períodos
de seis meses de dados observados, de 01/04/2006 a
30/09/2006 e de 16/11/2008 a 15/05/2009. Para
sedimentos, a calibração foi feita utilizando-se dois
períodos de dois meses, de 16/11/2008 a
15/01/2009 e de 22/03/2009 a 21/05/2009. No
caso dos nutrientes, foram utilizados dados de concentração obtidos a partir de coletas mensais feitas
ao longo de três anos, admitindo os valores encontrados como sendo iguais à concentração média do
dia em que foi feita a coleta.
Para verificação dos ajustes entre os valores
medidos e simulados são recomendados vários métodos, como variação entre os volumes medidos e
simulados, erro padrão, coeficiente de NashSuticliffe e erro padrão do inverso da vazão (COLLISCHONN e TUCCI, 2003). Neste trabalho foram
utilizados quatro métodos estatísticos: o coeficiente
de eficiência de Nash-Sutcliffe (COE), o desvio padrão (Dv), erro médio (EM) e o coeficiente de massa residual (CMR). O COE é o método mais utilizado para avaliação da eficiência de modelos hidrológicos, e é dado pela seguinte expressão:
n

 ( Eob  Ecal )

2

COE  1  t n1
2
 ( Eob  Em )

(1)

t

onde Eob é o evento observado, Ecal é o evento calculado, e Em é a média do evento observado no período. O COE pode variar até o valor máximo de 1, que
representa a eficiência máxima. Segundo Santhi et
al. (2001), valores menores que ou muito próximos
a zero indicam uma previsão “pobre ou inaceitável”,
embora não existam padrões específicos para avaliar
o modelo usando este índice.
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mento é detalhada na tabela 3. A comparação entre
vazões medidas e simuladas é apresentada nas Figuras 2 e 3.

Tabela 3 - Valores dos parâmetros após a calibração
manual, respostas hídricas do modelo para o período
de 2001 a 2008 e avaliação da comparação entre
os dados medidos e simulados de vazão.

Tabela 2 - Efeito de alguns parâmetros sobre (1) redução
do volume de escoamento total, (2) aumento do
escoamento de base e recessão do hidrograma,
e (3) retardo do escoamento

CN2

ESCO
GWQMN

GW_REVAP

LAT_TTIME
RCHRG_DP

REVAPMN

SLOPE
(HRU_SLP)
SLSUBBASIN

SOL_AWC
SOL_K
SURLAG

+
—

—

—
—

—

MÊS

CANMX

3

CAN_MX (mm)
SOL_K (mm/h)
CN2
SLOPE (m/m)
ALPHA_BF
SURLAG
ICN
ET (%)
SW (mm)
PERC (%)
SURQ (%)
GW_Q (%)
WYLD (%)
FLOW_OUT (m3/s)
COE

DIA

Constante de recessão do
fluxo de retorno
Armazenamento máximo
no dossel
Curva número inicial para a
condição II da umidade do
solo
Fator de compensação de
evaporação do solo
Profundidade limite de
água no aquífero raso requerida para o escoamento
de retorno ocorrer
Coeficiente que controla a
taxa de transferência de
água do aquífero raso para
a zona de raízes
Tempo do escoamento
lateral
Fração de percolação da
zona de raízes que recarrega o aquífero profundo
Profundidade limite de
água no aquífero raso para
ocorrer revap
Rampa média adotada para
todas as HRU’s em uma
sub-bacia
Comprimento de rampa
médio para a sub-bacia,
adotado como sendo o
mesmo valor utilizado para
o comprimento de rampa
do escoamento lateral
Capacidade de água disponível na camada de solo
Condutividade hidráulica
saturada
Coeficiente de atraso do
escoamento superficial

PARÂMETROS
AJUSTADOS

ALPHA_BF

Efeito
1 2
+

RESPOSTAS HÍDRICAS

Significado

AVALIAÇÃO

Parâmetro

Parâmetro

Valores(1)
0,0 a 9,6 (1,93Si)
45,8 a 121,6 (0,3Si)
53,3 a 79,1 (0,86Si)
Variável (0,3Si)
0,20 (4,17Si)
1 (0,25Si)
1 (Si=0)
74,2
1778
10,7
3,3
9,8
25,7
0,099
0,88

Dv (%)
CMR

-101,17 a 47,37
-0,01

EM (m3/s)

0,00

COE
Dv (%)
CMR
EM (m3/s)

0,32
-1449,69 a 100
-0,06
0,02

(1) Si = Simulação inicial

+
+

Os dois períodos escolhidos para a calibração do modelo apresentam distribuição pluviométrica bem distinta. O primeiro período (01/04/06 a
30/09/06) apresenta precipitação total de 350 mm,
bem abaixo da média histórica do mesmo período,
666 mm (calculada com dados de 2001 a 2008). No
segundo período (16/11/08 a 15/05/2009), o total
precipitado foi de 888 mm, 33% acima da média. O
SWAT respondeu de maneira diferenciada a cada
um. No período seco, o escoamento de base ficou
abaixo do observado e o escoamento total também
foi subestimado. A vazão média diária simulada foi
de 0,054 m3/s, apenas 68% da vazão média medida,
que é igual a 0,079 m3/s. Apesar disso, os picos de
vazão foram simulados de maneira bem satisfatória.
No período mais chuvoso, o modelo superestimou
tanto o escoamento de base quanto o total. A simulação gerou uma vazão média diária de 0,560 m3/s,
contra os 0,501 m3/s observados. As maiores vazões
de pico medidas não foram reproduzidas pelo modelo, enquanto que as de menor grandeza foram,
em sua maioria, superadas.

—

+

—

—

+

+

+
—

—
—
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buído na melhoria da performance do modelo.
Neste estudo, a falta de medições pluviométricas
próximas as nascentes dos principais cursos de águas
da bacia afetaram sensivelmente a qualidade dos
resultados obtidos.
Quanto à parametrização, é possível afirmar
que o modelo apresentou-se sensível a um grupo
significativo de parâmetros (Tabelas 2 e 3). Este
fato, aliado a uma técnica de calibração apropriada,
possibilitou a obtenção de bons resultados, principalmente em passo de tempo mais longo. Entretanto, a necessidade de se alterarem parâmetros, calculados e medidos através de observações, em uma
faixa de variação muito grande, pode acabar descaracterizando a base física do modelo. Um exemplo
desta situação ocorreu com os valores de condutividade hidráulica saturada, que tiveram de ser ajustados a 30% daqueles obtidos através de ensaios de
caracterização do solo.

Figura 2 - Comparação entre as vazões médias diárias
medidas e simuladas.

Sedimentos
A simulação inicial (calibração final da produção de escoamento) mostrou que o modelo não
apresentou uma boa resposta, gerando uma quantidade muito inferior de sedimentos em relação ao
medido em campo (CMR igual a 0,93). Na comparação dos dados de carga diária de sedimentos, obteve-se um coeficiente de eficiência de -0,03. Para os
valores mensais, o COE resultante foi de -0,49. A
pequena quantidade simulada de sedimentos no
exutório da bacia pode ser consequência de uma
baixa produção na fase terrestre, que é determinada
pela aplicação da MUSLE, ou de um desequilíbrio
nos processos de transporte e deposição ao longo
dos cursos de água. Então, três caminhos podem ser
tomados para um melhor ajuste: aumento da produção de sedimentos na fase terrestre; aumento da
degradação ao longo dos canais ou diminuição da
deposição. Na Tabela 4 são apresentados os efeitos
positivos e negativos de cada parâmetro considerado
na produção de sedimentos.
A análise de sensibilidade do modelo mostrou que os parâmetros ADJ_PKR, USLE_C,
CH_EROD e CH_COV, quando modificados até seus
limites máximos, apresentam pouca ou nenhuma
influência. O modelo respondeu de forma contrária
ao esperado em relação ao parâmetro SPEXP. Assim
como SPCON, ele é um parâmetro proporcional à
concentração máxima de sedimentos que pode ser
transportada pela água e, consequentemente, um
incremento no seu valor deveria causar diminuição
do material depositado e um maior volume de sólidos em suspensão.

Figura 3 - Comparação entre as vazões médias mensais
medidas e simuladas.

Pode-se notar também que, mesmo com os
ajustes feitos na calibração, o modelo ainda adiantou as respostas em alguns registros, o que foi fundamental para a limitação da eficiência da simulação
de vazões diárias.
Outro fator que pode ter prejudicado as
respostas foi o uso de apenas um arquivo de entrada
de precipitação, com dados de duas estações pluviométricas, sendo que a estação que forneceu a maior quantidade de dados está localizada próxima ao
exutório da bacia. De fato, ao se comparar os registros de precipitação e vazão observados, é possível
encontrar alguns pontos onde a relação chuva versus vazão apresenta certa discrepância. Tanto a variabilidade espacial quanto os volumes totais de precipitação foram comprometidos com a limitação de
dados disponíveis. Uma boa distribuição espacial das
estações pluviométricas na bacia poderia ter contri-
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(Figura 4) alcançou o valor de 0,84 e o COE da calibração de dados diários (Figura 5) permaneceu
próximo ao valor da simulação inicial, em -0,01. O
coeficiente de massa residual resultante foi de 0,05.
Na Tabela 5 estão indicados os resultados finais da
calibração para a produção de sedimentos.

Tabela 4 - Efeito dos parâmetros sobre (1) aumento da
produção de sedimentos na fase terrestre, (2) aumento
do transporte ao longo dos canais e (3) diminuição
da deposição
Parâmetro

Significado

ADJ_PKR

Fator de ajuste da taxa de
pico para o aporte de sedimentos na sub-bacia
Concentração de sedimentos
no escoamento lateral e
subterrâneo
Largura da faixa de retenção
na borda do campo agrícola
Fator K de erodibilidade do
solo da USLE
Fator P de práticas de suporte da USLE
Valor mínimo do fator C de
cobertura vegetal da USLE
Parâmetro linear para o
cálculo da quantidade máxima de sedimentos que
pode estar reentrando durante o transporte de sedimentos nos canais
Parâmetro exponencial para
o cálculo da reentrada de
sedimentos no aporte ao
canal
Fator de ajuste da taxa de
pico para o aporte de sedimentos no canal principal
Fator de erodibilidade do
canal
Fator de cobertura vegetal do
canal

LAT_SED

FILTERW
USLE_K
USLE_P
USLE_C
SPCON

SPEXP

PRF

CH_EROD
CH_COV

Efeito
1 2
+

3

+

—
+
+
Figura 4 - Comparação entre a produção mensal de
sedimentos medida e simulada.

+
+

+

+

+

+

+

+
Figura 5 - Comparação entre a produção diária de
sedimentos medida e simulada.

+

O curto período disponível para calibração
e comparação dos dados foi o grande limitador desta análise. O resultado do coeficiente de eficiência
para a análise de dados mensais indica que o modelo apresentou um bom ajuste, mas é necessário lembrar que foram utilizados apenas dados representando seis meses ao longo de 2008 e 2009. O desvio
padrão apresentou uma variação bem significativa,
entre -290,55 e 31,13%, mas sem comprometer a
eficiência total, já que o mês com maior desvio
(março de 2009) é pouco representativo em relação
aos valores totais.

A maior sensibilidade do modelo foi encontrada ao alterar-se o parâmetro SPCON. O modelo
apresentou alguma sensibilidade ainda com a variação dos valores de PRF e LAT_SED. Isto indica que
os esforços para a calibração devem se concentrar
no controle dos processos de degradação e deposição, e que possíveis falhas na simulação da produção
de sedimentos provenientes do escoamento de base
podem ser corrigidas.
Na calibração dos dados mensais, foi possível obter um COE igual a 0,90, mas houve piora na
comparação dos dados diários. O melhor ajuste foi
obtido quando o COE para a calibração mensal
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Nutrientes

Tabela 5 - Valores dos parâmetros, carga de sedimentos
resultante e avaliação da comparação entre os dados
medidos e simulados de sedimentos.

Parâmetros
SPCON
PRF
LAT_SED (mg/L)

Valores(1)
0,0009 (9,0Si)
1,5 (1,5Si)
25 (Si=0)

Carga total de sedimentos no canal (ton)

211,18 (14,1Si)

PARÂMETROS
AJUSTADOS

MÊS
AVALIAÇÃO
DIA

COE
Dv
CMR
EM
COE
Dv
CMR
EM

Nas simulações iniciais, as concentrações de
nitrito ficaram, em média, bem acima das medidas
(CMR igual a -1,02). Para o nitrato, ficaram bem
abaixo (CMR igual a 0,48). As simulações demonstraram que, em períodos de estiagem, os pontos de
descarga são a principal fonte de nitrogênio e fósforo aos cursos de água. Apesar de serem pontuais,
elas ocorrem ao longo de toda a bacia, com pequenos lançamentos. No caso das atividades domésticas,
as águas residuárias são tratadas em sistemas individuais simplificados, antes do seu lançamento aos
cursos de água. Como são utilizados sistemas de
tratamentos anaeróbios, estes despejos são ricos em
nutrientes (CHERNICHARO, 1997).
Em períodos chuvosos, os comportamentos
são distintos. A elevação nas concentrações do nitrito é dependente dos volumes diários de precipitação. Para o nitrato, em dias com precipitação muito
elevada, o modelo responde com uma concentração
muito baixa, que aumenta rapidamente, atingindo o
pico no próximo dia ou nos seguintes, diminuindo
lentamente em seguida, caso não ocorra nova chuva.
Do contrário, as medições parecem revelar que, nos
dias chuvosos, as concentrações aumentam e, nos
dias subsequentes, sem precipitação, as concentrações retornam aos níveis encontrados em períodos
secos. Este comportamento indica que a quantidade
de nitrato que alcança os cursos de água pelo escoamento de superficial é muito elevada, e que a parcela proveniente do escoamento de base é muito
baixa.
Assim, para melhorar as respostas, alguns
caminhos podem ser buscados: diminuição da percolação e redução dos valores de concentração do
nitrato nos aquíferos para redução das concentrações no escoamento de base; aumento da parcela de
nitrato associada ao escoamento superficial; aumento das concentrações finais de nitrato no canal ou
redução das concentrações finais de nitrito no canal.
Na Tabela 6 são apresentados os efeitos positivos e
negativos de cada parâmetro considerado na simulação dos compostos de nitrogênio.
Os parâmetros para os quais o modelo se
mostrou ser mais sensíveis, tanto para o nitrato
quanto para o nitrito foram SOL_NO3, BC2, BC3 e
NPERCO. É interessante notar que, para os dois
compostos, BC2 foi o parâmetro que influenciou a
eficiência do modelo mais positivamente, enquanto
que o aumento de SOL_NO3 possibilitou uma melhoria considerável no coeficiente de massa residual
de ambos, mas com piora significativa no coeficiente
de eficiência do nitrato.

0,84
-290,55 a 31,13
0,05
-1,87
-0,01
-993,11 a 94,66
0,05
-0,09

(1) Si = Simulação inicial

Na comparação dos valores diários, observase que foi possível quantificar com precisão razoável
a quantidade de sedimentos transportados até o
exutório da bacia em períodos onde predominou o
escoamento de base. Para os dias com precipitação,
o modelo apresentou respostas irregulares. Por vezes
houve aderência na estimativa e em outras, os valores foram sub ou superestimados. Pode-se observar,
também, um adiantamento nas respostas do modelo, que é reflexo do mesmo problema ocorrido na
simulação de vazões.
Destaca-se ainda, na análise dos dados diários, a verificação da ocorrência de altas concentrações de sedimentos medidas entre os dias 25 e 31 de
dezembro de 2008, que foi um período com baixa
pluviosidade medida nos pluviógrafos. Três aspectos
podem ser considerados, como a ocorrência de um
processo de geração de sedimentos independente
(uma limpeza de lagoa, por exemplo), falha ou ausência de medição da pluviometria, ou erro na medição das concentrações de sedimentos em suspensão, feita pelo turbidímetro.
Quanto à parametrização, é importante
ressaltar que foi possível aproximar os dados simulados aos dados medidos somente com a alteração
dos parâmetros relacionados aos processos de degradação e deposição que ocorrem ao longo do
canal, além do ajuste feito para promover o aporte
de sedimentos proveniente do escoamento de base.
Nenhum parâmetro relativo aos processos
erosivos na fase terrestre, regidos pela MUSLE, foi
alterado, o que pode gerar incertezas.

48

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 —Abr/Jun 2013,39-54
na fase canal. Os resultados são apresentados na
Tabela 7, e a visualização gráfica da calibração nas
Figuras 6 e 7.
Os valores de COE (0,20 para nitrito e -0,35
para nitrato) revelam um ajuste insatisfatório entre
dados medidos e simulados. Os valores de desvio
padrão ficaram muito altos, entre -1.018,39 e 100%
no caso do nitrito e -620,38 a 100% para o nitrato.
Entre as limitações envolvidas, além da não simulação das descargas pontuais de dejetos, pode-se destacar que os dados medidos são provenientes de
coletas instantâneas, enquanto que as concentrações
simuladas são médias diárias.

Tabela 6 - Efeito dos parâmetros sobre (1) diminuição da
percolação e redução da concentração do nitrato nos
aquíferos, (2) aumento da parcela de nitrato associada ao
escoamento superficial, (3) aumento das concentrações
finais de nitrato no canal e (4) redução das concentrações
finais de nitrito no canal.

SHALLST_N
FRT_SURFACE
BC1

BC2

BC3
AI1
SOL_NO3

Coeficiente de percolação do nitrato
Concentração inicial do
nitrato no aquífero raso
Fração de fertilizante
aplicado aos primeiros
10 mm do solo
Taxa da oxidação biológica de amônia para
nitrito no canal a 20°C
Taxa da oxidação biológica de nitrito para nitrato no canal a 20°C
Taxa da hidrólise de N
orgânico para amônia no
canal a 20°C
Fração de biomassa algal
que é nitrogênio
Concentração inicial de
NO3 na camada de solo

Efeito
1 2 3

4

—
—

Tabela 7 - Valores dos parâmetros e avaliação da comparação entre os dados medidos e simulados de NO2 e NO3.

+

+

—

+

+

+

—

+

—

PARÂMETROS
AJUSTADOS

NPERCO

Significado

+

AVALIAÇÃO

Parâmetro

Parâmetros

Valores

NPERCO
FRT_SURFACE
SOL_NO3 (ppm)
BC1 (dia-1)
BC2 (dia-1)
BC3 (dia-1)
COE
Dv
NO2
CMR
EM
COE
Dv
NO3
CMR
EM

0,23
0,40
Var.
0,80
2,00
0,20
0,20
-1018,39 a 100
0,73
-0,019
-0,35
-620,28 a 100
0,40
-0,095

Figura 6 - Comparação entre as concentrações instantâneas medidas de NO2 e as médias diárias simuladas.

Figura 7 - Comparação entre as concentrações instantâneas medidas de NO3 e as médias diárias simuladas.

A calibração foi feita em duas etapas, a primeira combinando-se valores arbitrados de NPERCO, FRT_SURFACE e SOL_NO3 na pretensão de
melhorar a modelagem na fase terrestre da bacia, e
a segunda combinando os parâmetros BC1, BC2 e
BC3, que regulam o comportamento do nitrogênio

Os valores simulados de fósforo total e ortofosfato ficaram muito aquém dos medidos nos dois
casos. Uma análise mais detalhada do comporta-
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mento da simulação revela que, em períodos sem
precipitação, há uma produção muito baixa de fósforo orgânico e as parcelas de fósforo total e ortofosfato (fósforo mineral) praticamente se equivalem. O
mesmo não ficou evidenciado nas medições de
campo onde, na maioria dos registros em dias sem
precipitação, as concentrações de ortofosfato variaram entre 55 e 60% das observadas para o fósforo
total. Estas diferenças podem ser provenientes da
não simulação de aportes pontuais de fósforo.
Em dias com precipitação elevada, a simulação gera concentrações consideravelmente altas de
fósforo orgânico, sendo que as de ortofosfato tendem a zero, mas com valores elevados no primeiro
dia seco posterior à chuva. Do contrário, as concentrações de ortofosfato medidas ao longo de eventos
críticos são maiores que as medidas em dias sem
precipitação. Os valores altos de fósforo orgânico
não tiveram influência sobre os resultados da simulação do fósforo total pelo fato de não haver disponibilidade de dados medidos deste constituinte em
dias chuvosos.

dade podem ser decorrentes da não modelagem das
descargas de dejetos humanos e de aves e suínos.
Por outro lado, um melhor ajuste pode ser conseguido procurando-se alterar o comportamento dos
resultados da simulação em dias chuvosos e aumentando as cargas de P mineral e orgânico.
Na Tabela 8 são apresentados os efeitos
positivos e negativos de cada parâmetro considerado
sobre a simulação do fósforo. Os resultados demonstraram pouca ou nenhuma sensibilidade em relação
à alteração do comportamento da simulação em dias
com precipitação elevada, e o único parâmetro que
proporcionou um aumento significativo das concentrações de fósforo foi GWSOLP, que permite que se
determine uma concentração constante de fósforo
solúvel alcançando o canal através do escoamento
de base. A calibração foi feita, inicialmente, alterando-se apenas este parâmetro.
Como resultado, o COE do fósforo total foi
de -5,88 e o do ortofosfato foi de -0,15, indicando
um péssimo ajuste entre valores observados e simulados. Os resultados foram piores para o fósforo
total devido às limitações na simulação de P orgânico e pelo fato de as concentrações medidas possuírem um desvio padrão muito pequeno.
Na tentativa de incrementar os valores de P
orgânico e melhorar o ajuste de P total, foram incluídos na modelagem dois pontos de descarga (point
source) em locais centrais da bacia, simulando lançamentos diários de uma carga constante. Fez-se
variar os valores destas cargas e do parâmetro GWSOLP até que a soma das concentrações simuladas
de P orgânico e P mineral se aproximassem das
observadas. A correta proporção entre P orgânico e
P mineral foi alcançada ajustando-se o parâmetro
BC4, que controla a taxa de mineralização de P orgânico para P dissolvido.
Convém ressaltar que a carga diária de lançamento de P orgânico necessária para se alcançar
concentrações próximas à diferença entre P total e
ortofosfato medidos foi de apenas 1 kg dia-1, que
corresponde apenas a aproximadamente 1% da
carga total atribuída a dejetos de aves e suínos na
bacia (94,74 kg dia-1).
Mesmo com este esforço, não houve melhoria substancial nos resultados de eficiência da modelagem de fósforo total. Isto se explica, em parte, pela
incapacidade de se representar fidedignamente os
lançamentos de cargas orgânicas, pois sua real distribuição ao longo da bacia não é conhecida e as
descargas são variáveis ao longo do tempo. Os resultados das duas simulações são apresentados nas Figuras 8 e 9.

Tabela 8 - Efeito dos parâmetros na (1) aumento (ou
redução) da concentração de P em dias chuvosos, e (2)
aumento das cargas de P mineral e orgânico
Parâmetro
PHOSKD
PPERCO
SOL_LABP

SOL_ORGP
AI2
ERORGP
P_UPDIS
GWSOLP

Significado
Coeficiente de particionamento do fósforo no solo
Coeficiente de percolação
do fósforo
Concentração inicial de
fósforo solúvel na camada
superficial do solo
Concentração inicial de
fósforo orgânico na camada
de solo
Fração de biomassa algal
que é fósforo
Taxa de enriquecimento de
P no sedimento
Parâmetro para a distribuição, no perfil do solo, da
absorção de P pelas plantas.
Concentração de P solúvel
na água subterrânea

Efeito
1
2
+/
—
+
+

+
+
+/
—
+/
—
+

A mesma constatação feita para nitrito e
nitrato pode ser repetida aqui: as pequenas concentrações resultantes em períodos com baixa pluviosi-
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diversos estudos, foi aplicado à bacia do ribeirão
Concórdia, em Lontras, SC. A aplicação foi realizada
na simulação de séries de vazão, sedimentos e nutrientes. Os resultados obtidos podem ser julgados
satisfatórios, dadas as limitações encontradas.
Os valores do coeficiente de eficiência de
Nash-Sutcliffe, principal índice de avaliação da eficiência do modelo, ficaram acima de 0,80 na comparação dos dados mensais de escoamento e sedimentos, indicando um bom ajuste. A comparação dos
dados diários produziu resultados ruins, o que em
parte é explicado por limitações referentes aos dados de entrada (séries curtas, frequência diária ao
invés de horária, registros inconsistentes). Outros
problemas podem ter contribuído para a diminuição da precisão da modelagem, como a impossibilidade de se reproduzir a distribuição espacial das
precipitações ou a obtenção de dados de uma estação meteorológica fora dos limites da bacia.
Na simulação de nutrientes, os coeficientes
de eficiência calculados indicaram um ajuste insatisfatório, com valores menores que zero para nitrato,
ortofosfato e fósforo total. Para o nitrito, o modelo
ficou melhor calibrado (COE igual a 0,20), mas
ainda muito aquém de um ajuste adequado. A dificuldade em se obter resultados melhores originou-se
nas simplificações que se fizeram necessárias, principalmente a impossibilidade em se simular a correta distribuição e quantificação da aplicação de fertilizantes orgânicos e dos despejos de cargas orgânicas
oriundas de residências e de criadouros de aves e
suínos. Além disso, os erros na calibração dos dados
diários de vazão e sedimentos acumularam-se, com o
agravante de que os nutrientes foram avaliados a
partir da comparação entre concentrações instantâneas observadas ou médias determinadas para eventos específicos ao longo do dia, e as concentrações
médias diárias simuladas. Apesar destas limitações,
os valores simulados acabaram ficando na faixa de
abrangência dos valores medidos.
Foi possível perceber que, para a obtenção
de bons resultados na modelagem, é imprescindível
a utilização de técnicas adequadas de calibração. O
uso das ferramentas automáticas disponibilizadas
para análise de sensibilidade e calibração pode trazer economia de esforço humano, mas também
pode induzir a erros que seriam evitados com a identificação mais precisa dos caminhos que devem
ser tomados na calibração e dos parâmetros mais
significativos para representação dos processos envolvidos. Este trabalho procurou preencher uma
lacuna existente na bibliografia atual sobre o assunto, já que a grande maioria dos estudos envolvendo

Figura 8 - Comparação entre as concentrações instantâneas de fósforo total medidas e as médias diárias
simuladas.

Apesar do péssimo ajuste alcançado, os valores simulados ficaram dentro da faixa de abrangência dos valores medidos. Isto é mais nítido na modelagem do fósforo total, onde não foram utilizados
registros em eventos de cheia. No caso do ortofosfato, duas medições feitas em eventos de cheia resultaram em concentrações muito elevadas (1,54 e 3,85
mg L-1) se comparadas com os valores médios medidos ao longo de todo o período de dados (0,23 mg
L-1), e o modelo não foi capaz de reproduzir estes
picos. É interessante notar que, caso tenha havido
algum erro nestas medições e estes registros fossem
descartados, o valor de COE para o ortofosfato chegaria a 0,55.

Figura 9 - Comparação entre as concentrações instantâneas de ortofosfato medidas e as médias diárias
simuladas.

CONCLUSÕES
O modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool), amplamente utilizado em
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QUAL2E-UNCAS documentation and user manual.
EPA document EPA/600/3-87/007. USEPA, Athens,
E.U.A., 1987.

a aplicação de modelos hidrológicos não apresenta
uma metodologia bem definida para a calibração.
É importante observar, também, que uma
das características do modelo SWAT, de ser um modelo de base física, que procura simular todos os
processos físicos que ocorrem em uma bacia através
de formulação matemática e utilizando um conjunto
de dados observados, pode ser desabonada caso a
parametrização exija alterações além de uma faixa
de variação considerada aceitável. Neste trabalho,
por exemplo, para a calibração do escoamento, foi
necessária a redução dos valores medidos de condutividade hidráulica saturada e dos valores calculados
de declividade média de rampa para 30% dos valores originais.
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ABSTRACT
The physically based SWAT hydrological model, with
spatially distributed parameters, can be used as a tool to
support water resources management. In this study, we
evaluated the application of this model to the Concórdia
River basin with an area of 30.74 km2, located in Lontras,
SC, Brazil. The evaluation was done by comparing simulated and observed series of flow, sediment and nutrient
(nitrite, nitrate, orthophosphate and total phosphorus)
concentrations, in a fluviometric control section. Parameter
sensitivity analysis was manually performed in the simulation of four modules. The simulation period was between
2006 and 2009. The index of Nash-Sutcliffe efficiency
(COE) was used to evaluate model performance. The results showed that it was possible to obtain a good fit for the
simulations on the monthly timescale for flow (COE equal
to 0.88) and sediment (COE equal to 0.84). However, the
simulations revealed that daily data and parameterization
profoundly affected the model efficiency. The average values
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of simulated flow and sediment were close to measured
values, and for nutrients, simulated values were within the
range of coverage of the results.
Key-words: hydrologic simulation, SWAT model, water
quality
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RESUMO
Os problemas relacionados às redes de distribuição de água (RDA) devido à infraestrutura envelhecida, vão desde
estrutural a hidráulicos, podendo gerar um fornecimento inadequado, acarretar a elevação dos índices de perdas de água e a
consequente insatisfação dos usuários. Neste contexto, as decisões sobre reabilitação de redes de distribuição são complexas,
não apenas pela sua importância, mas pelo elevado número de possíveis alternativas e dos critérios que podem ser usados na
sua avaliação, bem como os conflitos existentes, tais como o custo das alternativas versus seu benefício. Assim, este artigo
propõe um modelo de sistema de informação e decisão, que além de coletar dados e fornecer informações relevantes ao problema, auxilia o decisor, efetivamente, na tomada de decisão sobre qual alternativa de reabilitação adotar para cada problema
diagnosticado, considerando os múltiplos critérios de avaliação envolvidos. Espera-se, assim, facilitar o processo de gestão
das redes de distribuição de água de forma integrada para atender a população, em quantidade e qualidade satisfatórias.
Palavras-chave: Sistemas de informação e decisão, recursos hídricos, redes de distribuição de água, intervenções de reabilitação.

Em determinadas situações, substituir essa
infraestrutura, de forma a contemplar padrões e
práticas tecnologicamente atuais, pode ser inviável,
do ponto de vista econômico. Contudo, é indispensável que sejam realizadas ações de manutenção e
conservação da infraestrutura. Para lidar com questões desse tipo, sistemas de informação podem ser
usados, a fim de auxiliar na inspeção, controle, operação, manutenção e reabilitação adequada (SAEGROV et al., 1999).
Este trabalho propõe um modelo de sistema
de informação e tomada de decisão que pode contribuir nas ações de planejamento das intervenções
de reabilitação das redes de distribuição de água
(RDA) dos SAA. Esse modelo permite que os responsáveis pelas decisões tenham a sua disposição,
um melhor acesso às informações para avaliar o
impacto de cada alternativa a ser implementada e
escolher, dentre essas, a que melhor se adequar a
cada situação.
Dado o número de critérios envolvidos em
uma decisão desta natureza, a escolha da melhor
alternativa feita de maneira intuitiva pode se tornar
complexa. Assim, é integrada uma plataforma ao
modelo proposto que realiza a análise das alternativas por meio de um método de apoio a decisão multicritério.

INTRODUÇÃO
O fornecimento da água, com qualidade
para o consumo e em quantidade suficiente para o
atendimento da demanda populacional, é realizado
pelos sistemas de abastecimento de água (SAA) de
cada região. No entanto, em muitas cidades do
mundo, essa infraestrutura vem apresentando deficiências operacionais, seja pelo elevado incremento
na demanda ou pela falta de manutenção adequada
(SHERALI & SMITH, 1997; SAVIC et al., 1997).
As interrupções constantes no fornecimento
da água podem estar associadas a problemas como
quebras e corrosão dos componentes, o que compromete a função principal do SAA que é a distribuição de água potável contínua e dentro dos limites
necessários à utilização. Isto porque uma infraestrutura antiga propicia um processo acelerado de deterioração, o que tem como consequência maiores
problemas de manutenção, elevando os índices de
perdas de água, reduzindo a água disponível no
sistema e aumentando a insatisfação dos usuários
(CHRISTODOULOU & DELIGIANNI, 2010; MORAIS et al., 2010; SHERALI & SMITH, 1997; SAVIC
et al., 1997).
*
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O artigo está estruturado da seguinte maneira. A seção 2 traz uma revisão da literatura sobre
os sistemas de informação e decisão para recursos
hídricos. Na seção 3 apresentam-se as etapas do
modelo proposto. Um exemplo de aplicação pode
ser vistos na seção 4. Na seção 5 são realizadas algumas discussões sobre a proposta e por último as
considerações finais do estudo são relatadas.

busca e cruzamento de informação; modelos de
simulação; e, disseminação das informações aos
usuários.
Quando se agrega a estes sistemas de informação dispositivos computacionais, bem como sensores localizados em componentes do SAA, permitese o monitoramento e a medição de alguns parâmetros. Os pacotes de software coletores disponíveis
utilizam os mesmos princípios e algoritmos de correspondência. Diferenças essenciais entre estes pacotes residem na abordagem de dados de entrada,
manipulação de dados, métodos de conexão, com
bancos de dados, tecnologias CAD e GIS e sistemas
SCADA, na qualidade de apresentação e manipulação de resultados, definição de múltiplos cenários e
alternativas, o cálculo das despesas de construção e,
finalmente, o desenvolvimento tecnológico documentação e apoio (MATTHEWS et al., 2011).
Na literatura encontram-se alguns sistemas
de informação, considerados de apoio à decisão,
que foram desenvolvidos com o objetivo de coletar
dados e gerar informações que são usadas pelo decisor na tomada de decisão sobre qual reabilitação
adotar em recursos hídricos. Destacam-se:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DECISÃO
(SID) PARA RECURSOS HÍDRICOS
Lidar com questões relacionadas a recursos
hídricos envolve diversos tipos de decisões: de simples a complexas, de ação imediata ou de longo
prazo, etc. (BATEMAN & SNELL, 1998). Uma tomada de decisão deve buscar a opção que apresente
o melhor desempenho, a melhor avaliação, ou ainda, o melhor acordo entre as expectativas e capacidades do “decisor”, considerando a relação entre
elementos objetivos e subjetivos (SOARES, 2003
apud VILAS BOAS, 2005).
Um SID pode ser entendido como um sistema flexível, interativo e adaptável, desenvolvido
principalmente, para dar suporte à solução de um
problema gerencial não estruturado e para apoiar a
tomada de decisão final. Provê uma interface amigável com o usuário e tem como opção agrupar insights
do próprio decisor. Em geral, utilizam-se de simulações e apresentam capacidade analítica, o que possibilita o emprego de vários modelos para o estudo
do problema, considerando informações geradas
por banco de dados internos e de fontes externas
(BARBOSA, 2003; TURBAN & ARONSON, 1998).
No que se refere aos sistemas de informação
para recursos hídricos, de acordo com Cirilo et al.
(2000) espera-se que o mesmo forneça suporte à
gestão da água, por meio de informações referentes
a séries históricas de dados hidrometeorológicos e
de qualidade da água; deve possuir um cadastro de
obras, redes de monitoramento, usuários, municípios; um estudo sobre as características físicas e socioeconômicas das regiões, mapas e imagens; informações documentais, como leis, planos, estudos,
resoluções. Além disso, deve conter um sistema de
informação geográfica integrado; sistemas periféricos de coleta de dados primários (redes telemétricas); ter a capacidade de analisar dados sobre o
tratamento de dados de chuva, vazão, qualidade da
água; geração dinâmica de cadastros; entrada de
novas informações e atualização do banco de dados;

a) WRIAM (Water Resources Issues Assessment Method): Este é uma variação do RIAM (Rapid
Impact Assessment Method), permite a realização de classificações subjetivas justificadas
para cada item analisado, fornecendo de
uma forma clara o resultado da avaliação,
bem como um registro de reavaliações subsequentes.
b) KANEW (KANE Water) e PRAWDS (Procedure for Rehabilitation Analysis of Water Distribution Systems) utilizam métodos estatísticos para relacionar taxas de quebra e de pressão
com a idade da tubulação e identifica as
substituições necessárias à rede.
c) WRAP (Weighing & Ranking Procedure): Sistema que estabelece uma metodologia de
score e avalia as falhas do sistema de abastecimento pela relação custo x benefício da
estratégia.
d) PARMS-PLANNING (Performance Assurance
Reporting and Monitoring System — Planning):
É um sistema de planejamento de longo
prazo, incluindo as questões orçamentárias.
É utilizado para a previsão de taxas de insucesso, despesas e custos de uma série de estratégias.
Para maiores informações a cerca destes e
outros sistemas sugere-se a consulta das seguintes
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bibliografias: Araújo et al. (2005); Matthews et al.
(2011); Milicevic et al. (2010); Moglia et al. (2006);
Pastakia & Jensen (1998); Stone et al., 2002.
Os sistemas relatados coletam um número
substancial de dados do SAA e os processa fornecendo informações importantes, bem como apontam os problemas prioritários para a reabilitação.
Porém, verifica-se uma carência da integração destes
sistemas de informação a um método que apoie o
decisor na tomada de decisão final sobre qual alternativa de reabilitação adotar para cada problema
encontrado, considerando os múltiplos critérios
envolvidos nesta avaliação. Portanto, é neste ponto
que se concentra a proposta e contribuição deste
artigo.

Modelo proposto de Sistema de Informação
e Decisão (SID)
O modelo proposto é constituído de cinco
fases interligadas, que são: Caracterização sumária
da rede de distribuição de água; Monitoramento da
rede; Avaliação das oportunidades de Reabilitação;
Tomada de decisão e; Verificação e atualização dos
dados. A figura 1 sumariza as fases do modelo.

FASE 1. Caracterização
FASE 5. Verificação e atualização

As intervenções de reabilitação em redes de
distribuição de água

FASE 2. Monitoramento

FASE 3. Reabilitação
FASE 4. Tomada de decisão

As redes de distribuição de água são, frequentemente, responsáveis por mais de um terço do
total da água perdida no SAA (MOUNCE et al.,
2010). Tem sido crescente a preocupação da sociedade, governos e entidades ambientais por um controle de perdas e uma gestão de manutenção adequada. Porém, o problema de redução das perdas
na distribuição de água como um todo é complexa e
exige ações coordenadas em diferentes áreas da
gestão desta rede, como a detecção direta e reparo
de vazamentos, os programas de reabilitação de
tubulações e controle operacional da pressão da
água (MORAIS & ALMEIDA, 2007).
A reabilitação das redes de distribuição deve
ser entendida como melhorias nos sistemas, através
de qualquer intervenção física que prolongue a vida
de um sistema existente e/ou melhorem o seu desempenho estrutural, hidráulico e/ou de qualidade
da água, envolvendo uma alteração da sua condição
ou especificação técnica (ALEGRE et al. , 2004;
VENTURINI & BARBOSA, 2002).
O processo de reabilitação de redes pode
ser dividido em duas fases: diagnóstico e implantação de medidas para a superação dos problemas. A
etapa do diagnóstico compreende o conhecimento
da questão, através da simulação do funcionamento
hidráulico do abastecimento, com a calibração de
modelos que possam reproduzir o que, efetivamente, se dá na prática. Já o estabelecimento de estratégias de reabilitação, que deve levar em conta os aspectos técnicos e econômicos (minimização de custos), faz parte da etapa de implantação (GOMES &
BEZERRA, 2005).

Figura 1 — Sumarização do modelo proposto

É importante destacar que o modelo se aplica apenas à rede de distribuição de água e não ao
SAA como um todo.
Fase 1 — Caracterização da rede
Nesta fase é feito o levantamento de todos
os dados relevantes da rede de distribuição de água
que são necessários para caracterizá-la. Esta se divide
em três partes principais, que são: identificação,
descrição e comportamento hidráulico da rede.
Os dados coletados para a identificação incluem: nome do SAA à que pertence, instituição
responsável, unidade de federação, que locais são
abastecidos (que município, nomes dos distritos),
data do cadastro (dia, mês e ano) e a indicação se a
rede analisada pertence a um sistema integrado
(mais de um reservatório que atende mais de um
comunidade) ou isolado (um reservatório que atende a uma comunidade).
Na descrição encontram-se dados que se referem ao número total e por categoria das ligações
existentes (residenciais, comerciais, industriais, públicas), média anual de consumo de água, coordenadas do ponto de captação (latitude e longitude),
tipo de manancial e o tipo de tratamento utilizado.
O comportamento hidráulico do sistema
dispõe de dados que incluem: o projeto hidráulico
completo, com memoriais, especificação de materiais e serviços, planilhas de cálculos e desenhos. Os
relatórios de gestão fornecidos nessa etapa devem
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Com base nas entradas de dados no sistema,
relatórios são gerados com o objetivo produzir informações para quatro grupos principais: (1) problemas identificados, (2) causas, (3) efeitos (4)
quantidade e/ou qualidade da água afetada. A cada
registro de dados nesses grupos formam-se listas,
que estarão disponíveis para consulta e avaliação em
outras oportunidades. A tabela 1 apresenta uma
ilustração do conteúdo destes relatórios em forma
de listagem dos problemas identificados.

conter informações do tipo: áreas abastecidas; população atendida; tamanho da rede; ano de construção
da rede; volumes de água demandados; velocidades
mínimas e máximas da água, a partir do diâmetro
das tubulações; localização das zonas de pressão, das
tubulações principais e secundárias e as características das ruas etc.
Fase 2 — Monitoramento da rede
As informações referentes a condição física
da rede em funcionamento, tal como a existência de
pontos de vazamento, por exemplo, são disponíveis
apenas fazendo-se a observação e monitoramento
constante dos componentes da rede, através de tecnologias apropriadas. São técnicas ligadas a macromedição e micromedição, bem como a utilização de
sensores para transmissão de dados em tempo real
(telemetria e telecomando) e o geoprocessamento.
Desta forma, a utilização dessas tecnologias
deve possibilitar atividades de: pesquisa de vazamentos não aparentes; determinação instantânea da
vazão e pressão de todos os componentes (antigos
ou recém-instalados); aferição e calibração de macromedidores; manutenção e redimensionamento
de hidrômetros; monitoramento do consumo de
clientes especiais; dentre outros.
Além desse processo, deve-se levar em conta
a análise dos registros de reclamações dos usuários
que estão relacionadas ao não abastecimento em
dias ou horários previstos pela empresa, bem como
da alteração de cor ou sabor da água.

Tabela 1 — Exemplo de listas de problemas, causas
e efeitos

Problema

Causas

Efeitos

Rupturas
(quebras)

Desgaste

Falhas

Aumento
da pressão
Corrosão

Localidades
não abastecidas
Redução de
água disponível
Aumento do
número de
reclamações

Interrupções

Quantidade
e/ou qualidade
Quantidade e
qualidade
Quantidade

Quantidade

Onde: Rupturas são avarias na estrutura da
rede que provocam a parada do fornecimento de
água de maneira não programada; Nas falhas ocorre
a variações da vazão, mas não ocasionam a interrupção do fornecimento; Interrupções são paradas do
fornecimento de água programadas.
Essas listas também podem ser criadas no
momento da elaboração do SID, através de dados
registrados na caracterização sumária, do monitoramente para identificação de problemas e da experiência do decisor.

Fase 3 — Reabilitação
Nesta fase é realizada a avaliação das oportunidades de reabilitação da rede de distribuição de
água. Divide-se em duas etapas básicas: identificação
do problema e diagnóstico do problema.
a) Etapa 1: Identificação de problemas
A identificação de uma oportunidade de reabilitação nas redes de distribuição (problema)
acontece quando se prevê uma situação em que um
ou vários componentes do sistema não irão trabalhar conforme o esperado ou de acordo com o que
se projetou.
O uso de indicadores de deterioração pode
ser utilizado como uma fonte de identificação de
possíveis problemas. De acordo com Saegrov et al.,
(1999), o indicador mais utilizado é o número de
quebras. No entanto este deve ser utilizado com
cuidado, já que as quebras podem ter origens distintas, tais como: deterioração normal da rede, questões ambientais ou operacionais.

b) Etapa 2: Avaliação dos problemas identificados
O diagnóstico completo do sistema pode ser
iniciado analisando-se as informações registradas nas
listas confeccionadas na etapa 1. É nessa etapa que
se pretende verificar a extensão, a severidade e a
natureza do envelhecimento da rede de distribuição
de água e definir qual(is) a(s) prioridade(s) para a
implantação da reabilitação.
De acordo com Alibhai (1996), a reabilitação do sistema é onerosa. Então, o aspecto econômico é um dos critérios mais importantes nessa etapa. Informações a respeito de investimentos anterio-
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problemas podem ser divididos em dois grupos distintos:

res, custos específicos da tecnologia de reabilitação,
custos fixos e variáveis da produção de água, preço
da água, índices de preços e restrições orçamentárias são fundamentais.
Outros critérios como a taxa anual de reabilitação dos componentes; a idade dos componentes;
a taxa anual de falhas e de perdas de água; os índices de ruptura no mesmo ano; os índices de pressão
e vazão; a qualidade da água; e as restrições no uso
de determinadas técnicas, como a impossibilidade
de aberturas de valas em determinados locais, também podem ser estabelecidos como requisitos para
as intervenções de reabilitação.
Questões políticas, ambientais e sociais podem aparecer nessa avaliação. Como por exemplo, a
ampliação de SAA para a urbanização de localidades, a fim de atender um projeto cuja autoria é da
Prefeitura; características topográficas, geológicas e
geotécnicas das regiões; e os possíveis impactos sobre a saúde dos usuários.
Os critérios utilizados dependem exclusivamente das características de cada rede de distribuição e das preferências dos decisores envolvidos.
Assim, a definição destes critérios pode ser considerada uma etapa preliminar para a implantação de tal
sistema. Um exemplo é demonstrado na sequencia.
Portanto, a fim de se analisar e classificar os
problemas identificados, de modo a priorizar as
ações de reabilitação, optou-se por adotar o WRIAM
(Water Resources Issues Assessment Method), por ser
capaz de avaliar questões como a necessidade de
água, fatores econômicos, políticos, sociais e ambientais. Além disso, o WRIAM permite a identificação
e classificação das causas e efeitos decorrentes de
possíveis situações de reabilitação em sistemas de
recursos hídricos. Com o WRIAM é possível atribuir
valores quantitativos para questões subjetivas. Uma
pontuação é atribuída aos diferentes tipos de problema que podem surgir no sistema e cada um deles
pode ser avaliado independentemente de acordo
com critérios pré-definidos.
Para a aplicação do WRIAM, o primeiro passo é identificar e classificar as principais causas e
efeitos das oportunidades de reabilitação, relacionadas às redes de distribuição de sistemas de abastecimento de água. O gestor, através das listas criadas
na etapa 1, pode fazer essa classificação. Caso não
haja a identificação de determinado problema na
lista, o gestor pode adicionar um novo.
Em seguida faz-se necessário classificar tais
problemas. Logo, uma pontuação é atribuída aos
diferentes tipos de problema e cada um deles pode
ser avaliado, independentemente, de acordo com os
critérios pré-definidos. Os critérios para avaliação de

A. Critérios relacionados com a importância
do problema ou do efeito, que podem modificar a pontuação de forma considerável.
B. Critérios relacionados com detalhes de cada
problema. Estes têm menor efeito na classificação dos problemas.
Para o grupo A, a pontuação, dada pelo decisor aos critérios, é multiplicada, o que garante que
o peso do sistema de pontuação em cada um dos
requisitos seja levado em consideração. Para o grupo
B a pontuação de cada critério é somada, o que
garante que a pontuação de um determinado critério possa não ter influência no resultado final. Essa
soma também garante que a importância coletiva de
todos os requisitos seja levada em consideração.
Então, dados n critérios do grupo A e m critérios
para o grupo B, têm-se:
∏

∑

(1)

Em que:
Ai= pontuação do critério i do grupo A;
n = número de critérios do grupo A;
Bj= pontuação do critério j do grupo B;
m = número de critérios do grupo B;
OS = é o resultado final da importância do problema
considerado, classificado, por exemplo, conforme a
tabela 2.
Tabela 2 — Resultado da matriz de avaliação
OS
0
1-9
10-18
19-35
36-71
72-108

CLASSIFICAÇÃO
0
Sem importância
1
Baixo impacto negativo
2
Moderado impacto negativo
3
Impacto negativo
4
Significante impacto negativo
5
Máximo impacto negativo

Fonte: Adaptado de Feilberg, 2007.

Embora seja possível definir vários critérios,
os que irão ser utilizados pelo sistema, nos grupos A
e B, devem obedecer a dois princípios básicos: (1)
universalidade e importância do critério; e (2) a
natureza do critério, pois esta determina se ele deve
pertencer ao grupo A ou B. Em outras palavras, os
critérios devem ser independentes entre si, devem
ser relevantes ao processo decisório, o grupo ao qual
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da implantação de cada alternativa (em termos de
recursos e das obrigações legais). Também, essa fase
avalia se a alternativa é satisfatória, ou seja, como ela
atende as metas de decisão e, por fim, permite identificar quais as consequências possíveis de determinada escolha, através da análise de como esta afeta
todas as áreas envolvidas e como é possível diminuir
ou eliminar as consequências negativas. A escolha da
melhor alternativa vem acompanhada de dados com
alocação de recursos, orçamentos, cronogramas
para o cumprimento das ações e atribuição de responsabilidades.

este pertence deve ser conhecido e quando um critério pertence a um grupo não pode pertencer a
outro simultaneamente. Estes princípios são analisados pelo decisor com base em dados objetivos
e/ou subjetivos, tais como dados históricos e experiências pessoais.
Pode-se utilizar uma escala cardinal para avaliar os problemas em cada critério. No grupo A
esta escala pode variar de 3(alto) a 0(nulo), já no
grupo B considera-se apenas valores entre 3(alto) e
1(baixo). Assim, Ai varia entre 3 e 0 e Bj varia entre 3
e 1.
Deve-se salientar que a avaliação dos critérios é totalmente subjetiva, baseada nas preferências
e conhecimentos do decisor, bem como em informações disponíveis, apoiado ou não por um analista
(especialista na área).

Fase 5 — Verificação e atualização dos dados
Após a escolha da melhor alternativa e do
cumprimento das ações estabelecidas nos documentos de execução das intervenções, os dados referentes à implantação devem ser registrados, monitorados e analisados. O objetivo dessa etapa é criar um
número maior de informações sobre as reabilitações
empreendidas pela empresa, a fim de que possa ser
consultado futuramente e, em situações semelhantes, agir mais rapidamente, sabendo dos benefícios e
possíveis problemas que poderão ser encontrados.
Os relatórios dessa etapa disponibilizam informações sobre o número de dias para execução da
reabilitação, especificações dos equipamentos e
materiais usados, a resposta imediata do sistema (em
termos de desempenho). Espera-se, nessa fase, a
obtenção de um documento que possa oferecer ao
gestor um confronto do que foi projetado com o
que foi praticado, identificando, em especial, quais
as principais dissonâncias apresentadas, bem como
os motivos dessas (coleta equivocada de dados, técnica não disponível no mercado, profissional não
capacitado para execução etc.).
O objetivo principal dessa etapa é que o cadastro técnico torne-se elemento fundamental para
a operação dos SAA. E este precisa ser o mais completo possível e atualizado. O registro e atualização
constante dessas informações, tais como quebras,
levam o decisor a identificar, mais rapidamente,
pontos a serem melhorados.

Fase 4 — Tomada de Decisão
Nessa fase, o decisor precisa decidir: O que
melhorar? Onde esta melhoria será efetivada?
Quando ocorrerá? Quanto custará? Como realizar
tal operação? Ou seja, com base na identificação de
um problema (Fase 2) o decisor terá que decidir
qual(is) alternativa(s) adotar mediante um conjunto
de alternativas viáveis resultante da etapa anterior.
Informações sobre os custos da operação, bem como
o tempo para execução da obra, a população atingida e qual a melhor técnica a ser utilizada irão nortear a escolha da melhor alternativa.
Como pode ser observado, existem múltiplos critérios, em geral conflitantes, que devem ser
considerados na análise das alternativas de reabilitação da rede. O processo decisório realizado de maneira intuitiva pode ser tão complexo quanto maior
for o número de alternativas e critérios de avaliação.
Portanto, o uso de algum método multicritério de
apoio à tomada de decisão deve ser usado nesta fase,
a fim de auxiliar o decisor.
Podem-se destacar alguns métodos multicritério, presentes na literatura, tais como: Analytical
Hyerarchy Process (AHP), Elimination et Choix
Traduisant la Réalité (ELECTRE), Multi-Attribute
Utility Theory (MAUT), Método dos Pesos, Preference Ranking Organisation METHod for Enrichment Evaluations (PROMETHEE), e Programação
de Compromisso (BELTON & STEWART, 2002;
ROY, 2006; ROY & BERTIER, 1973; SAATY, 1980,
VINCKE, 1992). A escolha do método dependerá
das características das alternativas e o tipo de critério de avaliação utilizado.
As informações geradas, nessa fase, garantem ao gestor as respostas quanto à exequibilidade

ILUSTRAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

Para compreender melhor como o modelo
proposto é aplicado, suponha uma rede de distribuição de água, em que já se realizou a etapa de caracterização (Fase 1).
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A partir do o monitoramento da rede (Fase
2), a equipe técnica identificou alguns problemas
candidatos a reabilitação (Fase 3). No entanto a
empresa fornecedora de água necessita determinar
as prioridades de ação, por dois motivos principais:
custos e dimensão do problema (população que
pode ser atingida pelo problema).
Neste caso, cinco critérios são definidos pelo
decisor ou grupo de decisores envolvidos, para ranquear os problemas do mais urgente para o menos
urgente, com base no trabalho de Feilberg (2007).
Este destaca dois critérios para o grupo A e três para
o grupo B, como os mais importantes para avaliação
dos problemas dessa natureza. Assim, tem-se:







Na tabela 3 tem-se o problema de rupturas
como primeiro a ser resolvido por meio da reabilitação (maior OS), classificado como problema de
máximo impacto negativo (ver tabela 2), seguido de
interrupções, classificado como de significante impacto negativo, e, por último, falhas, com classificação de moderado impacto negativo.
Na Fase 4 do modelo, com base no ranqueamento dos problemas dado pelo sistema WRIAM, o
decisor deve ser questionado quanto às melhorias.
Em outras palavras, o que deve ser reabilitado e
como será executada a medida escolhida para determinado problema.
Nesta fase cada problema deve ser analisado
separadamente dos demais. Isto porque cada problema apresentará uma complexidade diferente,
seja pelo nível de urgência, seja pelo conjunto de
alternativas admissíveis, e até mesmo pelos critérios
de avaliação que influenciam a tomada de decisão
final.
Vários cenários podem ser formulados, com
alternativas de curto, médio e longo prazo. Assim
sendo, usando-se como exemplo “Rupturas”, questionou-se ao decisor quais as alternativas que, dentro
de seus conhecimentos, são possíveis ações de reabilitação para o problema. As seguintes alternativas
foram listadas:

A1 - Número de usuários afetados com a intervenção (Por quanto tempo? Quanto custará a interrupção?).
A2 - Grau de comprometimento dos componentes da rede (Necessita de troca urgente? Que fatores podem contribuir para uma
possível ruptura?). Grau de monitoramento
da área afetada (Área toda monitorada? Em
quais horários? São horários de pico?).
B1 - Frequência desse tipo de problema (anual, semestral, etc.?).
B2 - Grau em que pode ser evitado (O problema é evitado com uma simples manutenção? Com a troca de componentes?).
B3 - Gravidade das consequências negativas
(A técnica a ser utilizada é a mais complicada? Tem pessoal qualificado para executála? É muito cara?)






Os critérios do grupo A recebem a seguinte
pontuação de acordo com sua avaliação: 3 — Alto; 2 —
Médio; 1 — Baixo; 0 — Nulo/Nenhum. Do grupo B: 3
— Alto; 2 — Médio; 1 — Baixo. Assim sendo, a tabela 3
lista os problemas e mostra a avaliação do decisor,
considerado os critérios do grupo A e B.



Para maiores informações sobre tipos de alternativas de reabilitação indica-se a consulta de
Grilo (2007). A tabela 4 apresenta as alternativas de
reabilitação, bem como sua avaliação quanto aos
critérios: (C1) custo de operação, (C2) tempo de
execução, (C3) população atingida e (C4) vida útil
da alternativa após sua execução. Esta avaliação é
dada pelo decisor mediante seu conhecimento e
experiências no assunto.
Ao analisar as alternativas da tabela 4, percebe-se que uma avaliação destas sem o uso de um
método específico pode ser muito complexa, uma
vez que se têm alternativas muito boas em alguns
critérios e muito ruins em outros. Neste momento,

Tabela 3 - Exemplo de calculo da importância
do problema (OS)

Problema
Rupturas
Falhas
Interrupções

Grupo A
A1 A2
3
3
1
2
3
3

Grupo B
B1
B2
3
2
3
3
2
1

B3
3
3
2

S1 - Reentubamento simples da parte danificada da tubulação;
S2 - Reentubamento simples de tubulação
inteira;
S3 — Reentubamento com tubulação de parede dobrada (da parte danificada);
S4 - Reentubamento com tubulação de parede dobrada (da tubulação inteira);
S5 — Reentubamento por destruição da tubulação existente.

OS
72
18
45

Nota: exemplo de cálculo do OS da 1ª linha: (3x3)x(2+1+2)=45
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O Promethee II provê um ranque completo
das alternativas da melhor para a pior, por meio do
fluxo líquido de sobreclassificação que é a diferença
entre o fluxo positivo e o fluxo negativo, e representa o balanço entre a força e a fraqueza de cada alternativa. Quanto maior o fluxo líquido, melhor é a
alternativa (MACHARIS et al., 2004). Maiores informações sobre as funções de preferência e sobre os
procedimentos de cálculos utilizados no Promethee
II são encontradas em Belton & Stewart (2002);
Vincke (1992); Macharis et al. (1998); e Macharis et
al. (2004).
Assim sendo, o resultado do Promethee II
pode ser visualizado na figura 2, obtido com o auxílio do Software Decision Lab 2000.

como mencionado anteriormente, há inúmeras
abordagens multicritério que podem ser utilizadas,
mas a título de demonstração optou-se pela utilização do Promethee II, método de abordagem de
sobreclassificação que fornece um ranqueamento
das alternativas como solução final. Esse metodo é
de fácil aplicação, não ocorrendo compensações
entre as avaliações.
Tabela 4 - Alternativas de reabilitação para “Rupturas”
Alternativas

C1 (R$)

C2 (h)

C3 (mil)

S1
S2
S3
S4
S5

5.000
7.000
20.000
35.000
13.000

50
80
70
15
25

40
20
10
35
5

C4 (meses)
5
35
10
80
60

OBS: valores associados às ações de reabilitação são apenas ilustrativos; existem outras alternativas viáveis no caso de rupturas e a
seleção do conjunto de alternativas dependerá das características
de cada problema e da opinião dos gestores.

No Promethee II, a cada critério j é dado
um peso wj. Os pesos são medidas de importância
relativa do critério (BRANS & MARESCHAL, 2002).
Neste trabalho, como se trata apenas de um exemplo, os critérios foram considerados de mesma importância, porém, isto deve ser avaliado pelo decisor. Deve-se ressaltar que nos critérios custo e tempo
de execução deseja-se a minimização e nos demais a
maximização.
Para a avaliação das alternativas é necessário
definir uma função de preferência para cada critério
que descreve a intensidade de preferência de uma
alternativa ‘a’ sobre uma alternativa ‘b’, por um dado
critério j (VINCKE, 1992). A preferência é expressa
por um número no intervalo [0, 1], sendo 0 para
não preferência ou indiferença e 1 para preferência
estrita. A função de preferência de cada critério é
determinada pelo decisor (ALBADVI et al., 2007).
No exemplo é utilizada a função de preferência de critério usual, com avaliação 0 ou 1, ou
seja, se a alternativa ‘a’ for preferível a ‘b’ receberá a
avaliação 1, se for indiferente ou menos preferível,
receberá 0. Porém, deve-se avaliar junto ao decisor
se existem faixas de valores onde uma alternativa
possa ser indiferente à outra em um determinado
critério, ou a existência de intervalos de preferência
estrita entre alternativas que caracterizem a função
de preferência mais adequada a cada critério. A
matriz de avaliação alternativa versus critério (ou
decisores) pode ser visualizada na tabela 4.

Figura 2 — Resultado pelo Promethee II, em que  é o
fluxo líquido de sobreclassificação.

Portanto, tem-se como alternativa de melhor compromisso a A4. Apesar de ser a mais custosa, esta é realizada em menor tempo de execução,
atinge o segundo maior número de pessoas e tem a
maior taxa de eficiência.
A última etapa do modelo refere-se à implementação, verificação e controle. Esta etapa consiste em avaliação e documentação. É importante
registrar e avaliar a execução da alternativa escolhida. Nesta fase é avaliado se a alternativa cumpriu o
esperado ou se será necessária outra(s) alternativa(s). Também serve como banco de dados de próximas reabilitações neste ponto, ou em outros, com
problema similar.

DISCUSSÕES DO MODELO PROPOSTO

A escolha da plataforma WRIAM como sistema de informação é benéfica por esta ser capaz de
avaliar questões, tais como: demanda por água, fatores econômicos, políticos, sociais e ambientais. Com
esta proposta é possível atribuir valores quantitativos
para assuntos subjetivos, por meio de pontuações
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Portanto, a adoção de uma política para o
monitoramento e reabilitação é essencial para a
melhor gestão de uma rede de distribuição de água.
O objetivo do modelo proposto é ter funcionalidades como a construção de cenários, com a avaliação
do diagnóstico obtido; estabelecer um ranking de
medidas, com prioridades de nível superior e inferior; detectar o mais rapidamente possíveis problemas
e/ou oportunidades; ter a possibilidade de visualizar
muitas informações, através de mapas, gráficos etc;
e, ter acesso, de forma direta e flexível, a dados históricos e atualizáveis.
Entende-se que a adoção de uma forma sistematizada de planejar as ações de reabilitação pode
amenizar os impactos provocados pelo tempo, pela
falta de manutenção ou monitoramento adequados.
Além disso, pode oferecer à sociedade um produto
de qualidade e na quantidade suficiente para o consumo, evitando desperdícios e perdas desnecessárias. Ademais, permite aos fornecedores desses serviços evitar, ao máximo, operações onerosas que
prejudicam não só o ambiente como também os
usuários.

dadas pelo decisor com base em informações e/ou
experiência profissionais.
No processo decisório destaca-se que a escolha do método a utilizar depende da problemática
envolvida (escolha, classificação, ordenação) e do
conjunto de alternativas disponível. Portanto, este
pode mudar de problema a problema, devendo ser
avaliado pelo decisor a cada novo procedimento. No
entanto, esta discussão não é levantada neste trabalho, assumindo que o decisor seja capaz de fazer este
tipo de análise do problema.
No caso ilustrado, embora a utilização do
método Promethee II seja simples, a inferência de
alguns parâmetros, tal como a função de preferência
de cada critério, pode ser uma tarefa árdua. Este
procedimento de estruturação do problema não é
abordado de maneira clara pelo método se tornando uma limitação ao seu uso. Para minimizar este
fato, é importante que os decisores estejam bem
familiarizados com a metodologia escolhida, bem
como terem conhecimentos suficientemente grandes nas questões de reabilitação de redes de distribuição de água para avaliar coerentemente as alternativas.
Outra característica que pode influenciar na
escolha do método são os cenários analisados, com
diferentes alternativas para cada nível temporal de
gestão (curto, médio e longo prazo). No exemplo
proposto considerou-se apenas um nível de prazo de
execução (curto prazo). Uma análise aprofundada,
a respeito de quais métodos são mais apropriados
em cada horizonte de planejamento, é deixada como sugestão de futuros trabalhos
Contudo, uma inovação do modelo proposto diz respeito à integração feita entre o sistema de
informação e a abordagem de apoio à tomada decisão multicritério, o que propicia um auxílio ao decisor na avaliação de diferentes alternativas de reabilitação por diferentes critérios de avaliação, para este
chegar a uma solução final de maneira mais clara,
fácil, estruturada e objetiva.
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Model Of An Information And Decision-Making
System For Rehabilitation Interventions In Water
Distribution Networks
ABSTRACT
Problems of Water Distribution Networks (WDN)
due to the aged infrastructure range from structural to
hydraulic and they may lead to inadequate supply, causing
the water loss indexes to rise leading to user dissatisfaction.
In this context, the decisions about distribution network
rehabilitation are complex, not only because of their importance, but due to the great number of possible alternatives and the criteria that can be used to evaluate them, as
well as existing conflicts, such as cost of the alternatives
versus their benefit. This article, therefore, proposes a model
of an information and decision-making system that, besides
collecting data and supplying information that is relevant
to the problem, helps the stakeholder to really decide which
rehabilitation alternative should be adopted for each problem diagnosed, considering the multiple evaluation criteria
involved. It is thus expected to make the integrated process
of water distribution networks easier, to provide a satisfactory quantity and quality of service to the population.
Key-words: Information and decision-making systems,
water resources, water distribution networks , rehabilitation interventions
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RESUMO
A capacidade que um modelo hidrológico possui para descrever os processos envolvidos na transformação de chuvavazão depende de suas premissas, estrutura e formulações utilizadas. Modelos do tipo concentrado são bastante atrativos, no
entanto, as simplificações matemáticas utilizadas podem gerar erros no caso da bacia representada possuir características
muito heterogêneas decorrentes de características naturais ou de atividade antrópica. O regime fluvial no semi-árido do nordeste brasileiro sofreu modificações devidas a construção de reservatórios artificiais superficiais, em sua grande maioria pequenos reservatórios de caráter intranual. Esses pequenos reservatórios tornam difícil a modelagem. Propõe-se nesse artigo a
inserção de uma rotina com vistas a incorporar explicitamente a representação da pequena açudagem utilizando como base a
estrutura do modelo SMAP. Esta representação se faz através da inclusão de um reservatório no modelo matemático com as
características de operação representativas do comportamento da pequena açudagem. A dimensão deste reservatório é um
parâmetro calibrável (hRPA) com vistas a identificação do efeito destes regularização intranual. O modelo proposto, SMAPRPA, constitui uma ampliação do modelo SMAP em sua versão mensal, por tanto os resultados determinados a partir da
componente RPA torna o desempenho do modelo melhor e fisicamente mais realista quando comparado ao desempenho do
SMAPm. Logo, nos casos em que os açudes presentes na bacia hidrográfica não produzem variação consideráveis no hidrograma, o parâmetro “hRPA” é nulo e o funcionamento do SMAP-RPA assume o mesmo do SMAPm. Com o objetivo de verificar a validade do modelo proposto foi desenvolvido um estudo de caso com a formulação de dois cenários segundo as séries de
vazões e as características de 18 bacias hidrográficas localizadas no Estado do Ceará. Os resultados comprovam a eficácia da
representação da pequena açudagem e o conseqüente ganho de eficiência nos ajustes das séries observadas e calculadas. Observou-se neste trabalho importante efeito de escala sendo as bacias mais afetadas pela pequena açudagem as com área de
drenagem inferiores a 5.000 km2. Para bacias de maior porte o impacto desta pequena açudagem não é detectada a partir do
modelo tornando assim o parâmetro “hRPA” nulo.
Palavras-chave: Modelagem hidrológica; reservatórios intranuais; SMAP-RPA.

A capacidade que um modelo possui para
descrever os processos envolvidos depende de suas
premissas, estrutura e formulações utilizadas. A existência de um modelo para simular um processo não
garante que os resultados obtidos sejam adequados e
as incertezas envolvidas geralmente se relacionam
com: a capacidade do modelo em representar os
processos, a limitada medida e representação das
variáveis de entradas e a variabilidade dos parâmetros para representar o sistema (WAGENER et. al.,
2004).
Quando se representa o processo de transformação chuva-vazão através modelos concentrados
uma das fontes de incertezas mais destacadas são
inerentes as próprias suposições do modelo, o qual
representa os processos hidrológicos por valores
médios em termos espaciais das variáveis, obtendo
assim, de modo geral uma formulação mais simples

INTRODUÇÃO
As modificações do uso e ocupação do solo
modificam a ocorrência dos processos hidrológicos
em uma bacia hidrográfica produzindo alterações
ou impactos no regime fluvial. Avaliar o impacto
destas modificações é essencial para subsidiar o gerenciamento e uso sustentável dos recursos hídricos.
Os modelos hidrológicos nasceram como
resposta a esta necessidade, procurando representar
os diferentes processos hidrológicos com vistas a
compreensão e a avaliação do sistema Bacia Hidrográfica integrando os componentes causais da natureza e os fatores antrópicos.
*Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental — Universidade Federal do Ceará
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dologia proposta, através da capacidade de representação da pequena açudagem e do desempenho
do modelo modificado.

e um menor número de parâmetros quando comparados aos modelos distribuídos. Modelos com esse
tipo de estrutura são bastante atrativos pela fácil
operação devido ao menor número de variáveis de
entrada, fácil calibração, entre outras vantagens.
No entanto, as simplificações matemáticas
utilizadas para representar os processos de transformação da chuva-vazão podem gerar erros grosseiros no caso da bacia representada ter características
muito heterogêneas, podendo assim comprometer
os estudos nos quais essa ferramenta se faz necessária como: para extensão de séries hidrológicas em
locais com poucas informações, dimensionamento e
planejamento de desenvolvimento numa bacia hidrográfica, previsão de vazão com base em modificações naturais e antrópicas da bacia hidrográfica.
Nesse estudo considera-se como principal
modificação antrópica para o semi-árido Nordestino
a construção de reservatórios artificiais superficiais,
em sua grande maioria de caráter intranual. Estes
tornam sobre maneira difícil a modelagem hidrológica devido, entre outras causas, ao nível de informação necessária para realizá-la. Uma dificuldade a
mais é a variação na rede destes reservatórios em
uma bacia devido ao rompimento de alguns destes e
construção de novos açudes ao longo do tempo.
A situação atual da densidade de pequenos
reservatórios no Nordeste Brasileiro pode ser verificada no estudo realizado por FUNCEME (2007).
Neste estudo foram levantados os espelhos d’água
de todo o Brasil com área superior a 20 hectares e 5
hectares para o Nordeste. Tal estudo apresenta o
Ceará como o Estado com maior número de espelhos d’água do Nordeste, com um total de 5.598
espelhos d’água com área superior a 5 hectares, dos
quais 87,92% são do tipo Artificial, destes menos de
200 tem capacidade relevante de regularização plurianual.
Portanto, torna-se conveniente o estudo de
técnicas de representação de pequenos reservatórios
intranuais em modelos hidrológicos chuva-vazão que
possibilitem a análise do impacto dos mesmos.
O presente estudo propõe o uso de modelagem hidrológica de estrutura concentrada com a
utilização de uma rotina específica para análise da
influência da pequena açudagem no processo de
transformação chuva-vazão. Construindo assim uma
ferramenta acessível que viabilize o gerenciamento
de bacias hidrográficas submetidas a efeito significativo do armazenamento intranual.
Assim, tem-se por objetivo: i) Proposição de
metodologia de representação do impacto da pequena açudagem em modelo chuva-vazão de estrutura concentrada; e ii) Análise da validade da meto-

MODELOS HIDROLÓGICOS
O Modelo SMAP
O modelo SMAP (Soil Moisture Accounting
Procedure) é um modelo determinístico de simulação
hidrológica do tipo transformação chuva-vazão. Este
foi originalmente desenvolvido para intervalo de
tempo diário (LOPES et. al., 1981) e posteriormente
apresentado nas versões horária e mensal, adaptando-se algumas modificações em sua estrutura.
Neste estudo utilizou-se como base a estrutura da versão mensal (ver Figura 1), doravante
chamado de SMAPm, para inserção em sua estrutura de um reservatório virtual representativo dos
efeitos dos reservatórios superficiais artificiais.

Figura 1 — Estrutura do SMAP em sua versão
mensal (SMAPm)

O SMAPm é constituído de dois reservatórios matemáticos, cujas variáveis de estado são atualizadas a cada mês da forma:
Rsolo(i)=Rsolo(i-1)+P(i)—Es(i)—Er(i)—Rec(i)

(1)

Rsub(i)=Rsub(i-1)+Rec(i)—Eb(i)

(2)

onde: Rsolo, reservatório que representa a camada
superior do solo; Rsub, reservatório que representa
a camada inferior do solo (subterrânea); P, precipitação; Es, escoamento superficial; Er, evapotranspiração real; Rec, recarga do reservatório subterrâneo
e Eb, escoamento de base. Todas variáveis em milímetros.
Com a inicialização destas variáveis calculadas por:
Rsolo(i=1)=Tuin x Sat
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Rsub(i=1)=Ebin/(1-Kk)/ Ad x 2.630

(4)

rio o uso da série de vazões médias mensais observadas (Qm).
A medida de eficiência do ajuste do modelo
utilizada foi a proposta por Nash e Sutcliffe (1970):

onde: Tuin, taxa de umidade do solo inicial; Sat,
nível de saturação do solo (mm); Ebin, escoamento
de base inicial; Kk, deplecionamento do escoamento
de base (meses); Ad, área da bacia hidrográfica
(km2).

n

2 
  (Qobs(i)  Qcalc(i)) 
x 100
E NS (%)  1  in1
2 

(Qobs(i)  Qmed)



i 1

As demais variáveis são calculadas da seguinte forma:
Es(i)=(Tu(i))PEs x P(i)

(5)

Er(i)=Tu(i) x Ep(i)

(6)

Rec(i)=CRec x (Tu(i))4 x Rsolo(i)

(7)

Eb(i)=(1-Kk) x Rsub(i)

(8)

Sendo: Tu(i)=Rsolo(i)/ Sat

onde: Qobs(i), vazão observada; Qcalc(i), vazão calculada; Qmed(i), vazão média observada; i, intervalo
de tempo; n, número de intervalos de tempo. Os
valores de vazão são medidos em m3/s. Os valores de
ENS variam de 100% (melhor ajuste) a menos infinito.
O Modelo proposto: SMAP-RPA

(9)

O estudo ora em desenvolvimento visa o análise dos efeitos na geração de vazões através de
modelo chuva deflúvio em ambiente com altos índices de evaporação, com pronunciada sazonalidade
do regime de chuvas (precipitações concentradas
em 3 a 6 meses do ano) e bacias hidrográficas com
grande número de reservatórios intranuais.
Os reservatórios intranuais possuem esse caráter basicamente por suas pequenas dimensões e
alto grau de evaporação da região. Sua dinâmica nas
bacias hidrográficas do semi-árido nordestino é de
enchimento no período que há escoamento superficial, em geral entre janeiro e junho. Dependente
sobre maneira da quantidade de água precipitada
no início do ano, estes reservatórios podem apresentar vertimento já nos meses entre fevereiro e abril
permanecendo cheios até os meses de maio e junho
ou chegar ao fim da estação chuvosa apenas parcialmente cheios. Neste geoambiente, no segundo
semestre do ano tais reservatórios perdem rapidamente grandes volumes de água devido aos altos
níveis de evaporação registrados e o uso no período
de vazões baixas. As vazões mínimas são freqüentemente nulas caracterizando a intermitência do regime fluvial, o que faz com que estes reservatórios
em 3 ou 4 meses já se apresentem totalmente secos.
Já os reservatórios interanuais possuem a
capacidade de armazenar água por mais de um ano
hidrológico. Sua dinâmica de armazenamento de
água para os períodos de escassez e/ou perenização
de rios torna complexa sua operação devido às diversas variáveis envolvidas, dificultando assim a inserção de mais de um reservatório com essas características na modelagem hidrológica. A metodologia

onde: Tu, taxa de umidade do solo; PEs, parâmetro
que controla o escoamento superficial; Ep, evaporação potencial (mm); Crec, capacidade de recarga do
reservatório subterrâneo (mm).
O modelo possui 4 parâmetros calibráveis:
Sat - Capacidade de saturação do solo (mm); PEs Parâmetro que controla o escoamento superficial
(ad.); CRec - Coeficiente de recarga do reservatório
subterrâneo (ad.) e K - Constante de recessão do
reservatório subterrâneo(mes-1).
Para a determinação dos diferentes escoamentos faz-se necessário os seguintes ajustes: Kk =
(0,5)(1/K), onde Kk expressa em meses o tempo em
que a vazão básica é reduzida a metade de seu valor
inicial; CRec e Tu são multiplicados por 100.
O modelo contém uma rotina de atualização previa do teor de umidade que a cada intervalo
de tempo acrescenta uma parcela de chuva do mês,
de forma a utilizar o teor de umidade médio do mês
em questão. Segundo os autores, essa rotina melhora sensivelmente os resultados, principalmente em
regiões de grande variabilidade no regime pluviométrico.
Finalmente o cálculo da vazão é dado pela
equação:
Q=(ES(i)+Eb(i)) x Ad / 2.630

(11)

(10)

Os dados de entrada do modelo são: a série
mensal de chuva (P) e a evaporação potencial mensal (Ep). Para a calibração do modelo faz-se necessá-
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escoamento subterrâneo; Ef, escoamento final. Todas variáveis em milímetros.

utilizada em Payan et. al. (2008), que versa na inserção de um reservatório virtual na estrutura do modelo hidrológico concentrado com as dimensões e
regra de operação idêntica a do maior reservatório
superficial artifical localizado na bacia em estudo,
não satisfaz as necessidades do semi-árido nordestino.
Portanto, observando as dinâmicas descritas
acima, propõe-se neste estudo a representação dos
açudes intranuais, localizados a montante da estação
fluviométrica em que se pretende calibrar o modelo
chuva-vazão (MCV), através da inserção de mais um
reservatório matemático (RPA) na estrutura do modelo SMAP em sua versão mensal, o qual tornará
explicita a dinâmica dos reservatórios intranuais na
modelagem hidrológica. A estrutura desse modelo,
doravante denominado SMAP-RPA, pode ser observada na Figura 2.

Se: RPA(i) — hRPA > 0
Ef(i)=RPA(i) — hRPA

onde: hRPA, capacidade máxima do reservatório RPA
(mm).
Caso contrário:
(14)

Ef(i)=0
Para o segundo semestre:
RPA(i) = 0
Ef(i)=ES(i)+Eb(i)

(15)
(16)

Desta forma, o SMAP-RPA quando tem seu
valor de “hRPA” igualado a zero funciona exatamente
igual ao SMAPm. Portanto, espera-se que com a
representação dos reservatórios intranuais presentes
na bacia hidrográfica em estudo através da calibração do parâmetro “hRPA” os resultados da eficiência
dos ajustes entre as séries de vazões observadas e
calculadas sejam iguais ou melhores que os calculados pelo SMAPm nas mesmas circunstâncias.
Devido à possibilidade do reservatório RPA
também representar de forma indireta alguns reservatórios de caráter interanuais serão realizados experimentos para verificação desta assertiva.
Utilizou-se neste estudo, na medida do possível, o ano hidrológico da região como referência,
visando iniciar a calibração pelos meses mais secos,
pois nesse período a umidade do solo e a vazão básica estão em seus valores mínimos, não sendo necessária assim a incorporação destes parâmetros na
calibração.

Figura 2 — Estrutura do SMAP-RPA

A modelagem chuva-vazão utilizando o reservatório matemático representativo dos açudes
intranuais (RPA) recebe o escoamento supeficial
(Es) e subterrâneo (Eb) e acumula estes valores em
cada passo de tempo durante o período com escoamento, onde os volumes vertidos deste RPA são
transformados em escoamento final (Ef). O volume
do RPA e o cálculo do escoamento final dependem
do parâmetro que representa a altura máxima do
RPA (hRPA), portanto este parâmetro deve ser calibrado, por representar uma característica intrínseca
da bacia hidrográfica em estudo.
Assim, o SMAP-RPA possui o cálculo do escoamento superficial e subterrâneo da mesma forma
do SMAPm. A partir deste passos o SMAP-RPA segue
a seguinte formulação:

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE
APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO
Utiliza-se como base de estudo área de contribuição de 18 estações fluviométricas localizadas
no estado do Ceará. O Quadro 1 apresenta as características das estações, e suas respectivas bacias de
contribuição; e na Figura 3 é apresentada a sua distribuição espacial.
Em sua maioria as bacias em estudo possuem atualmente um grande número de pequenos e

Para o primeiro semestre:
RPA(i)=ES(i)+Eb(i) + RPA(i-1) — Ef(i-1)

(13)

(12)

onde: RPA, reservatório matemático representativo
dos açudes intranuais; Es, escoamento supeficial; Eb,
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maximização da Função Objetivo que utiliza a equação de eficiência proposta por Nash e Sutcliffe
(1970), foi utilizada apenas para os parâmetros “Sat”
e “PEs”. Este procedimento será utilizado como
referência para o presente estudo.

médios reservatórios superficiais artificiais. Esta identificação tem como base o trabalho realizado por
FUNCEME (2007), onde foram levantados através
de imagem de satélite todos os espelhos d’água do
estado com área superior a 5 hectares, utilizando
imagem de satélite dos anos de 2005 e 2006.
Visando facilitar o entendimento do leitor,
consideraremos nesse estudo os reservatórios com
capacidade de armazenamento superior a 10,0 hm3
como reservatórios estratégicos e os demais reservatórios como pequena açudagem, seguindo assim a
classificação utilizada no “Plano Estadual de Recursos
Hídricos do Ceará” em SRH-CE (1992).
Os reservatórios considerados estratégicos
foram caracterizados com os dados de volume e ano
de término das construções a partir do cadastro do
“Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos do Ceará” localizado no sítio da internet: http://atlas.srh.ce.gov.br. Os
demais espelhos d’água localizados nas bacias tiveram a capacidade máxima de acumulação estimada
através da metodologia de regressão apresentada em
SRH-CE (1992). Tal metodologia apresenta equações do tipo exponencial para diferentes combinações entre os tipos de relevos e níveis de ramificação
da hidrografia, estas equações utilizam com variável
explanatória a área da bacia hidráulica dos reservatórios.
Os valores totais acumulados das áreas das
bacias hidráulicas e das capacidades máximas de
armazenamento dos reservatórios superficiais artificiais por bacia hidrográfica podem ser observados
no Quadro 2. A distribuição de freqüência destas
áreas e volumes em classes é apresentada no Quadro
3.
Com o objetivo de analisar o nível de saturação das bacias hidrográficas com relação aos reservatórios superficiais artificiais nestas presentes
calculou-se dois indicadores: i) a relação entre a
área total de espelhos d’água ou bacia hidráulica
com área da bacia hidrográfica; e ii) a relação entre
o volume total armazenável nos reservatórios com o
volume anual escoado na bacia hidrográfica. Tal
análise pode ser observada no Quadro 4.
No estudo de Alexandre (2005) foram realizadas calibração e regionalização dos parâmetros
dos SMAPm para 22 bacias hidrográficas no estado
do Ceará. Em tal estudo o coeficiente de recarga
(CRec) do reservatório virtual que representa o
meio subterrâneo (Rsub) foi considerado nulo, pois
as bacias se encontram sobre um embasamento cristalino. A constante de recessão (K) apresentou-se
pouco sensível a diferentes tipos de Função Objetivo
testadas, sendo, portanto objeto de calibração manual. Assim, na calibração automática, que visa à

Figura 3 — Distribuição espacial das estações
fluviométricas utilizadas no estudo.

Para os dados de entrada do modelo foram
utilizadas as séries precipitação diárias das diversas
estações com área de influência na bacia hidrográfica ponderadas pelo método de Thiessen e em seguida realizada a totalização mensal, os dados de
precipitação foram coletados a partir dos dados
disponibilizados pela Agência Nacional de Águas —
ANA e pela Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos — FUNCEME. Os dados de evaporação utilizados provêm das Normais Climatológicas
dos anos 1961 a 1990, apresentadas pelo Instituto
Nacional de Meteorologia — INMET em INMET(1992) devido a facilidade de aquisição destes
dados.
A rede de estações com dados de Normais
Climatológicas de evaporação pode ser considerada
esparsa, no entanto a pequena variabilidade espacial
destes dados para o estado do Ceará torna-os suficientemente representativos. Essa assertiva é corroborada pelo estudo realizado por Carvalho e Reis Jr.
(2008), no qual verificou que para o estado do Ceará a modelagem chuva-vazão através de um modelo
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Quadro 1 — Caracterização das estações fluviométricas utilizadas no estudo.
ID

Código

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

34750000
35210000
35650000
35760000
35880000
35950000
36020000
36045000
36125000
36160000
36180000
36210000
36250000
36270000
36290000
36470000
36520000
36550000

Nome

Rio

Fazenda Boa Esperança
Fazenda Cajazeiras
Sítios Novos
Baú
Chorozinho
Cristais
Arneiroz
Malhada
Sitio Poço Dantas
Iguatú
Suassurana
Sítio Lapinha
Podimirim
Lavras Mangabeira
Icó
Senador Pompeu
Quixeramobim
Boq.de Pedras Brancas

Poti
Acaraú
São Gonçalo
Baú
Choró
Pirangi
Jaguaribe
Rch. Conceição
Bastiões
Jaguaribe
Trussu
Salgado
Rch. dos Porcos
Salgado
Salgado
Banabuiú
Quixeramobim
Jaguaribe

Área Bacia
Hidrográfica (km2)
18.339,5
1.642,6
453,9
244,9
4.093,2
2.055,8
5.521,5
3.958,5
3.746,1
20.608,9
2.027,2
1.755,9
4.372,0
8.987,0
12.680,4
4.838,3
6.794,6
2.011,3

Vazão Média
Mensal (m3/s)
34,06
6,46
2,91
2,11
14,30
5,51
5,67
2,90
4,03
37,22
7,70
3,75
3,85
24,71
26,78
10,70
14,36
4,92

Período
de dados
1965-2005
1963-2006
1969-1978
1967-1973
1970-1993
1970-2006
1936-1981
1982-2005
1968-2002
1937-2006
1969-1975
1985-2005
1973-2005
1962-1996
1958-2005
1921-2005
1912-2005
1946-1952

Quadro 2 — Caracterização dos reservatórios superficiais artificiais contidos atualmente nas bacias hidrográficas.

Estação
34750000
35210000
35650000
35760000
35880000
35950000
36020000
36045000
36125000
36160000
36180000
36210000
36250000
36270000
36290000
36470000
36520000
36550000

Quantidade
(und.)
381
81
9
25
116
66
226
27
27
396
40
6
26
84
235
187
411
192

Pequena açudagem
Área total das
Volume total
bacias
armazenável
hidráulicas (ha)
(hm3)
6.833,70
145,35
926,69
17,45
209,94
4,81
682,44
16,56
1.777,20
42,94
1.020,47
22,47
4.899,50
128,84
498,09
12,05
1.017,86
21,13
7.309,11
188,47
528,49
13,69
69,97
1,683
990,01
18,64
1.892,51
40,55
3.868,49
94,41
2.120,89
54,10
6.244,29
151,44
2.463,42
57,69
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Reservatórios estratégicos
Área total das
Volume total
Quantidade
bacias hidráulicas
Armazenável
(und.)
(ha)
(hm3)
5
6.289,82
446,04
2
430,37
38,00
2
2.008,58
137,01
3
3.161,08
377,60
1
352,99
28,90
4
2.247,15
295,57
2
1.032,49
71,56
1
482,05
69,25
9
4.296,31
503,54
1
1.625,64
301,00
2
445,29
43,40
4
1.278,80
147,49
8
4.860,24
338,39
4
1.459,84
162,16
4
3.071,25
267,78
2
4.623,87
559,74
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Quadro 3 — Distribuição de freqüências dos reservatórios superficiais artificiais contidos atualmente
nas bacias hidrográficas.
Estação
34750000
35210000
35650000
35760000
35880000
35950000
36020000
36045000
36125000
36160000
36180000
36210000
36250000
36270000
36290000
36470000
36520000
36550000

5 a 10
194
66
3
11
71
40
99
13
13
194
31
2
11
49
152
141
255
111

Área Bacia Hidráulica (ha)
10 a 50
50 a 100
162
16
12
1
5
0
10
1
37
6
22
1
107
12
9
4
9
3
173
22
7
1
4
0
12
1
30
2
71
5
40
5
137
12
76
4

> 100
13
3
2
2
4
3
11
2
2
16
1
2
1
6
14
4
10
2

Volume máximo (hm3)
1,0 a 5,0
5,0 a 10,0
24
1
3
0
0
0
5
0
9
0
3
0
20
4
4
0
5
1
35
3
1
0
0
0
2
0
5
0
13
2
7
0
21
0
5
0

< 1,0
355
77
8
19
106
62
201
22
20
358
38
6
23
78
219
179
389
186

> 10,0
5
2
2
0
3
1
4
2
1
9
1
2
0
4
8
4
4
2

Quadro 4 — Indicadores de nível de saturação atual das bacias hidrográficas com relação
aos reservatórios superficiais artificiais.

Estação
34750000
35210000
35650000
35760000
35880000
35950000
36020000
36045000
36125000
36160000
36180000
36210000
36250000
36270000
36290000
36470000
36520000
36550000

Bacia
hidrográfica
(km2)

Área total das
bacias
hidráulicas (km2)

Percentual da
bacia
hidrográfica

Volume
armazenável
(hm3)

18.339,5
1.642,6
453,9
244,9
4.093,2
2.055,8
5.521,5
3.958,5
3.746,1
20.608,9
2.027,2
1.755,9
4.372,0
8.987,0
12.680,4
4.838,3
6.794,6
2.011,3

131,24
13,57
22,19
6,82
49,38
13,73
71,47
15,31
15,00
116,05
21,54
5,15
9,90
31,71
87,29
35,81
93,16
70,87

0,72%
0,83%
4,89%
2,79%
1,21%
0,67%
1,29%
0,39%
0,40%
0,56%
1,06%
0,29%
0,23%
0,35%
0,69%
0,74%
1,37%
3,52%

591,39
55,45
141,82
16,56
420,54
51,37
424,41
83,61
90,38
692,01
314,69
45,08
18,64
188,04
432,80
216,26
419,22
617,43

73

Volume
anual
escoado
(hm3)
1074,14
203,76
91,84
66,44
450,91
173,82
178,68
91,60
127,14
501,21
242,78
118,10
121,24
779,26
844,64
337,33
452,72
155,29

Percentual do
volume escoado
55%
27%
154%
25%
93%
30%
238%
91%
71%
138%
130%
38%
15%
24%
51%
64%
93%
398%
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Quadro 5 — Capacidade de armazenamento e valores equivalentes do parâmetro “hRPA” para os reservatórios contidos nas
bacias hidrográficas no período de calibração do modelo.

Estação
34750000
35210000
35650000
35760000
35880000
35950000
36020000
36045000
36125000
36160000
36180000
36210000
36250000
36270000
36290000
36470000
36520000
36550000

Pequena açudagem
Volume
hRPA
Armazenável
equivalente
(hm3)
(mm)
145,35
7,93
17,45
10,62
4,81
10,60
16,56
67,62
42,94
10,49
22,47
10,93
128,84
23,33
12,05
3,04
21,13
5,64
188,47
9,15
13,69
6,75
1,68
0,96
18,64
4,26
40,55
4,51
94,41
7,45
54,10
11,18
151,44
22,29
57,69
28,68

Ano de
construção
do 1° reservatório estratégico
1980
1980
1921
1934
1998
1954
1958
1999
1954
1996
1982
1982
1932
1987
1960
1906

Reservatórios estratégicos
Volume
hRPA
Armazenável
equivalente
(hm3)
(mm)
446,04
24,32
38,00
23,13
11,01
24,26
0,00
0,00
143,00
34,94
28,90
14,06
51,91
9,40
71,56
18,08
0,00
0,00
306,48
14,87
0,00
0,00
28,78
16,39
0,00
0,00
65,96
7,34
245,67
19,37
162,16
33,52
267,78
39,41
125,69
62,49

Total armazenável
hRPA
Volume
equivalente
(hm3)
(mm)
591,39
32,25
55,45
33,76
15,82
34,85
16,56
67,62
185,94
45,43
51,37
24,99
180,75
32,74
83,61
21,12
21,13
5,64
494,95
24,02
13,69
6,75
30,46
17,35
18,64
4,26
106,51
11,85
340,08
26,82
216,26
44,70
419,22
61,70
183,38
91,17

política de mitigação dos efeitos da seca praticados
pelo governo federal e estadual. Somente no final
do século XX o efeito da pequena açudagem em
uma região hidrográfica passou a ser analisado cientificamente. Por tanto, para efeito de comparação e
análise dos resultados os dados atuais referentes a
pequena açudagem nas bacias foi considerado constante para toda série de calibração.
O Quadro 5 apresenta o volume armazenável para os pequenos reservatórios e para os reservatórios estratégicos com influência na série de vazões,
neste quadro também é estimado o valor equivalente do parâmetro “hRPA” no caso hipotético de todo o
volume de armazenamento dos reservatórios superficiais artificiais serem retirados do volume escoado
anual na bacia hidrográfica. Outros valores de “hRPA”
e sua equivalência em valores de capacidade máxima
de armazenamento nos reservatórios contidos na
bacia em estudo podem ser observados na Quadro
6.
Os valores de volume armazenável apresentados no Quadro 5 foram calculados através de modelos de regressão do tipo potencial os quais levam
em consideração a dimensão do espelho d’água do
reservatório, a localização deste em relação a ramificação do rio e a classificação do relevo. Tal metodo-

conceitual possui comportamento semelhante utilizando dados de ETP baseados nas Normais Climatológicas ou calculada por métodos mais elaborados
que consideram um maior número de variáveis climáticas em seus cálculos no passo de tempo diário.
Para a calibração do modelo SMAP-RPA foram utilizados os dados de vazões diária disponibilizados pela ANA, com posterior cálculo das médias
mensais para as 18 estações fluviométricas selecionadas neste estudo.
Analisando as séries de dados de vazão e o
ano de construção dos reservatórios estratégicos
percebe-se que vários destes não haviam sido construídos no período estudado, ou apenas 1-2 anos do
período total de calibração estão sob a influência
destes reservatórios. O que nos leva a desconsiderar
os volumes armazenados nos reservatórios construídos em anos posteriores aos das séries estudadas.
Já para os pequenos reservatórios essa consideração de cenários com datas estabelecidas tornase um pouco mais complexa a tentativa de divisão da
série de vazões devida ausência de dados referentes
aos espelhos d’água em períodos anteriores ao estudo realizado pela FUNCEME (2007). Sabe-se que a
construção de pequenos reservatórios teve um
grande impulso a partir dos anos 60, imposto pela
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Quadro 6 — Capacidade máxima de armazenamento nos reservatórios contidos nas bacias hidrográficas e suas respectivas
equivalência para diferentes valores do parâmetro “hRPA”.
Estação
34750000
35210000
35650000
35760000
35880000
35950000
36020000
36045000
36125000
36160000
36180000
36210000
36250000
36270000
36290000
36470000
36520000
36550000

hRPA=5
91,70
8,21
2,27
1,22
20,47
10,28
27,61
19,79
18,73
103,04
10,14
8,78
21,86
44,94
63,40
24,19
33,97
10,06

hRPA=10
183,40
16,43
4,54
2,45
40,93
20,56
55,22
39,59
37,46
206,09
20,27
17,56
43,72
89,87
126,80
48,38
67,95
20,11

Capacidade de Armazenamento Equivalente (hm3)
hRPA=15
hRPA=20
hRPA=25
hRPA=30
hRPA=35
hRPA=40
275,09
366,79
458,49
550,19
641,88
733,58
24,64
32,85
41,07
49,28
57,49
65,70
6,81
9,08
11,35
13,62
15,89
18,16
3,67
4,90
6,12
7,35
8,57
9,80
61,40
81,86
102,33
122,80
143,26
163,73
30,84
41,12
51,40
61,67
71,95
82,23
82,82
110,43
138,04
165,65
193,25
220,86
59,38
79,17
98,96
118,76
138,55
158,34
56,19
74,92
93,65
112,38
131,11
149,84
309,13
412,18
515,22
618,27
721,31
824,36
30,41
40,54
50,68
60,82
70,95
81,09
26,34
35,12
43,90
52,68
61,46
70,24
65,58
87,44
109,30
131,16
153,02
174,88
134,81
179,74
224,68
269,61
314,55
359,48
190,21
253,61
317,01
380,41
443,81
507,22
72,57
96,77
120,96
145,15
169,34
193,53
101,92
135,89
169,87
203,84
237,81
271,78
30,17
40,23
50,28
60,34
70,40
80,45

hRPA=45
825,28
73,92
20,43
11,02
184,19
92,51
248,47
178,13
168,57
927,40
91,22
79,02
196,74
404,42
570,62
217,72
305,76
90,51

hRPA=50
916,98
82,13
22,70
12,25
204,66
102,79
276,08
197,93
187,31
1030,45
101,36
87,80
218,60
449,35
634,02
241,92
339,73
100,57

Quadro 7 — Intercomparação entre as características da modelagem do SMAPm e do SMAP-RPA

Estação
34750000
35210000
35650000
35760000
35880000
35950000
36020000
36045000
36125000
36160000
36180000
36210000
36250000
36270000
36290000
36470000
36520000
36550000

Sat
(mm)
1.487,7
763,1
1.425,8
1.176,4
1.587,6
1.592,8
547,8
1.630,4
1.675,5
1.187,7
1.316,5
3.116,0
2.167,5
1.602,8
1.789,0
1.113,5
1.220,7
604,4

SMAPm
PEs
(ad.)
2,22
2,32
3,26
3,52
2,70
2,91
3,01
2,65
3,04
2,67
3,41
3,41
3,54
3,24
3,40
2,43
2,01
3,63

ENS
(%)
82,87
74,26
87,16
74,13
85,58
74,68
75,57
71,31
83,86
82,22
89,88
66,68
52,62
76,55
81,57
77,09
70,70
81,49

Sat
(mm)
1.487,7
784,9
1.508,8
1.476,0
1.596,9
1.592,8
547,8
1.630,4
1.702,1
1.187,7
1.334,3
3.116,0
2.167,5
1.602,8
1.789,0
1.119,5
1.242,4
604,4

PEs
(ad.)
2,22
2,10
2,94
2,22
2,68
2,91
3,01
2,65
2,99
2,67
3,27
3,41
3,54
3,24
3,40
2,41
1,98
3,63

SMAP-RPA
hRPA
ENS (%)
(mm)
0,00
82,87
11,96
74,37
18,93
87,55
55,78
75,36
1,33
85,63
0,00
74,68
0,00
75,57
0,00
71,31
1,84
83,93
0,00
82,22
9,41
89,99
0,00
66,68
0,00
52,62
0,00
76,55
0,00
81,57
1,00
77,10
1,56
70,73
0,00
81,49

75

Erro Absoluto (%)
Vol.RPA
(hm3)
0,000
19,649
8,594
13,662
5,462
0,000
0,000
0,000
6,905
0,000
19,084
0,000
0,000
0,000
0,000
4,862
10,577
0,000

Sat

PEs

ENS

0,000
2,857
5,821
25,468
0,586
0,000
0,000
0,000
1,588
0,000
1,352
0,000
0,000
0,000
0,000
0,539
1,778
0,000

0,000
9,483
9,816
36,932
0,741
0,000
0,000
0,000
1,645
0,000
4,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,823
-1,493
0,000

0,000
0,148
0,445
1,632
0,058
0,000
0,000
0,000
0,081
0,000
0,122
0,000
0,000
0,000
0,000
0,013
0,042
0,000
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entre 1,00 e 55,78 mm o que equivalem a um conjunto de reservatórios reais com volume de armazenamento entre 4,862 a 19,649 hm3, gerando um
ganho na eficiência do ajuste entre 0,013 e 1,632%.
Já o parâmetro “Sat” apresenta uma variação entre
0,539 e 25,468%; e o “PEs” uma variação entre 0,741
e 36,932%.
Em 5 das oito estações citadas os valores calculados são inferiores aos valores teóricos representativos exclusivamente da pequena açudagem, tal
fato pode ser explicado pelas incertezas da própria
modelagem e da estimativa dos volumes dos pequenos reservatórios através de equações de regressão.
Em 56% das estações estudadas a presença
de reservatórios superficiais artificiais não influíram
significativamente no processo de geração de vazões,
fazendo com que o SMAP-RPA se comportasse como
o SMAPm.
Como exemplo do comportamento da calibração dos modelos SMAPm e SMAP-RPA a Figura 4
apresenta os hidrogramas de vazões observadas e
calculadas para estação 35650000. Os parâmetros
“Sat” e “PEs” obtiveram uma variação absoluta de 5,8
e 9,8%, respectivamente, entre os modelos analisados; e a eficiência medida por ENS obteve um pequeno aumento de 0,45%. Apesar da pequena variação dos parâmetros e da eficiência na calibração o
modelo SMAP-RPA conseguiu identificar um volume de pequena açudagem na bacia de 8,6 hm3 o
que equivale a um valor de 18,93 mm no parâmetro
“hRPA”.
Portanto, comparando-se os valores estimado dos reservatórios intranuais através do modelo
SMAP-RPA (Quadro 7) e os volumes armazenáveis
calculados através das regressões de PERH-Ce (SRH,
1992) (Quadro 5), levando-se em considerações suas
limitações, pode ser considerada realista a capacidade de armazenamento em pequenos reservatórios
de bacia hidrográfica calculada a partir do modelo
hidrológico SMAP-RPA.
Comportamento semelhante foi observado
em todas as bacias onde o modelo SMAP-RPA conseguiu contabilizar o efeito da pequena açudagem
nas bacias hidrográficas, mesmo na bacia 35760000
onde observa-se as maiores variações de “Sat”, “PEs”
e “ENS”. Por tanto, verifica-se que apesar da inclusão
de um novo parâmetro no SMAPm a parcimônia
deste modelo permanece praticamente inalterada,
pois como afirmado anteriormente o uso do
SMAPm ou SMAP-RPA varia de 2 para 3 os parâmetros a serem calibrados.
Ainda em relação a Figura 4, verifica-se o
comportamento de enchimento e esvaziamento do
reservatório RPA, apresentando armazenamentos

logia foi utilizada no PERH-Ce (SRH, 1992) para
definição das disponibilidades hídricas do estado.
Assim, apesar de suas limitações, tais equações ainda
são utilizadas com freqüência em levantamentos
expeditos.
A análise da validade da metodologia de representação dos reservatórios intranuais e do comportamento do modelo hidrológico proposto foi
realizada em três etapas: A) Intercomparação entre
a eficiência dos ajustes na calibração utilizando o
SMAPm e o modelo proposto SMAP-RPA, além da
análise de sensibilidade do parâmetro “hRPA”; B)
Análise da representatividade dos valores “hRPA” em
diferentes cenários de açudagem em uma bacia
hidrográfica e seus efeitos na eficiência do ajuste na
calibração do SMAP-RPA; e C) Análise física do parâmetro “hRPA”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A) Eficiência SMAPm e o SMAP-RPA
Esse item trata da comparação entre a eficiência dos ajustes na calibração utilizando o SMAPm
e o modelo proposto SMAP-RPA para a mesma série
de dados, além de promover uma análise de sensibilidade do parâmetro “hRPA”.
Foram realizados testes para verificação se a
representação dos reservatórios superficiais artificiais através do reservatório matemático (RPA) promoveria um melhor ajuste entre os hidrogramas de
vazões observadas e calculadas. A melhoria no ajuste
mencionada é representada pelo aumento da medida de eficiência pela equação de Nash e Sutcliffe
(ENS) com relação ao SMAPm e através da variação
percentual dos valores absolutos dos parâmetros
calibrados.
Devido ao fato de o modelo SMAPm apresentar-se como um subconjunto das rotinas de transformação chuva-vazão do modelo SMAP-RPA, espera-se que a eficiência dos ajuste dos hidrogramas
apresentem valores maiores ou iguais aos determinados no SMAPm. Tal fato se confirmou nesta análise e os resultados são apresentados no Quadro 7.
Observa-se no quadro citado que 8 estações
apresentaram valores ótimos da Função Objetivo
com o parâmetro “hRPA” não nulo. Logo, em 44%
das estações estudadas a parcela referente aos reservatórios superficiais artificiais foi contabilizada no
processo de chuva-vazão. Podendo ser observado
também o aumento da eficiência dos ajustes entre as
series de vazões calculadas e observadas das referentes bacias. Nestas estações os valores de “hRPA” variam
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Para análise de sensibilidade do parâmetro
“hRPA” foram efetuadas otimizações dos parâmetros
“Sat” e “PEs” para cada variação de “hRPA” e verificado a eficiência do ajuste. Os resultados desta análise
de sensibilidade podem ser observados na Figura 5.
A partir desta análise verifica-se que a eficiência na
calibração do modelo varia de forma pouco significativa com relação às grandes variações do parâmetro “hRPA”, podendo este ser considerado pouco
sensível as variações impostas ao modelo.

máximos entre os meses abril-maio o que representa
bem o comportamento físico da região onde aproximadamente 80% das precipitações se concentram
nos 4 primeiros meses do ano, associados a altos
níveis de escoamento superficial devidos ao solos
rasos e o embasamento cristalino. Comportamento
semelhante pode ser observado nas outras bacias em
estudo.

Figura 5 — Resultado da análise de sensibilidade do
parâmetro “hRPA” apresentando a variabilidade
da eficiência do ajuste.

Ainda com relação a Figura 5, somente para
estação 35760000 o ponto de máxima eficiência (ENS
=75,36%) não pode ser observado devido o valor a
este valor ser equivalente a um hRPA =55,78mm, portanto fora dos limites apresentados. No entanto,
para não limitar a análise do leitor apresentam-se
aqui os valores de: hRPA=50mm equivalente a
ENS=75,34%; hRPA=55mm equivalente a ENS=75,36% e
hRPA=60mm equivalente a ENS=75,35%.

Figura 4 — Resultados de calibração do modelo SMAPm e
SMAP-RPA; comportamento do reservatório matemático
representativo da pequena açudagem - RPA.

Observa-se que pode-se assumir outras regras de operação para o reservatório que representa
o efeito da pequena açudagem, sendo a formulação
apresentada neste trabalho uma primeira aproximação. Este reservatório pode ser operado explicitamente como reservatório equivalente ao conjunto
dos pequenos reservatórios. Há, porém, uma dificuldade adicional em regras mais complexas de
operação destes reservatórios, qual seja, a definição
das demandas que retiram o mesmo. A regra de
operação aqui utilizada reconhece que estes reservatórios são de regularização intra-anual e impõe explicitamente esta condição aos mesmos. Sendo desta
forma mais simples e robusta na representação dos
efeitos das afluências no período chuvoso e as perdas por evaporação e demais retiradas no período
seco.

B) Análise da representatividade do “hRPA”
Esse item trata da análise da representatividade dos valores “hRPA” em diferentes cenários de
açudagem em uma bacia hidrográfica e seus efeitos
na eficiência do ajuste na calibração do SMAP-RPA.
Para esta análise o período de calibração do
modelo foi separado em duas partes tendo como
limite o ano de construção do primeiro reservatório
estratégico caracterizando assim dois cenários, onde
o Cenário 1 conta apenas com a intervenção de
pequenos reservatórios e o Cenário 2 conta com a
intervenção dos pequenos reservatórios acrescidos
dos reservatórios estratégicos. Os resultados deste
experimento podem ser observados no Quadro 8
para o Cenário 1 e 2.
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Quadro 8 — Resultados ótimos do ajuste do SMAP-RPA para o Cenário 1 e 2
SMAP-RPA (pequena açudagem) — Cenário 1

Estação
34750000
35210000
35950000
36020000
36160000
36470000
36520000

SMAP-RPA (reservatórios estratégicos) — Cenário 2

Sat

PEs

hRPA

ENS

Vol.RPA

(mm)

(ad.)

(mm)

(%)

(hm3)

1.376,4

2,43

0,00

90,08

0,000

1965-1979

1.510,4

2,17

0,00

77,48

0,000

1980-2005

752,0

2,13

11,96

70,88

19,649

1963-1979

938,3

2,32

0,00

78,48

0,000

1980-2006

1.566,3

3,01

0,00

75,56

0,000

1970-1997

1.377,8

2,59

0,00

50,39

0,000

1998-2006

482,6

3,84

0,00

66,11

0,000

1936-1953

585,6

2,67

0,00

77,73

0,000

1954-1981

500,2

4,65

0,00

69,07

0,000

1937-1953

1.187,7

2,77

0,00

87,85

0,000

1954-2006

1.126,4

2,26

1,00

81,43

4,862

1921-1986

1.405,4

2,69

0,00

44,86

0,000

1987-2005

1.794,2

1,80

4,17

59,77

28,343

1912-1959

778,6

2,41

0,00

78,58

0,000

1960-2005

Período

Na análise do Cenário 1 as estações que apresentaram valores nulos de “hRPA” e continuaram
com estes valores quando considerada a série somente sob influência da pequena açudagem. Já em
termos de eficiência as estações 34750000 e
35950000 obtiveram ganho de eficiência em relação
ao período total de calibração de 7,21% e 0,88% no
ENS, respectivamente; as estações 36020000 e
36160000 tiveram perda de eficiência em relação ao
período total de calibração de 9,46% e 13,15% no
ENS, respectivamente. As estações 35210000 e
36470000 permaneceram com valores de “hRPA”
iguais aos calculados para a série completa de dados,
no entanto a primeira teve perda de eficiência do
ajuste em 3,49% e a segunda teve um ganho no
ajuste de 4,33% no ENS. Já a estação 36520000 obteve
uma melhoria na representação da pequena açudagem em torno de 2,61 mm de “hRPA” e no valor equivalente ao volume armazenado em reservatórios de
17,766 hm3, no entanto houve uma perda de eficiência no ajuste de 10,96% no ENS.
No Cenário 2 os valores ótimos de ajuste dos
hidrogramas de vazões calculadas e observadas apresentaram valores nulos de “hRPA” com perda de eficiência nas estações 34750000, 35950000 e 36470000
de 5,49, 24,29 e 32,24% no ENS, respectivamente. Já
para as estações 35210000, 36020000, 36160000 e
36520000 houve ganho na eficiência de 4,11, 2,16,
5,63 e 7,85% no ENS, respectivamente.
Com objetivo de analisar a sensibilidade do
parâmetro “hRPA” em relação a eficiência do ajuste
das séries de vazões calculadas e observadas para os
Cenários 1 e 2 foi testada a variabilidade do parâmetro em questão de acordo com a metodologia utilizada no caso anterior. Os resultados desta análise de
sensibilidade podem ser observados na Figura 6
referente aos Cenários 1 e 2.

Sat

PEs

hRPA

ENS

Vol.RPA

(mm)

(ad.)

(mm)

(%)

(hm3)

Período

Figura 6 — Análise de sensibilidade do parâmetro “hRPA”
do SMAP-RPA em relação a eficiência dos hidrogramas
observados e calculados para o Cenário 1 e 2.

Assim como na análise de sensibilidade do
caso anterior, verifica-se que a eficiência na calibração do modelo varia de forma pouco significativa
com relação às grandes variações do parâmetro “hRPA”, podendo este ser considerado pouco sensível as
variações impostas ao modelo.
Ainda com relação a análise de sensibilidade
de “hRPA”, observa-se no Quadro 8 que a estação
35210000 um ponto de máxima eficiência (ENS
=70,88%) para um valor de hRPA = 11,96 mm. A eficiência continua baixando até um “hRPA” próximo de
30 mm e começa uma curva ascendente até o valor
ótimo local próximo ao hRPA = 80 mm e ENS
=70,62%, estes dados não podem ser observados no
Quadro 8 pelos valores limites determinados.
C) Análise física do parâmetro “hRPA”
Buscando entender o padrão de comportamento do parâmetro “hRPA” foi verificada a relação
entre esta variável com diferentes características das
bacias hidrográficas. A mais importante relação diz
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hRIA Calibrado (mm)

respeito a limitação de valores não nulos de “hRPA” a
bacias hidrográficas de menor porte como pode ser
observado na Figura 7. Tal correlação possui base
física, pois os pequenos barramentos estão em rios
de primeira, segunda ou terceira ordem e localizados na parte alta bacia, onde o efeito da área não
controlada por estes reservatórios é maior em bacias
de maior porte.
A partir dos resultados observados identifica-se um importante efeito de escala, onde o efeito
da pequena açudagem e conseqüentemente os ganhos no uso do SMAP-RPA se dá para bacias com
área de drenagem inferiores a 5.000 km2. Para bacias com área superior a este valor o “hRPA” tende a
zero e o SMAP-RPA se comporta como o SMAPm.
Assim retirando os valores nulos de “hRPA”,
foi feita uma nova verificação deste parâmetro com
outras variáveis características das bacias hidrográficas. Cabe menção a exceção encontrada as bacias
35950000 e 36210000, as quais mesmo possuindo
áreas de bacias hidrográficas inferiores a 5.000 km2
(2.056 e 1.756 km2, respectivamente) possuem valores de “hRPA” calculado iguais a zero, por tanto, a fim
de não introduzir uma tendenciosidade na análise
realizada a seguir estes valores também serão suprimidos.
A relação na escala logarítmica dos valores
de “hRPA” e da área da bacia hidrográfica é confirmada na Figura 8 com hRPA=10,576(ABH)-1,1833 e o
coeficiente de correlação R=0,94. Na Figura 9 utilizando como variável explanatória o volume escoado
anual em hectômetros cúbicos na escala logarítmica
temos hRPA=4,4599(VEano)-1,6297 e R=0,79. Na Figura
10 observa-se boa relação quando se usa a soma das
áreas dos espelhos d’água da pequena açudagem
contida na bacia hidrográfica. Com relação a área
da bacia hidráulica defini-se aqui a pena açudagem
como contendo área inferior a 100 ha. Neste caso a
formulação é dada por hRPA=3,7804(SAEA)-1,0503 e
R=0,75.

hRPA = 10,576(ABH)-1,1833

hRPA Calibrado (mm)

100

R² = 0,89
10

1
100

1.000

10.000

100.000

0,1

Area Bacia Hidrográfica (km2)

Figura 8 — Relação na escala logarítmica entre hRPA
calibrado e a Área da Bacia Hidrográfica (ABH)
da estação fluviométrica.
hRPA = 4,4599(VEano)-1,6297
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Figura 9 — Relação na escala logarítmica entre hRPA
calibrado e o Volume Escoado Anual (VEano)
na bacia hidrográfica.
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Figura 10 — Relação na escala logarítmica entre hRPA
calibrado e a Soma das Área de Espelho d’Água (SAEA)
menores a 100 hectares contidos na bacia hidrográfica.
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Como a região de estudo possui coeficiente
de escoamento médio nas bacias hidrográficas bastante parecidos o volume escoado tem uma relação
direta com a área da bacia e a precipitação o que
explica a boa correlação com o parâmetro “hRPA”.
Com relação a soma dos espelhos d’água da pequena açudagem percebe-se que o modelo tem uma

0
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5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Area Bacia Hidrográfica (km2)

Figura 7 — Relação entre hRPA calibrado e a Área da Bacia
Hidrográfica (ABH) da estação fluviométrica.
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nas a pequena açudagem, tal fato é confirmado
quando se verifica que o parâmetro “hRPA” calibrado
para todo a série de dados sob a influência de grandes e pequenos reservatórios se assemelha aos valores calibrados quando utilizado parte da série de
vazões anteriores a construção de reservatórios de
grande porte. Quando se usa somente a parcela da
série de vazões sob o impacto de reservatórios estratégicos verifica-se que o reservatório RPA perde sua
funcionalidade devido aos valores nulos de “hRPA”
calibrados, a não representação da parcela relativa a
pequena açudagem nestes caso nos leva a crer que
os grandes reservatórios mascarem os resultados.

dificuldade a mais de representar bacias com uma
grande área de espelhos d’água. Assim, como a densidade de espelhos d’água da pequena açudagem
nas bacias estudadas é bastante parecida, percebe-se
novamente a questão da área da bacia hidrográfica
explicando tal relação.
D) Análise Global dos Resultados
As bacias hidrográficas utilizadas neste estudo possuem um aumento do número de reservatórios construídos ao longo do tempo. Também é
marcante o aumento da construção de reservatórios
de médio e grande porte, os quais, devido seu caráter interanual podem ser considerados como estratégicos para o gerenciamento dos recursos hídricos.
A inserção de um reservatório matemático
na rotina do SMAPm com a finalidade de representar os reservatórios superficiais artificiais contidos na
bacia hidrográficas em questão nos leva a hipotetizar
que a dimensão deste reservatório virtual representado pelo parâmetro “hRPA” possua valor compatível
com a soma de toda pequena açudagem cadastrada
na região e que aumentasse seu valor quando da
inserção no tempo do impacto correspondentes a
construção dos reservatórios estratégicos. No entanto, nenhuma destas hipóteses apresentou-se como
verdadeira o que pode ser entendido pelas seguintes
verificações.
O cálculo teórico de “hRPA” considera todos
os reservatórios agregados e localizados imediatamente a montante da estação fluviométrica, neste
caso todos os volume acumulado nestes reservatórios
causariam um impacto negativo diminuindo assim a
vazão medida na estação fluviométrica. No entanto,
o que acontece fisicamente na bacia é que somente
parte dos reservatórios trará algum impacto nas
características do hidrograma dependendo da localização e o tamanho dos reservatórios. Por tanto, os
valores do “hRPA” calibrado sempre será menor ou
igual ao valor teórico estimado.
Analisando os valores calibrados do parâmetro “hRPA” verifica-se uma estreita correlação com a
área da bacia hidrográfica em questão. Onde os
valores de “hRPA” não nulos são observados nas bacia
hidrográficas de menores dimensões. Assim, a afirmação que tal parâmetro é relevante para bacias
menores possui base física, pois os pequenos barramentos estão em rios de primeira, segunda ou terceira ordem e localizados na parte alta da bacia,
onde o efeito da área não controlada por estes reservatórios é maior em bacias de maior porte.
O reservatório virtual RPA, de acordo com
sua regra de operação, limita-se a representar ape-

CONCLUSÃO
A geração de séries de vazões, utilizando
modelagem hidrológica, em locais com alto grau de
saturação de reservatórios superficiais artificiais
exige uma análise diferenciada com o uso de modelos de transformação chuva-vazão que levem em
consideração o efeito causado por estes reservatórios
na geração dos deflúvios da bacia em estudo.
A inserção de um reservatório matemático
com as características de operação representativas
do comportamento da pequena açudagem do ambiente semi-árido, com a altura desse reservatório
virtual sendo um parâmetro calibrável (hRPA), vem a
ter uma representação mais realista da física destes
processos sem comprometer a parcimônia do modelo original.
Sendo o SMAP-RPA uma ampliação do modelo SMAP em sua versão mensal, os resultados obtidos utilizando as bacias de contribuição de 18 estações fluviométricas localizadas no Estado do Ceará
apresentou, como era de se esperar, ganho na eficiência do ajuste entre as séries de vazões observadas e
calculadas para as bacias com “hRPA” não nulo e
comportamento idêntico ao do SMAPm quando tal
parâmetro é igualado a zero.
No entanto, o ganho de eficiência na calibração apesar de pequeno, assim como a variação
nos parâmetros calibráveis “Sat” e “PEs”, o modelo
SMAP-RPA conseguiu identificar de forma bastante
realista a capacidade de armazenamento em pequenos reservatórios das bacias hidrográficas onde o
“hRPA” é não nulo.
De acordo com as análises do comportamento do parâmetro “hRPA” verificou-se que este
apresenta pouca sensibilidade em termos de variabilidade do coeficiente de Nash-Sutcliff diante das
grandes variações de “hRPA” imposta ao modelo.
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Bacias do Semi-Árido Cearense”. In: Anais do IX
Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. Salvador. 2008.

Verificou-se uma estreita relação entre o parâmetro
“hRPA” e a área da respectiva bacia hidrográfica. Os
valores de “hRPA” não nulos são observados nas bacia
hidrográficas com área inferiores a 5.000 km2.
Assim, verificou-se que a medida de tal parâmetro é relevante para bacias de menor porte. Tal
afirmação possui explicação física, pois os pequenos
barramentos estão em rios de primeira, segunda ou
terceira ordem e localizados na parte alta bacia,
onde o efeito da área não controlada por estes reservatórios é maior em bacias de maior porte.
Portanto, os autores aconselham a utilização
deste modelo, pois com o acréscimo de um parâmetro na calibração automática pode-se avaliar a interação da pequena açudagem com a geração de deflúvios em uma bacia hidrográfica e caso este parâmetro venha a possuir valor calibrado nulo não há
perda na eficiência e representatividade dos resultados com relação a versão original do modelo.
Como recomendação para ampliação deste
assunto em trabalhos futuros sugere-se a análise da
representação na modelagem hidrológica dos reservatórios de médio e grande porte submetidos a uma
sazonalidade marcante em termos de precipitação e
altos índices de evaporação.
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which are small reservoirs of an intra-annual nature.
Those small reservoirs make modeling difficult.
In this paper we propose a change to the structure of the
SMAP model aiming to explicitly incorporate the representation of small damming. This representation is done by
inserting a reservoir into the mathematical model with the
operating characteristics which are representative of small
damming behavior. The dimension of that reservoir is a
gradable parameter (hRPA) aiming to identity the effect of
this intra-annual regularization.
The proposed model, SMAP-RPA, consists of expanding the
SMAP model in its monthly version. Therefore, determining the results from the RPA component improves the model’s performance and makes it more realistic when compared
to SMAPm's performance. As a result, in cases where the
dams in the hydrographic basin do not produce significant
variation in the hydrograph, the “hRPA” parameter is null
and the SMAP-RPA operation is the same as in SMAPm.
Aiming to ascertain the proposed model's validity, we developed a case study by formulating two scenarios according to the flow rate series and the characteristics of 18 hydrographic basins located in the state of Ceará. The results
support the efficiency of small damming representation and
the ensuing efficiency improvement in the adjustments to
observed and calculated series. In this paper we have also
noticed an important scale effect. The basins which were
affected most by small damming were those with a drainage
area of less than 5,000 km2. The impact of this small
damming on larger scale basins is not detected by the model, which makes the “hRPA” parameter null.
Key-words: hydrological modeling; intra-annual reservoirs;
SMAP-RPA.
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RESUMO
Estradas rurais não pavimentadas podem constituir-se em importante fonte de geração de sedimentos em uma bacia
hidrográfica. Neste trabalho, foram simuladas as erosões dos solos provocadas pela precipitação e pelo escoamento superficial
simulados em estradas rurais não pavimentadas. Foram obtidas erosões em parcela com escoamento distribuído e em canais
com escoamentos concentrados. Nas parcelas, com 1 m2, implantadas em estradas rurais, no município de Lontras, SC, foi
empregado um simulador de chuva e, no canal, foram gerados escoamentos com vazões controladas. Para os escoamentos,
foram determinadas as características hidráulicas, como altura da lâmina de água, tensão de cisalhamento e potência do
escoamento. Para os sedimentos, foram determinadas as concentrações em suspensão, as cargas em suspensão e de arraste e
as composições granulométricas dos sedimentos transportados por arraste. As concentrações das erosões nas parcelas e nos
canais foram da mesma ordem de grandeza. As cargas transportadas por arraste foram muito superiores àquelas transportadas em suspensão. No canal, foi obtido maior percentual de areia na composição dos sedimentos transportados. Na erosão
laminar, a composição variou em função do tipo de estrada. O trabalho fornece elementos importantes para a modelagem de
base física de processos erosivos.
Palavras-chave: erosão em estradas, simulação de chuva, transporte de sedimentos.

(2003) afirmam que estradas rurais consideradas
adequadas são aquelas que possuem um desenho
adequado da plataforma, sendo composta pela pista
de rolamento, pela faixa lateral/acostamento e pela
sarjeta, infra-estrutura de drenagem corrente (bueiros) e superficial, e revestimento primário em toda
extensão com material de qualidade e com espessura suficiente para suportar o tráfego. Uma vez as
estradas construídas fora dos padrões técnicos adequados muitas vezes podem ocasionar problemas
graves relacionados à captação, à condução e ao
deságue concentrado da enxurrada em determinados pontos do terreno, fatores esses que contribuem
com o processo erosivo podendo influenciar na
queda da produtividade, no assoreamento de cursos
d’água e na perda de valores estéticos e paisagísticos
(GONÇALVES, 2002). Segundo Arruda (1997), o
principal agravante é que a maioria das estradas
rurais é aberta pelos próprios proprietários das terras, baseando-se apenas em sua estrutura fundiária e
nas facilidades do terreno. Uma vez que as estradas
são construídas fora dos padrões técnicos adequados, muitas vezes as atividades de manutenção tendem a ser realizadas também sem critério e técnicas
adequadas. Estradas mal planejadas funcionam co-

INTRODUÇÃO
Em bacias com uso predominantemente agrícola, as erosões ocorrem em áreas com agricultura, pastagens, florestas e com estradas. Em geral, as
estradas não são pavimentadas e podem ser uma
fonte importante de produção e transporte de sedimentos da bacia (CORRÊA e DEDECEK, 2009).
Para Elliot e Hall (1997), os três efeitos dominantes
das estradas no ambiente são a alteração do escoamento superficial das bacias hidrográficas, a perda
de massa e a erosão superficial. Esses efeitos podem
afetar os componentes dos sistemas ambientais, em
especial o meio biótico.
Bertolini et al. (1993) consideram que as estradas rurais são vias de acesso essenciais para as
comunidades, pois é através delas que se dá o escoamento da produção agrícola, o transporte de matérias-primas e o acesso da população rural aos mercados e serviços essenciais. Baesso e Gonçalves
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franco-argilosos foi cerca de nove vezes maior que o
das estradas constituídas por solos com partículas
maiores (solo pedregoso). Garcia et al. (2003) demonstraram que o volume escoado é mais afetado
pelo comprimento do segmento enquanto a produção de sedimentos era mais influenciada pela declividade da rampa.
Segundo Silveira e Salvador (2000) o uso de
chuvas naturais no desenvolvimento de pesquisas é
oneroso e demorado. Por esse motivo, preconiza-se
o uso de simuladores de chuva, que permitem controlar as características relativas à intensidade, duração e frequência da precipitação, mantendo as condições similares às da chuva natural.
O objetivo deste trabalho foi estimar a perda
de solo em estradas rurais principais e de acesso às
lavouras, através da produção de sedimentos devido
à chuva e ao escoamento da água. A produção de
sedimentos pela erosão laminar e em canais em
parcelas instaladas em estradas rurais da bacia. As
estradas rurais principais são utilizadas pela comunidade da bacia do Ribeirão Concórdia para tráfego
de veículo, interligando propriedades, estas são
mantidas pela prefeitura municipal, e servem como
escoadouro da produção agropecuária. As estradas
de acesso às lavouras são utilizadas unicamente pelos
proprietários no seu processo produtivo.

mo carreadores de sedimentos, tornando-se as principais fontes de erosão responsáveis pelo assoreamento de rios, deslizamentos e quedas de barreiras,
interrupção de corredores naturais de dispersão e
deslocamento de animais silvestres.
A erosão do solo é composta de três fases. A
primeira é a da desagregação quando as partículas
do solo são deslocadas pela energia do impacto das
gotas de chuva ou pela tensão de cisalhamento produzida pela lâmina de água do escoamento superficial. A segunda é a do transporte das partículas desagregadas desde o ponto que sofrem o desprendimento até um local onde ocorre a deposição, que
constitui a terceira fase. Esta terceira fase ocorre
quando a carga de sedimentos transportados excede
a sua capacidade de transporte do escoamento de
água. O transporte pode ocorrer de forma distribuída em entre sulcos (CASSOL et al., 2004) ou concentrada em sulcos ou canais (Cantalice et al., 2005).
Em estradas não pavimentadas, pode ainda ser considerada como fonte de produção de sedimentos a
interface do rodado dos veículos e o leito da estrada
e o movimento de terra advindo da manutenção das
estradas.
Várias pesquisas contribuíram para o entendimento e avaliação da desagregação de solos em
áreas rurais, incluindo-se áreas agrícolas, pastagens e
florestas (OWOPUTI e STOLTE, 1995). As estradas
com leito carroçável em terra podem contribuir com
cargas significativas de sedimentos finos e grosseiros,
e este leito em terra pode limitar a infiltração da
água no solo, acarretando no acréscimo da taxa de
produção de sedimentos na bacia (ZIEGLER e GIAMBELLUCA, 1997). Santos et al. (2000) mostraram que a cobertura vegetal, declividade do terreno,
comprimento da rampa e intensidade da chuva
influenciam na taxa de erosão laminar da superfície
do solo.
Cao et al. (2009) mostram que as condições
dos escoamentos nas estradas possibilitam a geração
de taxa de erosão superior às das áreas agrícolas.
Tuchy (1982) determinou que o volume de erosão
antes da abertura de uma estrada florestal era de 30
kg ha-1ano-1, e durante o processo de construção
da estrada, o volume erodido aumenta até cem
vezes. Após a abertura e a posterior compactação da
estrada , o volume erodido se estabilizou em 120
kg ha-1ano-1.
Luce e Black (1999) propõem que em estradas de uso florestal, os sedimentos estão relacionados com outros fatores: comprimento de rampa,
declividade, tipo de solo, cortes de taludes etc. Os
autores observaram ainda que a produção de sedimentos em estradas cobertas com solos de textura

MATERIAL E MÉTODOS
As etapas deste trabalho compreendem a
simulação de erosão em dois dispositivos experimentais implantados em estradas rurais, do tipo
principal e de acesso às lavouras. Um dispositivo é
constituído de parcela experimental, para simulação
de erosão laminar superficial e o outro para simulação da erosão em canal. Foram aplicadas chuvas
geradas com um simulador instalado sobre as estradas. A lâmina de água do escoamento no canal foi
controlada pela vazão aplicada na entrada. Foram
quantificados os sedimentos transportados em suspensão e por arraste.
As estradas rurais estão situadas na bacia do
ribeirão Concórdia, localizada no município de
Lontras, SC. A bacia situa-se entre as latitudes
49°31’00” e 49°27’00” e as longitudes de 27°12’00” e
27°09’30”. A precipitação média anual é compreendida entre 1600 e 1800 mm, sem estação seca definida. Os solos predominantes desta bacia são Cambissolos e Argissolo Vermelho-Amarelo, este último,
o tipo de solo no qual foi realizado o experimento.
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Nas estradas principais da bacia do ribeirão
Concórdia são realizadas obras para a sua manutenção constantemente. A atividade de manutenção
limita-se a reposição do revestimento primário, e
posterior reconformação da pista de rolamento,
utilizando-se uma motoniveladora. Para a reposição
do revestimento primário, a prefeitura municipal
geralmente utiliza material proveniente de uma
pedreira situada na região de Suíte Intrusiva Subida
(SCHOENINGER, 2006), que é composta por rochas graníticas. Por outro lado, nas estradas de acesso, os proprietários rurais não desenvolvem ações
específicas de manutenção e conservação.

Sobre a parcela, foi instalado um simulador
de chuva oscilatório, com bico aspersor, semelhante
ao descrito por Meyer e Harmon (1979), localizado
a 2,4 m acima da superfície do solo. Foi utilizado um
bico tipo Veejet 80-100 e operado com pressão constante, aferida por meio de um manômetro. A altura
de precipitação simulada foi medida com um pluviômetro Davis® colocado, ao acaso, ao lado da parcela. O pluviômetro é acoplado a um datalogger registrador Novus®, com aquisição dos dados em intervalos de 5 min. Além deste acompanhamento contínuo da chuva, no final da simulação, foi instalado
sobre a parcela um tanque de alumínio. O tanque
possui formato quadrado, com 1,10 m de lado, altura de 0,10 m e espessura da parede de 0,001 m. A
coleta da precipitação ocorreu durante uma duração de 5 min. As alturas de chuva medidas com o
pluviômetro e com o tanque foram comparadas,
visando identificar eventuais erros.
Para a estimativa da produção de sedimentos em canais, foi construído um sistema coletor
(Figura 2), semelhante ao apresentado por Gonçalves (2008), constituído por duas chapas de aço galvanizado, de 0,20 m de altura e 1,10 m de comprimento, uma caixa de coleta de 0,05 m de largura e
0,30 m de comprimento. A caixa de coleta foi posicionada na extremidade inferior do canal experimental.
Ela foi construída com chapas galvanizadas
e dois sistemas de filtragem a fim de reter os sedimentos transportados. As chapas foram instaladas
no leito carroçável da estrada, formando um canal
de escoamento, com largura de cerca de 0,06 m. As
placas foram enterradas cerca de 0,05 m no solo,
para condução do escoamento superficial até a caixa
de coleta. A declividade do canal foi determinada
com um nível de bolha. A água foi aplicada a montante do canal, através de um reservatório de nível
constante, com capacidade de 50 L. A saída da água
foi controlada com orifícios com diâmetro variando
de modo a fornecer vazões variáveis para cada ensaio. As vazões variaram entre 1,217 e 9,214 L s-1.
A altura da lâmina de água no canal foi medida com réguas instaladas em três pontos do canal:
a 0,15 m do ponto de alimentação, na metade do
canal e a 0,15 m da caixa de coleta. A vazão escoada
na caixa coletora foi medida pelo método volumétrico, com o auxílio de um recipiente de 0,920 L. Foi
utilizado um cronômetro para medição do tempo
de enchimento do recipiente, de modo a determinar a vazão escoada.

Dispositivos Experimentais
Para a estimativa de produção de sedimentos por erosão laminar, foram utilizadas parcelas de
1m² (Figura 1), implantadas em uma das bandas de
tráfego do leito carroçável da estrada não pavimentada. A delimitação das parcelas foi realizada através
do emprego de três chapas de aço galvanizado de 1
m de comprimento e 0,20 m de altura, acopladas a
uma caixa coletora com 1 m de comprimento. As
chapas foram cravadas no solo acerca de 0,05 m.
A caixa coletora foi construída com chapas
de aço galvanizado, com largura de 0,20 m e altura
de 0,12 m. Em um dos lados, foi realizada uma abertura, com altura de 0,05 m e 1 m de comprimento,
por onde era coletado o escoamento superficial e os
sedimentos transportados. A superfície a montante
da caixa foi fechada e a jusante foi mantida aberta,
de modo a permitir a medição da vazão pelo método volumétrico e a coleta de amostras de água e
sedimento (Figura 1).

Figura 1 - Parcela experimental para erosão laminar
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chuva, empregam diferentes intensidades (BERTOL
et al., 2007; MORI et al., 2009).
As medições de vazões e as coletas de amostras sedimentos foram realizadas com intervalos de
tempo de 5 min, sendo a primeira efetuada imediatamente após o início do escoamento superficial. A
declividade da parcela da estrada principal, medida
no seu interior, apresentou valor médio de 12,4% e
a da estrada de acesso foi de 14,3%.
Foram realizadas duas séries de ensaios em
canais na estrada principal e duas na estrada de
acesso. Uma série de ensaio é constituída pela simulação de três vazões diferentes, no qual em cada
simulação o canal era realocado, sendo instalado
imediatamente ao lado do anterior. Cada ensaio
teve a duração de tempo de 20 min. As medições de
lâmina de água no canal e da vazão escoada na caixa
coletora foram realizadas nos instantes de tempo de
0, 5, 10, 15 e 20 min. Os canais apresentaram declividades médias variando de 10,8 a 15,8%.
Hidráulica dos escoamentos
Os escoamentos de água no canal e na parcela são descritos pelas equações de Manning. Com
as vazões medidas na saída da caixa coletora, foram
estimadas as rugosidades no canal, a velocidade de
cisalhamento, a tensão de cisalhamento e a potência
do escoamento. A rugosidade foi determinada pelo
coeficiente de Manning através da expressão (equação 1):
Figura 2 — Dispositivo experimental em canal
para erosão em sulco

A.R 2 / 3 .I 1 / 2
n
Q

Ensaios

(1)

onde n é o coeficiente de rugosidade de Manning
(s m-1/3), A é a área da seção transversal de escoamento (m2), R é o raio hidráulico do escoamento
(m), I é a declividade (m m-1) e Q é a vazão escoada
no canal (m3 s-1).
Com as características hidráulicas das seções
transversais do canal e do escoamento foram determinadas a velocidade de cisalhamento(Equação 2),
parâmetro que tem sido relacionado ao início de
formação de sulcos (RAUWS, 1987), a tensão de
cisalhamento (Equação 3) e a potência do escoamento (Equação 4), através das seguintes expressões
(KNAPEN et al., 2007):

Os ensaios com simulação de chuva nas parcelas, em cada um dos tipos de estrada, foram realizados com intensidade constante, durante um intervalo de tempo de 40 min, no qual pôde-se observar a
constância do escoamento superficial. Foram simuladas as intensidades de 136 e 176 mm h-1, aplicadas
distintamente em cada ensaio. Estas intensidades
correspondem às chuvas intensas com períodos de
retorno da ordem de 2,3 e 7 anos, de acordo com a
equação intensidade-duração e frequência, da estação pluviométrica Rio do Sul, código ANA
02748008, estabelecida por Back (2002), situada no
município vizinho, distante aproximadamente 10
km da área do experimento. Além deste aspecto,
ressalta-se que outros estudos com simulação de

- velocidade de cisalhamento:

u* 
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- tensão de cisalhamento:

  RI

RESULTADOS E DISCUSSÃO
(3)

Simulação em canais
A Tabela 1 apresenta as características hidráulicas dos escoamentos nos canais e os esforços
exercidos sobre o solo e as partículas transportadas.
As vazões variaram entre 1,217 e 9,214 L s-1. Valores
de vazões nesta ordem de grandeza foram simulados
por Franti et al. (1999) e Cao et al. (2009). Os coeficientes de rugosidade de Manning calculados variaram entre 0,015 e 0,040 s m-1/3. As variações destes
coeficientes são resultantes das heterogeneidades do
leito carroçável das estradas. Cantalice et al. (2005)
obtiveram coeficientes de rugosidades de Manning
cerca de duas vezes mais elevados em sulcos de solos
agrícolas do tipo franco-argilo-arenoso.
A tensão de cisalhamento está associada à
desagregação das partículas da estrada pelo escoamento. A tensão de cisalhamento variou entre 2,185
e 8,093 Pa. Knapen et al. (2007) mostram que nos
ensaios em laboratório e em campo com escoamentos concentrados, a tensão de cisalhamento tem sido
adotada entre 0 e 192 Pa. A taxa de desagregação
das partículas ocorre a partir de uma tensão de cisalhamento crítica. Hanson e Simon (2001) determinam uma relação entre a tensão de cisalhamento
crítica e a erodibilidade do solo. Os autores utilizaram tensão de cisalhamento variando entre 0,38 e
400 Pa, demonstrando que a tensão crítica pode
variar de até 6 ordens de grandeza. Cao et al. (2009)
determinaram os valores de tensão crítica de 2,12 Pa
para estradas principais e de 6,68 Pa para estradas
secundárias.
A Tabela 2 apresenta as concentrações médias em suspensão e as cargas de sedimentos transportados em suspensão e por arraste, bem como a
granulometria dos sedimentos transportados por
arraste. As concentrações médias dos ensaios obtidas
variaram entre 0,313 e 16,187 g L-1. Estas concentrações foram relacionadas com as características hidráulicas do escoamento. No entanto, os coeficientes de determinação obtidos foram baixos, indicando baixa correlação entre eles.
As cargas de sedimentos transportados em
arraste nos ensaios variaram entre 15,301 e
121,574 g. Em suspensão, a carga foi bastante inferior, tendo variado entre 0,013 e 1,349 g. A relação
entre elas foi da ordem de 100 vezes. A análise granulométrica foi realizada nas estradas para identificar as diferentes proporções entre areia, silte e argila, pois estes materiais possuem características que
podem influenciar diferentemente as condições
físicas das estradas. Segundo Santos et al. (1985), a

- potência do escoamento:

  RQ

(4)

onde u* é a velocidade de cisalhamento do escoamento (m s-1),  é a tensão de cisalhamento produzido pelo escoamento superficial (Pa),  é a potência do escoamento (kgf m s-1), g é a aceleração da
gravidade (m s-2),  é o peso específico da água (N
m-3), R é o raio hidráulico do escoamento (m) e I é
a declividade (m m-1).
As características hidráulicas das parcelas foram determinadas a partir dos coeficientes de rugosidades estimados nos canais, nos quais foram medidas as vazões e as alturas das lâminas de água escoadas. A altura da lâmina de água foi determinada
com a expressão de Braida e Cassol (1999), apresentada para estimativa do coeficiente de rugosidade de
Manning (Equação 5). Assim, a equação é expressa
por:

 q .n 
h   1/2 
 I


3 / 5

(5)

onde h é a altura da lâmina de escoamento (m), q
é a vazão escoada por unidade de comprimento
(m2 s-1), n é o coeficiente de rugosidade de Manning
(s m-1/3) e I é a declividade da parcela (m m-1).
Avaliação dos sedimentos
Os sedimentos coletados nas calhas de coleta foram avaliados em termos da massa total depositada e granulometria. A massa total foi determinada
pela pesagem do material, após secagem em estufa à
temperatura de 50 a 60°C, até peso constante. A
análise granulométrica foi realizada pelo método do
tamisamento seco (peneiramento) até o diâmetro
de 0,62 μm (areias) e o da pipeta, para obtenção das
frações de silte e argila, descritas pela NBR 7181/84
(ABNT, 1984).
A concentração de sedimentos em suspensão foi determinada através da relação entre a massa
de sedimentos e o volume da amostra de água coletada através da caixa coletora.
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Tabela 1 - Características hidráulicas do escoamento nos canais (Q — vazão, A — área, P — perímetro, R — raio hidráulico,
n — coeficiente de rugosidade,  tensão de cisalhamento, u* - velocidade de cisalhamento,  - potência do escoamento)
Q

A

P

R

n



u*



(L min-1)

(cm²)

(cm)

(mm)

(s m-1/3)

(Pa)

(m s-1)

(kg m s-1)

1

2,141

1,517

6,967

2,177

0,028

3,380

0,058

7,80x10-5

2

5,267

3,304

7,517

4,396

0,040

6,825

0,083

3,90x10-4

3

7,421

4,035

7,742

5,213

0,039

8,093

0,09

6,40x10-4

4

1,217

1,450

7,650

1,895

0,038

2,246

0,047

3,80x10-5

5

4,552

2,600

8,650

3,006

0,025

3,562

0,06

2,30x10-4

6

7,215

3,963

7,167

5,530

0,036

6,553

0,081

6,60x10-4

7

1,704

1,438

6,250

2,300

0,029

2,443

0,049

6,50x10-5

8

5,188

2,588

6,650

3,891

0,024

4,133

0,064

3,40x10-4

9

9,214

3,958

7,517

5,266

0,026

5,594

0,075

8,10x10-4

10

2,566

1,261

7,076

1,782

0,015

2,185

0,047

7,60x10-5

11

4,966

2,286

6,967

3,281

0,022

4,021

0,063

2,70x10-4

12

8,127

3,466

7,456

4,649

0,025

5,699

0,076

6,30x10-4

Ensaio

Tabela 2 - Características dos sedimentos nos ensaios de erosão em canais
Carga em
Concentração em Carga
em
arraste
suspensão (g L-1)
suspensão (g)
(g)

Areia

Silte

Argila

(g kg-1)

(g kg-1)

(g kg-1)

1

1,308

0,095

38,893

664,80

121,00

214,20

2

5,341

0,490

82,422

707,71

106,00

186,29

3

1,965

0,244

15,301

602,27

126,50

271,23

4

2,431

0,046

52,611

736,43

97,50

166,07

5

4,728

0,326

90,703

676,89

81,50

241,61

6

2,333

0,561

77,281

857,70

56,50

85,80

7

7,076

0,190

111,168

816,90

103,50

79,60

8

16,187

1,349

105,128

923,73

72,50

3,77

9

3,030

0,931

76,260

874,19

108,00

17,81

10

0,313

0,013

121,574

616,68

215,50

167,82

11

2,758

0,196

23,531

695,78

107,50

196,72

12

3,166

0,534

35,580

660,34

190,00

149,66

Ensaio

argila possui característica ligante, o que a torna um
material fundamental para estradas de terra, enquanto o silte possui características técnicas pouco
satisfatórias que podem ocasionar problemas como:
baixa capacidade de suporte, formação de atoleiros
e excesso de pó.
Segundo Luce (1997), as superfícies das estradas são altamente compactadas, possuindo alta

densidade de massa e pouco ou nenhum espaço
poroso, excedendo rapidamente a capacidade de
infiltração do solo, mesmo em baixas intensidades
de chuva. O corte da camada superficial da estrada
para regularizar imperfeições, que é feito regularmente, gera um material que, desagregado, permanece na superfície em toda a extensão da estrada,
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na estrada de acesso foram superiores àquelas da
estrada principal. Isto implicou em cargas em suspensão transportadas na estrada principal superiores
àquelas da estrada de acesso. Na estrada de acesso, a
carga em suspensão foi de até 80,726 g, enquanto na
estrada principal, o transporte para a maior intensidade de chuva aplicada foi de 24,13 g.
Quando analisados em termos da carga de
arraste, os valores foram completamente invertidos;
i.e., na estrada principal, as cargas totais foram superiores àquelas da estrada de acesso, mas em ambos
os casos, as cargas foram superiores a 540 g. Comparando-se a carga de arraste com aquela em suspensão, observa-se que a primeira é superior a segunda,
variando entre 7 e 57 vezes. Na estrada principal, a
carga de arraste é cerca de 50 vezes superior àquela
da carga em suspensão.

Simulação nas parcelas
A Tabela 3 apresenta as características hidráulicas resultantes das chuvas simuladas nas duas
estradas. As vazões médias escoadas na estrada principal foram inferiores àquelas da estrada de acesso,
devido a diferença de declividade das parcelas. No
entanto, as lâminas de água escoadas na estrada
principal foram superiores aquelas da estrada de
acesso. Elas variaram entre 0,454 e 0,590 mm. Estes
valores são similares aos obtidos por Cassol et al.
(2004) que simularam a erosão entressulco de solos
agrícolas. Como consequência, as velocidades médias do escoamento na estrada principal foram menores do que as da estrada de acesso. Estas diferenças entre as estradas estão associadas aos coeficientes
de rugosidades empregados para a estimativa das
lâminas de águas escoadas sobre as parcelas. As tensões de cisalhamento variaram entre 0,636 Pa, na
estrada de acesso, e 0,716 Pa, na estrada principal.
Nas Figuras 3 e 4, são apresentadas as vazões
escoadas e as concentrações de sedimentos em suspensão na estrada principal e na de acesso, respectivamente. As vazões escoadas são proporcionais às
intensidades da precipitação aplicada. Na Tabela 3
são apresentadas as características hidráulicas médias dos escoamentos nas simulações na estrada
principal e na de acesso. Na estrada principal, as
vazões escoadas foram cerca de 8% superiores àquelas da estrada de acesso.
As lâminas de água calculadas na estrada
principal foram superiores àquelas da estrada de
acesso. Elas variaram entre 0,454 e 0,590 mm.
A diferença nas lâminas de água gerou velocidades mais elevadas na estrada de acesso. Em contrapartida, as tensões de cisalhamento na estrada
principal foram pouco superiores àquelas da estrada
de acesso. Os valores estiveram compreendidos entre 0,636 e 0,716 Pa.
A Tabela 4 apresenta as características dos
sedimentos gerados com simulação de chuvas na
estrada principal e na de acesso. Observa-se que as
concentrações médias dos sedimentos em suspensão

Vazão (P = 136 mm h-¹)
Concentração (P = 136 mm h-¹)
0,060

Vazão (P = 173 mm h-¹)
Concentração (P = 173 mm h-¹)
35000
30000

Vazão (L s-¹)

0,050

25000

0,040

20000
0,030
15000
0,020

10000

0,010

Concentração (mg L-¹)

potencializando a produção de sedimentos ao longo
do tempo.
Através da composição granulométrica dos
sedimentos transportados em arraste, verifica-se que
o percentual de areia é superior a 60%, chegando
ao máximo de 92% no oitavo ensaio. O percentual
de argila foi em média de 15%. As composições
granulométricas poderiam ser explicadas pelas tensões de cisalhamento geradas e também pela potência de escoamento produzida.
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Figura 3 - Vazões e concentrações na estrada principal
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Figura 4 - Vazões e concentrações na estrada de acesso
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Tabela 3 - Características hidráulicas médias dos escoamentos nas simulações na estrada principal e na de acesso

Características hidráulicas

Estrada principal
P = 136
P= 173
mm h-1
mm h-1

Estrada de acesso
P = 136
P= 173
mm h-1
mm h-1

Vazão (L s-1)

0,0361

0,0425

0,0442

0,0432

0,535

0,590

0,461

0,454

0,0675

0,072

0,0958

0,0948

Altura da lâmina de água (mm)
-1

Velocidade (m s )

0,650

Tensão de cisalhamento (Pa)
-1

Potência do escoamento (kgf m s )

0,716
-5

1,94x10

0,645
-5

2,51x10

2,04x10

0,636
-5

1,97x10-5

Tabela 4 — Características dos sedimentos produzidos nas estradas

Características dos sedimentos

Estrada Principal
P = 136
P=173
mm h-1
mm h-1

Estrada de acesso
P = 136
P= 173
mm h-1
mm h-1

Concentração em suspensão (g L-1)

7,238

3,564

15,929

6,117

Carga em suspensão (g)

24,130

13,849

80,726

23,697

Carga de arraste (g)

1158,853

795,280

540,780

571,910

-1

Areia (g kg )

674,560

642,380

113,930

260,480

Silte (g kg-1)

269,940

268,620

621,570

534,020

Argila (g kg-1)

55,500

89,000

264,500

205,500

A taxa de produção estimada de sedimentos na estrada principal foi de 5,40 e 5,71 t ha-1. Na
estrada de acesso, os valores encontrados foram de
7,95 e 11,59 t ha-1. Ramos-Scharrón e MacDonald
(2005) conduziram um experimento em que a
produção de sedimento foi relacionada com o
total de precipitação e a declividade dos segmentos
de estradas, e encontraram taxas de produção
anual de sedimentos para estradas tipicamente
niveladas e não niveladas com 10% de declividade
e uma precipitação anual de 115 cm ano-1 de 110 t
ha-1 ano-1 e 64 t ha-1 ano-1, respectivamente. Esses
autores concluíram que a taxa de produção de
sedimento para estradas niveladas aumenta exponencialmente com o aumento da declividade do
segmento. MacDonald et al. (2001) estudaram a
perda de sedimentos em parcelas instaladas em
encostas vegetadas, em estradas e em taludes. Nos
ensaios de estradas, o escoamento superficial ocorreu quando a precipitação excedeu 6 mm. Os autores observaram, ainda, a produção de sedimentos na estrada e a estimativa foi de 1 a 74 t ha-1
ano-1.

Destaca-se também que na estrada principal, o percentual de areia foi superior a 64%, enquanto na estrada de acesso, esta fração foi inferior
a 26%. Na estrada de acesso, o silte foi a fração de
sedimentos com maior percentual, 62% para a
precipitação com intensidade de 136 mm h-1 e de
53% para a precipitação com intensidade de
173 mm h-1. A diferença nas composições granulométricas dos sedimentos transportados pode
estar relacionada ao grau de consolidação do leito
da estrada. Na estrada principal, o leito é mais
consolidado e gerou sedimentos mais grosseiros.
Na estrada de acesso, o leito é menos consolidado
e o transporte foi de sedimentos mais finos. Os
resultados da composição granulométrica corroboram com Reid e Dunne (1984), que afirmam que a
maior porção do sedimento produzido na superfície das estradas é de tamanho inferior a 2 mm.
Reineck e Singh (1980) observaram que,
para materiais grosseiros, o início da movimentação depende da velocidade. Entretanto para materiais finos (d < 0,1 mm), devido à ação de forças
coesivas, essa relação não é válida e a energia ne-
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cessária para iniciar a movimentação dos grãos
aumenta com a redução do tamanho deles. Estes
autores relatam, ainda, que as partículas iniciam o
seu movimento quando as forças produzidas pelo
escoamento excedem as forças, gravitacional e
coesiva, destas partículas. Desta forma, alguns solos
argilosos necessitam de mais energia para que suas
partículas iniciem a movimentação do que solos
arenosos, porém, uma vez em movimento, a areia
será sedimentada mais rapidamente do que a argila.

Bartolomeu, Viçosa, Minas Gerais. Viçosa: UFV,
1997.
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BAESSO, D. P.; GONÇALVES, F. L. R. Estradas
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A simulação de chuva e de escoamento sobre superfícies de estradas rurais permite estabelecer algumas conclusões apresentadas a seguir.
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1. Em canais, as cargas de sedimentos transportadas por arraste foram muito superiores àquelas transportadas em suspensão,
sendo da ordem de 100 vezes. A areia
constituiu-se na principal fração da composição granulométrica dos sedimentos
transportados por arraste.
2. As concentrações e as cargas em suspensão
transportadas nas parcelas implantadas na
estrada de acesso foram superiores àquelas
da estrada principal. No entanto, em relação ao transporte por arraste, as quantidades foram invertidas. Isso resultou em taxas de produção de sedimentos na estrada
de acesso cerca de 1,7 vezes superior aquela da estrada principal.
3. A areia constituiu-se na maior fração granulométrica presente no sedimento em
suspensão da erosão laminar na estrada
principal enquanto na estrada de acesso
foi o silte.
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Estimation Of Sediment Yield On Rural Roads
Under Simulated Rainfall And Runoff Conditions
ABSTRACT
Unpaved rural roads can be an important
source of sediment generation in a watershed. In this
study, the soil erosion caused by rainfall and runoff was
simulated. Erosion runoff was simulated on plots with
distributed flows and in channels with concentrated
flows. For the plots, a rainfall simulator was employed
and the channel flows were generated with controlled
outflow. The hydraulic characteristics of the flows, such
as water depth, shear stress and flow power, were measured. With respect to the sediments, the suspended solids
concentrations, the suspended and drag loads and the
granulometric composition of sediments transported by
drag were determined. The concentrations of erosion on
the plots and in the channels were of the same order of
magnitude. The loads carried by drag were much higher
than those carried in suspension. In terms of the composition of the carried sediment, the highest percentage of
sand was observed in the concentrated flow. In the distributed erosion, the composition varied according to the
type of road. This study provides important physical
elements for modeling soil erosion in watersheds.
Key-words: Road erosion, rainfall simulation, sediment
transport.
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RESUMO
Um dos principais temas no estudo de secas é como definir esse fenômeno, qualitativa e quantitativamente. Por meio
de um índice de seca, o Standardized Precipitarion Idex ou Índice de Precipitação Padronizada (SPI), buscou-se caracterizar
quantitativamente o fenômeno para a bacia do alto São Francisco, utilizando-se para o cálculo do SPI técnicas de análise
regional de freqüência com momentos-L. Foi calculado o SPI-7 no período de abril a outubro, escala que pode ser apropriada
para caracterização de secas agrícolas na região. Por meio da análise regional foram estimados limiares de precipitação
capazes de caracterizar tanto períodos secos quanto períodos chuvosos na região referentes ao intervalo de abril a outubro. O
uso da análise regional no cálculo do SPI aprimora sua estimativa, a qual pode ser comprometida pelo tamanho reduzido
das amostras disponíveis para o cálculo do índice a partir de métodos convencionais de estimativa de parâmetros.
Palavras-Chave: Secas, Standardized Precipitarion Index, Regionalização, Index-flood, Momentos-L

Na
caracterização
quantitativa
desse
fenômeno, tem sido comum o uso de índices de
secas. Esses índices podem ser entendidos como um
valor numérico, muito mais útil do que dados brutos
de precipitação, vazão e outros indicadores de
disponibilidade hídrica. Nesse sentido, índices de
secas são úteis para gestores na medida em que
apresentam uma medida resumida da condição de
umidade em determinada localidade.
Dentre diversos índices que têm sido
utilizados para a caracterização de secas, destaca-se o
Standardized Precipitation Idex, ou Índice Precipitação
Padronizada, SPI (MCKEE, 1993). O uso do SPI tem
sido ampliado em todo mundo e será a base para
definição de limiares de secas neste trabalho. Os
atributos que justificam seu uso na caracterização
das secas são: sua base conceitual, uma vez que
reflete a diferença de chuvas ocorridas em relação a
uma condição tida como normal; sua versatilidade,
na medida em que pode ser calculado em diversas
escalas e períodos de tempo; o fato de o SPI ser
função apenas da probabilidade, o que permite que
se utilize a função de distribuição de probabilidades
que melhor se ajuste a amostra de dados de chuva; o
fato de o SPI ser capaz de caracterizar tanto
períodos secos quanto chuvosos; e o fato de ele se
adequar a qualquer variável hidrológica. Contudo, o
uso desse índice também apresenta limitações.

INTRODUÇÃO
A problemática da definição das secas tem
sido tema de freqüentes discussões na literatura.
Yevjevich (1967, apud MISHRA e SING, 2010)
observa que a diversidade de visões sobre o conceito
de secas é um dos principais obstáculos à
investigação do fenômeno. Mishra e Singh (2010)
enunciam alguns desses conceitos, destacando que
eles se alteram em função da variável utilizada para
descrever o fenômeno. Também Smakhtin e
Schipper (2008) propuseram-se a uma discussão
teórica sobre o tema, destacando a necessidade de
uma conceituação precisa com vistas a uma boa
gestão. Para os referidos autores, seca pode ser
compreendida como um fenômeno meteorológico,
temporário e recorrente, sendo resultante de
precipitações abaixo do normal para uma dada
região, para um dado período de tempo. Outros
autores, tais como McKee (1993) possuem opinião
semelhante. Para o interesse do presente estudo, a
conceituação de Smakhtin e Schipper (2008) se
mostra a mais adequada.
1

- Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

2

— CPRM — Serviço Geológico do Brasil
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fizeram uso de outras funções para o cálculo do SPI.
A partir do ajuste da distribuição de probabilidades,
a cada elemento da série ajustada é atribuída uma
probabilidade de não superação. Cada uma dessas
probabilidades de não superação é, por fim,
associada ao quantil correspondente da distribuição
normal padrão (média 0,0 e desvio-padrão 1,0). O
valor do quantil da distribuição normal padrão
associado à probabilidade calculada no período de
interesse é o valor do SPI para o mês em questão.
Por meio desse procedimento diversas
classes de SPI podem ser definidas. A classificação
aqui adotada é a mesma da formulação original,
considerando também situações chuvosas. A Tabela
1 mostra as classes de precipitação, bem como as
probabilidades de ocorrência de secas em cada uma
delas (Pclasse). Também são apresentadas as
probabilidades atribuídas à não superação dos
limites inferior e superior de cada classe de SPI
considerada, P (inf) e P (sup).

Mishra e Singh (2010) argumentam que a principal
delas é a necessidade de longos registros históricos
para seu cálculo consistente, o que nem sempre é
disponível.
Entende-se por limiar (threshold), o valor
limite abaixo do qual determinada região pode ser
considerada como estando numa situação de seca,
ou um valor acima do qual uma região pode ser
considerada como estando numa situação chuvosa,
em relação a uma condição de normalidade
definida. Para a estimativa desses limiares, foi
utilizada a técnica análise regional de frequências,
por meio do index-flood combinada com estimativas
de parâmetros de distribuições por meio de
momentos-L na região do alto São Francisco, no
período de sete meses de estiagem (abril a
setembro). Foram ajustadas as distribuições
generalizada logística e generalizada normal,
reparametrizações das ditribuições Logística e Lognormal, respectivamente, como descrito por
Hosking e Wallis (1997).
A importância do cálculo consistente desses
limiares reside no fato de que a caracterização
numérica das secas sempre foi um desafio. Pretendese contribuir com o estudo das secas reduzindo-se a
subjetividade na caracterização do fenômeno e
melhorando a qualidade da estimativa de limiares
característicos.

Tabela 1 - Classes de secas e probabilidades associadas
Classe

Limites SPI P (inf) P (sup) Pclasse

Seca Extrema (SE)

< -2,0

0,0%

2,3%

2,3%

Seca Severa (SS)

-2,0 a -1,5

2,3%

6,7%

4,4%

Seca Moderada (SM)

-1,5 a -1,0

6,7%

15,9%

9,2%

Seca Leve (SL)

-1,0 a 0,0

15,9%

50,0%

34,1%

Chuvoso Leve (CL)

0,0 a 1,0

50,0%

84,1%

34,1%

Chuvoso Moderado (CM) 1,0 a 1,5

84,1%

93,3%

9,2%

ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO NORMAL
PADRONIZADA — SPI

Chuvoso Severo (CS)

1,5 a 2,0

93,3%

97,7%

4,4%

Chuvoso Extremo (CE)

>2,0

97,7%

100,0% 2,3%

O SPI foi desenvolvido por McKee (1993)
com o intuito de contribuir para a definição
numérica de secas. Seu cálculo é baseado nas
probabilidades de superação de um determinado
volume precipitado acumulado. Para seu cálculo são
necessários dados de precipitação totais mensais.
Esses valores de precipitações mensais são somados
em escalas diversas, por exemplo, 3, 6, 12 ou 24
meses. A definição dessas escalas é arbitrada pelo
usuário do índice. Para determinado mês, por
exemplo, outubro, o SPI relativo a 7 meses (SPI-7) é
obtido a partir do somatório das precipitações ao
longo dos sete meses que antecedem outubro
(somatório de abril até outubro).
Esse conjunto de dados, resultantes do
somatório das precipitações ao longo dos meses é,
em seguida, ajustado a uma função densidade de
probabilidades. Na formulação original, McKee
(1993) utilizou a função Gamma. Outros autores

No presente trabalho, será realizado o
cálculo de limiares de precipitação, por meio da
análise regional de freqüência com momentos-L,
associadas às probabilidades mostradas na Tabela 1.
Esses limiares são relativos às probabilidades P (inf)
e P (sup) de cada uma das classes.

ANÁLISE REGIONAL DE FREQUÊNCIAS
A análise de freqüências visa estimar com
que periodicidade média determinado evento
recorre. A análise regional de freqüência visa
melhorar a confiabilidade da análise por meio da
utilização de informações ao longo de uma região
considerada homogênea, reduzindo as incertezas na
estimativa de parâmetros regionais. Além disso, a
análise regional permite a regionalização de
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da distribuição regional são calculados utilizando as
médias ponderadas dos momentos-L e das razões-L
amostrais das estações da região homogênea. As
médias são ponderadas pelo tamanho das séries, nj,
como mostrado nas equações 3 (a,b e c).

variáveis hidrológicas, ou seja, a estimação de
quantis característicos dessas variáveis onde não
ocorre monitoramento.
Os principais métodos utilizados na análise
regional de freqüência são: (i) métodos que
regionalizam eventos com determinado risco; (ii)
métodos que regionalizam parâmetros de
distribuições de probabilidades; e (iii) métodos que
regionalizam quantis adimensionalizados de
probabilidades, denominado “cheia-índice” ou
index-flood. O nome “cheia-índice” é usado porque as
primeiras aplicações do método por Dalrymple
(1960, apud HOSKING e WALLIS, 1997) foram na
análise de cheias. Contudo sua utilização não se
limita a esse tipo de evento.
Nos casos (ii) e (iii), a definição de regiões
homogêneas precede à análise. A condição para que
determinada região possa ser considerada
homogênea é que as distribuições de freqüência nos
locais que compõem essa região possam ser descritas
por distribuições de probabilidade idênticas, a
menos de um fator de escala. A etapa de definição
de regiões homogêneas é a etapa mais sujeita a
subjetividades dentro do processo de análise
regional de freqüências (HOSKING e WALLIS,
1997).
Para a delimitação dessas regiões, podem ser
utilizadas tanto estatísticas locais (momentos,
momentos-L, tendências nas curvas de freqüências
locais, correlação entre informações locais) bem
como
características
locais
(coordenadas
geográficas, altitude, relevo, clima, geologia,
isoietas). Formalmente, o método do index-flood
pode ser descrito pela equação 1.
,
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Em (3.a) r varia de 1 a 4 e em (3.c)r pode
ser igual a 2 ou 3. Em cada posto j, o lr,j é o
momento-L de ordem r, o tj é o L-CV e o tr,j é a
razão-L de ordem 2 (Assimetria-L) ou de ordem 3
(Curtose-L). Os momentos-L regionais são
representados por lr , o L-CV regional por t , a
Assimetria-L regional por t2 e a Curtose-L regional
por t3 .
Tendo sido estimados os parâmetros da
distribuição adimensional de freqüências, as
estimativas locais são feitas a partir da equação
regional
de
distribuição
de
freqüências,
multiplicada pelo index-flood. A equação 4 descreve a
estimativa dos quantis para um ponto dentro da
região homogênea em que Xˆ j F  é o quantil no
local de interesse i, ̂ é o index-flood estimado para o
local, e

x̂F  a curva regional de quantis estimada.
̂

(4)

Antes de prosseguir, é relevante ressaltar
que a utilização do método index-flood parte de
algumas premissas mencionadas em Hosking e
Wallis (1997): (i) observações em diferentes locais
são identicamente distribuídas;(ii)observações em
um dado local não apresentam correlação serial;(iii)
observações em diferentes locais são independentes;
(iv) distribuições de freqüências em diferentes locais
são idênticas, a menos de um fator de escala; e (v) a
forma matemática da curva regional de quantis
pode ser especificada.
Quanto à análise no período seco, é
relevante realizar alguns comentários. É sabido que
as observações de diferentes estações podem ser
correlacionadas entre si, especialmente considerando que se trata da análise de estiagem. Em geral,
secas ocorrem em vastas regiões, diferentemente do
caso de chuvas intensas que são consideradas
pontualmente ou escala de bacia hidrográfica.

(1)

1, … ,

lr 

 n j lr , j
j 1

Em que, Xj(F) são os dados observados no
posto j, μj é o index-flood ou fator de
adimensionalização para o local j, x(F) representa a
curva regional de quantis e N é o número de postos
de monitoramento.
Para a adimensionalização da série, cada
dado da série do posto j, no período de tempo i é
dividido pelo index-flood, ̂ (equação 2).
,

N

N

(2)

Em que ni é o tamanho da amostra.
Pelo método do index-flood, utilizando-se
momentos-L, as regiões homogêneas são definidas
pelas características locais e pelas curvas empíricas
de freqüência adimensionalizadas. Os p parâmetros
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Sendo assim, é improvável que diante de uma
grande densidade de postos de monitoramento a
premissa (iii) seja observada.
Ainda que essas premissas não sejam
satisfeitas por completo, a análise regional de
freqüências por meio de momentos-L pode ser
realizada, sabendo-se de suas limitações. Hosking e
Wallis (1997) defendem que essas premissas podem
ser razoavelmente aproximadas por meio de uma
seleção criteriosa dos postos de uma dada região,
bem como por uma função de distribuição de
freqüências regionais que represente adequadamente os dados locais observados.

obtidos a partir de momentos-L e razões-L, como
mostrado nas equações de (9) a (11).
(7)
⁄

1

0
0

,

⁄

(8)
(9)
(10)
(11)

ANÁLISE REGIONAL UTILIZANDO-SE
MOMENTOS-L

Já a distribuição generalizada normal é
caracterizada pelas equações 12 a 13.
⁄

Momentos-L consistem em um sistema
alternativo para descrever o formato de distribuições
de probabilidade, derivado dos Momentos
Ponderados por Probabilidades (HOSKING e
WALLIS, 1997). Momentos ponderados por
probabilidades, porém, são difíceis de serem
interpretados como medidas de escala e forma de
uma distribuição de probabilidades, o que pode ser
feito por meio de combinações lineares daqueles
momentos (HOSKING e WALLIS, 1997).
É conveniente ainda o uso de razões
adimensionais,
denominadas
razões-L,
para
descrever o formato de distribuições de
probabilidade. Essas razões-L são mostradas nas
equações (5) e (6) e podem ser associadas a
momentos convencionais. Por exemplo, o
Coeficiente de Variação-L, ou L-CV, (dado pela
equação 6) é uma medida análoga ao Coeficiente de
Variação amostral, Cv.
⁄
⁄

(12)

√

⁄

1
⁄

,

0
0

(13)
(14)

Em que,  é uma função de distribuição
acumulada da distribuição normal padrão.
Os parâmetros da distribuição também
podem ser obtidos a partir dos momentos-L,
contudo as razões-L são estimadas por meio de
aproximações e uso de coeficientes (sugere-se ao
leitor, para mais detalhes consultar HOSKING e
WALLIS, 1997).
Duas
medidas
são
particularmente
importantes para a verificação da homogeneidade
de uma região: medida de discordância e medida de
heterogeneidade regional. Além delas, para avaliar a
adequação das amostras regionais a uma
distribuição de probabilidades é calculada a medida
de aderência. Essas medidas serão descritas
resumidamente, para mais detalhes sugere o leitor a
remeter-se a Hoskings e Wallis (1997) ou Naghettini
e Pinto (2007).
A medida de discordância visa identificar,
dentro do grupo de amostras, quais dentre elas
apresentam comportamento discrepante das
estatísticas regionais. Para o cálculo dessa medida é
necessário realizar estimativas de razões-L, a saber, o
L-CV (  ), a Assimetria-L(  3 ) e a Curtose-L(  4 ). A

(5)
(6)

é a razão-L associada aos
Em que
é o momento-L de ordem
momentos de ordem r,
r e é a razão-L correspondente ao coeficiente de
variação.
Para cada distribuição de probabilidades, os
parâmetros das distribuições podem ser estimados a
partir de momentos-L e razões-L. No caso, da
distribuição Generalizada Logística, descrita pelas
equações (7) e (8), os parâmetros de posição, escala
e forma (  , α, e  , respectivamente) podem ser

idéia dessa medida é que essas razões sejam lançadas
em um espaço tridimensional e, caso algum dos
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heterogênea e se 1 < H < 2, a região é possivelmente
heterogênea.
Quanto à aderência de uma certa
distribuição de probabilidades de três parâmetros a
dados observados, Hosking e Wallis (1997)
consideram momentos de ordem superior, como a
assimetria-L e a curtose-L. Nesse caso, pode-se julgar
a aderência de determinada amostra a uma
determinada distribuição de probabilidades pela
medida com que essa distribuição aproxima-se das
médias regionais de assimetria-L e curtose-L.
O cálculo da medida de aderência de cada
distribuição candidata pode ser feito por meio da
equação 17, em que
é a medida da curtose
regional,  4 é o desvio padrão de
. Nesse caso,
pode ser utilizada a mesma simulação realizada para
a definição da medida de heterogeneidade,
considerando uma distribuição de probabilidades
.
Kapa. B4 é o viés de

pontos se afaste em demasia do conjunto das
amostras, esta é considerada discordante.
A medida de discordância do local j, é dada
pela expressão (15), sendo uj o vetor {  ,  3 ,  4 } e ū,
o vetor médio da região. O valor S é a chamada
matriz de covariância amostral.
(15)
Conforme Hoskings e Wallis (1997) os
valores críticos para medida de discordância variam
em função do número de postos na região. A Tabela
2 apresenta os limites considerados pelos autores.
A medida de heterogeneidade regional
utiliza a lógica de comparar a dispersão das razões-L
das amostras que compõem a região em estudo com
a dispersão das razões-L em uma região sabidamente
homogênea. Essa região sabidamente homogênea
pode ser gerada utilizando-se simulação de Monte
Carlo, tendo como parâmetros as razões-L amostrais
da região. Hosking e Wallis (1997) recomendam
que a medida de heterogeneidade baseie-se,
preferencialmente, no cálculo do L-CV para as
regiões analisada e simulada.

(17)
A hipótese de aderência será tão mais aceita
quanto mais próximo de zero for o resultado de Z.
Admite-se, contudo, um valor limite de aceitação

Z Dist  1,64 para qualquer distribuição.

Tabela 2 - Valores críticos à medida de discordância em
função do número de postos de monitoramento
Postos
da região
5
6
7
8
9
10

Dcrítico
1,333
1,648
1,917
2,140
2,329
2,491

Postos
da região
11
12
13
14
>15

Rotinas para o uso da metodologia de
Hosking e Wallis (1997) são disponibilizadas pelo
Departamento de Estatística da Carnegie Mellon
University (2010), em seu sítio eletrônico
(http://lib.stat.cmu.edu/general/lmoments).

Dcrítico
2,632
2,757
2,869
2,971
3,000

MATERIAL E MÉTODOS

Fonte: Hoskings e Wallis (1997)

A área de estudo foi a bacia do alto São
Francisco (Sub-bacia 40, Figura 1). Os totais
pluviométricos anuais da região variam entre
1700mm, nas cabeceiras da bacia, a 1150mm, na
região próxima à foz do rio das Velhas. O regime
pluviométrico é típico das regiões de clima tropical,
com a ocorrência de valores mensais máximos no
verão e mínimos no inverno (PINTO et al, 2006). Os
postos de monitoramento pluviométrico são
mostrados na Figura 1.
A bacia do alto São Francisco é delimitada
por suas nascentes, ao sul, e pela barragem da UHE
Três Marias, ao norte. Toda região apresenta
intenso uso de recursos hídricos, em especial para a
agricultura e abastecimento, além do uso para
geração de energia elétrica.

A comparação entre a dispersão observada e
a dispersão simulada é definida pela equação (16),
em que  V , é o desvio-padrão e V é a média
aritmética dos N valores de medidas de dispersão
simulados por meio do método de Monte Carlo.
(16)
De acordo com o teste de significância
proposto pelos autores da metodologia, considera-se
a região aceitavelmente homogênea, caso H<1. Caso H >
2, a região deve ser classificada como definitivamente

99

Definição de Liminares de Secas e Cálculo do Índice de Precipitação Padronizada por Meio de Análise Regional de Frequências na Bacia do Alto São Francisco
mm com um desvio padrão de 32,6 mm; a mediana
é de 295,4 mm e a assimetria de 0,148.
Tabela 3 - Código dos 49 postos estudados, comprimento
das séries e médias de precipitação do período seco

Posto

Figura 1 - Mapa de situação da bacia do alto
rio São Francisco

Um dos elementos que tornam o estudo da
bacia especialmente interessante é a presença do
reservatório da UHE Três Marias, um dos maiores
do Brasil com cerca de 20 bilhões de metros cúbicos
de água, associado a uma unidade geradora de 396
MW. Além da geração de energia, o volume do
reservatório é útil para a regularização de vazões do
rio São Francisco, evitando a ocorrência de
inundações de importantes cidades à jusante,
principalmente a cidade de Pirapora, e garantindo a
oferta hídrica para os diversos usos do reservatório.
As chuvas na região são concentradas em
cinco meses ao longo do ano, seguidos de sete meses
com poucas chuvas. Isso faz com que as primeiras
chuvas que ocorrem nos meses de outubro e
novembro sejam esperadas para aliviar o stress
hidrológico da região, em virtude da estiagem
prolongada. Observa-se, portanto, que, secas nesse
período decorrentes de atrasos no início do período
chuvoso, podem gerar impactos significativos à
região, especialmente sobre a agricultura, em
virtude do elevado consumo de água perdido por
evapotranspiração.
Foram utilizados neste estudo 49 postos com
mais de 25 anos de dados existentes na bacia do alto
São Francisco. Os códigos dos postos, comprimento
das séries e médias dos totais precipitados no
período seco (abril a outubro) estão apresentados
na Tabela 3. A região em estudo, ao longo do
período seco, apresenta valores de precipitação
média variando de 234,8 a 370,8 mm, ou seja, uma
amplitude de 136 mm, com as maiores alturas
médias sendo observadas nos limites sudoeste da
bacia. A média dos valores da Tabela 3 é de 297,6

N (anos)

Média
(mm)

Posto

N (anos)

Média
(mm)

01845002

36

272,7

02044007

65

313,1

01845004

32

307,3

02044008

65

269,7

01944004

66

268,5

02044009

64

329,4

01944007

62

260,5

02044012

62

327,4

01944010

50

240,4

02044016

36

320,1

01944011

60

260,3

02044019

36

296,4

01944021

48

264,3

02044020

36

283,9

01944026

36

295,0

02044021

34

288,3

01944027

33

270,5

02044024

34

294,5

01944031

33

234,8

02044026

32

297,2

01944032

29

284,9

02044040

33

335,5

01944048

25

286,8

02044041

30

292,8

01944049

31

235,5

02044042

30

325,0

01944055

28

273,6

02044043

30

301,0

01945002

53

321,7

02044047

28

275,0

01945004

45

237,7

02045001

65

331,6

01945008

32

307,7

02045002

63

294,7

01945019

47

308,4

02045005

65

312,2

01945035

32

278,0

02045010

32

327,0

01946000

62

346,1

02045011

32

370,8

02043005

28

298,6

02045012

32

367,0

02043013

63

318,0

02045013

32

335,5

02044002

48

295,4

02046007

65

305,1

02044003

64

289,7

02046013

32

362,2

02044006

58

270,9

A primeira etapa do trabalho consistiu na
definição de regiões homogêneas para o período de
sete meses em questão. A escolha desse período se
justifica por englobar todo o período seco, inclusive
as últimas chuvas da estação chuvosa anterior, em
abril, até o final do período de estiagem, que se
finaliza com as primeiras chuvas de outubro. A
definição dessas regiões ocorreu por agrupamentos
subjetivos, tendo sido verificada posteriormente a
qualidade do agrupamento por meio das medidas
de heterogeneidade e discordância.
A segunda etapa do trabalho consistiu na
definição das curvas de quantis regionais
adimensionais de precipitação. Essas curvas foram
definidas por meio da verificação da medida de
aderência a diversas funções de distribuição de
probabilidades, descrito anteriormente. Quanto
mais próxima de zero a medida de aderência,
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parâmetro permite visualizar locais em que o
comportamento estatístico pode ser distintivo de
uma região. Esse foi o caso do posto 1944010 que,
por apresentar valores significativamente elevados
de L-CV (0,2717) foi útil para distinguir a região
norte da região mais a sudeste que apresentou dois
postos (2043005 e 2045011) com L-CV muito baixos
(0,1617 e 0,1624, respectivamente).

melhor a amostra se ajusta a uma determinada
distribuição de probabilidades.
Foram obtidos então valores limiares de
precipitação, relativos às probabilidades mostradas
na Tabela 1. Para isso, o chamado index-flood foi
obtido a partir das isoietas mostradas na Figura 2.
Esse mapa foi utilizado com fins de dimensionalizar
as precipitações, revertendo-se o processo realizado
na regionalização para definição de regiões
homogêneas.
Por fim foram calculados os SPIs, para
algumas localidades. Como descrito anteriormente,
o cálculo do SPI é baseado na probabilidade de não
superação de determinado quantil de chuva,
observado na série histórica. Sendo assim, séries
históricas de SPIs foram obtidas com base na análise
regional de freqüência por meio dos momentos-L.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o agrupamento em regiões homogêneas, foram observadas características locais, em
especial a classificação climática, relevo e a própria
conformação das isoietas das médias de precipitação
do período seco. A Figura 3 apresenta um mapa
onde são mostradas características climáticas da
bacia, sobrepostas ao relevo da região.

Figura 3 - Topografia e classificação climática da bacia.

Ao final, obteve-se o agrupamento em três
regiões: uma delas ao norte já nos médios cursos dos
rios São Franciso, Pará e Paraopeba (R1),
caracterizada pelos climas tropical chuvoso e
mesotérmico de verão quente; uma segunda, nas
nascentes do rio São Francisco (R2) e outra na
região sudeste da bacia, que engloba as nascentes
dos rios Pará e Paropeba (R3), essas duas últimas
localizadas na região de clima mesotérmico com
verão ameno. O mapa com o posicionamento das
regiões é apresentado na Figura 4 e os postos
componentes de cada região são mostrados na
Tabela 4.
A Tabela 5 apresenta o resultado da análise
do cálculo da medida de heterogeneidade em cada
uma das regiões. Em todas as regiões e medida é
inferior a 1,0, e, assim sendo, todas elas podem ser
consideradas homogêneas. Os valores negativos de
H indicam certo nível de correlação entre os postos
utilizados. Este resultado já era esperado, como
discutido no item Análise Regional de Freqüências
Observa-se ainda que nenhum posto foi considerado
discordante da região em que se insere, o que pôde
ser constatado por meio do cálculo da medida de
discordância.

Figura 2 - Mapa de isoietas de precipitações médias no
período seco (abr-out)

Foram analisadas ainda estatísticas locais,
especificamente o L-CV de cada posto. O L-CV é
utilizado por Hosking e Wallis (1997) para realizar a
medida de heterogeneidade. Quando plotado, este
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Tabela 5 - Heterogeneidade e discordância nas regiões

Região
R1
R2
R3

R1

R2

Heterogeneidade
-0,20
-1,13
-1,21

Postos Discordantes
0
0
0

Tabela 6 - Ajuste dos quantis adimensionais nas regiões e
parâmetros das distribuições de probabilidades

R3

Região Distribuição
R1
R2
R3

Figura 4 - Delimitação das 3 regiões homogêneas adotadas
para bacia do Alto rio São Francisco

Embora a região R1 seja maior que as
demais regiões, seu comportamento no período
seco foi mais estável. Pelo mapa da Figura 3, pode-se
observar que as regiões R2 e R3 estão localizadas em
áreas de cabeceiras, que funcionam como barreira
topográfica para a passagem da umidade no período
seco. Assim sendo, o relevo das regiões R2 e R3 pode
aumentar a possibilidade de chuvas decorrentes da
chegada de frentes frias, que no período seco (abril
a outubro) são a principal causa de precipitação
nesta área de Minas Gerais.
Na Tabela 6 são apresentados os resultados
obtidos para as medidas de aderência às
distribuições indicadas, os quais revelam bons
ajustes dos dados às distribuições de probabilidades
em cada uma das regiões. Essa mesma Tabela
mostra ainda os parâmetros de posição, escala e
forma (  , α, e  ) de cada uma das distribuições de
probabilidades de quantis adimensionais ajustadas.

R1
01944011

01944032

01945002

01945019

01845004

01944021

01944049

01945008

01945035

01944010

01944031
02046013

R2
01946000

02045002

02045011

02045013

02045001

02045010

02045012

02046007

01944004

01945004

02044007

02044020

02044042

01944007

02043005

02044008

02044021

02044043

01944026

02043013

02044009

02044024

02044047

01944027

02044002

02044012

02044026

02045005

01944048

02044003

02044016

02044040

01944055

02044006

02044019

02044041

Aderência
-0,44
0,89
0,58



α



0,958 0,378 -0,219
0,961 0,195 -0,120
0,974 0,207 -0,075

Na região R1 os dados adimensionais de
precipitações se ajustaram bem à distribuição
Generalizada Normal, enquanto nas regiões R2 e R3
o ajuste mais adequado foi a distribuição
Generalizada Logística. Importante observar que em
todas as regiões, em virtude do parâmetro de forma
() ser negativo, as funções distribuição de
probabilidade apresentam limite inferior para os
quantis adimensionais (-0,768, -0,662 e -1,786,
respectivamente, em R1, R2 e R3). Como os limites
inferiores são menores que zero, as distribuições
podem ser utilizadas na modelagem da precipitação
de Abril a Outubro da bacia do alto São Francisco.
Foram calculados, então, os limiares de
precipitações para definição de secas no período de
Abril a Outubro em cada uma das regiões por meio
do ajuste das distribuições de probabilidades e da
função de quantis adimensionais. Os resultados em
cada região são mostrados na Tabela 7. Convém
lembrar que os quantis são relativos às probabilidades de ocorrência dos limiares superiores para
o caso de períodos secos, e inferiores, para os
períodos chuvosos, como mostrado na Tabela 1.
São também apresentados na Tabela 7,
limiares para cada classe de chuva em alguns postos
de monitoramento da bacia: Jaguaruna-Jusante
(código 01945011, região R1 e média 260,3 mm);
Fazenda Ajudas (código 02046007, R2 e média 305,1
mm); e Ponte Nova do Paraopeba (código
01944004, R3 e média 268,5 mm). As Figuras 5, 6 e 7
apresentam os limites para cada classe de
precipitação, nos postos pluviométricos. Em outros
pontos da bacia, valores limiares de para cada classe
de chuva para o período de estiagem são os mesmo
apresentados nas colunas R1, R2 e R3 da Tabela 7,
após terem sido adimensionalizados pelo fator valor

Tabela 4 - Postos que compõem a região R1

01845002

Gen. Normal
Gen. Logística
Gen. Logística

R2
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alcançou sua situação limite. A análise do período
chuvoso poderia contribuir para a explicação desse
período crítico.
Precipitação (Abr-Out) - 1944011

Precipitação (mm)

800,0
600,0
400,0

1,629

1,566

1,578

424,0

477,8

423,7

CE

1,906

1,887

1,873

496,1

575,7

502,9

2006

2003

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1961

1958

1955

Precipitação (Abr-Out) - 2046007

800,0

No posto Jaguaruna-Jusante (Onça), cujos
resultados são apresentados na Figura 5, é
interessante observar que entre 1959 a 1967 três
períodos de seca foram acumulados (Moderada em
1959, Extrema em 1963 e Severa em 1967), inclusive
com os anos de 1960, 1961 e 1966 tendo sido
levemente secos, abaixo do normal. Esse período
pode ser considerado como o período crítico para
as secas calculadas no período de abril a outubro na
região R1. Outro período crítico foi observado entre
1999 e 2004, quando em 3 dos seis anos analisados
(2000, 2003 e 2004) as secas foram classificadas
como Moderada e em um ano (1999), como Seca
Severa.
Nas outras duas regiões (Figuras 6 e 7),
períodos críticos também ficaram situados entre
1959 e 1967. Em especial, no posto de
monitoramento Fazenda Ajudas (2046007), entre
1959 e 1964, três anos foram classificados como Seca
Extrema (1959, 1961 e 1963), um ano como Seca
Severa (1960) e em um ano como tendo
apresentado uma Seca Moderada (1964).
A utilização das chuvas acumuladas de abril
a outubro não possibilitou a detecção das secas mais
severas registradas na região, durante os anos
hidrológicos de 70/71 a 75/76, período crítico para
a região, quando o reservatório de Três Marias

600,0
400,0
200,0
0,0

SE
CM

SS
CS

SM
CE

Figura 6 - Série histórica de precipitações acumuladas no
período seco e limites de precipitação no posto Fazenda
Ajudas

Precipitação (Abr-Out) - 1944004

Precipitação (mm)

800,0
600,0
400,0
200,0
0,0

SE

SS

SM

CM

CS

CE

2006

360,3

CS

2003

403,0

2000

359,2

1997

1,342

1994

1,321

1991

1,380

1988

174,3

CM

1985

203,2

1982

161,1

1979

0,649

1976

0,666

1973

0,619

1970

128,6

SM

1967

79,5

158,7

1964

113,2

123,6

1961

90,1

0,479

1958

0,296

0,520

1955

0,371

0,475

1952

0,346

SS

SM
CE

Figura 5 - Série histórica de precipitações acumuladas no
período seco e limites de precipitação no posto JaguarunaJusante (Onça)

1949

SE

SS
CS

1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005

0194511 0246007 01944004

1946

R3

1943

R2

Precipitação (mm)

R1

1952

SE
CM

Tabela 7 - Quantis limiares adimensionais de precipitação
nas regiões e precipitações limiares
Classe

1949

0,0

1943

200,0

1946

obtido no mapa de isoietas da Figura 2 ou na Tabela
3.
Deve ficar claro que, para Secas, os limiares
são superiores. Por exemplo, para o posto
fluviométrico Ponte Nova do Paraopeba, código
01944004, o valor de 79,5 mm é o limiar superior da
classe SE. Abaixo desse valor de precipitação para, o
período em questão, o posto encontra-se em uma
situação de Seca Extrema (SE). Já para períodos
chuvosos os limiares correspondem ao valor inferior
da classe. Para o mesmo posto, para o mesmo
período, uma precipitação superior a 502,9 mm
corresponde a um período de Chuva Extrema (CE).

Figura 7 - Série histórica de precipitações acumuladas no
período seco e limites de precipitação no posto Ponte
Nova do Paraopeba
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análise de secas hidrológicas, possivelmente seria
interessante o cálculo de secas para o período
chuvoso, que na região em estudo ocorre de
novembro a março.

A análise das secas ocorridas, tanto por meio
das séries de precipitações, quanto por meio das
séries de SPIs permitem as mesmas conclusões,
quanto a períodos críticos das séries. Na análise de
séries históricas, porém, há vantagens no uso de
Índices de Seca para a caracterização do fenômeno,
uma vez que, além de ser um valor sintético e
permitir melhores comparações entre regiões
distintas, seu uso permite aproximar as séries
históricas da normalidade. Ao contrário, dados de
precipitações tendem à assimetria, especialmente
para precipitações em escalas de tempo inferiores a
um ano.
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Figura 9 - Série de SPI para o período de sete meses em
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Figura 8 - Série de SPI para o período de sete meses em
outubro no posto Jaguaruna-Jusante (Onça)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Figura 10 - Série de SPI para o período de sete meses em
outubro no posto Ponte Nova do Paraopeba

Os estudos desenvolvidos neste trabalho
mostraram a aplicação de um método para
definição objetiva das secas utilizando a análise de
freqüência regional em conjunto com o SPI de duas
formas diferentes. A primeira abordagem utiliza a
análise de freqüência regional para calcular os
valores limiares das classes de precipitações
originalmente apresentados por McKee (1993) na
definição do índice SPI. A segunda abordagem
emprega as probabilidades de não superação,
obtidas por meio da análise freqüência regional
para o cálculo dos SPIs.
O método foi empregado na bacia do alto
São Francisco utilizando 49 séries pluviométricas,
referente ao período seco da região (precipitações
acumuladas de abril a outubro). Os resultados
possibilitaram o estabelecimento dos limiares das
classes de precipitação do período de estiagem da
área em estudo e a definição dos SPIs dos postos.
O
estabelecimento
das
classes
de
precipitação do período seco é útil para melhor
compreensão das secas agrícolas. Entretanto, para

Essa observação não invalida o uso da
técnica estudada neste trabalho, apenas levanta a
questão do cuidado na definição correta da escala e
do período a ser utilizado na caracterização de
secas. Essa etapa, dentro do estudo das secas, é
crucial para a utilização do SPI para o
monitoramento das secas e para que o índice
constitua em ferramenta de gestão mais eficiente.
Nesse sentido, sugerem-se estudos mais aprofundados acerca de como definir apropriadamente as
secas para diversos usos impactados por sua
ocorrência.
A análise regional de frequências com
momentos-L mostra-se adequada para o cálculo do
próprio SPI, aplicando-se, para isso, as funções de
distribuições de probabilidade das distribuições
definidas para cada região. Não se tem notícia de
trabalho em que a análise regional tenha sido
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empregada para o cálculo do SPI, procedimento
que visa suprir uma das limitações do uso do índice,
que é a necessidade de longas séries históricas para
seu cálculo. A análise regional, portanto, substituindo o tempo pelo espaço na formação da
amostra, mostrou-se útil para uma quantificação
mais precisa e confiável das secas.

Definition Of Drought Thresholds And Calculation
Of The Standardized Precipitation Index By Regional Frequency Analysis In The Upper São Francisco Basin
ABSTRACT
One of the main topics in the study of droughts is
how to define this phenomenon qualitatively and quantitatively. Using a drought index, the Standardized Precipitation Index (SPI), an attempt was made to characterize the
phenomenon quantitatively for the Upper São Francisco
basin. Regional frequency analysis techniques were used
with L-moments to calculate the SPI. The SPI-7 was calculated for the period from April to October, a scale that may
be appropriate to characterize agricultural droughts in the
region. Through regional analysis, precipitation thresholds
were estimated that could characterize both dry periods and
rainfall periods in the region from April to October. The use
of regional analysis to calculate SPI improves the estimation which may be compromised by the small size of the
samples available to calculate the index with conventional
methods to estimate parameters.
Key-words: Droughts, Standardized Precipitation Index,
Regionalization, Index-Flood , L-Moments.
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RESUMO
Sabe-se que a implantação de barramentos é uma das maiores causas da redução da população de peixes nos rios
em todo o mundo. Devido a isso se tem buscado programar várias ações visando à mitigação desse impacto sobre o meio
ambiente. Uma dessas ações é a implantação de mecanismos de transposição de peixes (MTP). Esses sistemas devem ter
condições hidráulicas que permitam que os peixes sejam atraídos, e consigam passar entre os tanques e áreas de descanso
durante a trajetória de subida. A fim de se reduzir o custo construtivo e de manutenção dos MTP busca-se projetar canais
com declividades maiores, que possam atender as necessidades dos peixes. Esse fato tem incentivado a pesquisa de novos
arranjos de MTP que possam suprir a demanda dos peixes e, ao mesmo tempo, que represente uma redução dos custos de
instalação. Esse trabalho apresenta o estudo de um arranjo de MTP do tipo ranhura vertical, com anteparos simplificados,
operando em diferentes declividades. O caso, estudado nesse trabalho, apresenta como vantagem a simplicidade construtiva
frente aos demais modelos propostos na literatura. Para isso, é levantada a perda de carga entre os tanques, a vazão
adimensional, a dissipação de energia, a velocidade no modelo e a velocidade em um protótipo. Ao final apresenta-se a
máxima declividade que esse mecanismo deve operar de modo a garantir uma condição de escoamento que seja compatível
com a demanda dos peixes que habitam os rios do Brasil.
Palavras Chaves: mecanismo de transposição de peixes, nova escada, parâmetros hidráulicos

Os peixes vivem, em todo o mundo, em
função de dois comportamentos básicos, quais
sejam:

INTRODUÇÃO
O Brasil, com extensão territorial superior a
8 milhões de km², é privilegiado em recursos
hídricos, com cerca de 20% da água doce mundial.
A maior das bacias hidrográficas, a Amazônica, é
mundialmente reconhecido pela importante
biodiversidade, possui mais de 3.000 espécies de
peixes, conforme McAllister et al. (GODINHO,
2000).
Esses
números
correspondem
a
aproximadamente, 2/3 do total do universo global
de peixes existente (FISHING GUIDE, 1996).
Muitas dessas espécies, cerca de 20% (THEMAG,
1999), migram e não recebem a atenção merecida
quanto à preservação e manutenção, apesar dos
compromissos internacionais firmados na ECO-92,
(1992) onde o Brasil declarou ao mundo que cada
ser vivo, planta ou animal, não são apenas bens
locais, mas um patrimônio da humanidade e assim
devem ser tratados.
*

a) O da conservação da vida, no qual os peixes
agem e reagem ao meio ambiente,
procurando locais favoráveis quanto à
alimentação, à temperatura e às condições
físico-químico-biológicas; assim, realizam
migrações tróficas descendentes;
b) O da geração na qual anualmente os peixes
de piracema migram contra as correntezas
para se cansarem, no sentido fisiológico e
bioquímico, para a reprodução (GODOY,
1992 - Manuscrito citado por Martins,
2000).
Em todo o mundo tem sido observada a
fragmentação dos rios por barragens (MORITA e
YOKOTA, 2006). Isso tem sido considerado a maior
causa do declínio da população de salmão e trutas
em países de clima temperado (RODRIGUEZ et al.
2006). Esse fato tem sido evidente, também, nas

Centro de Pesquisas Hidráulicas (CPH), (EHR / DEMEC /

DELT) UFMG
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Para a determinação dos parâmetros
hidráulicos, de uma escada do tipo ranhura vertical,
é necessária a verificação da condição de
escoamento uniforme medindo a altura de lâmina
de água no centro de tanques consecutivos, desta
forma pode-se encontrar a vazão adimensional pela
equação 1(Rajaratnam et. al., 1986).

comunidades de peixes brasileiros (GODINHO,
1993).
Larinier, em 1999, definiu um Mecanismo
de Transposição de Peixes como sendo um
dispositivo para atrair e conduzir seguramente a
migração de peixes: trófica e reprodutiva, aos seus
ambientes.
Pensando nisso, Alvarez-Vázquez, et al.
(2007), realizaram simulações computacionais do
escoamento de uma nova configuração da escada do
tipo ranhura vertical, para duas posições de
anteparo e comprimento de tanque. Após o estudo
encontrou-se um novo desenho de escada onde
essas regiões de recirculação são minimizadas.
Aumentando, assim, a área de descanso para os
peixes.
Viana et. al. (2010) elaboraram um trabalho
experimental visando verificar a proposição
apresentada anteriormente. Para isso fez-se o
levantamento do comportamento hidráulico, pelo
levantamento do campo de velocidades, desse
desenho de escada de peixes em diferentes
declividades
variando-se
alguns
parâmetros
hidráulicos importantes para um MTP, tais como a
vazão adimensional, dissipação de energia,
funcionamento como escoamento uniforme, dentre
outros. Os diferentes cenários foram obtidos por
meio da variação da declividade e da vazão que
passa pelos tanques. Nesse trabalho, busca-se
correlacionar os parametros vazão adimensional,
dissipação de enegia e velocidade média, dentro do
tanque, com a declividade.

Q* 

Q
gS 0b05



y0
b0

2
mC f

(1)

Onde: Q é a vazão, Q* é a vazão adimensional, g é a
aceleração da gravidade, S0 é a declividade do canal,
b0 é a abertura entre as ranhuras, y0 é a altura no
centro do tanque, m é a sinuosidade do canal (m=1
quando existe parede em um dos lados do
escoamento, e m=2 para o escoamento é contornado
por parede dos dois lados) e Cf é o coeficiente de
atrito.
Correlacionando essa vazão adimensional
com a relação entre a altura de lâmina de água pelo
abertura da ranhura, encontra-se as equações para a
determinação da vazão adimensional. Esse
parâmetro é muito importante no período de
projeto da escada, para que se possa verificar as
condições operativas do sistema.
Para início dos estudos escolheu-se as vazões
de 30, 35, 40, 45, 50 e 55 m³/h, medidos por meio
de um medidor eletromagnético de vazão. As
declividades adotadas foram próximas às utilizadas
usualmente nos projetos de MTP e portanto foram
de 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 16%.
Para cada declividade e vazão, efetuou-se a
medição da altura de lâmina de água (y0), na região
central do tanque, através de uma
ponta
limnimétrica.
Para cada declividade e respeitando-se a
condição de escoamento permanente foram
traçados os gráficos das alturas de lâmina de água e
de cada vazão. Dessa forma foi possivel encontrar a
correlação do y0/b0 com a vazão adimensional (Q*),
e assim levantar experimentalmente a equação do
MTP. Também foram calculadas, as perdas de carga,
a velocidade média, determinada atraves da relação
entre a vazão e a área molhada no centro do tanque,
e a dissipação de energia para cada um dos casos. A
partir desses dados e adotando-se a velocidade de 2
m/s, valor definido, por estudos realizados, em
varios países, com salmão, como velocidade média
máxima para que o mesmo consiga transpor o
sistema, e a dissipação de energia 0,191 kW/m³
como valores limites que permitam que os peixes
(salmão) nadem no sistema, conforme levantamen-

METODOLOGIA
Para realização desse estudo experimental,
utilizou-se de um canal construído em aço e vidro,
com reservatórios a montante e a jusante do canal,
fabricados em fibra de vidro. O canal possui 6 m de
comprimento e 0,40 m de largura e possui 11
tanques separados por anteparos de 25 mm de
espessura e ranhura. E possui, também, declividade
variável, controlada por uma talha mecânica que
suspende o canal na região do reservatório de
montante. Como pode ser visto na Figura 1 (a) o
desenho e a Figura 1 (b) a foto do canal.
Os anteparos foram fabricados em madeira,
e foram fixados com silicone. A abertura (b0) possui
0,10 m, e comprimento de cada tanque 0,50 m,
como pode ser observado na Figura 2. Esse desenho
mostra que o arranjo proposto é uma configuração
simplificada, com dimensões diferentes, dos
propostos por Rajaratnam, Katopodis e Salanki,
1992.
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Reservatório
de montante

b

a

Figura 1 (a) — Desenho do canal utilizado nos testes e (b) Foto do canal utilizado nos testes

Figura 2 — Proporções das dimensões do tanque da escada de peixes

onde  é peso específico da água (N/m3), B a
largura do tanque (m), L o comprimento do tanque
(m), Δh diferença de altura entre os níveis de
tanques consecutivos(m) e y0 a altura da lâmina
d’água no centro do tanque(m).
A utilização dos dados limites para o salmão
deve-se pelo fato de não se conhecer esses
parâmetros para peixes de clima temperado.
Nesse estudo adotou-se a hipótese que o
canal é referente ao modelo reduzido da escada de
peixes de uma Usina Hidrelétrica e supôs-se um tan-

to realizado por Bell (1973), para a determinação da
condição de maior declividade para o MTP. A
equação 2 mostra como Bell (1973) determinou a
potência dissipada por unidade de volume nos
tanques.

k

Q  h
BLy 0

(2)
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Tabela 1 — Vazões e respectivas alturas de lâmina de água
Altura de lâmina de água (y0) (cm) - Declividade 5%
Tanque\ Vazão

35 (m³/h)

40 (m³/h)

45 (m³/h)

50 (m³/h)

55 (m³/h)

4

23,2

26,7

29,7

32,4

36,3

5

22,5

25,9

28,4

31,8

35,1

6

22,5

25,5

28,6

31,1

33,9

7

21,8

24,6

27,3

30,5

33,2

8

21,1

23,7

26,1

28,6

31,3

Tanque\ Vazão

35 (m³/h)

40 (m³/h)

45 (m³/h)

50 (m³/h)

55 (m³/h)

4

22

25,1

28

30,5

33

5

21

24,3

27,4

29,9

33

6

21

23,5

26,6

29,8

32,5

7

20,6

23,2

26,4

28,9

31,5

8

20,6

22,7

25,4

28,1

30,4

Altura de lâmina de água (cm) - Declividade 8%
Tanque\ Vazão

35 (m³/h)

40 (m³/h)

45 (m³/h)

50 (m³/h)

55 (m³/h)

4

19,5

22,5

24,9

27,2

30,3

5

18,3

21,3

24,5

27,1

30,2

6

18,8

21,6

24,3

27,2

29,9

7

19,2

21,3

24,2

26,8

29,7

8

19,3

20,7

23,7

26,5

29

40 (m³/h)

45 (m³/h)

50 (m³/h)

55 (m³/h)

Altura de lâmina de água (cm) - Declividade 10%
Tanque\ Vazão

35 (m³/h)

4

18

20,3

23

25,5

27,7

5

16,6

20,1

22,8

25,3

27,5

6

17,1

19,8

22,5

25,4

28,2

7

17,4

20

23,1

25,8

27,3

8

18

19,9

22,4

24,8

27,2

Altura de lâmina de água (cm) - Declividade 12%
Tanque\ Vazão

35 (m³/h)

40 (m³/h)

45 (m³/h)

50 (m³/h)

55 (m³/h)

4

17,2

18,8

21,2

23,2

25,5

5

16,9

17,8

20,8

23,3

25,9

6

16,7

18,5

20,9

23,6

25,7

7

17,3

18,5

21,2

24,4

26,4

8

17,7

19,4

21,6

23,6

26,1

Altura de lâmina de água (cm) - Declividade 14%
Tanque\ Vazão

35 (m³/h)

40 (m³/h)

45 (m³/h)

50 (m³/h)

55 (m³/h)

4

17,5

18

19,8

22

24,3

5

17,1

17,6

19,3

21,8

23,8

6

17,9

17,8

19,5

22

24,5

7

17,4

18,6

20

22,4

24,9

8

17,3

17,7

20,5

22,2

24,3

Continua
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Continuação Tabela 1
Altura de lâmina de água (cm) - Declividade 16%
Tanque\ Vazão

35 (m³/h)

40 (m³/h)

45 (m³/h)

50 (m³/h)

55 (m³/h)

4

16,6

17,8

19,8

20,5

23,2

5

16,3

16,6

18,4

20,1

22,6

6

16,5

17,5

18,2

20,8

22,8

7

16,9

18,2

19,2

21,1

23,1

8

16,6

18,5

19,1

22,3

23,4

posicionado mais a montante do canal, e o tanque
11 o mais a jusante do canal.
A Tabela 1 apresenta a altura de lâmina de
água nos tanques centrais. Os três tanques mais a
montante (1, 2 e 3) e os três tanques mais a jusante
(9, 10 e 11), foram desprezados, pois verificou-se
que nesses tanques o escoamento era variável. Com
isso analisou-se a situação do escoamento nos
tanques (com escoamento considerado uniforme)
4, 5, 6, 7 e 8 para as declividades de 5 a 16% como
proposto anteriormente.
Pela análise da Tabela 1 observa-se que a
diferença de altura de lâmina de água (y0) sofre
variação entre 3,4% e 13,8%, sendo possível a
consideração de escoamento uniforme, seguindo os
levantamentos realizados por Rajaratnam et. al.
1986.

que com comprimento de 3,00 m igual ao do MTP
da UHE Igarapava (VIANA, 2007). Para isso,
utilizou-se a correlação de similaridade do número
de Froude, onde se tem a relação entre as forças de
inércia e gravitacional, que são as mais importantes
em estudos a superfície livre.
Para tanto se determinou o fator de modelo
reduzido λ, Equação 3.



L p (3)3,00

 7,5
Lm 0,40

(3)

onde, Lp é a largura da escada de peixes do projeto,
Lp = 3,00 m; e Lm é a largura da escada de peixes
do modelo reduzido, no caso da escada de peixes do
modelo reduzido, Lm = 0,40 m.
Para correlacionar as vazões de estudo com
as vazões de um projeto, se utilizou o λ calculado
anteriormente, com a faixa de vazão escolhida para
os testes, tem-se uma vazão de protótipo variando
entre 1,5 e 2,4 m³/s. Essa correlação foi obtida
utilizando-se a relação de vazão de protótipo (Qp) e
vazão do modelo reduzido (Qm), segundo Equação
4.

Qp
Qm



5

2

Tabela 2 —Vazão adimensional para cada declividade
Declividade (%)

Equação de vazão adimensional

R2

5

 y 
Q *  2 ,159  0   0 , 408
 b0 
(5)

0,999

6

y
Q *  2,0644  0
 b0

0,999

8


Q *  1,8325 


0,999

10

y 
Q *  1, 7285  0   0 ,0857
 b0 
(8)

0,998

12

 y 
Q *  1 , 7855  0   0 ,1521
 b0 
(9)

0,992

14

 y 
Q *  2 , 0069  0   0 , 7015
 b0 
(10)

0,961

16

 y 
Q *  2 ,1346  0   0 , 9906
 b0 
(11)

0,98

(4)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para apresentação dos resultados os tanques
são numerados de forma crescente de montante
para jusante, sendo o tanque 1 o que está

111


  0,3344

(6)

y0
  0 ,0121
b0 
(7)
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Figura 3 — Gráfico com relação entre a vazão adimensional (Q*) e a relação entre altura de lâmina de água
e abertura da ranhura (y0/b0)

A partir das alturas de lâmina de água média
dos tanques 4 a 8, foram calculadas pela equação 1
as vazões adimensionais Q* para cada condição de
escoamento.
Em seguida construiu-se o gráfico
representativo da relação entre a vazão
adimensional (Q*) e a relação entre altura de
lâmina de água e abertura da ranhura (y0/b0),
mostrados na figura 3. Através desse grafico foi
possível o levantamento das equações mostradas na
Tabela 2 pelas equações 5 à 11.
A partir dos dados encontrados, obteve-se a
equação para cálculo da vazão admensional (Q*),
apresentada pela equação 12, correlacionada com a
declividade. Os valores de K1 e K2 foram obtidos a
partir da regressão dos valores calculados e estão
apresentados sob a forma de gráficos nas figuras 4 e
5.

y 
Q*  K1  0   K 2
 b0 

K2 é o coeficiente de ajuste em função da
declividade dado pela equação 14.
K 2  0,0214 * S 2  0,3929 * S  1,8336

sendo “S” a declividade em %.
O próximo passo foi encontrar os
parâmetros hidráulicos do protótipo, obtidos a
partir da similaridade de Froude (escala 1:7,5).
Desta forma, as dimensões do tanque são: 3,75 m de
comprimento, 3,00 m de largura e abertura da
ranhura de 0,75 m. A tabela 4 mostra os resultados
de velocidades médias e dissipação de energia para
o caso do modelo reduzido e do protótipo.

(12)

Onde:
K1 é o coeficiente de ajuste em função da
declividade dado pela equação 13:
K1  0,0135 * S 2  0,2826 * S  3,2435

(14)

(13)

sendo “S” a declividade em %
e

Figura 4 — Valor de K1 para o MTP estudado
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Tabela 4 — Parâmetros hidráulicos da escada em modelo e protótipo

So

Q(m3/s)

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

9,72E-03
1,11E-02
1,25E-02
1,39E-02
1,53E-02
9,72E-03
1,11E-02
1,25E-02
1,39E-02
1,53E-02
9,72E-03
1,11E-02
1,25E-02
1,39E-02
1,53E-02
9,72E-03
1,11E-02
1,25E-02
1,39E-02
1,53E-02
9,72E-03
1,11E-02
1,25E-02
1,39E-02
1,53E-02
9,72E-03
1,11E-02
1,25E-02
1,39E-02
1,53E-02
9,72E-03
1,11E-02
1,25E-02
1,39E-02
1,53E-02

modelo reduzido
y0 (m) Δ h
k (W/m³)
(m)
0,22 0,025
53,44
0,25 0,025
53,68
0,28 0,025
54,48
0,31 0,025
54,93
0,34 0,025
54,94
0,21
0,03
67,72
0,24
0,03
68,53
0,27
0,03
68,46
0,29
0,03
69,14
0,32
0,03
69,79
0,19
0,04
99,88
0,21
0,04
101,08
0,24
0,04
100,43
0,27
0,04
100,66
0,30
0,04
100,11
0,17
0,05
136,32
0,20
0,05
135,56
0,23
0,05
134,14
0,25
0,05
133,77
0,28
0,05
135,30
0,17
0,06
166,06
0,19
0,06
175,09
0,21
0,06
173,31
0,24
0,06
172,35
0,26
0,06
172,76
0,17
0,07
190,63
0,18
0,07
211,79
0,20
0,07
215,66
0,22
0,07
215,10
0,24
0,07
214,46
0,17
0,08
229,16
0,18
0,08
245,05
0,19
0,08
257,92
0,21
0,08
258,96
0,23
0,08
259,36

V(m/s) Q(m³/s)
0,44
0,44
0,45
0,45
0,45
0,46
0,47
0,47
0,47
0,48
0,51
0,52
0,51
0,52
0,51
0,56
0,56
0,55
0,55
0,55
0,57
0,60
0,59
0,59
0,59
0,56
0,62
0,63
0,63
0,63
0,59
0,63
0,66
0,66
0,66

Pela análise da tabela 4 observa-se que no
modelo os parâmetros limitadores, velocidade
média (2m/s) não seriam atingidos mesmo que se
colocasse a escada na declividade de 16%, e
dissipação de energia (0,191kW/m3) não seria
atingida até a declividade de 12%.

1,50
1,71
1,93
2,14
2,35
1,50
1,71
1,93
2,14
2,35
1,50
1,71
1,93
2,14
2,35
1,50
1,71
1,93
2,14
2,35
1,50
1,71
1,93
2,14
2,35
1,50
1,71
1,93
2,14
2,35
1,50
1,71
1,93
2,14
2,35

protótipo escala 1:7,5
Y0
Δh
k
(m)
(m)
(W/m³)
1,67
0,19
146,34
1,90
0,19
147,00
2,10
0,19
149,20
2,32
0,19
150,43
2,55
0,19
150,46
1,58
0,22
185,45
1,78
0,22
187,68
2,01
0,22
187,47
2,21
0,22
189,34
2,41
0,22
191,14
1,43
0,30
273,53
1,61
0,30
276,81
1,82
0,30
275,04
2,02
0,30
275,68
2,24
0,30
274,16
1,31
0,37
373,32
1,50
0,37
371,24
1,71
0,37
367,37
1,90
0,37
366,34
2,07
0,37
370,54
1,29
0,45
454,77
1,40
0,45
479,50
1,59
0,45
474,63
1,77
0,45
471,99
1,94
0,45
473,12
1,31
0,52
522,05
1,35
0,52
580,00
1,49
0,52
590,61
1,66
0,52
589,06
1,83
0,52
587,32
1,24
0,60
627,58
1,33
0,60
671,09
1,42
0,60
706,34
1,57
0,60
709,19
1,73
0,60
710,30

V(m/s)
1,20
1,20
1,22
1,23
1,23
1,27
1,28
1,28
1,29
1,30
1,40
1,42
1,41
1,41
1,40
1,53
1,52
1,50
1,50
1,52
1,55
1,64
1,62
1,61
1,61
1,53
1,70
1,73
1,72
1,72
1,61
1,72
1,81
1,81
1,82

No protótipo o maior valor de velocidade
média atingida para a declividade de 16% foi de
1,82 m/s, sendo inferior a velocidade limite nesse
tipo de mecanismo de transposição de peixes.
Entretanto ao se analisar a dissipação de energia
limite para o protótipo, observa-se que a
declividade não poderá ser superior a 6% pois
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acima desse valor a dissipação de energia seria
superior ao aceitável para a subida dos peixes sem
que ocorresse estresse.

V=0,7308*S0,3157

Figura 7 — Velocidade média no centro do tanque em
função da declividade para o MTP estudado

Em seguida elaboraram-se curvas que
caracterizassem o percentual de elevação da
dissipação de energia e da velocidade com o
aumento da declividade. A relação do aumento da
declividade e da velocidade é conseguida através
da equação 15.

Figura 5 — Valor de K2 para o MTP estudado

As figuras 6 e 7 apresentam a potência
dissipada e a velocidade média esperada, no
protótipo, em função da declividade do MTP.
Pela figura 6 observa-se que o aumento da
declividade de 5 para 6% altera em aproximadamente 30 W/m3, no entanto, a passagem de 6
para 8 % promove uma elevação da dissipação de
energia em aproximadamente 90W/m3 superando
os limites aceitáveis de turbulência dentro do
tanque. Portanto ao se tentar utilizar declividades
superiores a 8% deve-se verificar com cuidado qual
o valor da dissipação de energia, pois mesmo que
se obtenham valores de velocidades inferiores a
velocidade de nado dos peixes o limite de
dissipação de energia se constitui em uma barreira
para o aumento da declividade.

%k 

k

x%

 k( x1)% 
kx%

x100

(15)

Onde x é a declividade e (x-1) é a declividade
anterior
Estes dados podem ser observados pelas
figuras 8 e 9.

K=48,708*S – 106,72

Figura 8 — Variação percentual da dissipação de energia
em função do aumento da declividade para o MTP
estudado

Pelas figuras 8 e 9 observa-se que com o
aumento da declividade ocorre uma pequena
elevação percentual, da dissipação de energia e
velocidade, seguida por redução gradual até

Figura 6 — Potencia dissipada em W/m3 para o MTP
estudado
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de MTP seja levantada a viabilidade econômica do
sistema. Internacionalmente considera-se que um
MTP seja aceito quando as velocidades médias e a
dissipação de energia se limitem a 2,0 m/s e a 191
W/m3 (BELL 1973). As velocidades máximas que
ocorrem dentro dos tanques do mecanismo não
são consideradas pois as mesmas se constituem em
regiões evitadas pelos peixes durante a
transposição, como observado na natureza e em
mecanismos já implantados em campo (VIANA,
2005). A utilização da potência dissipada por
volume (W/m3) na representação da dissipação de
energia por tanque está relacionada a facilidade de
cálculo dessa grandeza (Eq.1). A representação da
dissipação em função de uma potencia (W) por
um volume (m3/s) incorpora grandezas referentes
aos efeitos de turbulencia e de tensões de
cisalhamento que são fatores de estresse e
desorientação nos peixes (MAGALHÃES, 2010) e
que se constituem em mais um obstáculo para a
transposição dos peixes.

aproximadamente sua estabilização. Vê-se que o
aumento da declividade de 6 para 8 % é
percentualmente maior se comparado com os
demais para a determinação dos dois parâmetros.

Figura 9 — Variação percentual da velocidade em função
do aumento da declividade para o MTP estudado

CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
A partir dos dados analisados chega-se a
conclusão que esse arranjo de MTP pode ser
instalado com declividades iguais ou menores que
6%. Declividades acima desse valor vão apresentar
um limitador no que diz respeito a dissipação de
energia. Valores de dissipação de energia
superiores a 191 W/m³ são considerados
prejudiciais aos peixes, pelo fato de desorientá-los,
e devem ser evitados. Os valores obtidos são
superiores aos encontrados para outros arranjos de
MTP tipo ranhura vertical. Como exemplo pode-se
citar o MTP da UHE Igarapava que possui uma
dissipação de energia de aproximadamente 115
W/m3 para declividade de 6%, (VIANA, 2005).
Esse mecanismo da UHE Igarapava admite uma
maior declividade respeitando os limites de
dissipação de energia e de velocidade. Esse
trabalho mostra que a utilização de um desenho da
ranhura simplificada com uma configuração
similar a geometria 9 apresentada por Rajaratnam
et al. (1992) pode representar uma economia
quando comparada a geometria utilizada na UHE
de Igarapava que possui bordas arredondadas e
seção variável (VIANA et. al., 2007 e VIANA, 2005).
Entretanto essa economia pode não ser vantajosa
frente a limitação da declividade que implica em
dispositivos mais extensos e portanto com um
custo de implantação maior. Portanto recomendase que antes de se fazer a opção por esse arranjo
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It is well known that dam construction is one of
the main reasons for the decline of fish stocks in rivers
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RESUMO
As projeções de precipitação dos modelos globais do quarto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC-AR4) são analisadas para o Nordeste Setentrional do Brasil para o período de 2010 a 2099 dos cenários A1B, A2 e
B1. Para análise sazonal considerou-se a anomalia de precipitação média anual e a anomalia na climatologia média dos
cenários do século XXI em relação ao século XX. Para análise das variações interanuais utilizou-se uma avaliação de tendências usando métodos clássicos (média móvel de 10 anos, regressão linear e Mann-Kendall-Sen) e a análise de ondeletas
(wavelets). Os modelos mostram maiores impactos na pré-estação, porém divergem quanto ao sinal da anomalia, indicando
uma possível antecipação ou adiamento da influência da ZCIT na região. A maioria dos modelos não indica tendência
significativa para as variações interanuais. O modelo UKMO_HADCM3_run1 possui as projeções mais pessimista para o
século XXI para os três cenários. O modelo CNRM_CM3_run1 indica uma das maiores tendências de aumento de precipitações anuais para os três cenários. A tendência mostrada por esses modelos é explicada em parte pela variação natural de
baixíssima frequência da série, mas principalmente, por uma evidente mudança no regime de precipitação da série.
Palavras-Chave: Precipitação, IPCC-AR4, análise sazonal.

A mudança na concentração dos gases estufas nas últimas décadas tem causado um evidente
aumento gradual da temperatura global (HINRICHS & KLEINBACH, 2003) e pode alterar outros
campos meteorológicos, como a precipitação. Esse
aumento de temperatura é mostrado para o Brasil
para o século XX em, por exemplo, Victoria et al.
(1998), Duursma (2002) e Marengo & Camargo
(2007).
Diversos autores avaliaram a tendência na
precipitação total no NEB para séries observadas
durante o século XX. Por exemplo, Haylock et. al
(2006) fizeram uma analise da precipitação sobre a
América do Sul, e observaram uma tendência de
aumento do total anual de chuva sobre o NEB. O
estudo realizado por Santos & Britto (2007), utilizando índices de extremos climáticos e correlacionando-os com as anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) também mostraram
tendência de aumento da precipitação total anual
nos estados da Paraíba e Rio Grande de Norte. Costa
dos Santos et al. (2009) mostraram tendências de
aumento de precipitação para o estado do Ceará.
Entretanto tais tendências podem estar associadas além de mudanças climáticas e/ou altera-

INTRODUÇÃO
O Nordeste do Brasil (NEB) apresenta clima
semiárido com grande variabilidade temporal e
espacial de chuvas (MOLION & BERNARDO,
2002). Pequenas flutuações, associadas às condições
climáticas, provocam significativos impactos sociais e
econômicos sobre a região, conforme descritos por
Souza Filho & Moura (2006). Desta forma, identificar padrões de variação ou/e sinais de mudanças
climáticas é de relevante importância, já que impacta os recursos hídricos, agricultura e outras áreas
relevantes.
A demanda por energia tem crescido muito
nos últimos anos (HINRICHS e KLEINBACH,
2003), derivada principalmente a partir de combustíveis fósseis. Essa utilização intensa dos materiais
energéticos fósseis aliados à agricultura extensiva,
dentre outros fatores, têm resultado num acréscimo
mensurável da concentração de gases estufas na
atmosfera (IPCC, 2007(a)).
*
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ções no uso do solo a flutuações naturais desta
grandeza que tem ocorrido naturalmente durante
milhões de anos ou, por vezes, mais bruscamente,
em décadas ou anos. Essas flutuações podem estar
associadas, por exemplo, aos padrões de variação
nos Oceanos Pacífico e Atlântico (GRIMM et al.,
2000, KANE, 1992, NOBRE e SHUKLA, 1996), como a variabilidade interanual associada ao El Niño
Oscilação Sul (ENSO), ou à variabilidade decadal do
Pacífico. Porém, é provável que a alteração da temperatura planetária das últimas décadas provocada
pelas alterações na composição química da atmosfera, devido basicamente a emissão de gases estufas da
atividade humana (IPCC, 2007(a)) provoque mudanças no regime de chuvas no NEB.
As técnicas estatísticas mais utilizadas para a
análise de tendência de séries hidrológicas são o
teste de Mann-Kendall com o método de Sem
(PRESS et al., 1989) e o de Regressão Linear, como
afirmam Alexandre et al. (2010). O teste de Mann
Kendall tem sido usado amplamente em estudos de
tendências hidrológicas ( DIAS DE PAIVA e CLARKE, 1995; CHIEW et al., 1993; LETTENMAIER et
al., 1994, MARENGO et al., 1998).
Estudos sobre variabilidade e mudanças no
clima para o NEB com os modelos do IPCC-AR4
observaram que as variações do regime de chuvas
apresentam maiores sinais de ciclos interdecadais do
que tendências de aumento ou redução de precipitações (MARENGO & VALVERDE, 2007). Quanto
os estudos de verificação de tendência para vazões
no Brasil verificaram que as simulações realizadas na
escala das bacias hidrográficas (NÓBREGA et al.,
2011; TOMASELLA et al., 2009; CAMPOS e NÉRIS,
2009; MEDEIROS, 2003) concordam com os estudos
realizados em nível global (MILLY et al., 2005; UK
MET OFFICE, 2005) e nacional (SALATI et al.,
2008) no que diz respeito ao sinal da mudança. As
principais mudanças são redução do escoamento no
leste da Amazônia e Nordeste (inclusive São Francisco) e elevação nas bacias dos rios Paraná-Prata e
Paraguai.
Alves et. al (2011) sugere o uso da transformada de wavelets para identificar os padrões de variação das precipitações e vazões observadas para os
principais reservatórios que compõem o setor elétrico brasileiro e identificar as possíveis tendências
para o século XXI.
O objetivo deste trabalho é analisar as projeções das precipitações dos modelos globais IPCCAR4 para o cenário A1B, A2 e B1 para o século XXI
buscando identificar tendências nas variações interanuais e mudanças na sazonalidade.

METODOLOGIA
Região de Estudo
Utilizou-se uma região de 0º a 10ºS de latitude e 33ºW a 44ºW de longitude sobre o NEB, assim como uma porção do Oceano Atlântico, conforme mostra a Figura 1.
Essa região possui um ciclo anual bem definido, onde predominam duas estações distintas: o
período chuvoso e o período seco (ALBUQUERQUE et al., 2009). A estação chuvosa 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 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, 2006).

Figura 1- Região de estudo, Nordeste Setentrional
brasileiro e parte do Oceano Atlântico
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Tabela 1 - Modelos de circulação geral do IPCC
Designação do Modelo

Instituição ou Agência; País

BCC-CM1

Beijjing Climate Center; China

BCCR-BCM2

Bjerknes Centre for Climate Research, Universidade de Bergen; Noruega

CCCMA-CGCM3 1-T47

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis; Canadá

CCCMA-CGCM3 1-T63

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis; Canadá

CNRM-CM3

Centre National de RecherchesMeteorologiques, Meteo France; França
Meteorological Institute of the University of Bonn (Alemanha), Institute of KMA (Correia do Sul), and
Model, and Data Group
CSIRO; Austrália

CONS-ECHO-G
CSIRO-MK3
CSIRO-MK3.5

CSIRO; Austrália

GFDL-CM2.0

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA; Estados Unidos

GFDL-CM2.1

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA; Estados Unidos

INM-CM3.0

Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Science; Rússia

INGV-SXG2005

National Institute of Geophysics and Volcanology; Itália

IPSL-CM4

Institut Pierre Simon Laplace (IPSL); França
LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciemces, P.O. Box 9804, Beijing
100029; China
Max Planck Institute for Meteorology; Alemanha

LASG-FGOALS-G1.0
MPIM-ECHAM5
MRI-CGCM2.3.2

Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency; Japão

NASA-GISS-AOM

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

NASA-GISS-EH

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

NASA-GISS-ER

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

NCAR-CCSM3

National Center for Atmospheric Research (NCAR); Estados Unidos
National Center for Atmospheric Research (NCAR), NSF, DOE, NASA, e NOAA; Estados
Unidos
CCSR/ NIES/ FRCGC; Japão

NCAR-PCM
NIES-MIROC3.2-HI
NIES-MIROC3.2-MED

CCSR/ NIES/ FRCGC; Japão

UKMO-HADCM3

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

UKMO-HADGEM1

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

Dados observacionais

Modelos do IPCC

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 et. al,
1999 e NEW et. al, 2001) (http://badc.nerc.ac.uk/
data/cru/), enquanto sobre o oceano são usadas as
reanálises 20th CenturyReanalysis V2 (COMPO,
2004; WHITAKER, 2006), fornecidas pelo National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
a partir do site http://www.esrl.noaa.gov/psd/.
O conjunto de dados utilizado corresponde
à climatologia de precipitação de 1901 a 1999, com
resolução de 0,5 grau para o continente (CRU TS
3.0) e 2,0 graus para o oceano (20th Century Reanalysis V2).

Os dados provenientes do IPCC são resultados de simulações de modelos globais de alguns
centros de pesquisa que contribuíram para esse
artigo (conforme Tabela 1), forçadas pelas concentrações observadas de gases de efeito estufa durante
o século XX (simulações 20C3M).
Cenários do século XXI
Para avaliação das projeções para o século
XXI para o Nordeste Setentrional do Brasil serão
considerados os cenários A1B, A2 e B1.
O cenário A1 destaca um rápido crescimento econômico na primeira metade do século XXI
associado com um declínio na segunda metade e a
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As medidas estatísticas utilizadas, cujas definições estão indicadas a seguir, são: anomalia na
média anual de precipitação e anomalia sazonal da
precipitação.
Para o cálculo da anomalia na média anual
considerou-se a equação 1:

inserção de novas tecnologias (IPCC, 2007(a)). A
família A1 se divide em três grupos:




A1F: aprimoramento da tecnologia com ênfase nos combustíveis fósseis;
A1T: evolução da tecnologia a base de combustíveis não fósseis;
A1B: sugere um equilíbrio entre as diversas
fontes de energia.

Aanual

O cenário A1B sugere um pico das emissões
de gases estufa na metade do século XXI, seguido
por uma tendência de redução na segunda metade
do século XXI.
O cenário A2 projeta um crescimento contínuo da população associado um lento desenvolvimento tecnológico, isto implica em emissões acentuadas de dióxido de carbono. Este cenário é
considerado o mais pessimista para o século XXI em
termos de emissões de gases estufas.
O cenário B1 projeta um mundo com população global crescente a taxas inferiores ao A2 e
soluções locais para sustentabilidade econômica,
social e ambiental. O crescimento econômico é intermediário, considera um progresso tecnológico
menos acelerado e diversificado. Esse cenário é considerado o mais otimista dos três avaliados, propõe
um nível de emissões de gases estufas bem inferior
aos cenários A1B e A2 no final século XXI.

a
- P20a C 3 M
PXXI
=
x 100
P20a C 3 M

(1)

a

Onde PXXI é média da precipitação anual para o
a

cenário do século XXI e P20C 3 M é a média da precipitação anual para o cenário 20C3M.
A segunda métrica visa avaliar como essa
anomalia na média anual de precipitação está distribuída ao longo dos meses do ano. Para o cálculo da
anomalia é identificada a climatologia dos cenários
do século XXI e século XX dos modelos globais do
IPCC-AR4. Em seguida é calculada a diferença entre
as mesmas e divide-se pela média de precipitações
anuais do cenário 20C3M, conforme equação 2:
i
PXXI
- P20i C 3 M
A%=
x 100
P20a C 3 M
i

Onde i são os meses do ano,

(2)

i
PXXI
a precipitação
a

do cenário do século XXI para o mês i, P20C 3 M a

Análise das Projeções sazonais

i

precipitação do cenário 20C3M para o mês i e A %
a anomalia percentual da precipitação sazonalmente.

A sazonalidade da precipitação é de grande
relevância para a avaliação dos impactos do clima
em recursos hídricos e agricultura na região. O início do plantio das culturas e o regime fluvial são
condicionados pela distribuição temporal das chuvas. Uma sensível mudança nos padrões da sazonalidade impacta diretamente estas duas importantes
áreas. Adicionalmente pode-se avaliar que os totais
de precipitação mensais e sua sazonalidade podem
ser considerados como indicativos de mudanças ou
não nos padrões dos sistemas geradores de chuvas e
sua ocorrência.
Para o cálculo das anomalias sazonais são
consideradas as projeções fornecidas pelos modelos
globais do IPCC-AR4 para os cenários A1B, A2 e B1
no período de 2010 a 2099. Em seguida é feita uma
comparação relativa à representação dos modelos
para a simulação do cenário 20C3M (este cenário
indica como os modelos do IPCC representam os
padrões de variação do século XX) no período de
1901 a 1999.

Análise de tendência das precipitações anuais
Para analisar a tendência do século XXI as
séries de precipitações anuais dos cenários do século
XXI foram normalizadas com base nas características da série do cenário 20C3M de 1901 a 1999. Essa
normalização segue a equação 3:

Z=

j
i
- X 20
X XXI
C 3M

(3)

σ 20C 3 M

Onde Z é a precipitação do cenário do século XXI
normalizada,

j
X XXI
a precipitação anual do cenái

rio A1B para um ano j, X 20C 3 M a precipitação anual média do cenário 20C3M na série de 1901 a 1999
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ajustamento. Segundo Naghettini & Pinto (2007), o
método dos mínimos quadrados é um dos
procedimentos mais adequados para este ajuste.
Se uma tendência linear está presente em
uma série, a declividade (mudança por unidade de
tempo) pode ser estimada usando o método nãoparamétrico desenvolvido por Sen (1968) (KAHYA
& KALAYCI, 2004).
No método de Sen são computadas as
declividades de N pares de dados através da equação
5:

e σ 20C 3 M o desvio padrão da série de precipitações
anuais do cenário 20C3M.
As metodologias de avaliação de tendência/variabilidade podem ser divididas em dois tipos
quanto à sua bordagem: Métodos Clássicos e Métodos Modernos.
Neste trabalho foram utilizados os métodos
clássicos de Mann-Kendall-Sen, Média Móvel de 10
anos e Regressão Linear, e dentre os métodos
modernos, utilizou-se a análise de ondeletas
(wavelet).

Qi =

Métodos Clássicos
Nos testes de tendência, segundo Xu et al.
(2003), a hipótese nula H0 ocorre na ausência de
tendência na série histórica. Já a hipótese não nula
(H1) ocorre quando existe uma tendência na série.
Os testes estatísticos podem ser classificados
em
paramétricos
e
não
paramétricos
(NAGHETTINI & PINTO, 2007). Os testes
paramétricos se baseiam na hipótese de que os
dados amostrais foram obtidos a partir de uma
população cuja distribuição seja conhecida ou
previamente especificada. Já os testes nãoparamétricos não necessitam da especificação do
modelo
distributivo
da
população,
sendo
formulados com base nas características da amostra.
Segundo Xu et al. (2003),
os testes nãoparamétricos são mais robustos.
Ainda segundo Xu et al (2003), a utilização
de testes paramétricos e não-paramétricos
dependem das características dos dados em que se
está trabalhando.
O modelo de regressão linear é dado pela
equação 4 (HELSEL & HIRSCH, 2002):

y i = β 0 + β1 + x i + ε i

(X j - Xk )
( j - k)

(5)

Para i = 1, 2, ..., N.
Onde xj e xk são os valores de x nos períodos j e k
respectivamente, com j > k. A mediana dos N valores
de Qi será a declividade de Sen. Se houver apenas
uma referência em cada período de tempo, então:

N=

n( n - 1)
( 2)

(6)

Onde n é o tamanho da série. Se N for ímpar, a
declividade de Sen será:

Q mediana = Q( N + 1) / 2

(7)

Se N for par, a declividade de Sen será:

Q mediana =

(4)

Q( N )/ 2 + Q( N +2 )/ 2

(8)

2

O valor de Qmediana é então testado através do
teste bicaudal e a declividade estimada é obtida
através de um teste não paramétrico (KAHYA &
KALAYCI, 2004).
O teste de tendência de Man-Kendall
(MANN, 1945; KENDALL, 1975; KENDALL &
GIBBONS, 1990) é um dos mais utilizados na
avaliação de tendências de séries históricas naturais
que se distanciam da distribuição normal, como a de
qualidade da água, vazões, temperatura e
precipitação (HAMED, 2009).
No teste de Mann-Kendall, também
conhecido por Kendall’s tau (KAHYA & KALAYCI,
2004), assume-se que os dados estão aleatoriamente
distribuídos, caso das séries históricas naturais.

Onde:
yi é a i-ésima observação da variável
dependente;
xi é a i-ésima observação da variável independente;
β0 é o interceptador;
β1 é a inclinação;
εi é o erro aleatório ou residual para a i-ésima
observação;
n é o tamanho da amostra.
O erro εi depende da variabilidade natural do
sistema, possui média igual a zero e variância (σ²)
constante, portanto, εi é independente de xi.
A regressão linear é obtida estimando-se os
valores de β0 e β1 através de alguma técnica de
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O teste estatístico de Mann-Kendall é dado
pela equação 9:
n -1

O termo ondeleta refere-se a um conjunto
de funções com forma de pequenas ondas gerada
por dilatações e translações, de uma função base
geradora (BOLZAN, 2004).
Existem dois tipos básicos de funções
ondeletas: ondeletas contínuas e discretas. Dentre as
contínuas, a mais comum e a utilizada neste estudo
foi a ondeleta de Morlet, dada por (MOURAet al,
2010):

n

S = ∑ ∑ Sgn( X j - X j )

(9)

i = j j =i -1

Onde Xi e Xj são valores seqüenciais, n é o tamanho
da série e

⁄

+ 1 se θ > 0
Sgn(θ ) = 0 se θ = 0

⁄

(13)

(10)
Onde: i é o parâmetro de compressão e dilatação da
onda;
ω0 é o parâmetro de frequência;
A função ondeleta de Morlet possui o
parâmetro de frequência igual a 6 (MOURA et al,
2010).
Neste estudo foi utilizada uma banda de alta
freqüência de 1 a 33 anos e uma de baixa freqüência
(ruído ou resíduo).

1 se θ < 0
O teste de Mann-Kendall possui dois
parâmetros importantes para a análise de tendência:
o nível de significância α e a declividade β.
A declividade β é determinada por
(HIRSCH et al, 1982):

β = Mediana[( X j - X i ) /( j - i )]

R( t ) = P ( i ) - P1( i )

(11)

(14)

para todo i < j.
Onde:
P(i) é a série de precipitação média anual dos
modelos do IPCC-AR4;
P1(i) é o valor da banda de alta frequência no ano i;
R(i) é o valor da banda de baixa frequência no ano i.

Análise da Transformada em Ondeletas
A análise da transformada em ondeletas
(wavelets) vem se tornando uma ferramenta bastante
utilizada para a análise de variações locais de séries
temporais, uma vez que os sistemas físicos
apresentam características não-estacionárias de
várias
freqüências
(BOLZAN,
2004).
A
decomposição destas séries em espaços de tempofreqüência permite a determinação dos modos
dominantes de variabilidade, bem como a variação
destes modos no tempo (TORRENSE & COMPO,
1998).
A análise em ondeletas consiste em
decompor um sinal a diferentes níveis de resolução,
processo
conhecido
como
multiresolução
(BOLZAN, 2004).
Ainda segundo Bolzan (2004) a expansão
em série de ondeletas e a transformada são dadas
por:
+∞

( f , ψa ,b ) = ∫
f ( t )ψ( t - b / a )dt
-∞

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Projeções sazonais
Na figura 2 é mostrada a anomalia percentual da precipitação anual média sobre o Nordeste
Setentrional do Brasil para os dez primeiros modelos do IPCC-AR4 segundo a avaliação proposta por
Silveira et.al (2011) (conforme mostrada na tabela
3) para os cenários A1B, A2 e B1.
Os modelos UKMO_HADCM3_run1, MIROC3_2_MEDRES_run1 e MIROC3_2_ MEDRES_
run2 apresentam projeções que indicam que a média das precipitações no século XXI sofreriam decréscimos superiores a 12% para os três cenários
avaliados.
Enquanto
os
modelos
CSIRO_MK3_0_run1 e CNRM_CM3_run1 indicam
acréscimos de aproximadamente 10% para os três
cenários, anomalia essa também mostrada pelo modelo GISS_MODEL_E_R_run2 para o cenário A1B e
pelo modelo CCMA_CGCM3_1_run3 para o cenário
B1. As demais projeções dos outros modelos não in-

(12)

Onde: Ψ(t) é a função base geradora simples;
a é a variável de dilatação;
b é a variável de translação;
t é o tempo.
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*O modelo GISS_MODEL_E_R_run2 não possui rodadas disponíveis para os cenários A2 e B1.

Figura 2 - Anomalia das precipitações anuais no Nordeste Setentrional do Brasil para o dez primeiros
modelos segundo a classificação proposta por Silveira et. al (2011).

A rodada do modelo GISS_MODEL_E_R_
run2 para o cenário A1B indica uma maior contribuição dos meses de janeiro, fevereiro e março.

dicam impactos significativos na média anual de
precipitações no século XXI
Na figura 3 é mostrada a anomalia sazonal
das precipitações no Nordeste Setentrional do Brasil
para os dez primeiros modelos, segundo a classificação proposta por Silveira et. al (2011) para os cenários A1B, A2 e B1. A maioria dos modelos mostra
impactos na pré-estação, porém divergem quanto ao
sinal da anomalia.
O modelo o UKMO_HADCM3_run1 aponta
para impactos bastante significativos de redução das
precipitações na região durante toda a pré-estação
(novembro, dezembro e janeiro) e estação (fevereiro, março e abril) para os três cenários. Já as rodadas
1 e 2 do modelo MIROC3_2_MEDRES apontam
para uma redução da contribuição da pré-estação,
principalmente no cenário A2 onde a redução no
mês de janeiro implica em diminuição de 6% na
média anual.
O modelo CNRM_CM3_run1 indica uma
intensificação da pré-estação, com aumento na contribuição anual superior a 7% considerando os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para
os três cenários. Enquanto o modelo CSIRO_MK_3_0_run1 aponta para uma intensificação
bastante acentuada da quadra chuvosa, principalmente para o cenário A2 nos meses de março e abril
onde o aumento na contribuição anual devido há
esses meses é de aproximadamente 11%.

Projeções Interanual
Na figura 4 é mostrada a série observada da
precipitação segundo os dados do CRU para região
do Nordeste Setentrional brasileiro. A série indica
uma alta variabilidade plurianual. Observa-se no
período 1911 a 1940 e 1974 a 1999 uma frequência
maior de anos chuvosos do que no perído 1941 a
1973, ocorrendo o inverso para os eventos secos. Isto
pode ser observado na evolução da média móvel de
10 anos. Este processo de variação está associada a
variabilidade decadal que é de baixa frequência.
Na tabela 2 são mostradas as declividades da
tendência para os cenários A1B, B1 e A2 do IPCCAR4 para o teste de Man Kendall-Sen, a estimativa
para 2050 e 2100 e a classificação proposta por Silveira et al. (2011).
Para o cenário A1B onze modelos indicaram
tendência positiva, cinco deles apontaram tendência
negativa e 35 não indicaram tendência para as precipitações no século XXI para o Nordeste Setentrional do Brasil. Enquanto para o cenário B1 sete modelos apresentam tendência positiva, dois apresen-
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(a)

(b)

(c)

*O modelo GISS_MODEL_E_R_run2 não possui rodadas disponíveis para o cenário A2 e B1.

Figura 3 — Anomalia sazonal das precipitações no Nordeste Setentrional do Brasil para os dez primeiros
modelos segundo a classificação proposta por Silveira et. al (2011) : (a)A1B; (b)A2 e (c)B1.
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Figura 4 - Série observada de precipitação média do CRU sobre a região do Nordeste Setentrional do Brasil.

mm/ano e dois indicam tendência negativa de até
4,24 mm/ano. Estas projeções mostram estimativas
que variam desde uma redução de 19,29% na precipitação até um aumento de 9,44% no ano de 2050.
Isto demonstra o alto nível de incerteza existente
nessas projeções. Entretanto, estas informações definem uma margem dos possíveis cenários futuros
de precipitação do Nordeste Setentrional do Brasil.
Podendo ser usada para adoção de políticas e gestão
em nível de agricultura, recursos hídricos e outras
áreas correlacionadas.
Enquanto para o cenário B1 entre os 20
primeiros modelos apenas um indica tendência
negativa para precipitação, com estimativa de redução de 16,40% no ano de 2050. Isso mostra indícios
que há uma maior probabilidade de normalidade
ou um sensível aumento das precipitações para este
cenário nas próximas décadas do século XXI.
Para o cenário A2 entre os dez primeiros
modelos existem dois que indicam tendências negativas para a precipitação no século XXI, com estimativa de redução de até 38,35% no ano de 2050. Apenas um dos modelos aponta para tendência positiva
de 9,89%. Isso mostra um nível de incerteza ainda
maior do que os cenários A1B e B1, porém indica
maior probabilidade de normalidade ou redução
das precipitações.

tam tendência negativa e 36 não apresentam. Já para
o cenário A2 quatro modelos apresentam tendência
positiva, cinco indicam tendência negativa e 30 não
indicam tendência.
O modelo UKMO_HADCM3_RUN1 é o
modelo mais pessimista, apontando os maiores extremos negativos para os três cenários do século
XXI. Indicando reduções de 6,78mm/ano para o
cenário A2 (o que corresponde a uma redução de
38,35% de precipitação no ano de 2050), 4,24
mm/ano para o cenário A1B (o que corresponde a
uma redução de 19,29% de precipitação no ano de
2050) e 3,64 mm/ano para o cenário B1 (o que
indica redução de 16,40% no regime de chuvas
anuais). Enquanto os modelos CNRM_CM3_RUN1
e IPSL_CM4_RUN1 apontam para aumentos das
precipitações para os três cenários. Este último indica um aumento de até 33,05% para o cenário A2 até
2050.
Já o modelo CCCMA_CGM3_1_RUN3 indica sinais diferentes para os três cenários, para o A2
não há tendência significativa, para o A1B há tendência negativa que indica redução de 4,98% em
2050 e para o B1 tendência positiva que implica em
aumento de 4,80% em 2050.
Para o cenário A1B, dos dez primeiros modelos três indicam tendência positiva de até 3,28
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Tabela 2 — Declividade da tendência ( em mm/ano) para os cenários A1B, B1 e A2 do IPCC-AR4 para o teste
de Man Kendall-Sen, estimativa para 2050 e 2100 e a classificação proposta por Silveira et al. (2011).

Modelos do IPCC-AR4

CLAS

Inclinação (mm/ano)

Variação em 2050 (%)

Variação em 2100 (%)

A1B

B1

A2

A1B

B1

A2

A1B

B1

A2

-4,24

-3,61

-6,78

-19,29

-16,40

-38,35

-42,81

-36,40

-68,42

ukmo_hadcm3_run1

1

mri_cgcm2_3_2a_run1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

csiro_mk3_0_run1

3

2,51

-

-

9,44

-

-

20,95

-

-

giss_model_e_r_run2

4

3,28

*

*

7,88

*

*

17,48

*

*

mri_cgcm2_3_2a_run3

5

-

-

-1,98

-

-

-8,13

-

-

-14,51

cnrm_cm3_run1

6

2,53

2,48

2,71

7,44

7,27

9,89

16,51

16,14

17,64

cccma_cgcm3_1_run3

7

-1,45

1,39

-

-4,98

4,80

-

-11,05

10,65

-

miroc3_2_medres_run1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

miroc3_2_medres_run2

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cccma_cgcm3_1_run1

10

-

1,06

-

-

3,65

-

-

8,10

-

giss_model_e_h_run3

11

1,17

*

*

2,67

*

*

5,93

*

*

bccr_bcm2_0_run1

12

-

-

1,72

-

-

7,81

-

-

13,94

mpi_echam5_run4

13

-

*

*

-

*

*

-

*

*

giss_model_e_r_run1

14

*

2,79

3,38

*

6,55

9,88

*

14,54

17,64

giss_aom_run1

15

1,53

-

*

2,81

-

*

6,25

-

*

ncar_ccsm3_0_run5

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

giss_model_e_h_run2

17

-

*

*

-

*

*

-

*

*

giss_model_e_r_run4

18

5,23

*

*

12,10

*

*

26,85

*

*

miroc3_2_medres_run3

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

giss_model_e_h_run1

20

-

*

*

-

*

*

-

*

*

mri_cgcm2_3_2a_run2

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cccma_cgcm3_1_t63_run1

22

-

-

*

-

-

*

-

-

*

ncar_pcm1_run4

23

-

*

-

-

*

-

-

*

-

ingv_echam4_run1

24

-

*

-

-

*

-

-

*

-

miub_echo_g_run1

25

-

-

-1,65

-

-

-5,38

-

-

-9,60

cccma_cgcm3_1_run2

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

giss_aom_run2

27

-

-

*

-

-

*

-

-

*

gfdl_cm2_1_run1

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gfdl_cm2_0_run1

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ipsl_cm4_run1

30

4,61

4,55

4,71

26,02

25,69

33,05

57,76

57,01

58,96

mri_cgcm2_3_2a_run4

31

-

-3,03

-

-

-10,01

-

-

-22,23

-

ncar_ccsm3_0_run7

32

-

-

*

-

-

*

-

-

*

iap_fgoals1_0_g_run2

33

-

-

*

-

-

*

-

-

*

cccma_cgcm3_1_run5

34

-

-

-1,37

-

-

-5,77

-

-

-10,30

cccma_cgcm3_1_run4

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

iap_fgoals1_0_g_run3

36

-1,25

-

*

-3,79

-

*

-8,41

-

*

Continua
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Continuação Tabela 2
ncar_ccsm3_0_run2

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

inmcm3_0_run1

38

1,72

-

-

7,65

-

-

16,97

-

-

ncar_ccsm3_0_run4

39

*

-

-

*

-

-

*

-

-

ncar_ccsm3_0_run3

40

-

0,91

-

-

2,64

-

-

5,86

-

mpi_echam5_run2

41

-

1,88

-

-

7,42

-

-

16,47

mpi_echam5_run1

42

-

-

-

-

-

-

-

-

miroc3_2_hires_run1

43

3,03

-

*

9,54

-

*

21,16

-

*

miub_echo_g_run3

44

-

-

-1,57

-

-

-5,16

-

-

-9,20

ncar_ccsm3_0_run1

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ukmo_hadgem1_run1

46

4,42

*

-

11,81

*

-

26,22

*

-

ncar_ccsm3_0_run6

47

-

-

*

-

-

*

-

-

*

ncar_pcm1_run2

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

csiro_mk3_5_run1

49

*

-

-

*

-

-

*

-

-

iap_fgoals1_0_g_run1

50

-1,37

-

*

-4,08

-

*

-9,05

-

*

miub_echo_g_run2

51

-1,33

-

-

-3,53

-

-

-7,83

-

-

ncar_pcm1_run1

52

0,52

*

-

5,16

*

-

11,45

*

-

mpi_echam5_run3

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ncar_ccsm3_0_run9

54

*

-

*

*

-

*

*

-

*

ncar_pcm1_run3

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Ausência desta rodada para este cenário.
- Não há tendência significativa.
Para a classificação mostrada neste trabalho foram excluídos aqueles modelos que não possuem rodadas para pelo menos
um dos cenários avaliados para o século XXI

variação de baixa freqüência que influenciam a
mesma.
Para os cenários A1B e B1 o modelo CNRM_CM3_run1 indica uma clara alternância entre
anos secos e chuvosos associados a padrões de variação normais, porém a partir da segunda metade do
século esse modelo mostra anos chuvosos mais intensos e anos secos com maior precipitação. Este
modelo apesar de indicar tendência positiva para
regressão linear apresenta valores negativos e próximos à normalidade na primeira metade do século,
com ligeira concordância com o modelo UKMO_HADCM3_run1 em alguns anos desse período.
Na figura 6 são apresentados a banda de 1 a
33 anos e o ruído da transformada de wavelets para
os modelos CNRM_CM3_run1 e UKMO_HADCM3_
run1. A análise da transformação em ondeletas
mostrou para todos os cenários do modelo
CNRM_CM3_run1 uma mudança de fase para
banda de mais baixa freqüência na segunda metade
do século XXI, a fase mais chuvosa da banda de
baixa frequência pode ser responsável pela tendên-

Na figura 5 são mostradas as tendências das
precipitações de dois dos modelos do IPCC-AR4 (os
de maiores tendências positiva e negativa segundo o
teste de Man-Kendall-Sen que estão entre os dez
primeiros modelos, respectivamente: CNRM_CM3_
run1 e UKMO_HADCM3_run1) para o período de
2010 a 2099 para os cenários A1B, A2 e B1, respectivamente. Nesta figura é mostrada uma idéia de
magnitude da incerteza associada às projeções dos
modelos do IPCC-AR4, principalmente para o cenário A2 onde as discordâncias entre esses modelos são
evidenciadas.
No cenário B1 o modelo UKMO_HADCM3_
run1 apresenta tendência negativa segundo a regressão linear, porém provavelmente isto está associado aos padrões de variabilidade normais da série,
conforme indica a média móvel de 10 anos. Enquanto nos demais cenários esse modelo apresenta tendência negativa e na segunda metade do século XXI
apresenta valores de precipitação bem inferior ao
século XX, o que sugere que há mudanças no comportamento dessa variável ou/e existem padrões de
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Figura 5 - Séries de Precipitações Normalizadas de 2010 a 2099 e medidas de tendência. Dos seguintes modelos:
UKMO_HADCM3_RUN1 e CNRM-CM3-RUN1. Para os cenários (a) B1; (b) A1B e (c) A2.
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Figura 6 - Banda de 1 a 33 e baixa frequência da transformada de Wavelets: a esquerda o modelo CNRM_CM3_run1
para os cenários B1, A1B e A2 de cima para baixo, respectivamente; e a direita o modelo UKMO_HADCM3_RUN1
para o cenário B1, A1B e A2 de cima para baixo, respectivamente.

freqüência, não indicando, portanto, tendência
significativa.
Na Figura 7 são mostrados a séries de
precipitações e espectro global de potência da
transformada
de
wavelets
dos
modelos
CNRM_CM3_run1
e
UKMO_HADCM3_run1
considerando os dados dos cenários 20c3m e A1B. O
espectro global de potência do modelo
UKMO_HADCM3_run1 mostra padrões bastante
superiores ao CNRM_CM3_run1, indicando que o
primeiro modelo projeta mudanças bastante
significativas no século XXI. Essas mudanças no
regime de chuvas ocorrerão principalmente a partir
de 2040, o modelo UKMO_HADCM3_run1 mostra
uma redução bastante significativa enquanto o
modelo CNRM_CM3_run1 mostra um sutil aumento
de precipitação.

cia positiva mostrada para o teste de Man-KendallSen e regressão linear.
A banda de alta freqüência deste modelo
apresenta as maiores amplitudes de variação para o
cenário A2 na segunda metade do século, indicando
uma possível maior freqüência de ocorrência de
eventos extremos de anos bastante secos e chuvosos
para este cenário. Já a combinação das bandas de
baixa e alta freqüência do cenário B1 indica a
ocorrência de alguns anos de extremos secos no
período de 2030 a 2050, seguido por um período
chuvoso devido à inversão de fase da banda de alta
frequencia na segunda metade do século. O modelo
UKMO_HADCM3_run1 apresenta mudança de fase
para os cenários A1B e A2, sendo a segunda metade
de século XXI a fase seca do resíduo. Enquanto para
o cenário B1 existem apenas pequenas variações em
torno da normalidade para banda de baixa
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Figura 7 - (a) Séries de precipitações e (b) espectro global de potência da transformada de wavelets
dos modelos CNRM_CM3_run1 e UKMO_HADCM3_run1 considerando os dados do cenário 20c3m e A1

e/ou má representação dos fenômenos micro e
meso-escala que precisam ser resolvidos numa grade
de melhor resolução.
A maioria dos modelos do IPCC-AR4 não
indica tendência quanto às projeções relativas ao
século XXI para região do Nordeste Setentrional
Brasileiro, não indicando tendência significativa
para as precipitações anuais segundo o teste ManKendall-Sen.

CONCLUSÕES
Os modelos do IPCC divergem quanto o futuro da precipitação no Nordeste Setentrional Brasileiro, esse espalhamento pode estar associado à própria incerteza proveniente dos fenômenos
meteorológicos que envolvem essa variável (a atmosfera é um sistema caótico, LORENZ, 1963 e 1965)
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Quanto aos cenários do IPCC-AR4 para precipitações anuais são feitas as seguintes proposições:












Para o cenário A1B, dos dez primeiros modelos, segundo a avaliação proposta por Silveira et al.(2011), três indicam tendência
positiva de até 3,28 mm/ano e dois indicam
tendência negativa de até 4,24 mm/ano, segundo o teste de Man-Kendall-Sen;
Enquanto para o cenário B1 entre os 20
primeiros modelos apenas um indica tendência negativa para precipitação, com estimativa de redução de 3,61 mm/ano. A
transformada de wavelets e média móvel de
10 de anos do modelo que apresenta tendência negativa para o teste de ManKendall-Sen sugerem flutuações em torno
da normalidade no regime de precipitações
anuais. Portanto há uma maior probabilidade de normalidade ou leve intensificação no
regime de precipitações anuais para esse
cenário no século XXI;
Já para o cenário A2 entre os dez primeiros
modelos existem dois que indicam tendências negativas para a precipitação no século
XXI, com estimativa de redução de até 6,78
mm/ano e apenas um dos modelos aponta
para tendência positiva de 9,89 mm/ano.
Conforme sugere a figura 6, há uma maior
margem de incerteza para este cenário. Além disso, o modelo CNRM_CM3_run1 indica uma maior ocorrência de eventos extremos para esse cenário, principalmente na
segunda metade do século XXI;
Quanto os impactos na precipitação anual
média as projeções indicam valores semelhantes considerando apenas os cenários
distintos do mesmo modelo. Porém, ao tratar o conjunto dos dez primeiros melhores
modelos eles indicam uma margem desde
15% a mais que o século XX até 42% a menos;
O modelo UKMO_HADCM3_run1 é o mais
pessimista para o século XXI para os três
cenários avaliados, possuindo a maior inclinação de redução para o teste de ManKendall-Sen;
Os modelos IPSL_CM4_run1 e CNRM_CM3_run1 indicam duas das maiores
tendências de aumento de precipitação no
Nordeste Setentrional Brasileiro para século
XXI segundo o teste de Man-Kendal-Sen;

As tendências propostas pelos modelos
UKMO_HADCM3_run1 e CNRM_CM3_
run1 são explicadas em parte pela variação
natural de baixíssima freqüência da série,
mas é principalmente explicada por mudanças no regime de precipitação da série.

Quanto às projeções sazonais de precipitação do IPCC-AR4 são feitas as seguintes proposições:






A maioria dos modelos mostra maiores impactos nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, porém divergem quanto ao sinal da
anomalia. Isto implica num possível deslocamento da ZCIT nesses meses para mais ao
norte ou mais ao sul;
Os modelos CNRM_CM3_run1 e GISS_
MODEL_E_R_run2 apontam para um possível aumento da contribuição percentual
das chuvas em novembro-dezembro-janeiro.
Enquanto o modelo CSIRO_MK3_0_run1
indicam uma intensificação dos meses de
fevereiro, março e abril;
Já os modelos MIROC3_2_MEDRES_run1,
MIROC3_2_MEDRES_run2 e UKMO_HAD
CM3_run1 indicam reduções significativas
na precipitação em praticamente todo o
ano.

As divergências dos modelos globais do
IPCC-AR4 quanto às projeções interanuais e sazonais demonstram um alto nível de incerteza existente nessas projeções. Entretanto, estas informações
definem uma margem dos possíveis cenários futuros
de precipitação do Nordeste Setentrional do Brasil.
Podendo ser usada para adoção de políticas e gestão
em nível de agricultura, recursos hídricos e outras
áreas correlacionadas.
Obviamente, projeções com menos incertezas seriam mais interessantes para os tomadores de
decisão, no entanto isto não ocorre nas projeções
dos modelos do IPCC para esta região. Artificializar
a redução destas incertezas reduzindo o número de
modelos simulados pode induzir estratégias que
levem a grandes arrependimentos. Estratégias robustas precisam considerar as incertezas no nível
atual de conhecimento.
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Analysis Of Precipitation Projections Of The IPCCAR4 In Scenarios A1B, A2 And B1 For The 21st
Century In Northern Northeast Brazil
ABSTRACT
The precipitation projections of global models in
the Fourth Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC-AR4) are analyzed in Northern Northeast Brazil for the period from 2010 to 2099 in scenarios
A1B, A2 and B1. For seasonal analysis we considered the
average annual precipitation anomaly and the anomaly in
average climatology scenarios over the 21st century compared to the 20th century. For analysis of interannual
variations, we used an assessment of trends utilizing classical methods (moving average of 10 years, linear regression and Mann-Kendall-Sen) and wavelet analysis. The
models show major pre-season impacts with a high scenario
spread. This indicates a possible anticipation or postponement of ITCZ influence in the region. Most models indicate
no significant trend for the interannual variations. The
UKMO_HADCM3_run1 model has the most pessimistic
projections for the 21st century for three scenarios. The
CNRM_CM3_run1 model indicates one of the biggest
trends for increase in annual rainfall for the three scenarios. The trend shown by these models is partly explained by
natural variation of low frequency of the series, but mainly
an obvious change in rainfall in the series.
Key-words: precipitation; IPCC-AR4; seasonal analysis
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar a variabilidade espacial dos parâmetros das curvas de retenção e
condutividade hidráulica, descritas, respectivamente, pelos modelos de van Genuchten (1980) e de Brooks & Corey (1964),
obtidos com o método Beerkan. Os ensaios de campo foram realizados em 102 pontos, distribuídos sob uma malha com
espaçamento de 500m x 500m. A variabilidade espacial foi analisada com base na geoestatística. Os mapas de
variabilidade espacial foram produzidos utilizando-se a técnica de Krigagem Ordinária para a interpolação de dados. O
modelo esférico foi o que apresentou melhor ajuste para todos os parâmetros avaliados, os quais apresentaram estrutura de
moderada dependência espacial. O método Beerkan apresentou-se como uma ferramenta promissora, robusta e de fácil
aplicação.
Palavras-chave: Beerkan, semivariograma, curva de retenção, condutividade hidráulica

A metodologia “Beerkan” (HAVERKAMP et
al., 1994; BRAUD et al., 2005; LASSABATÈRE et al.,
2006) é uma alternativa, para a caracterização
hidráulica de solos, que propõe a estimativa dos
parâmetros das curvas θ(h) e K(θ) descritos pelos
modelos matemáticos de van Genuchten (1980) e
de Brooks & Corey (1964), respectivamente. Nesta
metodologia, θ(h) e K(θ) podem ser descritas,
analiticamente, por cinco parâmetros: dois de
forma, m ou n e η, relacionado principalmente com
a textura, e três de normalização θs (umidade
volumétrica na saturação), Ks (condutividade hidráulica saturada do solo) e hg (parâmetro de normalização), dependentes da estrutura do solo. Esse
método permite determinar parâmetros hidrodinâmicos do solo, independentemente da escala de
estudo (BRAUD et al., 2005; LASSABATÈRE et al.,
2006; SOUZA et al., 2008a).
Em comparação com outros métodos
experimentais, o método Beerkan é eficiente, de
baixo custo e apresenta uma grande vantagem, pois
sua aplicação é bem mais simples e rápida, sendo
seu surgimento atrelado à proposta de melhorar as
perspectivas nas análises de variabilidade espacial
das propriedades hidráulicas dos solos, a partir das
quantidades e qualidades nas estimativas dessas
propriedades (SOUZA et al., 2008a).

INTRODUÇÃO
A descrição ou predição dos processos da
dinâmica da água no solo em condições de campo
necessita do conhecimento das características
hidráulicas do solo, como a relação entre o
potencial matricial (h) e a umidade volumétrica do
solo θ, conhecida como curva característica da
umidade do solo ou curva de retenção da água no
solo θ(h), e a relação entre a condutividade
hidráulica K e a umidade volumétrica θ, conhecida
como curva de condutividade hidráulica K(θ)
(HILLEL, 1998).
Apesar do avanço nas pesquisas, as
determinações das propriedades hidráulicas do solo
diretamente no campo continuam complexas
(MUALEM, 1986; BOUMA, 1989). Uma das
limitações das medidas diretas é devido à
significante variabilidade espacial, que requer um
grande número de medidas e, conseqüentemente,
tempo e recursos financeiros (VAN GENUCHTEN
et al., 1999).
1 -
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8º 08' de latitude sul e 35º 31' de longitude oeste. A
bacia possui área de drenagem de 17 km², e está
inserida na área de transição entre a zona da mata e
o agreste. A ocupação do solo na bacia é
basicamente feita pela pecuária extensiva praticada
por fazendeiros proprietários de glebas maiores e,
pela horticultura, praticada por pequenos
agricultores. O relevo é representado por morros de
declividade elevada, tendo seu ponto mais alto
situado na cota de 430 m e o ponto mais baixo na
seção exutória do riacho Gameleira, com 140 m. Os
solos são predominantemente do tipo Argissolos e
Gleissolos (BRAGA, 2001).
No mapa da bacia foram escolhidos 102
pontos, distribuídos sob uma malha de 500 x 500 m.
As coordenadas de cada ponto foram colocadas em
um GPS de navegação que indicou o local de cada
ensaio. Devido às adversidades do terreno e à
permissão de acesso por particulares, alguns pontos
foram deslocados para o local mais próximo onde
pudesse ser realizado o ensaio, conforme Figura 1.
Foram realizados ensaios com infiltrômetro de anel
simples de 15 cm de diâmetro e coletas de amostras
de solo deformadas e indeformadas.

Utilizando a metodologia Beerkan, poucos
são os estudos sobre variabilidade espacial dos
parâmetros θ(h) e K(θ), e raros são os trabalhos
voltados à variabilidade espacial e temporal desses
parâmetros utilizando o método Beerkan, no qual se
destaca o trabalho de Souza et al. (2008b).
Os estudos iniciais de variabilidade espacial
das propriedades físicas do solo freqüentemente só
levavam em consideração o coeficiente de variação
(BABALOA, 1977; WARRICK & NIELSEN, 1980).
No entanto, muitas das propriedades físicas do solo
que são variáveis no espaço não apresentam
distribuição
aleatória,
mas
são
variáveis
regionalizadas (GAJEM et al., 1981; VIEIRA et al.,
1983). Visto que seus termos de erro estão
correlacionados, tais variáveis violam as hipóteses da
ANOVA e das técnicas de regressão clássicas. Desse
modo, a geoestatística tem sido desenvolvida para
tratar as variáveis regionalizadas (GOOVAERTS,
1999). A geoestatística pode caracterizar e
quantificar a variabilidade espacial, desenvolver uma
interpolação ótima, bem como estimar a variância
dos valores interpolados (FENG et al., 2004).
Diversos trabalhos vem sendo desenvolvidos para
avaliar a estrutura de correlação espacial de
atributos do solo (e.g. HAWLS et al., 2004).
Até o final dos anos 80, a geoestatística foi
essencialmente vista como um meio de descrever os
padrões espaciais por semivariogramas e para
predizer os valores de atributos do solo em locais
não amostrados por meio da krigagem. Novas
ferramentas foram recentemente desenvolvidas para
tentar resolver problemas avançados, tais como, a
avaliação da incerteza sobre a qualidade do solo ou
sobre as concentrações de poluentes, a simulação
estocástica da distribuição espacial das características do solo e a modelagem dos processos espaçotemporais (GOOVAERTS, 1999).
Este trabalho tem como objetivo analisar a
variabilidade espacial dos parâmetros das curvas
θ(h) e K(θ) descritas, respectivamente, pelos
modelos de van Genuchten (1980) e de Brooks &
Corey (1964), por meio do método Beerkan, em
uma bacia experimental em Pernambuco.

Figura 1 - Mapa de solos com a localização dos pontos
amostrados

MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios de infiltração consistem em se
anotar o tempo que volumes constantes de água,
adicionados continuamente no anel, levam para ser
infiltrados (LASSABATÈRE et al., 2010). Esse teste
fornece a infiltração tridimensional axissimétrica
como uma função do tempo, I3 (t).

O estudo foi realizado na bacia
experimental do riacho Gameleira, localizada na
sub-bacia da bacia hidrográfica do rio Tapacurá, no
município de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata
do Estado de Pernambuco, aproximadamente entre
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Em cada teste também foram coletadas
amostras indeformadas para a determinação da
massa específica do solo e das umidades inicial (θ0) e
final (θs). A análise granulométrica foi realizada
utilizando o método da ABNT (1984), o qual
permite determinar os diâmetros das partículas mais
finas (argila e silte) por sedimentação e as mais
grosseiras (areia) por peneiramento.
Para obter os parâmetros das equações da
curva de retenção de água no solo (VAN
GENUCHTEN, 1980) e de condutividade hidráulica
(BROOKS & COREY, 1964), utilizou-se o método
Beerkan, conforme as equações 1 e 2:
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sendo (L) a função semivariograma, Z(xi) o valor
da variável no ponto xi, Z(xi + L) o valor da variável
no ponto xi + L e NVD(L) o número de pares
separados por uma distância L, *(L) o
semivariograma normalizado (ou escalonado)
(SALVIANO, 1996), e αei é o fator de escalonamento
(i vai de 1 até o número de pares separados por uma
distância L). O semivariograma pode ser definido
como uma função que conecta a variância à
distância entre os pontos amostrais e pode ser
representado analiticamente ou graficamente
(LANDIM, 2003; CAMARGO et al., 2010). Para
avaliar o grau de dependência espacial, foi utilizada
a relação [C0/(C0+ C1)], proposta por Cambardella
et al. (1994), em que: C0 é o valor da variância
quando h tende a zero (efeito pepita) e (C0+ C1) é a
maior variância (patamar).Valores da relação
inferiores a 25% caracterizam forte dependência
espacial, entre 25 e 75% moderada e acima de 75%,
fraca dependência espacial.
Segundo Vieira & De Maria (1995), αei pode
ser adotado como o valor da própria variância, do
patamar, do maior valor de γ(L) ou um valor
próximo a este, desde que contribua para que os
semivariogramas experimentais aglutinem-se em
uma única função. Após
escalonar
os
semivariogramas, a soma dos parâmetros C0 e C1
deve ser 1, já que o fator de escala utilizado são os
valores das variâncias (VIEIRA, 1997).
No ajuste dos semivariogramas experimentais, foram considerados os modelos teóricos
esférico, exponencial e gaussiano. A seleção dos
modelos teóricos de melhor ajuste foi baseada no
índice IGF (Indicative Goodness of Fit). A validação
cruzada foi realizada pelo método de Jack—knifing
(VAUCLIN et al., 1983). Os dados observados e
estimados foram submetidos a teste de comparação
de média (Teste z) com significância de 0,05, com a
hipótese de que a diferença entre as médias é igual a
zero.
Os mapas da distribuição espacial das
propriedades do solo foram produzidos com o
programa ArcMap na versão 8.1 (ESRI, 2001), o
qual utiliza a técnica de Krigagem Ordinária para a
interpolação de dados.

(1)

(2)

sendo θ a umidade volumétrica [L3.L-3]; θr e θs as
umidades volumétricas residual e saturada (L3 L-3),
respectivamente; h o potencial matricial [L]; hg [L]
um valor de escala de h; m e n são parâmetros de
forma; Ks a condutividade hidráulica saturada do
solo [L T-1] e η o parâmetro de forma para a curva
de condutividade hidráulica.
Os parâmetros de forma e de normalização
foram obtidos usando o programa BEST - Beerkan
Estimation of Soil Transfer Parameters through
Infiltration Experiments (LASSABATÈRE et al.,
2006).
Foram determinadas, por meio da estatística
descritiva, medidas de tendência central e de
dispersão para os parâmetros (n, η, θs, Ks e hg). A
hipótese de normalidade foi testada pelo teste de
Kolmogorov-Smirnov (DKS), ao nível de significância
de 5%. O grau de variabilidade foi analisado com
base na classificação proposta por Warrick & Nielsen
(1980), que sugerem os limites de coeficiente de
variação CV < 12%, 12 ≤ CV ≤ 52% e CV ≥ 52%
para as condições de baixa, média e alta
variabilidade, respectivamente.
A variabilidade espacial dos parâmetros, ou
variável regionalizada na denominação da
geoestatística, foi analisada por meio de ajustes de
semivariogramas, com base na suposição de
estacionariedade, mediante as equações 3 e 4:
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fatores estruturais do solo podem estar associados à
ativação hidráulica dos macroporos, durante a
infiltração.
Scherpinsk et al. (2010) afirmaram que
condutividade hidráulica saturada depende do
espaço poroso, e este parâmetro varia bastante de
solo para solo e, também, para o mesmo solo em
função das variações estruturais. As mudanças
estruturais do solo, de acordo com Castro et al.
(2010), podem ocorrer em função do seu manejo, o
que propicia mudança no fluxo de água. Assim, para
uma mesma classe textural do solo submetida a
diferentes
manejos,
poderá
ocorrer
alta
variabilidade da condutividade hidráulica.
Definidos os parâmetros de forma (m ou n e
η) e de normalização (θs, Ks e hg), construíram-se as
curvas θ(h) e K(θ), conforme Figura 4. Em cada
curva, o ponto de origem, θs, foi determinado
durante os ensaios; elas apresentam claramente a
inflexão característica do modelo logo após a
saturação, correspondente ao valor do potencial de
entrada de ar (hg) na matriz porosa do solo.
Analisando-se as situações extremas, solo FA
e Ar, observa-se que a variação nos teores de
umidade do FA é semelhante à variação do Ar,
porém a capacidade de retenção do FA é bem
maior. A maior proximidade das partículas do FA
faz com que os efeitos de adsorção e capilaridade
sejam mais intensos que no solo Ar, retendo maior
quantidade de água. Segundo Beutler et al. (2002),
as propriedades hidráulicas, como a curva de
retenção de água, dependem do tipo de solo,
histórico de uso e preparo do solo.
A análise das curvas de condutividade
hidráulica
ajuda
a
entender
melhor
o
comportamento hidráulico nos solos dos pontos
ensaiados. Para F, FAr e ArF, por exemplo, observase inversão de comportamento nas curvas de K(θ) a
partir do conteúdo volumétrico de água igual a 0,25
cm3 cm-3. Para θ < 0,25 cm3 cm-3, os valores de K(θ)
para F são menores que os do FAr e do ArF,
enquanto para θ > 0,25 cm3 cm-3 esta condição se
inverte e os valores de K(θ) de F passam a ser
maiores. Essa inversão no comportamento
hidráulico pode ter ocorrido devido a fatores
relacionados com a estrutura do solo, assim como
pela presença de fendas, rachaduras e canais
biológicos originados por raízes ou pela fauna do
solo, que atuam como caminhos preferenciais e
influenciam na condutividade hidráulica. Além
disso, o manejo do solo pode ter contribuído para
esse comportamento, uma vez que ele altera a
estrutura do solo e, consequentemente, influencia
na dinâmica do fluxo de água.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentam-se na Figura 2 as frações de
areia, silte e argila de cada ponto estudado.

Figura 2 - Classes texturais dominantes dos solos nos
pontos ensaiados na área. Ar: Areia; ArF: Areia Franca;
FAr: Franco Arenoso; F: Franco; FAAr: Franco Argilo
Arenoso; FA: Franco Argiloso; FS: Franco Siltoso; S: Silte;
FAS: Franco Argilo Siltoso; AS: Argila Siltosa; AAr: Argila
Arenosa; A: Argila; MA: Muito Argiloso

Dos 102 pontos amostrados na área de
estudo, 65,69% são de textura média (53,93% são
Franco Arenosos, 0,98% são Franco e 10,78% são
Franco Argilo Arenosos),
30,39% são de textura
arenosa (29,41% de Areia Franca e 0,98% de Areia)
e 3,92% são de textura argilosa (0,98% são Argiloso,
1,96% são Franco Argiloso e 0,98% são Argilo
Arenoso).
Agruparam-se os testes de infiltração de
acordo com a classe textural apresentada na Figura
3, cuja duração variou de 200 a 4000 s e a lâmina de
infiltração de 40 a 180 mm.
É possível observar alta variabilidade dos
fluxos de infiltração, o que pode ser interpretado
como uma resposta à influência da heterogeneidade
local. Essa variabilidade, por sua vez, deve estar mais
associada aos fatores estruturais do solo do que aos
fatores texturais, uma vez que em uma mesma classe
textural (por exemplo, a franco arenosa), existe
uma variabilidade elevada nas lâminas infiltradas. Os
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(A)

(A)

(B)

(B)

(C)

(D)

Figura 4 - Curva de retenção da água no solo (A)
e Curva de condutividade hidráulica (B)

Na Tabela 1, estão apresentados os
resultados da estatística descritiva realizada para a
série de dados, de onde é possível verificar que a
média e a mediana permanecem próximas, sendo
verificada uma distribuição normal para os valores
de n, η e θs e log-normal os dados de Ks e |hg|. O teste
de Kolmogorov-Smirnov, cujo resultado também
está presente na referida Tabela 1, confirma a
observação anterior.
Analisando a variabilidade espacial dos
parâmetros das curvas θ(h) e K(θ), obtidos com o
método Beerkan, em dois solos cultivados na

Figura 3 - Infiltrações acumuladas em função do tempo
para as classes texturais dominantes dos solos nos pontos.
(A) FAr; (B) ArF; (C) Ar, AAr e F; (D) FA, A e FAAr
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freqüentemente encontrados. Embora o modelo
esférico seja o mais utilizado, Junqueira Junior et al.
(2008) sugerem a utilização do modelo gaussiano,
em estudo realizado num Cambissolo da Sub-bacia
Hidrográfica do Ribeirão Lavrinhas.

Paraíba, Souza et al. (2008b) observaram também
que os valores de n, η e θs se aproximam da
distribuição normal e que os de Ks e |hg| se
aproximam da distribuição log-normal. Em seus
trabalhos Mubarak et al. (2009), Sisson & Wirenga
(1981) e Luxmoore & Sharma (1980) também
verificaram uma distribuição log-normal para Ks.

Tabela 2 - Resumo da análise geoestatística dos
parâmetros estudados
Tabela 1 - Resumo da estatística descritiva para os
parâmetros estudados

Parâmetros
n

Parâmetros
n

η

θs

log|hg|

logKs
3

-3

(mm s )

θs

logK

log|hg|

(cm3 cm-3)

(mms-1)

(mm)

Modelo

Esf

Esf

Esf

Esf

Esf

C0

0,67

0,49

0,48

0,52

0,68

(mm)

0,34

-1

(cm cm )

η

C1

0,35

0,58

0,51

0,43

Média

2,22

13,16

0,36

-1,66

1,43

a (km)

1,02

1,34

1,23

1,23

1,09

Mediana

2,22

12,24

0,36

-1,68

1,41

GDE

65,88

45,85

48,79

54,94

66,57

DP

0,07

3,72

0,06

0,61

0,22

DE

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

CV (%)

3,00

28,26

16,82

-36,76

15,57

IGF

0,01

0,04

0,01

0,01

0,002

Dt

0,05

0,13

0,06

0,05

0,07

C0 = efeito pepita; (C0 + C1) = patamar; a = alcance; GDE = grau

Dc,n,5%

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

de dependência espacial; DE = dependência espacial; IGF =

Dt = máx [F(X)-G(X)], em que F(X)=P(X ≤ x) e G(X) são as

Indicativo de boa qualidade do ajuste (Indicative Goodness of

freqüências acumuladas dos valores observados; Dc,n,5% (KS) é o

Fit).

valor crítico do teste KS para n= Nº de pontos

Os parâmetros estudados apresentaram
dependência espacial moderada. Cambardella et al.
(1994) avaliaram o grau de dependência espacial,
segundo este critério, em 27 atributos do solo, e
identificaram diferentes níveis de dependência.
Abreu et al. (2003) destacam que, de maneira geral,
as propriedades do solo apresentam moderada
dependência espacial.
Os modelos teóricos de semivariogramas
usualmente considerados foram testados e somente
os que apresentaram os valores de IGF (Indicative
Goodness of Fit) próximos a zero foram mostrados.
Os semivariogramas experimentais normalizados,
bem
como
o
modelo
teórico
ajustado
correspondente aos parâmetros do solo estudados,
estão apresentados na Figura 5.
Os menores valores para o alcance foram
observados para n e log |hg|, indicando que os
pontos são mais semelhantes entre si num raio de 1
km aproximadamente. Já para os demais
parâmetros, os raios aumentam em média para 1,26
km, comprovando que o alcance da dependência
espacial depende do parâmetro. Para determinar o
parâmetro η, por exemplo, podem ser usados
espaçamentos maiores na amostragem, pois o
alcance obtido foi maior do que para os demais
parâmetros avaliados.

Observa-se na Tabela 1 que o parâmetro de
forma n apresentou baixa variabilidade (CV < 12%)
e o parâmetro de forma η e os de normalização θs,
log Ks e log |hg|apresentaram média variabilidade
(12% < CV < 52%).
Souza et al. (2008b), estudando a
variabilidade espacial das propriedades hidráulicas,
obtidas com o método Beerkan, em uma bacia
experimental do semi-árido paraibano, verificaram
uma média variabilidade da variável θs para o
Neossolo Flúvico e baixa variabilidade para o
Latossolo Amarelo. Mubarak et al. (2009) estudando
um solo franco com 43% de areia, 40% de silte e
17% de argila, também observaram média
variabilidade do parâmetro Ks.
Os resultados da análise geoestatística dos
parâmetros avaliados estão apresentados na Tabela
2, o modelo esférico foi escolhido, haja vista que se
ajustou melhor às semivariâncias experimentais.
O modelo matemático esférico ajustado a
todos os semivariogramas é o que predomina nos
trabalhos em ciência do solo (e.g. VIEIRA, 1997;
SOUZA et al., 2001; CARVALHO et al., 2002).
Estudando modelos de ajustes de semivariogramas,
McBratney & Webster (1986) relataram que os
modelos esférico e exponencial são os mais
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(A)

(A)
2,40
2,35

Valores de n Estimados

2,30
2,25
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00
2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

20

22

24

0,46

0,50

0,6

0,7

89,0

101,0

Valores de n Obser vados

(B)

(B)

24
22

Valores de η Estimados

20
18
16
14
12
10
8
8

10

12

14
16
18
Valores de η Obser vados

0,22

0,26

(C)

(C)

0,50

Valores de θs Estimados (cm3.cm-3)

0,46
0,42
0,38
0,34
0,30
0,26
0,22
0,18
0,18

0,30

0,34

0,38

0,42

Valores de θs Obser vados (cm 3 cm -3)

(D)

(D)

Valores de Ks Estimados (mm.s-1)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,1

0,0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Valores de Ks Obser vados (mm s -1)

17,0

29,0

(E)

(E)

101,0

Valores de |hg| Estimados

89,0
77,0
65,0
53,0
41,0
29,0
17,0
5,0
5,0

41,0
53,0
65,0
Valores de |hg| Obser vados

77,0

Figura 6 - Significância dos ajustes dos modelos teóricos
aos dados experimentais parâmetro n (A), parâmetro
η(B), parâmetro θs (C), parâmetro Ks (D) e parâmetro hg
(E)

Figura 5 - Semivariogramas dos parâmetro n (A),
parâmetro η (B), parâmetro θs (C), parâmetro Ks (D)
e parâmetro log |hg| (E)
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duas áreas experimentais cultivadas com feijão no
estado da Paraíba, observou valores de η com
amplitude de 7,5 a 15,5 e 9,5 a 15.
Na Figura 7C, percebe-se que o mapa da
distribuição espacial do parâmetro θs tem valores
com amplitude de 0,19 a 0,51 cm3 cm-3, verificandose uma variação nas amplitudes dos valores no
sentido NO para SO, além de acompanhar
aproximadamente o curso do rio principal,
conforme Figura 1. Silva et al. (2009), analisando
amostras de solos com diferentes classes texturais
(areia, areia franca e franco arenosa), verificaram
para o parâmetro θs valores com amplitudes de 0,28
a 0,53 cm3 cm-3 na bacia do rio Guaraíra. Souza et al.
(2008b) observaram valores de θs entre 0,36 a 0,47
cm³, em um Neossolo flúvico com texturas FAr, F,
FAAr, ArF e Ar, e 0,38 a 0,56 cm³ em um Latossolo
Amarelo com textura média, predominando a classe
FAAr.
Na Figura 7D, verifica-se no mapa da
distribuição espacial de Ks valores com amplitude de
0,002 a 0,63. As menores amplitudes são observadas,
principalmente, nas faixas marginais aos cursos
d’água onde ocorrem os Gleissolos, os quais se
caracterizam como solos de baixa condutividade
hidráulica, sendo basicamente constituídos por
perfis com uma camada que impede o movimento
de água em profundidade, com textura média a
argilosa.
Observam-se na Figura 7E valores de |hg|
com amplitude de 6,30 a 99,55 mm, verificando-se a
ocorrência de uma variação nas amplitudes dos
valores tanto no sentido NS como no sentido de NO
para SO. Souza et al. (2008a) analisaram amostras
de solos com diferentes classes texturais e
reportaram valores para o parâmetro |hg| com
amplitude que variaram entre 12,25 a 84,30 mm.
As médias observada e estimada de todos os
parâmetros avaliados não apresentaram diferenças
significativas ao nível de 0,05 de probabilidade.
Os mapas das estimativas de erro dos cinco
parâmetros avaliados estão apresentados na Figura
8. O comportamento diferenciado dos mapas dos
parâmetros entre si é justificado pelas diferenças nas
estruturas de correlação espacial (Figura 5).
Observa- se que os erros de estimativas dos
parâmetros são da ordem de grandeza dos desviospadrão de campo (Tabela 1) nos casos da Figura 8
C, D e E, enquanto no caso das Figuras 8 A e B são
superiores ao desvio- padrão das observações. Esse
fato está relacionado aos elevados efeito- pepita das
variáveis correspondentes às Figuras 8 A e B,
superiores aos das demais variáveis. Isso demonstra
que para essas variáveis a amostragem realizada não

O parâmetro log |hg| apresentou maior valor
de efeito pepita em relação aos demais parâmetros,
sendo igual a 0,681. Os valores de efeito pepita
refletem a variabilidade provavelmente não
detectada pelas distâncias dos pontos de
amostragem. Já para os parâmetros η e θs, os valores
foram praticamente os mesmos.
Para estudos de solos agrícolas, Tsegaye &
Hill (1998) e Bosch & West (1998) indicam as
práticas de cultivo como as principais causadoras
dos elevados efeitos pepita, (C0), nas camadas mais
superficiais. Segundo Mohanty & Mousli (2000),
além do cultivo, os efeitos do tráfego, das raízes, das
minhocas e dos ciclos de congelamento e
descongelamento, promovem um aumento de C0
nas camadas mais superficiais.
A Figura 6 apresenta a significância dos
ajustes dos modelos teóricos aos dados
experimentais. Os valores estimados foram baseados
na técnica de Jack-Knifing. Percebe-se um bom
ajuste dos valores estimados pelos semivariogramas
teóricos em relação aos dados experimentais dos
parâmetros n, η, θs, Ks e hg, sendo os valores do
coeficiente de determinação (R2) acima de 0,7.
Verifica-se, para os valores de η, maior dispersão
entre os dados observados e estimados, sendo
explicitada pela distribuição dos valores em torno da
reta 1:1 e confirmado pelo menor valor de R2. Os
melhores ajustes foram observados para os
parâmetros de normalização (Ks e hg), com os
maiores valores de R2, confirmando os valores mais
baixos do índice IGF observados para eles.
Os mapas de distribuição espacial dos
parâmetros de forma (n e η) e de normalização (θs,
Ks e hg) das curvas θ(h) e K(θ), produzidos a partir
da análise geoestatística e da interpolação por
krigagem ordinária, estão apresentados na Figura 7.
Na Figura 7A, verifica-se que o mapa da
distribuição espacial do parâmetro n tem valores
com amplitude que variam de 2,08 a 2,38,
observando-se uma maior variabilidade entre os
valores ocorrendo na direção NS da área da bacia.
Lassabatère et al. (2006) utilizaram o
método Beerkan em três solos diferentes (Roujan,
Django Reinhardt, Chernobyl) e encontraram
valores de n iguais a 2,20, 2,97 e 2,65,
respectivamente. Souza et al. (2008) encontraram
valores de n nos intervalos de 2,15 a 2,36, em um
Neossolo Flúvico e 2,16 a 2,23 em um Latossolo
Amarelo.
Na Figura 7B, observa-se que o mapa tem
valores com amplitude de 8,14 a 26,54, verificandose uma ocorrência das menores amplitudes na parte
sul da área de estudo. Souza (2005), estudando em
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(A)

(D)

(B)

(E)

(C)

Figura 7 - Mapas de distribuição espacial do parâmetro n (A), parâmetro η (B), parâmetro θs (C), parâmetro Ks (D)
e parâmetro hg (E)

capturou a estrutura de correlação das variáveis e,
portanto, a estatística clássica poderia ser aplicada
para caracterização dessas variáveis. Montenegro et
al. (1999) também observaram elevados erros de

estimativa devido devido à presença da microestrutura de correlação, identificada através do
efeito pepita no variograma.
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(A)

(D)

(B)

(E)

(C)

Figura 8 - Mapas das estimativas de erro dos parâmetros n (A), parâmetro η (B), parâmetro θs (C), parâmetro Ks (D)
e parâmetro hg (E)
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BABALOA, O. (1977) Spatial variability of soil water
properties in tropical soil of Nigéria. Soil Science, 126:
269—279.

CONCLUSÕES
1. Verificou-se que os resultados obtidos a
partir da utilização do método Beerkan,
apresentaram coerência com outros
trabalhos da literatura que usaram a mesma
metodologia;
2. Observou-se que tanto para os parâmetros
de forma (n e η) quanto para os parâmetros
de normalização (θs, Ks e hg) das curvas
θ(h) e K(θ), o modelo esférico foi o que
melhor se ajustou às semivariâncias
experimentais;
3. Conforme os critérios propostos por
Cambardella et al. (1994), as razões entre o
efeito pepita e o patamar dos parâmetros
estudados apresentaram estruturas de
moderada dependência espacial, onde os
valores da relação [C0/(C0+ C1)] está entre
25% e 75%;
4. Pôde-se concluir que o método Beerkan
apresentou-se como uma ferramenta
promissora, robusta e de fácil aplicação o
que poderá ajudar a parametrização de
modelos hidrológicos do tipo físico e
distribuído.
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RESUMO
O problema das cheias urbanas, agravado pelo próprio processo de urbanização, é um dos principais desafios das
grandes cidades na atualidade. Seus prejuízos são inúmeros, interferindo com os setores de habitação, transporte, saneamento e saúde pública. A visão tradicional do projeto de drenagem vem sendo modificada, ao longo das últimas décadas, por
conceitos que buscam soluções sistêmicas para a bacia, com intervenções distribuídas, procurando resgatar padrões de escoamento similares aos de pré-urbanização. Busca-se, como alternativa, uma abordagem integrada de manejo sustentável das
águas pluviais e planejamento do espaço urbano. Além disso, surge também a possibilidade da requalificação fluvial, em um
sentido mais amplo, como instrumento para auxiliar no controle de cheias e garantir ambientes mais naturais e mais saudáveis. Essas mudanças apontam para uma abordagem sistêmica, onde toda a bacia deve ser considerada de forma integrada. Aspectos espaciais e temporais associados aos escoamentos superficiais, dentro ou fora da rede de drenagem, devem ser
considerados em conjunto na solução do problema. Neste sentido, este trabalho visa conjugar essas novas abordagens, utilizando medidas associadas ao conceito de drenagem urbana sustentável, com atuações distribuídas na bacia hidrográfica,
relacionadas à infiltração e armazenagem e avaliar como a falta de controle sobre o desenvolvimento urbano e o uso do solo
pode afetar as soluções de drenagem. Foi proposto um caso de estudo na bacia dos rios Pilar-Calombé, em Duque de Caxias,
região metropolitana do Rio de Janeiro. Os testes terão o suporte do modelo matemático MODCEL, desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Palavras Chave: drenagem urbana sustentável, soluções sistêmicas, controle de uso do solo, MODCEL.

Estatísticas mostram que as cheias são o fenômeno natural que mais causa danos e perdas ao
redor do mundo. De acordo com Freeman (1999),
60% das perdas de vidas humanas e 30% das perdas
econômicas causadas por desastres naturais são devidos a enchentes. O número de grandes inundações vem aumentando exponencialmente ao longo
dos últimos séculos. Esta tendência acompanha o
aumento da população mundial e, mais especificamente, o da população urbana. O ambiente construído leva à concentração de pessoas e de bens, enquanto favorece o agravamento das enchentes. Cada
vez mais pessoas e atividades econômicas estão se
expondo a riscos.
A compreensão de como a urbanização afeta o processo de enchentes é um ponto crucial para
o adequado planejamento e projeto da drenagem e
controle de inundações nas cidades. A urbanização
de uma bacia tende a agravar as cheias, uma vez que
promove a remoção da vegetação original, tende a
ocupar áreas ribeirinhas e planícies de inundação,
aumenta a impermeabilidade e canaliza cursos
d’água. Assim, há um maior volume de água dispo-

INTRODUÇÃO
O problema das cheias urbanas é um dos
principais desafios da atualidade, especialmente em
grandes cidades de países em desenvolvimento,
onde, entre outras coisas, os recursos são escassos, a
pressão social é maior e a industrialização rápida e
tardia nem sempre foi acompanhada pela infraestrutura que seria necessária para este desenvolvimento.
As cheias urbanas são, portanto, um dos
maiores problemas que precisam ser enfrentados
pelas cidades. Seus prejuízos são inúmeros, afetando
diversas facetas da vida urbana, interferindo com os
setores de habitação, transporte, saneamento, saúde
pública, entre outros. A urbanização, por sua vez, é
um elemento agravante de enchentes, o que realimenta este processo. Nesse contexto, torna-se fundamental a busca por soluções integradas, multidisciplinares e sustentáveis em longo prazo.
*
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no controlado, além de transferir alagamentos para
jusante; (2) mostrar que o controle de uso do solo é
fundamental como ação complementar para soluções de drenagem. Esse último ponto traz uma hipótese que será verificada ao longo do trabalho: mesmo que a solução proposta para o sistema de drenagem seja feita em moldes sustentáveis, a solução
perde eficiência com o passar do tempo, caso o próprio crescimento urbano não se faça, ele também,
em moldes sustentáveis, com controle de uso e ocupação do solo e limitação da impermeabilização da
bacia.

nível para escoar mais rapidamente e acumular em
áreas baixas, muitas vezes já ocupadas.
Quando a urbanização não é adequadamente planejada nem controlada, conseqüências mais
graves levam a perdas materiais e problemas sociais
de magnitudes variadas. Esses problemas precisam
ser tratados de forma adequada e soluções técnicas
devem evoluir para enfrentá-los. Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Ambientais e Sociais
devem ser consideradas em uma abordagem multidisciplinar, a fim de se definir padrões sustentáveis
para o desenvolvimento urbano.
As novas concepções dos projetos de drenagem visam uma integração com os planos de desenvolvimento urbano e a gestão da ocupação e uso do
solo, assim como o uso de técnicas preservacionistas.
Essa visão propicia uma melhor abrangência temporal e espacial de ação dos projetos de controle de
enchentes, uma vez que busca intervir não na consequência das grandes chuvas, mas nas causas das
inundações.
A mudança para uma visão sustentável das
soluções em drenagem urbana exige um compromisso com as consequências futuras das decisões
tomadas no presente; portanto, as soluções devem
ser flexíveis o bastante para permitir possíveis modificações e adaptações no decorrer do desenvolvimento urbano (CANHOLI, 2005).
Sob esta nova ótica, os projetos de drenagem urbana, em tese e sempre que possível, devem
neutralizar os efeitos da urbanização, restabelecendo as condições hidrológicas da pré-urbanização,
trazendo benefícios para a qualidade de vida da
população e visando a preservação ambiental.
Neste sentido, este trabalho visa conjugar
novas abordagens, utilizando medidas associadas ao
conceito de drenagem urbana sustentável, com atuações distribuídas na bacia hidrográfica, relacionadas à infiltração e armazenagem. Essa concepção
será comparada com a concepção tradicional e,
posteriormente, ambas serão avaliadas face a diferentes cenários de crescimento urbano. Foi proposto um caso de estudo na bacia dos rios PilarCalombé (REZENDE, 2010), em Duque de Caxias,
região metropolitana do Rio de Janeiro. A avaliação
prospectiva de cenários será feita com o uso de modelagem matemática. Dentro desse contexto, dois
pontos principais se caracterizam como contribuição deste estudo para as pesquisas que vêm sendo
desenvolvidas neste tema: (1) mostrar, quantitativamente, com a aplicação de ferramentas de modelagem matemática, que a concepção de projeto tradicional é capaz de resolver o problema de drenagem
de forma pontual, mas é insustentável ao longo do
tempo, mesmo em condições de crescimento urba-

A ÁGUA E A CIDADE: HISTÓRICO DO
DESENVOLVIMENTO DA DRENAGEM
As cheias são fenômenos naturais e sazonais,
que desempenham um importante papel ambiental.
As cidades, por sua vez, sempre tiveram relação próxima com a água, que foi um fator fundamental
para o crescimento destas. Desde a Antiguidade,
grandes civilizações desenvolveram-se junto a rios.
O abastecimento de água para consumo nas
cidades, a veiculação e diluição de esgotos, a irrigação, a possibilidade de transporte, bem como o oferecimento de uma barreira de defesa natural, são
alguns dos múltiplos possíveis usos que sempre fizeram da água um recurso de grande importância. Há
um paradoxo, porém, na relação entre as grandes
cidades e as águas: a urbanização nem sempre foi
acompanhada de planejamento adequado, nem do
provimento da infraestrutura necessária, o que, com
frequência, leva a problemas de degradação ambiental dos ecossistemas fluviais, afetando a oferta dos
recursos hídricos e deteriorando também o ambiente urbano construído.
Um interessante registro histórico que ilustra como problemas de enchentes fazem parte da
vida urbana e formam um ciclo que se realimenta,
se refere ao trabalho de Giovani Fontana, arquiteto
do século XVI, que fez investigações sobre a cheia
do rio Tibre, ocorrida em Roma, durante o Natal de
1598, resultando na publicação de um tratado em
1599 (BISWAS, 1970). Existiam, na época, numerosas controvérsias sobre esta grande cheia que, de
acordo com Fontana, teve graves efeitos negativos
em virtude da falta de informação das pessoas que se
estabeleceram junto aos locais onde diferentes rios e
canais aportavam no Tibre, em áreas de risco, bem
como à falta de conhecimento sobre os resultados
produzidos pelas chuvas fortes, que se fizeram presentes na época de ocorrência da cheia estudada.
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opção no final dos anos de 1970 (ANDOH & IWUGO, 2002).
A partir daí, várias concepções diferentes
para o projeto de um sistema de drenagem integrado com o desenvolvimento da cidade, buscando
reduzir impactos sobre o ciclo hidrológico, atuando
nos processos de infiltração e permitindo a detenção
em reservatórios urbanos artificiais, juntando as
preocupações, restrições e sinergias da Engenharia
Hidráulica e do Urbanismo, foram propostas, com
algumas pequenas diferenças entre elas. Todas,
entretanto, tendem a considerar o problema de
forma integrada, tentando resgatar as características
naturais do ciclo hidrológico, enquanto agregando
valor à própria cidade.
Coffman et al. (1998) propuseram um conceito de projeto de Desenvolvimento de Baixo Impacto (Low Impact Development, ou, simplesmente
LID). O LID adota um conjunto de procedimentos
que tentam compreender e reproduzir o
comportamento hidrológico anterior à urbanização.
Neste contexto, o uso de paisagens multifuncionais
aparece como elemento útil na malha urbana, de
modo a permitir a recuperação das características de
infiltração e detenção da bacia natural, procurando
imitar suas funções hidrológicas, envolvendo volume,
vazão, recarga de aquíferos e tempos de
concentração.
De uma forma similar, outra tendência na
evolução dos projetos de sistemas de drenagem envolveu o uso das Best Management Practices (BMP),
cuja origem está relacionada com o controle da
poluição na área de efluentes industriais, nos Estados Unidos. Mais tarde, foram também consideradas
como possibilidade de controle da poluição difusa e,
depois, associado ao gerenciamento de águas
pluviais de forma distribuída na bacia, integrando o
controle da quantidade e da qualidade de água, com
custos otimizados (USEPA, 2004). As técnicas LID e
BMP são frequentemente usadas em conjunto e uma
pode complementar a outra.
Baptista et al. (2005), no Brasil, consolidaram os conceitos de Técnicas Compensatórias em
Drenagem Urbana, o que significou a introdução de
diferentes medidas focando na capacidade de infiltração e armazenamento, com o objetivo de compensar os impactos da urbanização no ciclo hidrológico.
Outra abordagem para as soluções de drenagem urbana está relacionada ao conceito de Sistema de Drenagem Urbana Sustentável, cujo termo
em inglês é Sustainable Urban Drainage System, ou,
simplesmente, SUDS. Neste caso, os ideais de desenvolvimento sustentável são incluídos no processo de
concepção do sistema de drenagem, ou seja, os im-

É interessante notar como essa observação
de Fontana permanece atual. Muitas vezes, os efeitos
das cheias são agravados, ainda hoje, por falta de
conhecimento da população ribeirinha e pela ocupação de áreas inapropriadas. A principal conclusão
de Fontana indicava que era necessário melhorar as
condições gerais do leito do rio, ampliando-o para
eliminar os efeitos das enchentes em Roma — uma
visão clássica de conduzir rapidamente os escoamentos para longe do local que se deseja proteger.
Um importante marco no processo de urbanização foi a Revolução Industrial. Até esta época,
durante séculos, a maioria da população concentrou-se nos campos, em áreas rurais, e as cidades
tinham menor importância (BENEVOLO, 2001). A
rapidez no processo de mudança do perfil de distribuição da população trouxe vários problemas de
ocupação do solo urbano. A cidade industrial mostrava inúmeros problemas: o núcleo original das
cidades não comportava a necessidade de aumento
de moradias, as ruas eram demasiado estreitas,
formou-se um tecido urbano compacto, carente de
infraestrutura e extremamente deficiente em termos
de saneamento. A consequência se refletiu em
graves problemas de saúde pública e epidemias.
Como resposta às questões críticas de saneamento
originadas nesta época, a drenagem rápida das águas de chuva e servidas aparecem como alternativa,
marcando o período higienista.
Nesse ponto da discussão, convém diferenciar as inundações ribeirinhas, como a relatada por
Fontana, no caso da cheia do rio Tibre, e os alagamentos urbanos, geralmente associados diretamente
aos processos de escoamento superficial, e agravados
fortemente pelo rápido crescimento urbano que se
deu após a Revolução Industrial. Muitas vezes ambos
os processos se somam, com inundações ribeirinhas
afogando e afetando o funcionamento das redes de
drenagem que descarregam no rio, o que provoca
alagamentos urbanos por falha na captação das águas superficiais.
A abordagem tradicional de canalização das
águas pluviais começa a mudar a partir da década de
1970, em função dos problemas crescentes enfrentados pelas cidades, que já não podiam mais tratar
de seus problemas de inundações pelo simples aumento da condutância. Uma abordagem sustentável
para os sistemas de drenagem se tornou um
importante desafio. A infraestrutura existente estava
sobrecarregada e o foco deveria sair da rede de
canais, onde aportava a consequência do processo
de urbanização, ou seja, o aumento da geração do
escoamento. O controle na fonte, atuando nas
causas das cheias e focando em medidas de
reservação e infiltração, surgiu como uma nova
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pactos das soluções de drenagem não devem ser
transferidos no espaço ou no tempo. Além de
contribuir para o desenvolvimento sustentável, os
sistemas de drenagem podem ser desenvolvidos para
melhorar o desenho urbano, gerenciando os riscos
ambientais e melhorando o ambiente construído. O
SUDS visa tanto a redução dos problemas de
qualidade e quantidade, quanto a maximização das
oportunidades de revitalização do espaço urbano e
incremento da biodiversidade (CIRIA, 2007).
A evolução contínua de todos esses conceitos e a procura por novas soluções para os sistemas
de drenagem urbana levaram também ao conceito
cujo termo em inglês é Water Sensitive Urban Design,
ou, simplesmente, WSUD, inicialmente desenvolvido na Austrália. Wong (2006) afirma que o WSUD
tenta integrar as ciências sociais e físicas em uma
proposição de gerenciamento holístico para águas
urbanas, considerando conjuntamente a oferta de
água potável, os esgotos e a drenagem das águas
pluviais, desde a escala do lote até a escala da bacia,
envolvendo o desenho de edificações e da própria
paisagem, alinhando medidas estruturais e nãoestruturais.
Mais recentemente, as ações de revitalização
em rios urbanos também surgem como uma nova
possibilidade de minimização de cheias. A revitalização de rios geralmente inclui soluções para o ambiente construído, reconectando os rios à cidade, mas
não necessariamente recupera as suas características
naturais. O conceito de reabilitação ou requalificação de um rio, no entanto, tenta integrar hidrologia,
morfologia, riscos hidráulicos, qualidade das águas e
do estado ecológico do rio, o que é uma proposta
bastante complexa em ambientes urbanos. Gusmaroli et al. (2011), porém, propõem a adoção de uma
abordagem ecossistêmica, a fim de aproveitar a oportunidade de introduzir o conceito de reabilitação do rio a partir do ponto de vista de uma melhoria ambiental, olhando a cidade como um organismo em constante transformação e, portanto, capaz
de modelar-se e adaptar-se (mesmo que apenas em
parte) às demandas de recuperação dos cursos d'água. Neste sentido, é um desafio encontrar formas
de recuperar os rios de maneira mais natural e repensar o crescimento da cidade como consequência.

drenagem urbana têm que ser planejados de forma
integrada com o crescimento urbano e soluções de
drenagem devem ser integradas com a paisagem
urbana (MIGUEZ et al., 2007). Neste contexto, tanto
o processo de urbanização quanto o controle do uso
do solo urbano devem ser pensados de forma a
minimizar os impactos sobre o ciclo hidrológico
natural.
Esta discussão leva a um ponto importante:
a compreensão de como a urbanização interfere
com os padrões de escoamento é necessária para
desenvolver, por um lado, estratégias para a gestão
de águas pluviais e controle das inundações urbanas
e,
por
outro,
estabelecer
padrões
de
desenvolvimento urbano. O planejamento da
drenagem urbana deve considerar um amplo
conjunto de aspectos e deve ser integrado com a
política de uso do solo, o ordenamento da cidade, a
construção de códigos e legislações.
Pompêo (2000) enfatiza o valor do planejamento aplicado aos projetos de controle das inundações, destacando a necessidade de se pensar preventivamente as atividades relacionadas à atenuação
das inundações. Neste contexto se insere a abordagem ecossistêmica, que representa a evolução do
pensamento reativo do Plano Diretor de Drenagem
convencional para um pensamento proativo e avançado, na forma de gestão do ambiente natural e
construído, considerando-os como componentes
interdependentes e integrados. Esta nova visão tem
sido baseada no conceito de Desenvolvimento Sustentável, definido no Relatório Brundtland (WCED,
1987), como sendo o “desenvolvimento que satisfaz
as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das futuras gerações em satisfazer suas
próprias necessidades”. A partir desse conceito é
que foram desenvolvidas as novas abordagens no
campo da drenagem urbana, como SUDS, BMPs,
LID, WSUD e Técnicas Compensatórias, citadas no
item anterior.
O sucesso da implementação de um sistema
sustentável de drenagem depende da cooperação
entre os diferentes departamentos técnicos responsáveis pelo planejamento urbano e a participação
ativa da população. Nesta linha, deve-se garantir a
compatibilidade entre os Planos: Diretor Urbano, de
Esgotamento Sanitário, de Resíduos Sólidos e de
Drenagem Urbana; visando o planejamento integrado da cidade. O conceito de Engenharia Urbana,
com foco na integração dos diversos sistemas urbanos, aparece como ferramenta.
Atualmente, a concepção do manejo de águas pluviais urbanas apresenta, segundo Righetto et
al. (2009), a “agregação de um conjunto de ações e
soluções de caráter estrutural e não estrutural, en-

NOVAS TENDÊNCIAS NOS PROJETOS DE
DRENAGEM URBANA: SISTEMAS
DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL
Em drenagem urbana, sustentabilidade
implica que as inundações urbanas não podem ser
transferidas no espaço ou no tempo. Sistemas de

152

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 –Abr/Jun 2013,149-163


volvendo execuções de grandes e pequenas obras e
de planejamento e gestão de ocupação do espaço
urbano”. O Plano de Manejo das Águas Pluviais do
município deve, necessariamente, atender aos princípios de manejo sustentável das águas pluviais urbanas, e deverá buscar os seguintes objetivos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010):











Reduzir os prejuízos decorrentes das inundações.
Melhorar as condições de saúde da população e do meio ambiente urbano, dentro de
princípios econômicos, sociais e ambientais.
Planejar os mecanismos de gestão urbana
para o manejo sustentável das águas pluviais
e da rede hidrográfica do município.
Planejar a distribuição da água pluvial no
tempo e no espaço, com base na tendência
de evolução da ocupação urbana.
Ordenar a ocupação das áreas de risco de
inundação através de regulamentação.
Restituir parcialmente o ciclo hidrológico
natural, reduzindo ou mitigando os impactos da urbanização.
Formatar um programa de investimento de
curto, médio e longo prazo.






É importante escalonar as ações do Plano de
Manejo de Águas Pluviais no tempo, reconhecendo
ações de curto, médio e longo prazo, de forma a
garantir soluções perenes para a drenagem. Medidas
de curto prazo visam corrigir ou mitigar problemas
imediatos da rede de macrodrenagem, promovendo
a remoção de singularidades, o desassoreamento e a
manutenção das características originais do sistema.
A construção de um modelo matemático de
cheias deve também estar entre as atividades iniciais,
de modo a prover uma ferramenta de avaliação
sistêmica. Ainda entre as atividades de curto prazo, é
necessário fazer um diagnóstico de cheias para a
bacia. Passada essa etapa inicial, no curto/médio
prazo, devem ser projetadas medidas para o controle do escoamento na fonte e para a recuperação das
características do ciclo hidrológico natural.
Essas medidas devem ser hierarquizadas, para implantação ao longo do tempo. Mapas com
manchas de inundação devem ser providos para
avaliação dos cenários propostos e, também, permitir definir interações com o uso do solo pelo zoneamento das inundações. A partir das experiências
desenvolvidas, pode-se produzir um manual prático
de drenagem, no médio/longo prazo, congregando
recomendações para todos os desenvolvimentos e
projetos futuros. As ações de longo prazo devem
permitir a continuidade do funcionamento da rede
de drenagem através de ações de manutenção e
monitoramento. Campanhas de educação ambiental
e o engajamento das comunidades ajudam na sustentação das soluções

Os projetos de drenagem propostos pelo
plano deverão apresentar a melhor relação custobenefício, abrangendo aspectos sociais e econômicos, além de estar integrados às diretrizes do Comitê
de Bacia Hidrográfica local, se existente.
Também deverá ser contemplado pelo plano um trabalho socioambiental, através da elaboração de um projeto que contemple a mobilização
social, a comunicação, a formação de educadores/agentes na área de saneamento ambiental e
outras ações de educação ambiental, visando a busca
da sustentabilidade socioeconômica e ambiental,
incluindo a participação comunitária nas fases de
elaboração, implementação, avaliação e uso das
obras e serviços propostos.
As premissas a serem consideradas na elaboração do Plano de Manejo de Águas Pluviais (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010) são:



O escoamento pluvial não pode ser ampliado pela ocupação da bacia.
O plano tem como unidade de planejamento cada bacia hidrográfica do município.
O sistema de águas pluviais deve ser integrado ao sistema de saneamento ambiental,
propondo, no plano, medidas para o controle de material sólido e a redução da carga poluidora das águas pluviais.
O plano deve regulamentar a ocupação do
território através do controle das áreas de
expansão e da limitação do adensamento
das áreas ocupadas.
Essa regulamentação deve ser feita para cada bacia como um todo.
O controle de inundações é um processo
permanente, não devendo ser limitado a regulamentação, a legislação e a construção
de obras de proteção. É necessário um plano de fiscalização das medidas propostas.

Abordagem interdisciplinar no diagnóstico
e na solução dos problemas de inundação.
Plano de Águas Pluviais é um componente
do plano de desenvolvimento urbano da cidade. A drenagem faz parte da infraestrutura urbana, portanto, deve ser planejada em
conjunto com os outros sistemas que compõem essa infraestrutura.
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presentadas por equações unidimensionais. Adicionalmente, cada célula realiza também uma modelagem hidrológica simples, para computar a contribuição da transformação da chuva em vazão.

PROPOSTA DE CENÁRIOS DE PROJETO E
DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A
BACIA DOS RIOS PILAR-CALOMBÉ
A bacia hidrográfica dos rios Pilar-Calombé está localizada na Baixada Fluminense, no centro do
território municipal de Duque de Caxias, a oeste da
rodovia Washington Luiz (BR-040). A Figura 1 mostra
sua localização em relação à bacia hidrográfica do rio
Iguaçu-Sarapuí, de grande importância para a região.
O rio Pilar, com aproximadamente 11,3 km, é responsável por drenar uma área de 10,8 km², e o rio Calombé, com extensão aproximada de 9,3 km, drena 15,0
km². Ambos drenam as águas no sentido Norte-Sul. A
bacia desses dois rios é afluente do rio Iguaçu pela sua
margem esquerda.
Em relação ao nível de ocupação, a bacia
possui poucas áreas com alta densidade, sendo as
mais densas localizadas na parte oriental, entre o rio
Calombé e a rodovia Washington Luiz (BR-040), em
zona industrial. Assim, a ocupação urbana e a cobertura vegetal foram divididas em três classes de densidade, cada uma, como exposto na Tabela 1.
Um diagnóstico da capacidade atual do sistema de macrodrenagem foi realizado com o auxílio
de modelagem matemática, para simulação das
condições de alagamento e observação da bacia de
forma integral. O modelo MODCEL (MIGUEZ,
2001; MASCARENHAS & MIGUEZ, 2002; MIGUEZ
et al., 2011 ) foi utilizado para esta tarefa. Esse modelo trabalha com o conceito de células de escoamento, que pressupõe que toda a superfície da bacia,
incluindo a própria rede de drenagem, pode ser
dividida em compartimentos articulados. A integração destes compartimentos, então, é responsável
pela representação física da bacia e dos elementos
da paisagem urbana que se articulam com a rede de
drenagem, para a definição de uma rede de escoamentos, que, por sua vez, simula a iteração entre as
células através de diferentes leis hidráulicas, que
podem representar desde as equações completas de
Saint-Venant, até simples equações de vertedouros e
orifícios clássicos.
Sob o ponto de vista de modelagem, pode-se
dizer que este é um modelo quasi-bidimensional,
por construção, mas que representa esquematicamente uma realidade tridimensional, pois articula,
verticalmente, através da representação da captação
das redes de drenagem, um plano superficial de
escoamentos, onde se localizam as superfícies urbanizadas e os canais abertos, com um plano subterrâneo, onde se localizam as galerias de drenagem.
Todas as ligações entre células, por sua vez, são re-

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica dos rios Pilar/ Calombé em relação à bacia dos rios Iguaçu-Sarapuí
(LABHID, 1996).

Tabela 1 - Coeficientes de runoff adotados.
Tipo
Ocupação Urbana

Cobertura Vegetal

Classe
Denso
Médio
Rarefeito
Capoeira
Campo antrópico
Solo exposto

Runoff
0,70
0,60
0,50
0,20
0,30
0,40

O mapeamento das condições atuais da bacia foi realizado com base em levantamentos de
campo e aerofotogramétricos disponíveis, e observação de imagens de satélite. O ajuste do modelo tomou por base uma mancha de alagamentos conhecida para a bacia. Foram simulados diversos eventos
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de precipitação com Tempos de Recorrência (TR)
de 10, 20 e 50 anos, no intuito de se avaliar a capacidade de resposta do sistema de macrodrenagem
aos eventos pré-estabelecidos. Neste trabalho serão
apresentados apenas os resultados para TR 20 anos,
que era o recomendado para dimensionamento da
macrodrenagem pela Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, na época do desenvolvimento deste estudo.

O impacto dessa inundação sobre a ocupação urbana na bacia pode ser observado na Figura 3,
onde é apresentado o contorno da mancha de inundação sobreposto a uma imagem de satélite. Na
região mais a montante do rio Calombé, ocorre um
extravasamento da calha principal do rio para todos
os eventos de precipitação, inundando as planícies
vizinhas, em uma mancha destacada das áreas inundadas de jusante. Isso ocorre em consequência de
um estrangulamento na seção transversal do rio no
trecho logo a jusante desse extravasamento.
Para mitigar os efeitos das inundações observadas, dois projetos de diferentes concepções
foram desenvolvidos. A primeira concepção considera a intervenção tradicional no sistema de drenagem, aplicando um projeto de canalização nos rios
Pilar-Calombé. A outra concepção considera o contexto do manejo sustentável da drenagem, com medidas compensatórias distribuídas por toda a bacia.
Uma descrição mais detalhada destas concepções é
apresentada no próximo item.

Figura 2 - Mapa de Inundação para um evento com TR 20
anos nas condições atuais de uso do solo e
macrodrenagem

Foi verificado que, para todos os eventos de
chuva simulados, principalmente nas áreas próximas
à confluência dos rios Pilar e Calombé, a situação de
alagamentos é grave. Em algumas regiões, os alagamentos são superiores a 1,0m de profundidade,
como mostrado no mapa de alagamentos da Figura
2, adotado como referência para os projetos a serem
propostos para a bacia. Deve-se destacar que esses
mapas de alagamentos foram obtidos pela representação da lâmina de alagamento média calculada
para cada célula adotada na representação do espaço da bacia. Portanto, em vez de uma superfície de
alagamentos, é mostrada uma representação discreta de alagamentos médios por célula de escoamento
modelada.

Figura 3 - Mancha de Inundação sobreposta à imagem de
satélite do software Google Earth.
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DESCRIÇÃO DOS PROJETOS PROPOSTOS
Condição 1 — Solução Convencional de Canalização
Neste cenário, as intervenções de controle
das inundações constituem-se em adequar o leito do
rio às vazões de cheia através da canalização dos rios
Pilar e Calombé, em concreto, complementado pela
implantação de avenidas canal em ambas as margens.
Esse panorama de canalização caracteriza
bem a concepção tradicionalmente adotada nos
projetos de controle de inundações, com ações localizadas e preferência pelas intervenções que resultem na aceleração dos escoamentos.
O custo final da canalização mais a construção de avenidas canais em ambas as margens dos
rios, em uma extensão total de 15,6 km, foi estimado
em R$50.953.188,86 (baseado em EMOP, setembro
de 2009).
Condição 2 — Solução Sustentável com Medidas
Distribuídas na Bacia
O projeto desenvolvido para esta condição
foi baseado nos conceitos de manejo sustentável das
águas pluviais, apresentados e discutidos anteriormente.
As medidas de intervenção previstas para o
controle de inundações na bacia foram:







limpeza, desassoreamento e implantação de
seção trapezoidal em solo natural nos rios
Pilar e Calombé como medida inicial para
recuperação das condições de escoamento
nestes rios, hoje bastante comprometidos
pela falta de manutenção;
implantação de reservatórios em praças urbanas;
reabilitação de áreas de alagamento naturais
da bacia (várzeas) e implantação de Parque
Fluvial inundável ao longo da margem direita do rio Pilar e em alguns trechos do rio
Calombé;
recomposição da cobertura vegetal em áreas
estratégicas da bacia, como encostas e cotas
mais altas de topos de morro.

Neste projeto foi considerada a reabilitação
das várzeas, que são áreas marginais aos rios com
alta frequência de inundações. Desta forma, foi
prevista a recomposição de uma calha secundária ao
longo de toda a extensão dos rios Pilar-Calombé,
aumentando a capacidade de armazenamento em
calha desses rios e assegurando a recomposição e
preservação da mata ciliar. Também foi prevista a
recuperação de áreas de alagamento naturais da
bacia, em sua parte mais baixa, assegurando um
importante meio de amortecimento dos escoamentos fluviais.
Para assegurar a preservação dessas áreas,
uma boa medida é a previsão de usos públicos como
parques, áreas de lazer e de prática de esportes,
evitando que haja a invasão e ocupação da região de
interesse ao controle de inundações e garantindo o
uso social do espaço urbano.
A estimativa orçamentária para previsão dos
custos para a implantação das medidas de controle
distribuídas na bacia resultou em um investimento
total de R$ 53.289.204,20 (Baseado em EMOP, setembro de 2009). É importante frisar que, neste
orçamento, também estão computados os custos de
urbanização das praças e parques a serem implantados. Essa consideração aproximou o custo das duas
soluções consideradas. As Tabelas 2 e 3 mostram os
orçamentos relativos à condição 1 e à condição 2
descritas.

SITUAÇÃO ATUAL APÓS INTERVENÇÕES
Ambas as configurações de projeto propostas tiveram por premissa sanar completamente os
alagamentos na bacia do rio Pilar-Calombé, resultantes da chuva com TR 20 anos. Essa premissa foi
adotada, tendo como ponto de partida a solução do
problema atual, para avaliar a evolução do comportamento do sistema de drenagem face às diferentes
possíveis evoluções da urbanização ao longo do
tempo. Nas condições de um projeto real, o cenário
de dimensionamento deveria tomar por referência a
previsão de ocupação futura, já que este é o procedimento esperado no desenvolvimento de Planos de
Manejo de Águas Pluviais. Entretanto, optou-se, aqui,
por uma lógica de evolução linear no tempo, para
balizar as discussões relativas ao controle do uso e
ocupação do solo como necessidade de um projeto
realmente sustentável.
As Figuras 4 e 5 mostram dois detalhes que
merecem destaque, relativos às manchas de alagamento na situação de ocupação atual da bacia, toma-

A área utilizada para implantação de reservatórios de amortecimento representa uma parcela
de 2,23% da área total da bacia dos rios PilarCalombé. Esse valor se aproxima muito da área requerida para amortecimento em bacias de detenção,
da ordem de 2,0% da área total da bacia considerada, segundo o UDFCD (2008).
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Tabela 2 - Orçamento para Condição 1 — Solução Convencional de Canalização.
ITEM

Preços Unit.
Preço Total (R$)
(R$)

UNID

QUANT.

Escavação em leito de rio, em material mole, até 4,50m de profundidade , utilização ClamShell.

m³

62.911

7,17

451.074,34

04.010.045-0

Carga e descarga mecânica utilizando caminhão basculante

m³

62.911

0,58

36.488,58

04.005.126-0

Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 15km/h em caminhão basculante
t x km
com capacidade útil de 8t.

1.132.404

1,21

1.370.209,09

11.003.003-1

Concreto para peças armadas inclusive material, confecção e transporte horizontal e vertical.

m³

15.675

267,90

4.199.332,50

11.009.013-0

Barra de aço CA-50b, com saliência, diâmetro de 6,3 mm, destinada a armadura de concreto
armado.

kg

1.724.250

4,33

7.466.002,50

11.011.029-0

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragem na forma, aço CA-50b ou CA-50a, em
barra redonda com Ø de 6,3mm.

kg

1.724.250

2,08

3.586.440,00

11.004.020-1

Forma de madeira para moldagem de peças de concreto armado

m²

62.700

23,72

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

03.036.210-0

2

SERVIÇOS ESPECÍFICOS - MACRODRENAGEM

1.487.244,00
18.596.791,02

18.596.791,02

TOTAL GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Custo da Avenida Canal Projeto PROSADUQUE (4 km) =
Custo da Avenida Canal por km =
Custo da Avenida Canal para os rios Pilar e Calombé (15,68 km) =

8.256.816,04
2.064.204,01
32.356.397,8

50.953.188,86

Total Geral considerando custos de implantação de avenida canal mais canalização

Tabela 3 - Orçamento para Condição 1 — Solução com Medidas Distribuídas na Bacia
ITEM

Preços Unit.
Preço Total (R$)
(R$)

UNID

QUANT.

Escavação em leito de rio, em material mole, até 4,50m de profundidade , utilização ClamShell.

m³

485.960

7,17

3.484.333,86

04.010.045-0

Carga e descarga mecânica utilizando caminhão basculante

m³

485.960

0,58

281.856,85

04.005.126-0

Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 15km/h em caminhão basculante
t x km
com capacidade útil de 8t.

8.747.282

1,21

10.584.210,79

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

03.036.210-0

2

SERVIÇOS ESPECÍFICOS - MACRODRENAGEM

14.350.401,50

2

SERVIÇOS ESPECÍFICOS - MOVIMENTO DE TERRA - PRAÇAS
03.025.005-0

Escavação mecânica , com trator de lâmina, em material de 1° categoria, com transporte
entre 50 e 100 metros.

m³

349.311

5,70

1.991.073,70

04.010.045-0

Carga e descarga mecânica utilizando caminhão basculante

m³

349.311

0,58

202.600,48

04.005.126-0

Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 15km/h em caminhão basculante
t x km
com capacidade útil de 8t.

6.287.601

1,21

7.607.997,41
9.801.671,60

24.152.073,10

TOTAL PARCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
(R$ / m²)
Custo de Urbanização dos parques implantados em praças (594.484 m²)

29,01

17.245.980,84

Custo de Urbanização do parque fluvial do Pilar (135.424 m²)

29,01

3.928.669,58

Custo de Urbanização dos parques fluviais do Calombé (180.890 m²)

29,01

5.247.618,90

0,92

2.714.861,78

Custo de reflorestamento das áreas estratégicas (2.946.229 m²)

Total Geral para implantação do Projeto 2 (Sustentável)
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da então como referência de comparação, depois de
implantadas as duas concepções de projeto consideradas. A Figura 4 mostra a transferência de alagamentos para a bacia do rio Iguaçu, a jusante da bacia dos rios Pilar e Calombé, embora todos os alagamentos tenham sido sanados na própria bacia dos
rios Pilar e Calombé, a montante. A Figura 5 mostra
a posição das áreas de alagamento controlado na
bacia, na concepção de drenagem sustentável, uma
vez que a mancha mostrada nesta figura corresponde exatamente às áreas destinadas ao amortecimento dos escoamentos. Não há, neste cenário, nenhum
alagamento não previsto na bacia.

tações sustentáveis, introduzindo controles de uso
do solo com vistas a reduzir os níveis de impermeabilização. Vale destacar que estes controles não estão
presentes no PDU de Duque de Caxias.

Figura 5 - Alagamentos associados às medidas de armazenamento do projeto de drenagem sustentável. TR 20 anos

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS
Condição 1 — Solução Convencional de Canalização
Para os cenários futuros considerados, a
margem esquerda do rio Pilar, a jusante da confluência com o rio Calombé, passou a sofrer alagamentos em todos os eventos hidrológicos simulados.
Para o cenário com adensamento urbano
máximo, houve um aumento nos picos de vazão dos
hidrogramas de cheia, mostrados na Tabela 4.
Esse aumento resultou em novos extravasamentos de água da calha do rio, invalidando a própria solução prevista para proteção contra eventos
de TR 20 anos, como mostrado no mapa de inundações da Figura 6. Destaca-se que o acréscimo de
vazões é maior na bacia do rio Pilar, que hoje é mais
vegetada que o Calombé, este já bastante adensado.

Figura 4 - Fim dos alagamentos na bacia, contrastando
com alagamento a jusante, após canalização. TR 20 anos

Com o objetivo de verificar as respostas destas duas concepções de projeto face às diferentes
possibilidades de desenvolvimento urbano, foram
propostos também cenários futuros de simulação
computacional. Os desenvolvimentos considerados
englobam: o crescimento urbano espontâneo, não
planejado e não controlado, levando a uma condição de saturação urbanística; o desenvolvimento
planejado, conforme Plano Diretor Urbano (PDU);
e o desenvolvimento planejado, também com cono-
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Na situação de crescimento segundo o PDU
de Duque de Caxias, bem como na situação de desenvolvimento sustentável, em que são introduzidos
controles de uso do solo voltam a ocorrer alagamentos importantes, com cheias em várias partes da
bacia.
Tabela 4 - Variação da vazão de pico do hidrograma de
cheia após adensamento.
Vazão de pico de cheia (m³/s)
TR

TR10

TR20

TR50

Corpo
d’água

Crescimento Urbano
Atual
Canalizado

Saturação

Variação

Pilar

32,61

42,51

30%

Calombé

59,46

65,60

10%

Pilar

35,26

43,77

24%

Calombé

64,51

67,68

5%

Pilar

37,16

44,81

21%

Calombé

67,35

69,46

3%

Figura 7 - Inundação para evento com TR 20, adensamento controlado e canalização da macrodrenagem

Condição 2 — Projeto Sustentável com uso de
Medidas Distribuídas na Bacia
As áreas reservadas para alagamentos, no
projeto sustentável, sempre aparecem como áreas
inundadas nos mapas de inundação deste cenário (o
que era de se esperar, pelo próprio funcionamento
dos reservatórios). Essas áreas, porém, estarão alagadas somente durante os eventos de cheia e, além
da função hidráulica, também podem servir para
preservação ambiental, favorecendo a manutenção
da cobertura vegetal, podem funcionar como áreas
de lazer compatíveis com inundações esporádicas,
podem assumir funções paisagísticas, dentre outras
possibilidades.
No cenário de urbanização descontrolada,
mesmo as medidas adotadas em um contexto de
drenagem sustentável falham. O resultado nesta
situação, como pode ser visto na Figura 8, é melhor
do que o obtido pela solução de canalização, mas
não se sustenta. O controle exercido sobre o processo de urbanização através da imposição de limites
para o percentual de impermeabilização nos lotes,
por sua vez, simulado no cenário futuro com adensamento urbano controlado (sob o ponto de vista de
impermeabilização), obteve ótimos resultados na

Figura 6 - Inundação para evento com TR 20, adensamento de saturação e canalização da macrodrenagem

A Figura 7 mostra a resposta da solução tradicional de drenagem para a situação de desenvolvimento sustentável. A mancha para o caso de alagamento no cenário do PDU é omitida por uma
questão de economia de espaço.
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mento nas vazões de pico dos hidrogramas de cheia,
mesmo quando considerados os cenários futuros de
desenvolvimento urbano.
Para o rio Calombé, a vazão de pico do projeto com medidas de controle distribuídas na bacia
chega a ser 65% menor que quando considerado
um projeto de canalização, enquanto que para o rio
Pilar esse valor chega a 51%.

redução de futuros problemas de inundações gerados pelo crescimento urbano, como pode ser visto
na Figura 9. Ao se considerar o controle sobre a
impermeabilização, a urbanização futura resultou
em um único ponto de alagamento, em área de cota
mais baixa que demandaria apenas uma intervenção
localizada para solucioná-lo. O cenário considerando o crescimento urbano conforme PDU praticamente repete os resultados do crescimento com
controle de impermeabilização do solo urbano, mas
com alagamentos um pouco maiores, no mesmo
ponto de falha do sistema. Apesar do PDU do município de Duque de Caxias definir usos do solo e
níveis de adensamento urbano, este não conta, como já destacado antes, com dispositivos específicos
de controle de impermeabilização, o que representa
uma diferença prática no resultado final. Novamente, a macha para o cenário de crescimento conforme
PDU é omitida, para economia de espaço.

Figura 9 - Inundação para: adensamento controlado e
medidas de controle distribuídas na bacia. TR 20 anos

A observação dos resultados permitiu confirmar que a canalização da macrodrenagem tem
um grande impacto na transferência das inundações
para jusante do local de intervenção, como foi observado nos mapas de inundação resultantes do
projeto de canalização, para o qual foi observado
um extravasamento para todos os cenários simulados. Já para o projeto com medidas distribuídas, esse
efeito não ocorreu, uma vez que a estratégia de controle passou a ser a detenção das águas, através de
reservatórios e restauração de áreas naturais de inundação.
Para os cenários futuros de desenvolvimento
urbano com adensamento de saturação, ambos os projetos mostraram-se insuficientes para controlar as
inundações resultantes do acréscimo de vazões ge-

Figura 8 - Inundação para: adensamento de saturação e
medidas de controle distribuídas na bacia. TR 20 anos

Análise Comparativa dos Resultados
Uma grande vantagem da implantação de
medidas distribuídas na bacia em detrimento da
canalização da rede de macrodrenagem é o abati-
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longo prazo, mesmo um projeto de drenagem com
concepção sustentável, ainda que esta concepção se
mostre mais adaptável a mudanças futuras da paisagem urbana, quando comparada à abordagem tradicional. Soluções sustentáveis só realmente o são
quando num contexto amplo e reconhecendo as
diversas interações entre as redes de infraestrutura
urbana e o próprio desenho da cidade. O ponto
chave para o controle de cheias é a integração das
soluções de drenagem com o desenvolvimento urbano, de forma sistêmica, na escala da bacia. Em
regiões metropolitanas, essa questão ultrapassa os
limites do município e demanda soluções que vão
além do espaço urbano administrativo, devendo
focar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e projeto.

rado pelo aumento descontrolado da impermeabilização, o que mostra a criticidade do problema e a
necessidade de integrar soluções de drenagem com
medidas de controle de uso do solo.
Quando considerado o planejamento da
ocupação prevista no PDU de Duque de Caxias, o
projeto convencional de canalização tornou-se obsoleto, apresentado extravasamentos da calha em diversos pontos. Porém, quando considerado o projeto sustentável com medidas distribuídas na bacia, os
problemas de inundações apresentaram muito menor gravidade, demandando, talvez, uma pequena
nova intervenção para adequar um único trecho
com problemas.
É importante destacar que o artifício de
modelagem utilizado para simular o cenário de urbanização com adensamento segundo o PDU foi feito a
partir de uma relação entre a ocupação definida no
Zoneamento Urbano e a provável taxa média de
impermeabilização que cada tipo de ocupação produziria. Essa relação, apesar de coerente, pode não
representar a real situação da ocupação futura da
bacia, uma vez que o PDU do Município não introduz um controle específico sobre a impermeabilização dos lotes. Essa falta de controle pode levar a um
alto grau de impermeabilização da bacia, dependendo do nível das habitações, o que tenderia a um
cenário com um adensamento urbano de saturação, na
situação limite.
No cenário com adensamento urbano controlado e controle do nível de impermeabilização, ambos
os projetos tiveram melhorias significativas no quadro de inundações, quando comparado com o cenário de saturação urbana. Porém, nessa última situação, o cenário com projeto convencional implantado apresentou um panorama de inundações ainda
crítico. Mas o que chama a atenção é que mesmo
em um evento menos intenso, de TR de 10 anos, o
quadro de inundações apresentou-se generalizado
nos cenários futuros com canalização, com diversos
pontos de extravasamento da macrodrenagem.
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The problem of urban flooding, aggravated by the
urbanization process is currently a major challenge for
large cities. Many losses have been reported, interfering
with the housing, transportation, sanitation and public
health sectors. The traditional view of drainage design has
been modified over the past decades, with the introduction
of concepts that seek systemic solutions for the catchment,
considering distributed interventions, intending to recover
flow patterns similar to the pre-urbanization condition.
This alternative aimed to find an integrated approach
joining sustainable stormwater management and urban
planning. Besides the possibility of river rehabilitation in a
broader sense it also appeared to be a possible tool to assist
in flood control and ensure more natural and healthier
environments. These changes point to a systemic approach,
where the basin should be considered in a systemic and
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integrated way. Spatial and temporal aspects conjugating
superficial flows with the drainage system should be
considered together to solve the problem. This paper aims to
combine new approaches, using measures associated with
the concept of sustainable urban drainage design, with
distributed actions over the watershed related to infiltration
and storage recovery. Based on different future scenarios of
city growth, it will also be discussed how the lack of urban
land use control may affect drainage solutions. A case
study is proposed of the Pilar-Calombé River Catchment, in
the city of Duque de Caxias, metropolitan region of Rio de
Janeiro. The tests were supported by the mathematical
model called MODCEL, developed at the Federal University
of Rio de Janeiro.
Key-words: Ssustainable urban drainage, systemic
solutions, land use control, MODCEL
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RESUMO
O risco de falta d’água potável é um assunto abordado e debatido em todo o mundo. Alguns países já sofrem com
esse problema devido à poluição descontrolada das águas através de resíduos industriais e domésticos, dentre outros. Baseado
nisso, modelos matemáticos e computacionais têm sido constantemente utilizados no estudo do transporte de contaminantes
em sistemas fluviais, tornando-se importantes na prevenção e estimativa do comportamento de plumas de contaminantes
nesses corpos hídricos. Neste trabalho busca-se uma primeira abordagem para a modelagem do comportamento de contaminantes no Rio Macaé, um importante rio brasileiro situado no nordeste do Estado do Rio de Janeiro, tendo como ponto de
partida estudos iniciais baseados em Redes Neurais Artificiais em substituição a um modelo matemático 2D de transporte de
poluentes. Pretende-se em um primeiro instante, simular o comportamento de uma pluma de contaminante em um trecho do
Rio Macaé, confrontando os resultados experimentais obtidos em dois pontos do mesmo com os resultados numéricos obtidos
via redes neurais treinadas pelo método de Levenberg-Marquardt. Os resultados apresentados neste trabalho servirão como
base para um posterior treinamento de uma rede neural com o intuito de se obter a concentração em qualquer ponto do trecho
de interesse do Rio Macaé.
Palavras-Chave: Rio Macaé, transporte de poluentes, redes neurais artificiais.

INTRODUÇÃO1

brasileira, mas de forma particular nas resoluções
CONAMA que versam sobre a classificação e o enquadramento de corpos hídricos. Especificamente
falando, a resolução 357/2005 impõe que estudos
específicos sejam conduzidos na zona que compreenda a mistura de efluentes com as águas dos corpos
receptores, sejam esses lagos, rios ou estuários. A
avaliação do comportamento dessa diluição é complexa e operacionalmente custosa. Contudo, parte
das dificuldades inerentes a esse diagnóstico pode
ser contornada com a utilização de modelos que
simulem o comportamento de poluentes uma vez
lançados nesses corpos hídricos. Tais modelos podem ser vantajosos por diversos aspectos: a relação
custo/benefício, a redução do tempo de análise, a
agilização no processo de tomada de decisões, etc.
Modelos matemáticos e computacionais se enquadram nessa categoria de ferramentas (TELLES,
2008).
Esses modelos são compostos por equações
cuja solução fornece a distribuição no espaço e
tempo de constituintes que sejam transportados

Um dos grandes desafios que se apresentam
para a Humanidade neste século é o desenvolvimento sustentável. No que concerne a gestão de recursos
hídricos, esse desenvolvimento deve ser entendido
como aquele que maximize a produção e minimize
os riscos ambientais. Atividades industriais necessariamente geram passivos ambientais, dentre os quais
se destaca a diluição de efluentes como os mais graves. A preocupação com esse impacto ambiental está
presente em diversos pontos da legislação ambiental
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pelo corpo hídrico em questão. Contudo, a formulação matemática de tais modelos muitas vezes inclui
parâmetros, cuja estimativa pode ser crucial para a
precisão da simulação que se deseje. Por exemplo,
Shen et al. (2006) utilizou uma modificação do método de Newton para estimar fontes não pontuais de
coliformes fecais, com o objetivo de estabelecer a
carga máxima admissível para o Rio Wye. Por outro
lado, Yang e Hamrick (2004) estimaram a salinidade
na fronteira marinha de estuários através de problemas inversos. Já Strub et al. (2009) propuseram
um novo algoritmo para estimar a condição de fronteira para modelos hidrodinâmicos aplicados em
canais de maré. Por último, Rodrigues et al. (2012ab) estimaram parâmetros de dispersão em rios utilizando os métodos de Luus-Jaakola e Simulated Annealing.
Outra técnica que já apresentou resultados
satisfatórios na modelagem de recursos hídricos em
algumas aplicações são as redes neurais artificiais.
Como exemplo, tem-se a caracterização do transporte hidrodinâmico no estuário do Rio Macaé (LIMA,
2012), a previsão de vazões naturais através da análise e tratamento de informações advindas de diferentes postos pluviométricos e fluviométricos na Bacia
do Rio São Francisco (GOMES et al., 2010), a produção de energia em sistemas de abastecimento
baseada em fontes renováveis (GONÇALVES et al.,
2009), a criação de modelos de previsão de vazão
considerando a chuva observada e/ou prevista (FIGUEIREDO et al., 2007) e a análise da elevação do
nível de rios através da previsão das chuvas (DORNELLES et al., 2006). Além disso, com um correto
treinamento da rede neural, é possível realizar a
substituição do modelo matemático pela mesma,
evitando a necessidade de se estimar determinados
parâmetros.
Neste trabalho são discutidas e aplicadas
técnicas muitas vezes adotadas na simulação do
comportamento de plumas de poluentes em rios. As
técnicas foram empregadas em um estudo de caso,
que consistiu no lançamento de traçador conservativo (cloreto de sódio - NaCl) em trecho do baixo
curso do Rio Macaé, situado na costa norte do estado do Rio de Janeiro (COSTA, 1999). Considerando
dois pontos de coleta, a evolução no tempo das concentrações do traçador foi comparada, entre os valores gerados pela solução de um modelo de transporte 2D (integrado na vertical) e aqueles gerados a
partir da aplicação de redes neurais artificiais, essas
com uma arquitetura baseada no perceptron de
múltiplas camadas (MLP) com retro-propagação de
erro (backpropagation) (HAYKIN, 1994), com treinamento pelo método de Levenberg-Marquardt.

ESTUDO DE CASO — RIO MACAÉ
Como salientado, esse estudo incluiu um
ensaio experimental conduzido no baixo Macaé,
que representa o mais importante rio estritamente
estadual que drena o território fluminense. Esse rio
possui uma área de drenagem de aproximadamente
1.765 km2, sendo que sua bacia apresenta ocupação
bastante heterogênea, desde áreas de preservação a
importantes núcleos urbanos, a se destacar a cidade
de Macaé, que se situa às margens de seu baixo curso e na qual se concentram importantes atividades
ligadas à indústria do petróleo. A Figura 1 apresenta
a localização da área onde se deu o ensaio.

Figura 1 — Mapa do Rio Macaé onde está localizada a
região de interesse2.

Ensaio Experimental
O trabalho de campo que deu suporte a
modelagem apresentada neste artigo foi realizado
em um trecho retilinizado do baixo Rio Macaé. Nessa região o rio apresenta profundidade média em
torno de 1 m e largura praticamente uniforme de 40
m. No cenário aqui simulado (vazão de estio) as
velocidades médias não excedem 1 m/s (AMARAL,
2003).
Para a simulação do comportamento de
uma pluma de contaminante na região estudada, foi
utilizado NaCl como traçador, escolhido devido a
sua baixa toxicidade e fácil manipulação (RODRIGUES, et al., 2012a). Para a preparação do traçador,
diluiu-se 2000 g de NaCl em água coletada do próprio rio, resultando em 11 L de solução assim pre2
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C  x,0,t 

parada. Esse procedimento se repetiu por dez vezes
a fim de se gerar dois recipientes contendo 55 L de
solução. Por meio de um condutivímetro e através
da curva de calibração (condutividade versus concentração) do mesmo, determinou-se uma concentração de 1,75 x 105 mg/L para essa solução, contrastando com uma concentração de 37 mg/L determinada na água do rio.
O experimento foi realizado ao final do mês
de maio de 2008, no período em que Rio Macaé
apresenta menores vazões, em torno de 6 m3 /s
(AMARAL, 2003), estando, portanto, mais sensível à
diluição de efluentes(LUGON et al., 2008).
O lançamento da solução de traçador se deu
de forma instantânea, ocorrendo a 0,50 m, sentido
transversal, da margem do rio. Já as coletas das amostras ocorreram em dois pontos situados 50 m a
jusante do ponto de lançamento, o primeiro a 0,50
m e o segundo a 3,00 m da margem. Amostras de
água foram coletadas a intervalos regulares de 12 s.
Todo o experimento foi conduzido em um intervalo
de tempo de 360 s.

y

x

=0, 0  y  L y , t>0

=0, 0  x  L x , t>0 (2.c)

C = concentração [mg/l];

t = tempo [s];
x, y = domínio espacial [m];

u = velocidade [m/s];
El , E t = coeficientes de difusão da concentração
nas direções x, y , respectivamente [m2/s];

Lx = comprimento longitudinal do trecho do rio
em análise [m];

Ly = comprimento transversal do trecho do rio em
análise [m].
Devido à geometria bastante regular do rio
no trecho simulado, pode-se assumir velocidades
longitudinais uniformes no sentido transversal e
desprezar as próprias componentes transversais, o
que simplificou consideravelmente o problema a ser
resolvido. Dessa forma, os parâmetros mais relevantes no trecho em análise são os coeficientes de dispersão longitudinal e transversal.
A Equação (1) foi resolvida numericamente
utilizando-se o método de Volumes Finitos, baseado
em uma formulação implícita e aproximação do
termo advectivo através do esquema UpWind (UDS),
como mostrado na Equação (3) (TELLES, 2009),


Δx  t+Δt 
Δy  t+Δt
 -E t
 CS +  -uΔy-E l
 CW +
Δy 
Δx 


 ΔxΔy
Δy
Δx  t+Δt
+uΔy+2E l
+2E t

 CP +
Δx
Δy 
 Δt

(1)

(3)

Δy  t+Δt 
Δx  t+Δt ΔxΔy t

CP
 CN =
 -E l
 CE +  -E t
Δx 
Δy 
Δt



com as seguintes condições de contorno e inicial:

C  L x ,y,t 

y

onde:

A solução do problema direto consistiu na
simulação da evolução espaço-temporal do transporte de substância conservativa injetada de forma instantânea no domínio, no caso um trecho do baixo
Macé.. Para tanto, implementou-se a solução numérica de um modelo de transporte 2D (integrado na
vertical), desprezando-se a componente transversal
do termo advectivo, cuja equação é dada por (TELLES, 2009):

C  0,y,t  =C0 , 0  y  L y , t>0

C  x,L y ,t 

C  x,y,0  =C1  x,y  , 0  x  L x , 0  y  L y (2.d)

MODELO MATEMÁTICO DE
TRANSPORTE 2D

C C
  C 
  C 
+u
=E l 

 +E t 
t
x
x  x 
y  y 

=

Essa equação gera um sistema da forma
Ax  b , onde A é uma matriz pentadiagonal, sendo então resolvido pelo Algoritmo de Thomas
(TDMA). Toda a implementação foi realizada na
linguagem de programação C.

(2.a)

(2.b)
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O método de Levenberg-Marquardt procura
encontrar o melhor ajuste para um conjunto de
dados tentando minimizar a soma dos quadrados
dos resíduos, obtendo um novo vetor de pesos
w n+1 , partindo do vetor de pesos w n , ou seja:

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são
estruturas paralelas compostas de neurônios artificiais — os quais simulam os neurônios biológicos humanos — densamente conectados que apresentam
duas fases distintas de operação: a aprendizagem
(treinamento) e a generalização.
O neurônio artificial é uma estrutura lógicomatemática que procura simular a forma, o comportamento e a funcionalidade de um neurônio biológico. Dessa forma, os dendritos são substituídos por
entradas cujas ligações com o corpo celular artificial
são realizadas através de elementos chamados de
pesos, os quais simulam as sinapses. Os estímulos
captados pelas entradas são processados pela função
soma e o limiar de disparo do neurônio biológico é
representado pela função transferência (TONSIG,
2000). A maioria dos modelos de redes neurais possui alguma regra de treinamento, onde os pesos e
suas conexões são ajustados com os padrões apresentados; elas aprendem através de exemplos (YAMAMOTO e NIKIFORUK, 2000). Dentre as diferentes topologias neurais considera-se que as redes perceptron de múltiplas camadas (MLP), que usam em
seu treinamento a retro-propagação do erro, são
aquelas utilizadas com maior frequência devido à
facilidade de implementação e sintaxe menos robusta.
Com o intuito de modelar o comportamento da concentração na região de interesse, buscando-se simular, através da substituição do modelo de
transporte 2D integrado na vertical, os dados obtidos no trabalho de campo descrito anteriormente,
foi realizado o treinamento da rede utilizando o
algoritmo backpropagation e o método de LevenbergMarquardt para a determinação dos pesos e bias, o
qual, segundo Kinoshita et al. (2000), aumenta a
velocidade de treinamento sem perda de desempenho da rede.
O método de Levenberg-Marquardt é um
método de otimização de segunda ordem o qual
utiliza uma aproximação para a matriz Hessiana e
para o gradiente a fim de atualizar os pesos e bias,
ou seja (BIONDI NETO et al., 2006),

H  JTJ

w n+1 =w n +Δw n

(5)

onde:
-1

Δw n =   J Tn J n +μI  J Tn e(w)

(6)

μ o parâmetro (fator de
Marquardt e I a matriz identi-

sendo e(w) a função erro,

amortecimento) de
dade.
Devido à aleatoriedade na escolha da primeira estimativa dos pesos e bias, cada simulação
realizada neste trabalho foi processada em torno de
30 vezes a fim de se encontrar os melhores resultados numéricos, tendo como referência os dados
experimentais obtidos no trabalho de campo.
Em todos os testes realizados, foram passadas como padrão de treinamento 44 informações
referentes a 6 parâmetros de influência significativa
na modelagem da pluma de contaminante, são eles:
posição de lançamento na longitudinal, posição de
lançamento na transversal, quantidade do traçador
lançada no rio, posição de coleta na longitudinal,
posição de coleta na transversal e tempo de coleta.
De posse dessas informações a rede pode ser
caracterizada por uma matriz P6x44 como padrão de
entrada, a qual mapeia um vetor T1x44 que representa as concentrações oriundas do trabalho de campo.
A Figura 2 apresenta a estrutura dos dados de entrada e informações de saída utilizadas no treinamento da rede neural.

(4)

onde H é a matriz Hessiana, J é a matriz Jacobiana
que contém a derivada primeira dos erros da rede
com relação aos pesos e bias.

Figura 2 — Esquema da rede neural utilizada na simulação
da pluma de contaminante no Rio Macaé.
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Com base nas concentrações experimentais
foi possível estimar o perfil da concentração nos dois
pontos de coleta para os demais instantes de tempos
onde não ocorreram medições. A Figura 3 mostra
ajuste dos dados por meio de uma interpolação
linear.

Para efeito de validação do treinamento, a
rede foi testada com um conjunto de dados que não
fizeram parte do treinamento.
A implementação do método proposto nesta seção foi realizada no programa Matlab®, assim
como a construção dos gráficos referentes às simulações.

(a)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas comparações entre os
resultados experimentais e as simulações obtidas
através do modelo matemático 2D resolvido numericamente pelo método de volumes finitos e o treinamento de uma rede neural com minimização do
erro médio quadrático por Levenberg-Marquardt.
Os resultados numéricos foram gerados em um
computador com processador Intel Core 2 Duo com
processador de 1,90 GHz 2 GB de memória RAM.
Em todas as simulações apresentadas aqui envolvendo o modelo matemático 2D, o tempo de execução
não ultrapassou a 2 minutos, enquanto que o treinamento da rede neural foi inferior a 1 minuto.
Na Tabela 1 são mostrados os valores de
“concentração versus tempo” utilizados nas simulações.

(b)

Tabela 1 — Valores das concentrações nas amostras utilizadas no treinamento da rede neural. [C] = mg/l.
Concentração coletada
0,5 m da margem
t(s)
C
t(s)
0
37,00
214
12
40,29
222
24
38,16
230
35
39,48
240
42
38,48
258
49
37,99
275
75
39,77
280
86
41,67
300
92
41,34
307
100
126,88
312
109
196,70
320
136
363,12
328
146
230,86
335
170
187,94
343
190
157,66
348
194
150,78
352
205
123,43

C
112,84
108,82
102,39
93,22
82,11
70,16
67,34
56,56
57,63
57,36
56,56
52,03
47,34
47,54
45,88
47,14

Figura 3 — (a) Concentração a 0,5 m da margem do rio;
(b) Concentração a 3,0 m da margem do rio.

3,0 m da margem
t(s)
C
0
37,00
100
44,97
108
111,93
116
130,01
124
179,56
136
251,26
180
144,02
212
110,75
266
79,04
314
55,58
342
47,01

Tabela 2 — Valores dos parâmetros utilizados na
simulação.
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Parâmetros

Valores

Comprimento longitudinal [m]
Comprimento transversal [m]
Posição de lançamento em x [m]
Posição de lançamento em y [m]
Posição de coleta em x [m]
Posição de coleta em y [m]
Δ [s]
Δ x [m]
Δ y [m]
Velocidade [m/s]
El [m2/s]
Et [m2/s]

182,00
40,00
50,00
0,50
100,00
0,50
2,00
0,70
0,70
0,35
0,033
0,008
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das) da rede neural, bem como o número de neurônios (de 5 a 50 neurônios) presentes em cada
camada, a fim de se obter o melhor ajuste entre os
resultados numéricos e os dados experimentais.
Para o treinamento da rede as posições de
lançamento na longitudinal e na transversal foram
definidas como 50,0 m e 0,50 m, respectivamente,
enquanto que a concentração inicial lançada instantaneamente no rio como 175 g/L. Já as posições de
coleta das amostras foram de 100 m na longitudinal
e 0,50 m na transversal para o primeiro ponto e 100
m na longitudinal e 3 m na transversal para o segundo ponto. Os instantes de tempo nos quais se
deram as coletas estão listados na Tabela 1.
No que se refere à validação, foi verificado o
comportamento da rede a cada 60 s dentro do intervalo [0, 360] segundos, para os dois pontos de coleta.
Inicialmente foi realizado o treinamento da
rede neural utilizando apenas uma camada oculta e
variando a quantidade de neurônios nesta camada.
A Tabela 3 contém os parâmetros, enquanto a Figura 5 apresenta os resultados obtidos com a melhor
configuração para o treinamento da rede com uma
camada oculta.

Solução utilizando o Modelo Matemático
Foram realizados alguns testes com o objetivo de se determinar a melhor configuração dos parâmetros necessários à simulação envolvendo o modelo matemático, os quais são mostrados na Tabela
2.
A Figura 4 apresenta os resultados obtidos
com os parâmetros descritos na Tabela 2.

Tabela 3 — Valores da configuração da rede neural com
uma camada oculta utilizada nas simulações.
Parâmetros
Número de neurônios
na camada oculta
Funções de ativação
Método
Figura 4 — (a) Concentrações numéricas e experimentais a
0,5 m da margem do rio; (b) Concentrações numéricas e
experimentais a 3,0 m da margem do rio.

Taxa de Aprendizagem
Número máximo de épocas

Valores
30
Tangente
Hiperbólica
Linear
LevenbergMarquardt
0,001
5000

Verifica-se que o treinamento da rede neural com apenas uma camada oculta não conseguiu
modelar satisfatoriamente o pico de concentração,
como visto na Figura 5 (c) e o início da pluma, Figura 5 (d), obtendo a raiz do erro médio quadrático
(RMSE) de aproximadamente 22 mg/L. Foi realizado então o treinamento da rede neural utilizando
duas camadas ocultas e variando o número de neurônios das mesmas a fim de se obter o melhor conjunto de parâmetros que representasse numericamente os dados obtidos no trabalho de campo. A
validação se deu com o mesmo conjunto de dados
utilizados para o teste da rede com apenas uma ca-

Como verificado na Figura 3(b), não houve
um bom ajuste entre o modelo matemático e os
dados experimentais. Isso se deve ao fato da dificuldade de calibração dos parâmetros, como já mencionado anteriormente. Devido a isso, é proposta a
substituição do modelo matemático por redes neurais artificiais.
Solução utilizando Redes Neurais
Foram realizadas simulações variando o
número de camadas ocultas (de uma a cinco cama-
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(a) Treinamento — 0,5 m da margem

Concentração (mg/L)

Concentração (mg/L)

(a) Treinamento — 0,5 m da margem

Tempo (s)

(b) Treinamento — 3,0 m da margem

Tempo (s)

Concentração (mg/L)

Concentração (mg/L)

(b) Treinamento — 3,0 m da margem

Tempo (s)

(c) Teste — 0,5 m da margem
Concentração (mg/L)

Tempo (s)

Concentração (mg/L)

(c) Teste — 0,5 m da margem

Tempo (s)

(d) Teste — 3,0 m da margem
Tempo (s)

Concentração (mg/L)

Concentração (mg/L)

(d) Teste — 3,0 m da margem

Tempo (s)

Tempo (s)

Figura 6 — Concentrações obtidas nos pontos de coleta
a 0,5 m da margem após o treinamento e teste da rede
neural com 14 e 8 neurônios na primeira e segunda
camada escondida, respectivamente, após 1280 épocas.

Figura 5 — Concentrações obtidas nos pontos de coleta a
0,5 m da margem após o treinamento e teste da rede
neural com 30 neurônios na camada escondida,
após 531 épocas.
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a principal dificuldade nesse processo está relacionada com o treinamento da rede, que exige grande
quantidade de dados experimentais, cuja obtenção
pode esbarrar em limitações logísticas e operacionais.

mada oculta. A Figura 6 apresenta os resultados
obtidos com o treinamento da rede com a melhor
configuração, contendo 14 e 8 neurônios na primeira e na segunda camada escondida, respectivamente.
As funções de ativação foram Tangente
Hiperbólica, Tangente Hiperbólica e Linear. Os
demais parâmetros são os mesmos apresentados na
Tabela 3.
Observa-se na Figura 6, um melhor ajuste do
resultado numérico aos dados experimentais no que
se refere ao pico de concentração da pluma de contaminante (traçador), tendo atingido a raiz do erro
médio quadrático em torno de 1,7 mg/L.
Outros testes foram realizados com a rede
contendo três, quatro e cinco camadas ocultas. No
entanto, os resultados mostraram-se inferiores ao
treinamento com duas camadas ocultas.
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concentrations at any point in a given stretch of Macae
River.
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RESUMO
Este é o primeiro de dois artigos complementares que versam sobre um método para a estimação dos quantis de
enchentes extremas, a partir de uma abordagem Bayesiana, com a possibilidade de inclusão de informações históricas e
paleohidrológicas e emprego de distribuições de probabilidades com cauda superior finita. Este artigo aborda o
desenvolvimento teórico do método proposto, enquanto o segundo artigo apresenta três aplicações a bacias com diferentes
conjuntos de dados disponíveis. Depois de contextualizar o problema de estimação de enchentes extremas, introduz-se aqui a
viabilidade de agregação da Cheia Máxima Provável, ou simplesmente PMF (de Probable Maximum Flood), à análise de
frequência de variáveis hidrológicas, mediante emprego do paradigma Bayesiano para inferência estatística e de distribuições
de probabilidade limitadas superiormente. O limite superior da distribuição em questão está sujeito a incertezas, as quais
podem ser sumariadas a partir de distribuições a priori eliciadas, em alguns casos estudados, a partir de um grande banco
de estimativas de PMF, conforme aqui demonstrado. Na sequência, o sumário a priori das incertezas pode ser atualizado
pela inclusão de informações exatas, obtidas dos registros sistemáticos, e censuradas, de fontes não sistemáticas históricas ou
paleohidrológicas, por meio de uma função de verossimilhança suficientemente genérica. A possibilidade do emprego desse
grande conjunto de informações em uma estrutura de inferência Bayesiana abre perspectivas para a obtenção de estimativas
mais confiáveis de quantis de enchentes extremas.
Palavras Chave: cheia máxima provável, análise Bayesiana, enchentes extremas, eventos hidrológicos raros.

Nathan e Weinmann (2001) categorizam as
enchentes como grandes (probabilidades de excedência maiores que 10-2), raras (probabilidades de
excedência entre 10-2 e 2x10-3) e extremas (probabilidades de excedência menores que 2x10-3). Em
geral, as enchentes consideradas grandes ainda se
situam no domínio das medições e observações diretas, enquanto as enchentes raras localizam-se entre
estas e o chamado "limite crível de extrapolação" da
curva de probabilidades anuais de superação. As
enchentes extremas nomeadamente possuem ínfimas probabilidades anuais de superação, bem além
do limite crível de extrapolação. Apesar disso, as
estimativas das enchentes extremas e quantificação
das incertezas associadas a estas estimativas são absolutamente necessárias para a quantificação dos riscos associados ao colapso de estruturas hidráulicas,
entre as quais se destacam as grandes barragens.
As incertezas inerentes às estimativas das vazões extremas são sabidamente muito grandes, e não
são quantificáveis, de modo preciso, por procedimentos convencionais de inferência estatística. Uma
vez que as amostras de vazões máximas anuais, de

INTRODUÇÃO
As estratégias tecnológicas de coexistência
com o risco de inundações dependem da quantificação de algumas características das enchentes e da
frequência com que são superadas. Embora possa
existir uma notável discrepância entre as percepções
popular e especializada do que seja uma enchente,
os hidrólogos, em geral, a definem como sendo a
vazão máxima observada em certa seção fluvial, capaz de extravasar ou não os limites do leito menor, e
que pode provocar ou não prejuízos materiais. Em
geral, a essa vazão se associa uma probabilidade
anual de igualdade ou superação, cujo inverso, expresso em anos, recebe a denominação de tempo de
retorno. Em alguns contextos, outras características
de uma enchente, tais como sua duração e seu volume, são tão importantes quanto a vazão máxima, e
passíveis de serem analisadas sob igual lógica probabilística.
*Universidade Federal de Minas Gerais
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extremas, no sentido de incorporar este critério aos
estudos de quantificação de risco (STEDINGER et
al., 1989; DAWDY e LETTENMAIER, 1987; DUBLER e GRIGG, 1996; USBR, 2004). Esta situação
paradoxal tem revelado as dificuldades de se reconciliar dois conceitos aparentemente opostos em
hidrologia de enchentes (IACWD, 1985). Neste
sentido, conforme mencionado por Nathan and
Weinmann (2001), as soluções adotadas têm sido
pouco rigorosas, como, por exemplo, arbitrar à
PMP, e indiretamente à PMF, probabilidades de
excedência na faixa de 10-4 a 10-7.
Por outro lado, a despeito de ser uma idéia
aparentemente oposta à análise de frequência de
cheias, a PMF, quando assimilada em uma estrutura
lógica, pode ser usada como um valor de referência
para a estimação de cheias extremas e suas respectivas probabilidades de excedência. De acordo com
Klemeš (1993), “… a PMP e a PMF podem ser vistas
como tentativas racionais de síntese de eventos muito raros
a partir de seus componentes formadores conhecidos, tais
como documentados nos registros históricos, e que, quando
combinados da forma mais crítica possível, embora muito
pouco provável, produzem estimativas consistentes com o
entendimento corrente sobre o clima, a meteorologia e a
hidrologia de eventos extremos”. No entanto, de forma a
levar em conta a PMF como uma síntese das cheias
extremas em uma dada bacia, algumas mudanças
conceituais são necessárias no modo como a análise
de frequência é usualmente feita.
Sob o ponto de vista da incorporação do
conceito de PMF aos modelos probabilísticos, a análise convencional de frequência de cheias apresenta
três grandes obstáculos. Primeiramente, as amostras
relativamente curtas de registros fluviométricos, via
de regra, não excedem a uma centena de anos e não
fornecem informações substanciais sobre eventos
extremos. Tais fatos tornam forçosa a extrapolação
das curvas de frequência até quantis extremamente
raros, muito além do limite crível de extrapolação,
com todas as incertezas associadas à escolha do modelo distributivo e às estimativas de seus parâmetros.
O segundo obstáculo refere-se ao fato de que todas
as distribuições de probabilidades, usuais na análise
de frequências de eventos hidrológicos extremos,
são, por construção, ilimitadas superiormente e,
portanto, não acomodam a idéia intrínseca ao conceito da PMF. Finalmente, o terceiro obstáculo relaciona-se à deficiência das metodologias existentes
em avaliar e assimilar, em um contexto lógico, as
incertezas associadas às estimativas de PMF. A estratégia aqui proposta para contornar estes problemas
será descrita nas seções que se seguem.

tamanho usual na faixa de 25 a 80 anos, não oferecem subsídios importantes para a estimação de enchentes muito raras, no intervalo de probabilidades
entre 2x10-3 e 10-6, os engenheiros hidrólogos, em
geral, são forçados a lançar mão de expedientes de
fixação de um limite superior para as enchentes,
com base no entendimento corrente dos processos
hidrológicos sob condições extremas. Neste contexto, a cheia máxima provável (PMF, do acrônimo em
inglês Probable Maximum Flood) é o critério mais utilizado no Brasil e em outros países para o dimensionamento de grandes estruturas hidráulicas (ICOLD,
1987; FEMA, 2004; USNRC, 1977).
De modo sumário, a PMF representa o limite superior da enchente potencial em uma dada
seção fluvial, resultante de uma tempestade hipotética, de duração e altura críticas, denominada "Precipitação Máxima Provável" (PMP), antecedida por
severíssimas, porém, fisicamente plausíveis, condições hidrológicas e hidrometeorológicas. A PMP,
por sua vez, é definida pela Organização Meteorológica Mundial (WMO, 1986) como a maior altura de
chuva, para uma dada duração, cuja ocorrência
sobre certa área, em certa região geográfica, em
uma determinada época do ano, seja meteorologicamente possível.
Usualmente, a transformação da PMP em
PMF é realizada por meio de modelos de simulação
hidrológica, cujos parâmetros devem ser previamente calibrados para a bacia em estudo. Nestes modelos, as variáveis de estado devem refletir as condições
críticas que antecedem um evento que, hipoteticamente, representa o limite superior da enchente
potencial local. De fato, a suposições implícitas no
conceito de PMF são a existência de limites físicos
para o suprimento de umidade atmosférica e precipitação sobre uma bacia, assim como para a resposta
hidrológica a este evento. No entanto, a determinação da PMF não é inequívoca e depende fortemente
da quantidade e da qualidade de observações históricas de variáveis hidrometeorológicas. Esse fato faz
com que a PMF seja suscetível às incertezas impostas
pela disponibilidade de dados e pelas ferramentas
de modelagem, podendo, assim, ser vista como uma
variável aleatória. Com base nestes argumentos
Dawdy and Lettenmaier (1987) consideram a PMF
“quase-determinística” e afirmam que, sob o ponto
de vista prático, a sua probabilidade de excedência,
embora pequena, não é zero.
Embora haja uma larga aceitação de que
cheias “quase-determinísticas”, tal como a PMF,
provêem um dimensionamento seguro de grandes
estruturas hidráulicas, há a necessidade de se estimar a probabilidade de excedência destas cheias
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do, por um lado, a complexidade inerente a esta
questão, mas verificando, por outro, a frequente
situação de completa ausência de informação sistemática sobre cheias extremas, compartilha-se, aqui,
do ponto de vista, segundo o qual, “... parece mais
pragmático não desconsiderar ou ignorar os dados paleohidrológicos, mas, ao contrário, pelo menos avaliar o que tais
dados têm a dizer sobre o fenômeno de cheias extremas”, tal
como expressado por Baker (2003). Neste mesmo
sentido, Hirschboeck (2003) argumenta que os registros de paleocheias fornecem um dos melhores
indicadores de eventos extremos históricos e que as
marcas de cheias preservam e registram somente os
eventos mais extremos ocorridos na bacia, os quais
são, precisamente, as informações faltantes nas pequenas amostras de dados sistematicamente observados.
A existência de um limite superior para as
magnitudes de cheias e a capacidade de determinálo em uma dada bacia são fontes de uma longa controvérsia na literatura sobre a hidrologia de enchentes (HORTON, 1936; YEVJEVICH, 1968; KLEMES,
1987; YEVJEVICH e HARMANCIOGLU, 1987).
Essas controvérsias têm dividido a análise de cheias
em duas linhas: a estocástica, na qual uma distribuição de probabilidades ilimitada superiormente é
ajustada aos dados, admitindo-se implicitamente a
hipótese de que qualquer vazão futura, por maior
que seja, tem probabilidade de ocorrência diferente
de zero; e a determinística, a qual é bem exemplificada pela análise hidrológica, com base na
PMP/PMF, já mencionada.
A completa predominância de distribuições
de probabilidades ilimitadas superiormente na análise de frequência convencional deve-se principalmente às dificuldades em se estimar o limite superior, com base em poucos dados observados. A este
respeito, Hosking e Wallis (1997) argumentam que
é irrelevante considerar fisicamente impossível a
ocorrência de uma cheia, com probabilidade de
excedência de 10-5, se o objetivo principal da análise
de frequência é estimar o quantil com probabilidade
de 10-2. Entretanto, quando as enchentes extremas
são o objeto de estudo, afirmar que as vazões em
uma seção fluvial podem ou não crescer até o infinito, ou afirmar que o modelo probabilístico para as
vazões possui cauda pesada, leve ou limitada superiormente, tal como estudado por Bernardara et al.
(2008), tem um profundo impacto na análise de
frequência. Neste contexto, Enzel et al. (1993) avaliaram um total de 32.120 dados de vazão máxima
anual na bacia do rio Colorado, nos Estados Unidos,
e encontraram evidências da existência de limites
superiores que não foram ultrapassados nos últimos

ESBOÇO METODOLÓGICO
Nas últimas décadas, como uma tentativa de
superar o obstáculo da escassez de dados sobre enchentes extremas nos registros fluviométricos, temse procurado incluir informações auxiliares, denominadas não sistemáticas, na análise de frequência
de cheias (STEDINGER e COHN, 1986; FRANCÉS
et al., 1994; FRANCÉS, 2001; NAULET, 2002). Existem duas fontes de informações não sistemáticas: as
históricas, referentes a eventos de cheia diretamente
observados e, de algum modo, registrados por seres
humanos; e as reconstruções das denominadas "paleocheias" (BAKER, 1987; BAKER et al., 2002), as
quais correspondem às enchentes que atingiram, em
algum momento do período pré-histórico, contido
na época holocênica, níveis d’água extremos, os
quais podem ser reconstituídos a partir de evidências físicas, geológicas e/ou botânicas ainda existentes.
As informações históricas e paleohidrológicas relativas às enchentes são, em geral, do tipo censurada, podendo ser limitadas superiormente (UB),
inferiormente (LB) ou em ambos os sentidos mencionados (DB). Estes níveis de censura ou de percepção estão associados aos limites atingidos por
uma particular cheia, em um determinado período
de tempo. Em todas as situações, o valor exato do
nível de água (ou o valor exato da descarga máxima) alcançado durante uma cheia não é conhecido.
Para informações do tipo UB, sabe-se que nenhuma
vazão superou um determinado nível de percepção
durante o intervalo de tempo considerado. Para
informações do tipo LB, sabe-se que as vazões superaram um determinado nível. Finalmente, para informações do tipo DB, sabe-se que as vazões ficaram
compreendidas dentro de um determinado intervalo dado por (LR; UR). A partir de algumas hipóteses, os dados não sistemáticos de vazões podem ser
avaliados por meio de métodos estatísticos adequados e, então, incorporados à análise de frequência
de cheias, possuindo, assim, o potencial de aumentar a confiabilidade das estimativas de quantis extremos de vazão (FRANCÉS, 2001).
A viabilidade de usarem-se dados paleohidrológicos, abrangendo centenas ou milhares de
anos, para melhorar as estimativas de cheias extremas tem sido objeto de debates, os quais contrastam
a variabilidade natural do clima em grandes escalas
temporais e as premissas de estacionariedade, independência e distributivas das variáveis aleatórias
empregadas na análise convencional de frequência
de cheias (NRC, 1999; BAKER, 2003). Reconhecen-

177

Método para a Estimação de Quantis de Enchentes Extremas com o Emprego Conjunto de Análise Bayesiana,
de Informações não Sistemáticas e de Distribuições Limitadas Superiormente – Parte 1: Desenvolvimento Teórico
de Recursos Hídricos, encontram-se descritas as
aplicações do método aqui apresentado, a três estudos de caso, com diferentes conjuntos de informações disponíveis.

milênios. Esta e outra recente pesquisa (Jacoby et
al., 2008), apesar de possivelmente não erradicarem
a controvérsia sobre o assunto, oferecem argumentos empíricos em favor da existência de um limite
superior para as vazões.
A ideia da utilização de informações sistemáticas e não sistemáticas, conjuntamente com distribuições de probabilidades limitadas superiormente, para melhorar a estimação de cheias extremas foi
introduzida por Francés e Botero (2003). As informações exata e censurada sobre as cheias do rio
Júcar, na Espanha, foram reunidas por meio de uma
função de verossimilhança, a qual foi a base para a
inferência dos parâmetros das seguintes distribuições de probabilidades limitadas superiormente: (i)
o modelo EV4, introduzindo por Kanda (1981),
para descrever a frequência de eventos sísmicos
extremos no Japão; (ii) o modelo TDF, proposto
por Elíasson (1997), para estudar precipitações extremas na Islândia; e (iii) o modelo LN4, empregado por Takara e Loebis (1996), para modelar chuvas
extremas no Japão e Indonésia. Botero (2006) aplicou com sucesso esta idéia a uma grande quantidade
de bacias espanholas, as quais possuíam diferentes
coleções de informações sistemáticas e não sistemáticas sobre cheias. Botero (2006), entretanto, não
buscou o objetivo paralelo de atribuir uma probabilidade de excedência à PMF local, ou mesmo revisar
sua estimativa, porque esta permanecia, na formulação de seu modelo, como uma quantidade definitivamente determinística.
Este artigo descreve um procedimento para
incluir o conceito da PMF na análise de frequência,
mediante o uso conjunto da distribuição de probabilidades limitada superiormente LN4 e de informações sistemáticas e não sistemáticas sobre as cheias,
preservando algumas características do método proposto por Francés e Botero (2003). A análise é feita,
entretanto, segundo o paradigma Bayesiano, o qual
oferece a estrutura lógica apropriada para incluir as
incertezas referentes ao limite superior das vazões.
Com efeito, a informação relacionada à PMF, é incluída no modelo por meio de uma distribuição a
priori para o limite superior da LN4, o que permite
uma melhor descrição das incertezas relacionadas
aos eventos extremos.
As seções que se seguem são referentes (i) à
completa descrição do modelo estatístico, (ii) à
construção de uma possível distribuição a priori do
limite superior, a partir de um grande conjunto de
estimativas de PMF’s compiladas para diferentes
bacias dos Estados Unidos, e (iii) às conclusões preliminares do presente estudo. Em artigo complementar, neste mesmo número da Revista Brasileira

MODELO ESTATÍSTICO
Análise Bayesiana
Do ponto de vista Bayesiano, uma grandeza
aleatória é uma quantidade desconhecida que pode
variar e assumir diferentes valores (tal como uma
variável aleatória, por exemplo) ou simplesmente
ser uma quantidade fixa sobre a qual há alguma ou
nenhuma informação disponível (tal como um parâmetro, por exemplo). As incertezas sobre estas
grandezas aleatórias são descritas por distribuições
de probabilidades, as quais refletem a maneira subjetiva de como o especialista ou a pessoa que está
analisando o problema avalia a chance de ocorrência de um determinado evento.
Além da informação obtida a partir dos dados observados, que também é considerada pela
Escola Clássica, a Escola Bayesiana considera outras
fontes de informação para resolver os problemas de
inferência. A Escola Bayesiana segue a postura subjetivista, a qual estabelece que medidas de probabilidade descrevem a incerteza (pessoal) sobre objetos
que são desconhecidos (variáveis aleatórias ou não).
Assim como em estatística clássica, o parâmetro
populacional é uma quantidade fixa, e não é uma
variável aleatória. No entanto, como é desconhecido, em estatística Bayesiana a incerteza que se tem
sobre ele deve ser descrita por uma distribuição de
probabilidades. Em termos formais, seja  um parâmetro de interesse e que pode assumir diferentes
valores no espaço paramétrico . Denote-se por H
a informação prévia que um especialista detém sobre . Baseado em H , a incerteza sobre  é resumida pela distribuição a priori   | H  que descreve o
estado de conhecimento sobre a quantidade aleatória, antes que qualquer dado tenha sido observado.
Se  é um conjunto finito, esta inferência a priori
representa a chance de ocorrência atribuída a cada
valor de , antes de agregar-se a informação contida
na amostra.
Em geral, H não contém toda a informação
relevante sobre o parâmetro, e neste caso, a distribuição a priori não é uma boa inferência para , a menos, obviamente, que o analista tenha total conhecimento sobre o parâmetro e, em assim sendo, não
há razão para se fazer inferência, o que, de fato, não
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muito além dos dados observados, é essencialmente
uma tarefa subjetiva. Assim, o “mito da objetividade”, apontado como uma deficiência da abordagem
Bayesiana, embora também exista na abordagem
frequentista, não faz sentido em problemas correntes de engenharia.
No caso de cheias extremas, engenheiros e
hidrólogos necessitam tomar decisões que envolvem
a avaliação de eventos extraordinários, tais como a
cheia de 10.000 anos de período de retorno, com
base em informações incompletas e abstratas. Assim,
há uma subjetividade intrínseca ao evento que, diferentemente da Escola Clássica de estatística, pode
ser coerentemente analisada em uma abordagem
Bayesiana. Na Escola Bayesiana, a subjetividade é
avaliada a partir do conhecimento do especialista
sobre as características probabilísticas da natureza
do evento. Sob esta ótica, a correta descrição da
subjetividade, inerente ao processo natural de ocorrência de um evento extremo, depende da habilidade do especialista em selecionar, criticar, interpretar
e julgar o conjunto de informações disponíveis
(VICK, 2002).
De forma a atender aos objetivos a serem
aqui alcançados, algumas etapas sequenciais são
necessárias. Primeiramente, admite-se que os picos
de cheia possam ser modelados por uma distribuição de probabilidades limitada superiormente e que
a PMF local possa ser utilizada para estimar o parâmetro que identifica o limite superior da referida
distribuição. Em segundo lugar, apresenta-se a etapa
crucial de eliciação de uma distribuição a priori genuína para o limite superior. Esta distribuição a
priori pode ser obtida mediante a quantificação das
incertezas sobre as estimativas regionais de PMF. A
terceira etapa é a construção da função de verossimilhança, com base nas informações exata e censurada, a partir dos dados sistemáticos e não sistemáticos disponíveis sobre as cheias locais. Finalmente,
todos os termos da equação 1 podem ser então reunidos e resolvidos de modo a obter a distribuição a
posteriori dos parâmetros. Estas etapas serão detalhadas nas subseções que se seguem.

ocorre em situações reais. Se a informação contida
em H não é suficiente, um experimento deve se
realizado para obter informações adicionais sobre o
referido parâmetro. Suponha-se que uma variável
aleatória X, a qual é relacionada a , possa ser amostrada ou observada. Antes de se observar X e supondo-se que o atual valor de  seja conhecido, a incerteza sobre a quantidade X pode ser resumida pela
função de verossimilhança f X |  , H  . Esta função
fornece a probabilidade de ocorrência de cada amostra particular x de X, caso  seja o valor verdadeiro do parâmetro e o espaço amostral seja discreto. Após realizar-se o experimento, o conhecimento
a priori sobre  deve ser atualizado, usando-se a nova
informação x. O contexto formal para atualizar a
distribuição a priori é o teorema de Bayes. De acordo
com este teorema, a distribuição a posteriori, que
agrega o conhecimento atualizado sobre , é dada
por:

 θ | x , H  

f x | θ, H  θ | H 
,
f x | H 

(1)

onde a distribuição preditiva a priori f x | H  é calculada usando-se a seguinte expressão:

f x | H    f X | θ, H  θ | H dθ .


(2)

A distribuição a posteriori, dada pela equação
(1), descreve a incerteza sobre  depois de observarem-se os dados, ou seja,  θ | X , H  é a inferência a
posteriori sobre , a partir da qual é possível estabelecer-se qualquer característica relativa a .
No que refere-se à análise de eventos extremos em engenharia e em outras disciplinas, Coles e
Powell (1996) enfatizam que o objetivo principal da
inferência estatística é, na verdade, a predição de
valores futuros da variável em análise, sublinhando
que a abordagem Bayesiana oferece a solução mais
coerente para tal. Ainda neste contexto, McRobbie
(2004) afirma que a análise Bayesiana é, sob o ponto
de vista da predição, uma abordagem mais racional
e prudente e, assim, não parece fazer sentido perguntar se a abordagem oferece estimativas mais
precisas que a frequentista. Em outras palavras, a
análise de eventos extremos em engenharia é um
problema de predição e não de estimação paramétrica. McRobbie (2004) prossegue argumentando
que antecipar ou avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos futuros, cujas magnitudes estão

A distribuição de probabilidades LN4 de variável
aleatória limitada superiormente
Entre as distribuições de probabilidades que
são frequentemente utilizadas pelos hidrólogos,
para modelar variáveis relacionadas a cheias, algumas podem apresentar limite superior, a depender
de particulares combinações dos valores numéricos
de seus parâmetros. Entre estas, estão distribuições
de 3, 4 e 5 parâmetros. Por exemplo, a distribuição
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pela flutuação máxima e mínima em torno do valor
médio. Takara e Loebis (1996) referem-se a este
modelo como LN4, o qual foi usado como uma possível alternativa para a análise de frequência de chuvas extremas da Indonésia e Japão. Mais tarde, Takara e Tosa (1999) utilizaram as distribuições EV4 e
LN4 para modelar eventos de cheias e precipitação
do Japão, fixando os respectivos limites superiores
nas correspondentes estimativas de PMP ou PMF.
Conforme mostrado por Fernandes et al.
(2010), o modelo EV4 se aproxima do limite superior mais rapidamente do que se observa nos modelos
TDF e LN4. Este comportamento também foi relatado por Botero (2006). Dependendo das características dos dados de cheias, tais como a assimetria e da
presença de outliers na amostra, esse comportamento
pode reduzir a capacidade descritiva quando comparada aos outros dois modelos. Esta e outras propriedades matemáticas das distribuições LN4, EV4 e
TDF devem ser objetos de pesquisas futuras, que
fornecerão um melhor guia na escolha de modelos
probabilísticos para variáveis limitadas superiormente.
De modo análogo aos procedimentos da
análise de frequência convencional, selecionar uma
distribuição de probabilidade limitada superiormente, de um conjunto de modelos candidatos, depende
fortemente dos dados disponíveis. Fernandes et al.
(2010), aplicou a metodologia aqui descrita aos
dados do rio American, localizado nos Estados Unidos, e concluíram que o modelo LN4 apresentou os
melhores resultados. No artigo complementar a
este, serão descritas outras aplicações às bacias do
rio Llobregat e do rio Pará, localizadas, respectivamente, na Espanha e no Brasil. Com o objetivo de
escolher somente um dentre os três modelos paramétricos candidatos, foi efetuada uma avaliação
visual do ajuste dos quantis observados e estimados.
Em todas as aplicações estudadas, o modelo LN4
apresentou os melhores resultados, seguido pela
TDF e pela EV4, em ordem decrescente de desempenho.
Estes argumentos, associados ao objetivo
principal deste artigo, que é o de descrever o método Bayesiano para a análise de frequência, e ao da
construção de uma distribuição a priori informativa
para o limite superior das vazões, são as principais
justificativas para o uso do modelo LN4. Ressalva-se,
entretanto, que em outras aplicações, caso uma
diferente distribuição limitada superiormente se
mostrar mais adequada, o procedimento aqui descrito pode ser facilmente adaptado ao modelo escolhido.

Generalizada de Valores Extremos (GEV) será limitada superiormente se o seu parâmetro de forma for
positivo, o que ocorre quando o coeficiente de assimetria for menor que 1,1396. A distribuição LogPearson tipo III (LP3) também possui limite superior
se o valor de seus parâmetros resultar em um coeficiente de assimetria negativo. Tais propriedades,
próprias dessas distribuições, restringem seu emprego como modelo geral para cheias, aqui tomadas
como variáveis aleatórias com limite superior. Com
efeito, é consenso entre os hidrólogos que as distribuições de probabilidades, consideradas apropriadas ao estudo de cheias, são assimétricas à direita
(assimetria positiva) e, na maioria dos casos, com
coeficiente de assimetria superior a 1,1396.
Outros modelos que devem ser mencionados são as distribuições de probabilidades Kapa
(HOSKING e WALLIS, 1997) e Wakeby (HOUGHTON, 1978). O modelo Kapa de 4 parâmetros pode
ter limites superior e/ou inferior para valores particulares de seus dois parâmetros de forma. Analogamente, o modelo Wakeby de 5 parâmetros também
pode ter limite superior para uma particular combinação de seus três parâmetros de forma. Estas são
formas distributivas gerais que podem acomodar
uma série de outros modelos e que incluem aqueles
com limites e ilimitados. Para a modelagem proposta neste artigo, é necessário que o limite superior
tenha uma forma paramétrica explícita, o que impede o uso de modelos generalizados para a distribuição dos máximos anuais de vazão. As distribuições TDF, EV4 e LN4 têm a referida característica e,
assim, são modelos candidatos para a abordagem
Bayesiana da análise de frequência de cheias extremas.
Elíasson (1997) propôs a distribuição TDF
para modelar as alturas máximas anuais de precipitação de 24 horas de duração na Islândia e no Estado americano de Washington. O modelo TDF, para
variáveis limitadas superiormente, é derivado da
transformação de uma variável ilimitada de Gumbel
e sua forma analítica é descrita por um parâmetro
de escala, um de forma e dois de posição, a saber, os
limites superior e inferior. Kanda (1981) combinou
as expressões analíticas das distribuições de valores
extremos do tipo II e III, e encontrou uma nova
forma paramétrica com limites superior e inferior, a
qual denominou distribuição de valores extremos do
tipo IV, ou simplesmente EV4, usando-a para modelar a velocidade do vento e a intensidade de terremotos no Japão. A distribuição Lognormal de 4
parâmetros, com limites superior e inferior, foi proposta por Slade (1936) como a forma limite de um
modelo descrito em termos de seu desvio padrão e
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mente ou duplamente limitados, de acordo com os
níveis atingidos por uma determinada cheia.
De acordo com a estrutura conceitual introduzida por Stedinger e Cohn (1986), a função de
verossimilhança para dados exatos e censurados,
compreendendo informações sistemáticas e não
sistemáticas, pode ser construída da forma descrita a
seguir. Sejam X 1 ,  , X N EX as cheias máximas anuais

O modelo LN4 é construído a partir da seguinte transformação:
X ε 
Y  ln

αX 

(3)

onde ε   denota o limite inferior de X, α  
representa
o
limite
superior
de
X
e
Y ~ Normalμ Y ; σ Y  .

registradas em um período sistemático de NEX anos.
As informações censuradas são denotadas por
UB 1 ,  , UB N UB , as quais representam as cheias

Takara e Tosa (1999) mostram que a LN4
não é fortemente afetada ao admitir-se que o limite
inferior é igual a zero. Assim, tem-se um modelo
mais parcimonioso, com um parâmetro a menos
para ser estimado, e uma distribuição a priori a menos a ser eliciada.
Admitindo-se que o limite inferior seja zero,
a função densidade de probabilidade de uma variável
aleatória
LN4,
denotada
por
X ~ LN4μ Y ; σ Y ; α , com parâmetro de posição

μ Y   , de escala
α   , é dada por:
f X x | Θ  

σ Y  *

cheias limitadas inferiormente, e DB 1 ,  , DB N DB ,
que referem-se às cheias duplamente limitadas, contidas em um intervalo (UR; LR). Admitindo-se que
os dados referidos sejam estacionários e identicamente distribuídos, a função de verossimilhança
correspondente pode ser escrita como:

f x | Θ 

e limite superior

NEX

 f X EX i | Θ 

i 1
NUB

 F X UB i | Θ 

i 1
NLB

α

x α  x σ Y
 1
exp 2
 2σ Y

limitadas superiormente, LB 1 ,  , LB N LB , que são as

2

 1  F X LB i | Θ



  x 

ln α  x   μ Y 

 


2





i 1
NDB

 F X UR i | Θ  F X LR i | Θ

(4)

i 1

onde fX e FX são, respectivamente, a função densidade e acumulada da variável aleatória X e  denota o
vetor de parâmetros. Se X ~ LN4μ Y ; σ Y ; α  , então
fX e FX são dadas pelas equações (4) e (5) e
Θ   μ Y ; σ Y ; α .

com 0  x   . A correspondente função acumulada
de probabilidades é dada por:

 1  x  μY 
F X x | Θ    
ln


σY  α x  σY 

(6)

(5)
A equação (6) e todo o processo de inferência, compreendido pelas equações (1) e (2), podem
ser modificados para acomodar cada tipo de informação sobre cheias, incluindo períodos de não estacionariedades. Entretanto, conforme observado por
Hirschboeck (2003), avaliações deste tipo requerem
a identificação de uma distribuição mista para as
cheias, capaz de incluir a variação temporal da circulação atmosférica e das respostas hidrológicas. Tal
distribuição é de construção bastante complexa e
representa um desafio para futuras pesquisas.
Para completar a especificação do modelo
dado pela equação (1) é necessário especificar as
distribuições a priori para o vetor de parâmetros
Θ  μ Y ; σ Y ; α  . Admite-se aqui que α, μY e Y são independentes, com as seguintes distribuições a priori

onde Φ denota a distribuição normal padrão acumulada.
A função de verossimilhança considerando dados
sistemáticos e não sistemáticos de cheias
Durante o período sistemático de observações os picos anuais de cheia são tidos como exatos,
por suposição, ou seja, não estão sujeitos a erros
decorrentes de curva-chave mal definida ou de a
qualquer outro de natureza parecida; tais dados
serão denotados por EX no restante deste artigo. As
informações sobre cheias, sistemáticas e não sistemáticas, podem conter dados censurados, os quais incluem registros limitados superiormente, inferior-
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marginais: σ Y ~ Gamaρ ; β  ,  ~ Gamaρ α ; β α  e



similares, das características geomorfológicas do
local de interesse e das características hidráulicas do
trecho fluvial em estudo.
As características geomorfológicas, quando
vistas sob o ponto de vista do passado geológico da
bacia, poderiam fornecer indícios de cheias extremas (paleocheias), nunca superadas em um longo
intervalo de tempo, possibilitando, assim, alguma
caracterização das incertezas relacionadas ao desconhecimento do verdadeiro valor do limite superior.
Por outro lado, tais vazões fazem parte da função de
verossimilhança (vide equação 6) e seu uso na construção da distribuição a priori para o limite superior
acarretaria em uma indevida duplicidade de informações empregadas no modelo estatístico.
As características hidráulicas do trecho fluvial, sobretudo a forma da sua seção fluvial, também
poderiam prover informações sobre a cheia máxima
fisicamente possível naquele trecho. Estas informações poderiam provir de simulações hidráulicas para
vários níveis de água na planície de inundação. No
entanto, a prescrição de um limite superior para as
vazões por meio de simulações hidráulicas é tarefa
muito complexa e, na maioria dos casos, impossível
de ser realizada. Com efeito, a despeito da complexidade do modelo hidráulico em si, do ponto de
vista geométrico (forma da seção transversal) apenas, a vazão pode ser tão grande quanto se queira, já
que a área da seção transversal sempre aumenta
com o nível da água, ou seja, não poderia haver
limite superior. Obviamente, esta possibilidade é
fisicamente um absurdo, uma vez que imaginar uma
seção com profundidade tão grande quanto se queria está bastante longe da realidade. Assim, a prescrição de um limite superior para as vazões, por
meio de simulação hidráulica, passa pela definição
do limite máximo da altura da lâmina d’água na
seção transversal. Esta definição, em última análise,
conduziria a um problema tão ou mais complexo
quanto o problema inicial.
Deste modo, resta a definição da distribuição a priori por meio da análise de eventos extremos,
observados ou estimados, em bacias similares à bacia
de interesse. Uma estimativa pontual razoável para o
limite superior da LN4 é o atual valor da PMF para a
bacia de interesse. Entretanto, não se pode afirmar
categoricamente que este limite superior é a PMF e
as incertezas sobre esta grandeza devem ser cuidadosamente sintetizadas por uma distribuição a priori.
Se dispuséssemos de um grande banco de dados de
valores de PMF para uma bacia em particular, estimadas com métodos idênticos, em diferentes datas,
usando em cada estimativa todo o conjunto de dados hidrológicos e hidroclimatológicos disponível,



μ Y ~ Normal μ μ ; 1 σ μ , onde μμ, σμ, σ e σ denotam

os respectivos hiperparâmetros. Na subseção a seguir, apresentam-se alguns argumentos em favor da
escolha dos aludidos modelos para as distribuições a
priori dos parâmetros da LN4.
Distribuições a priori para os parâmetros da LN4
A distribuição a priori é, por definição, a síntese matemática do grau de conhecimento, ou de
certeza, que um certo especialista tem a respeito da
grandeza de interesse. A especificação desta distribuição é feita com base em todo o conhecimento adquirido pelo especialista em toda a sua vida, através
de observações, experiências relacionadas à situações similares, pesquisas feitas por outros pesquisadores sobre o tema, etc. A distribuição a priori é
construída antes que os dados amostrais sejam observados. Entre os parâmetros da LN4, o limite superior α é o único que, sob condições hidrometeorológicas extremas, mostra uma clara conexão com
as características climáticas e hidrológicas das bacias
hidrográficas. A interpretação dos parâmetros μY e
Y — respectivamente, média e desvio padrão da
variável transformada LN4 — em termos hidrológicos
ou hidrometeorológicos, é muito mais complicada.
Na verdade, ao se avaliar a distribuição LN4, é difícil
encontrar alguma relação evidente entre os parâmetros μY e Y, e as características físicas das bacias em
estudo. Assim, construir uma distribuição a priori
informativa para os parâmetros μY e Y é uma tarefa,
no mínimo, complexa. Portanto, uma vez que o
parâmetro μY pode assumir qualquer valor real e o
parâmetro Y é sempre positivo, admitiu-se uma
distribuição Normal, pouco informativa, para o primeiro e uma distribuição Gama, pouco informativa,
para o segundo, ou seja, consideramos









μ Y ~ Normal 1,0; 106
e σ Y ~ Gama 1,0; 108 .
Salienta-se que tais distribuições a priori são próprias,
garantindo que as distribuições a posteriori sejam
próprias, e se aproximam, em termos de informação
sobre o respectivo parâmetro trazida para o problema de inferência, das distribuições a priori não informativas no sentido Bayes-Laplace (BERGER,
1985). Para estes parâmetros as distribuições não
informativas no sentido Bayes-Laplace são impróprias, pois são distribuições uniformes em  e *
respectivamente.
No caso das vazões máximas de cheia, o conhecimento a priori sobre o seu limite decorre, por
exemplo, da análise de eventos extremos em bacias

182

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 –Abr/Jun 2013,175-188
estimativas de PMF de uma dada categoria de áreas
de drenagem. Entretanto, a imaginar-se que uma
certa categoria, limitada por duas áreas de
drenagem, as quais são permitidas aproximarem-se
uma da outra a ponto de confundirem-se, espera-se
que o histograma correspondente seja também
assimétrico à direita e uma razoável síntese da
repartição de frequências das estimativas de PMF de
bacias com igual
área de drenagem, embora
situadas em distintas regiões geográficas. Se ainda
for feita a suposição adicional de que as referidas
bacias situam-se em regiões similares, dos pontos de
vista climático e hidrológico, seria legítimo postular
que o histograma correspondente teria forma
semelhante à anterior, provavelmente com variância
muito inferior.

então, provavelmente, teríamos meios de eliciar
uma distribuição a priori altamente informativa para
o limite superior. Obviamente, esta situação hipotética não existe, o que força o uso de outras abordagens, baseadas nas informações disponíveis.
A fim de eliciar a distribuição a priori do limite superior, podem ser empregados alguns procedimentos que se apoiam nos bancos de dados de
estimativas de PMF. Como exemplos de tais procedimentos, descrevem-se, a seguir, aqueles dois preconizados por Fernandes et al. (2010), a partir de
um grande conjunto de estimativas de PMF para
distintas bacias norte-americanas. Outros procedimentos, semelhantes aos que aqui se descrevem,
porém adequados aos conjuntos de informações
disponíveis em outros países, como a Espanha e o
Brasil, serão objeto de descrição pormenorizada em
artigo complementar, publicado neste mesmo número da Revista Brasileira de Recursos Hídricos.
Procedimento A
A United States Nuclear Regulatory Commision
compilou um conjunto de 561 estimativas de PMF
(USNRC, 1977), válidas para 561 bacias hidrográficas de variadas dimensões e características,
disseminadas por todo o território dos Estados
Unidos da América. De um modo que guarda
alguma analogia ao usado por Vogel et al. (2007),
no contexto de atribuição de probabilidades a
curvas envoltórias de cheias, o banco da USNRC de
estimativas de PMF pode também ser usado para a
construção da distribuição a priori do limite superior
de cheias em uma dada bacia.
Segundo o procedimento A, as 561
estimativas de PMF foram agrupadas em 10
categorias, em conformidade às magnitudes da áreas
de drenagem das bacias a que se referiam. Na
sequência, para cada categoria, foi elaborado o
histograma de frequências para as estimativas de
PMF, dentro daquela particular faixa de variação das
áreas de drenagem. Os histogramas das 10
categorias apresentam-se todos assimétricos à direita
e se ajustaram bem a densidades Gama de 2
parâmetros. A figura 1 ilustra os ajustamentos à
distribuição Gama para duas das dez categorias
estudadas.
Esta simples análise indica que a
distribuição Gama é uma forma paramétrica, pelo
menos razoável, no que concerne à modelagem da
repartição de frequências das estimativas de PMF,
para um conjunto de bacias de áreas de drenagem
semelhantes. Certamente, a distribuição a priori do
parâmetro referente ao limite superior da
distribuição LN4 não será idêntica à distribuição das

Figura 1 — Histogramas escalonados e densidades Gama
das estimativas de PMF, para duas categorias de bacias

Com base nos anteriores argumentos, e
admitindo-se a PMF local como um estimador do
parâmetro α, parece plausível admitir a distribuição
Gama, de assimetria positiva, como uma forma
paramétrica razoável para a modelagem da
distribuição a priori do limite superior do modelo
LN4. Em uma primeira impressão, pode parecer
contraditório empregar uma distribuição ilimitada à
direita, como a Gama, como um modelo da
distribuição a priori da limite superior da LN4. Pelo
contrário, uma distribuição genérica ilimitada à
direita, como a Gama, conforma-se melhor ao
objetivo de sintetizar as incertezas sobre o limite
superior da LN4, antes mesmo de levar em conta os
dados observados, incluindo as chances de haver
incrementos de qualquer magnitude, relativamente
a um certo valor do limite superior. Depois de
incluídas as observações no processo de inferência,
o anterior conhecimento a respeito da variação do
limite superior da LN4 pode ser atualizado pela
distribuição a posteriori, com prováveis alterações de
escala e forma, de modo a traduzir as incertezas
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CVα: 0,3, 0,5 e 0,7, respectivamente em ordem
crescente de incerteza, em torno do valor corrente
da PMF local. Em sumário, o procedimento A, para
estimarem-se os parâmetros da distribuição a priori
Gama para o limite superior α, consiste em
assegurar que ρˆ   CV2 , com CVα = 0,3 ou 0,5 ou

quanto à fixação da máxima descarga possível em
uma dada bacia.
Pode-se caracterizar completamente uma
distribuição Gama mediante o conhecimento de
dois de seus pontos: aqui consideraremos uma
estimativa do coeficiente de variação do limite
superior α e uma afirmação conjectural a respeito
de probabilidade de não-excedência de uma
estimativa conhecida de α. Com efeito, para uma
distribuição Gama, com parâmetros α e βα, a
combinação das duas equações do método dos
momentos resulta em ρˆ   CV2 . O hiperparâmetro
βα pode ser estimado associando-se uma
probabilidade de não-excedência p à estimativa
corrente da PMF local ou, em outros termos, βα será
tal que satisfaça a equação Pα  PMF | ρ α , β α   p .
A distribuição a priori de α deve refletir o
estado de conhecimento a respeito da máxima
descarga possível em uma certa seção fluvial.
Admite-se aqui que a estimativa corrente da PMF na
referida seção fluvial representa a melhor
informação possível de que se dispõe, tendo em
conta o conhecimento mais atualizado da
hidrometeorologia e hidrologia locais, e a aplicação
das melhores práticas de modelagem. Entretanto,
independentemente de quão precisa é a estimativa
corrente da PMF local, não se conhece a
probabilidade do limite superior α de igualá-la ou
superá-la. De modo a obviar esta dificuldade, sem
criar viés, arbitrou-se p = 0,5, ou seja, admitiu-se uma
complete ignorância a respeito do evento, segundo
o qual, o limite superior da distribuição LN4 poderá
superar ou não superar a estimativa corrente da
PMF local.
No que concerne a CVα, também necessário
à completa caracterização da distribuição a priori
Gama, a análise focalizou o coeficiente de variação
de cada uma das 10 categorias de estimativas de
PMF, para as 561 bacias norte-americanas. Estas
estimativas encontram-se grafadas segundo suas
respectivas áreas de drenagem na figura 2, com
ambos os eixos em coordenadas logarítmicas. Entre
as 10 categorias, o máximo coeficiente de variação
foi de 0,63, com um mínimo de 0,33 e um valor
médio de 0,43. Uma vez que estes valores incluem as
dispersões tanto horizontais, entre as diferentes
áreas de drenagem em cada categoria, quanto
verticais, entre as estimativas de PMF de diferentes
bacias situadas em distintas áreas do território dos
Estados Unidos, parece claro que eles encontram-se
algo inflados. A despeito deste fato e de modo a
avaliar a variabilidade de α, mesmo que a grosso
modo, admitiram-se as seguintes estimativas para

modo que
β̂ 
P α  PMFlocal | ρ α , βˆ α  0,5 .

0,7,



de



seja

tal

que

Figura 2 — Estimativas de PMF versus áreas de drenagem
de 561 bacias dos Estados Unidos

Procedimento B
O procedimento B baseia-se na transposição
de estimativas de PMF de outras bacias para aquela
de interesse. Mais uma vez, emprega-se o banco de
dados de 561 estimativas de PMF para as bacias
norte-americanas, tal como compilado pela USNRC
(1977). Como ilustrado na figura 2, as 561 áreas de
drenagem estendem-se de 8 a 600.000 km2 e
correspondem a bacias com características climáticas
e hidrológicas completamente distintas entre si. Ao
invés de transpor as estimativas de PMF de outros
sítios para a bacia de interesse, por meio de uma
simples relação linear entre áreas de drenagem,
emprega-se aqui a forma da curva envoltória das
estimativas, tal como proposta por USNRC (1977),
que também indica-se na figura 2. Formalmente, se
A1 e PMF1 denotam, respectivamente, a área de
drenagem e a estimativa da PMF de qualquer uma
dentre as 561 bacias, e A0 é a área de drenagem da
bacia de interesse, então a estimativa da PMF
transposta, representada por PMF0, é dada por:
A 
PMF0  PMF1  0 
 A1 
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0.4891

(7)
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cauda superior finita, em decorrência não só de suas
aptidões descritivas, como também de sua forma
analítica apresentar explicitamente o limite
superior, como um parâmetro.
Contrariamente a outros trabalhos, nos
quais o valor corrente da PMF local é tomado como
a estimativa do limite superior, e em conformidade
com a constatação de que as estimativas de PMF
estão sujeitas a incertezas de diversas origens,
utilizou-se aqui o paradigma Bayesiano como estrutura lógica apropriada para a inclusão das incertezas
referentes ao limite superior das vazões. Mostrou-se
que estas incertezas podem ser sumariadas por distribuições a priori eliciadas a partir de um grande
banco de estimativas de PMF compilado para distintas bacias situadas nos Estados Unidos. Outros procedimentos semelhantes serão descritos no artigo
complementar, quando as distribuições a priori forem eliciadas para os diversos estudos de caso.
Ainda como aspecto metodológico a ser destacado, menciona-se que a inferência estatística
beneficiou-se ainda da possibilidade de inclusão de
informações não-sistemáticas sobre enchentes extremas, mediante uso de uma função de verossimilhança suficientemente genérica para acomodar
dados sistemáticos exatos e dados censurados provenientes de fontes históricas e/ou paleohidrológicas. Os estudos de caso, objeto do segundo dos dois
artigos complementar aqui publicados, ressaltarão
os pontos positivos e as limitações da metodologia
aqui proposta

Se a equação (7) for aplicada às 561 bacias
compiladas no estudo USNRC (1977), ao final, terse-ão 561 estimativas de PMF para uma dada área de
drenagem, todas abaixo da curva envoltória
ilustrada na figura 2. Isto é equivalente a afirmar
que, se uma particular área de drenagem, for
sujeita a todas as condições climáticas e hidrológicas,
representadas pelos rebatimentos das 561
estimativas até a abscissa de interesse, então as 561
respostas hipotéticas poderão ser objeto de análise
de frequência para a estimação da distribuição a
priori do limite superior α, da distribuição LN4. As
aplicações dos procedimentos A e B, à bacia do rio
American na localidade de Folsom, situada no
estado americano da Califórnia, serão descritas em
artigo complementar a este, publicado neste
número da Revista Brasileira de Recursos Hídricos.
No referido artigo complementar, descrever-se-ão
também aplicações para outras bacias, localizadas na
Espanha e no Brasil, com menor disponibilidade de
informações sobre enchentes extremos.

CONCLUSÕES
Este é um de dois artigos complementares
sobre um método de estimação de quantis de enchentes extremas, com o emprego conjunto de análise Bayesiana, de informações não sistemáticas e de
distribuições limitadas superiormente. Enquanto
este artigo estabelece os fundamentos teóricos da
proposta metodológica, o segundo descreve os estudos de caso para três bacias com diferentes conjuntos de informações acerca de enchentes extremas.
No presente artigo, fez-se uma contextualização do problema de estimação de cheias
extremas, com destaque para a aparente oposição
entre os conceitos de Precipitação Máxima Provável
(PMP) e Cheia Máxima Provável (PMF), e a análise
de frequência de variáveis hidrológicas. Verificou-se
que, longe de serem conceitos opostos ou
contraditórios, as estimativas de PMF (e/ou PMP)
são valores de referência que podem ser
incorporados à análise de frequência, desde que os
arcabouços lógicos sejam convenientemente
adaptados para acomodá-los.
Viu-se que um dos pontos a serem
adaptados refere-se ao emprego de distribuições de
probabilidade com limite superior para a variável
aleatória. Dentre um conjunto não muito amplo de
tais distribuições, este artigo avançou com a
recomendação da distribuição transformada de
Slade, ou simplesmente LN4, como modelo de
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Method To Estimate Extreme Flood Quantiles With
The Joint Use Of A Bayesian Analysis, NonSystematic Information And Upper Bounded Probability Distributions — Part 1 : Theoretical Development
ABSTRACT
This is the first of two companion papers dealing
with a method to estimate extreme flood quantiles, through
a Bayesian approach and finite upper-tail probability distributions, with an allowance to include historical and
paleoflood information. This paper presents the theoretical
grounds of the proposed method while the second paper
describes its applications to three case studies with different
sets of available data. After putting the problem of estimating extreme floods into context, the paper shows the feasibility of aggregating the at-site Probable Maximum Flood
(PMF) estimate into flood frequency analysis, though the
Bayesian paradigm for statistical inference and using
upper-bounded probability distributions. The distribution
upper- bound is uncertain and its uncertainties can be
summarized through prior distributions elicited from a
large data set of PMF estimates, as shown here. Then the
prior distribution can be updated by including exact information on floods, from the existing systematic records, and
also censored information, from historical sources and/or
paleofloods, by means of a generic likelihood function. The
possibility of employing such a large set of information on
floods within a Bayesian framework opens up a reasonable
prospect of more reliable estimates of extreme flood
quantiles.
Key-words: maximum probable flood, Bayesian analysis,
extreme floods, rare hydrologic events.
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RESUMO
Este é o segundo de dois artigos complementares que versam sobre um método para a estimação dos quantis de
enchentes extremas, a partir de uma abordagem Bayesiana, com a possibilidade de inclusão de informações históricas e
paleohidrológicas e o emprego de distribuições de probabilidades com cauda superior finita. Este artigo apresenta três
aplicações a bacias com diferentes conjuntos de dados. Os estudos de caso foram selecionados de forma a avaliar diferentes
aspectos do arcabouço metodológico. As aplicações mostraram que o método proposto melhora as estimativas de quantis
extremos de vazão em dois aspectos: do ponto de vista descritivo, exemplificado pelos bons ajustes das distribuições de
probabilidades limitadas superiormente aos dados sistemáticos e não sistemáticos; e do ponto de vista da diminuição das
incertezas na predição de vazões, exemplificado pelos intervalos de credibilidade mais curtos, obtidos ao se utilizarem dados
não sistemáticos. Além disso, o método proporcionou uma maneira racional de se incluir a estimativa local da PMF na
análise de frequência. Por fim, verificou-se que o conhecimento subjetivo do especialista, além de poder ser incorporado à
análise por meio da correta definição da distribuição a priori do limite superior, melhora significativamente os resultados a
posteriori tanto dos parâmetros como dos quantis com pequena probabilidade de excedência.
Palavras Chave: enchentes extremas, análise de frequência de vazões, eventos hidrológicos raros.

foi escolhido pelo fato de ter sido objeto de estudo,
sob a ótica frequentista, de Botero (2006),
empregando distribuições limitadas. Assim, nesse
caso, é possível comparar os métodos bayesianos e os
métodos convencionais. A bacia do rio Pará foi
escolhida pelo fato de não possuir muita informação
hidrológica, o que permitirá a avaliação do método
proposto em um cenário de escassez de dados. Além
disso, a bacia do rio Pará foi objeto de estudo de
Fernandes e Naghettini (2008), que aplicaram
diversos métodos de análise de cheias, o que
permitiu a comparação dos resultados do método
aqui proposto com aqueles obtidos por meio de
uma ampla gama de métodos de estimação de
cheias máximas anuais.

INTRODUÇÃO
O primeiro de dois artigos complementares,
publicados neste número da Revista Brasileira de
Recursos Hídricos, tratou dos fundamentos teóricos
associados à abordagem Bayesiana para a análise de
frequência de cheias extremas com o uso de
distribuições de probabilidades limitadas superiormente. Este segundo artigo procura avaliar os
benefícios da referida abordagem por meio da sua
aplicação a três casos distintos, a saber: bacias do rio
American, do rio Llobregat e do rio Pará,
localizadas, respectivamente, nos Estados Unidos,
Espanha e Brasil.
A escolha da bacia do rio American foi
devida à abundância de dados disponíveis e à
existência de estudos envolvendo outros métodos de
análise, o que permitiu compará-los ao método
descrito no primeiro de dois artigos complementares aqui publicados. O rio Llobregat
*

APLICAÇÃO PARA A BACIA DO
RIO AMERICAN EM FOLSOM
Aplicou-se o método proposto à bacia do rio
American, no reservatório de Folsom, localizada no
estado americano da Califórnia. Para uma descrição
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figura 2 mostra
probabilidades.

mais pormenorizada, dessa aplicação recomenda-se
ao leitor a consulta de Fernandes et al. (2010).
De acordo com USBR (2002), a bacia do rio
American no reservatório de Folsom possui uma
área de drenagem de 4.820 km2 e é monitorada pelo
Serviço Geológico dos Estados Unidos desde 1905 e
possui 52 anos de dados completos. A série de dados
sistemáticos foi considerada aleatória, independente, homogênea e estacionária, a um nível de significância de 5%, conforme os testes convencionais
dessas hipóteses sugeridos em Naghettini e Pinto
(2007).
No que se refere aos dados não sistemáticos,
estudos conduzidos por USBR (2002) identificaram
a presença de 4 níveis paleohidrológicos distintos,
todos do tipo UB, estendendo, assim, a série de
dados em até 2000 anos anteriores ao presente, ou,
de modo sintético, em até 2000 AP. Além disso, o
local possui 5 estimativas de cheias do tipo DB. A
figura 1 mostra a estrutura do conjunto completo de
dados disponíveis para a bacia.

suas

funções

densidade

de

Tabela 1 — Características das distribuições a priori para o
rio American

Mod.
I
II
III
IV
V


11,11
4,00
2,04
5,20
1,00


4,17x10-4
1,43x10-4
6,64x10-5
4,33x10-4
10-8

Média
26633
27952
30717
12018
108

CVα
0,3
0,5
0,7
0,4
1,0

P(>PMF)
0,500
0,500
0,500
0,017
~1,0

Figura 2 — Distribuições a priori para o limite superior do
rio American

Estatísticas a posteriori
As estatísticas a posteriori das quantidades de
interesse são obtidas por meio da equação 1,
referida no primeiro artigo complementar. O
cálculo analítico de integrais do tipo mostrado na
equação 1 é impossível na maioria das aplicações
práticas, especialmente nos casos multidimensionais.
O cálculo dessas integrais multidimensionais pode
ser evitado com a utilização algoritmos de
amostragem, tais como aqueles que empregam a
integração de Monte Carlo via cadeias de Markov —
MCMC, da sigla em inglês Markov Chain Monte
Carlo. Com efeito, de acordo com Gilks et al.
(1996), essa classe de algoritmos permite obter uma
amostra de uma distribuição de probabilidades, tal
como   | X  na equação 1, através de uma cadeia
de Markov construída de forma tal que, após um
grande número de realizações, sua distribuição de
equilíbrio seja   | X  . Uma vez tendo uma amostra
da distribuição a posteriori de θ, ou seja,   | X  , a
estimativa de qualquer valor de interesse pode ser
obtida por integração de Monte Carlo.

Figura 1 — Dados hidrológicos disponíveis para o rio
American (A.P. — Antes do Presente)

Distribuições a priori para o limite superior das vazões
Os métodos utilizados para eliciar a
distribuição a priori do limite superior das vazões
máximas anuais foram discutidos no primeiro destes
dois artigos complementares. De acordo com os
procedimentos A e B e considerando a estimativa da
vazão de pico da PMF, elaborada por USACE
(2001), de 25.655 m3/s, foram definidas 4
distribuições a priori. Além dessas, considerou-se
ainda uma quinta distribuição, pouco informativa,
denotada por (V). A tabela 1 mostra as
características destas distribuições, enquanto a
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A tabela 2 mostra uma notável redução do
CV quando os dados não sistemáticos são incluídos
na análise. Um exemplo disto pode ser visto nos
modelos I e I*, ambos baseados na mesma
distribuição a priori. Uma vez que os dados
sistemáticos são significativamente inferiores à
estimativa da PMF, não se espera que os mesmos
contribuam para aumentar o conhecimento sobre o
limite superior. Por outro lado, a inclusão dos dados
não sistemáticos produz dois efeitos desejáveis: o
primeiro é o aumento do conhecimento sobre o
limite superior, representado pela diminuição do
CV, e o segundo é o aumento da certeza a posteriori
sobre ele, representado pela menor amplitude do
intervalo de credibilidade.
Análises semelhantes podem ser conduzidas
para os demais modelos, com exceção dos modelos
V e V*. De fato, os modelos V e V* mostram que,
independentemente do tipo de dado incluído na
função de verossimilhança, o uso de uma
distribuição a priori não informativa para o limite
superior não é recomendado neste caso. A
estimativa de máxima verossimilhança para o limite
superior da distribuição LN4 depende fortemente
do tipo de dado que compõe a função de
verossimilhança (BOTERO, 2006). Na presença de
dados EX, UB e DB, como é o caso em questão, a
função de verossimilhança é bastante plana.
Portanto, a informação trazida pela verossimilhança
sobre o limite superior não é bastante forte para
reduzir de forma satisfatória a incerteza a posteriori
sobre  e, assim, “qualquer valor maior que o
máximo observado” pode ser considerado uma
estimativa para o limite superior.
Dentre os modelos analisados, aquele que
apresentou o melhor ajuste foi o III, embora os
modelos I, II e IV (não mostrados aqui) tenham
demonstrado capacidade descritiva semelhante. A
figura 4 mostra a curva de quantis para os modelos
III e V. A posição de plotagem para os dados
empíricos foi calculada de acordo com o
procedimento introduzido por Hirsch e Stedinger
(1987) e modificado por Naulet (2002).
Novamente, nesta análise, é possível
verificar o ganho, em termos descritivos, decorrente
da inclusão dos dados não sistemáticos e de uma
distribuição a priori informativa para o limite
superior. Conforme menção anterior, maiores
detalhes da aplicação do método proposto na bacia
do rio American podem ser visto em Fernandes et
al. (2010).

Amostras da distribuição conjunta dos
parâmetros da LN4 foram obtidas por meio do
software WinBUGS (LUNN, 2000). Para cada caso,
gerou-se uma cadeia de tamanho 600.000, após a
convergência ter sido atingida foram descartadas as
100.000 primeiras realizações como período de burnin e tomou-se um lag de 10 iterações para evitar a
autocorrelação da cadeia. Assim, foi obtida uma
amostra de tamanho 50.000 da distribuição a
posteriori dos parâmetros.
A tabela 2 mostra um resumo dos resultados
encontrados para o limite superior . A figura 3
mostra as distribuições a priori e a posteriori para o
modelo III. Os modelos marcados com “*” referemse àqueles que utilizaram somente dados
sistemáticos em sua formulação.
Tabela 2 — Estatísticas a posteriori do limite superior para
bacia do rio American
Mod.
I
II
III
IV
V
I*
II*
III*
IV*
V*

Média
32.538
38.109
44.735
28.104
9,5x107
25.947
27.296
31.478
14.628
108

CV
0,19
0,29
0,40
0,12
1,03
0,30
0,47
0,62
0,29
0,99

P(>PMF) 95% IC (HPD)
0,91
(24.070; 44.140)
0,94
(24.080; 59.810)
0,96
(24.070; 80.290)
0,72
(24.070; 34.980)
1,0
(5,9x104; 2,9x108)
0,47
(11.710; 41.370)
0,47
(8.785; 51.770)
0,51
(8.664; 70.190)
0,022
(8.609; 22.960)
1,0
(5,7x104; 3,0x108)

CV — coeficiente de variação, DP — desvio padrão, IC — Intervalo
de credibilidade

PMF

Densidade (10-5)

4.0
3.0

Priori
Posteriori

2.0

Posteriori (*)

1.0
0.0
0

20

40

Limite superior 

60
(x103

80

100

m³/s)

Figura 3 — Distribuições a priori e a posteriori para o limite
superior do modelo III, rio American.
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Vilomara. Assim, foram identificadas quatro cheias
do tipo LB e quatro níveis UB no período histórico.
Além disso, foram identificadas seis cheias do tipo
DB no período sistemático. A figura 6 mostra a
estrutura do conjunto de dados disponíveis para o
rio Llobregat.

Figura 4 — Curva de quantis para as vazões máximas
anuais do rio American de acordo com os modelos III e V.
O eixo das abscissas é o período de retorno em anos, e o
das ordenadas é o quantil em 103 m³/s. As barras verticais
representam os dados do tipo DB.

APLICAÇÃO PARA A BACIA DO RIO
LLOBREGAT, EM PONT DU VILOMARA
Outra aplicação do método proposto foi
feita à bacia do rio Llobregat, em Pont Du Vilomara,
localizada na região nordeste da Espanha. Essa bacia
foi escolhida pelo fato de ter sido objeto de estudo
de Botero (2006), que empregou distribuições
limitadas superiormente na modelagem de vazões
máximas anuais e utilizou o método clássico de
máxima verossimilhança para estimar os parâmetros
das distribuições. Com isso, foi possível avaliar as
principais características do método bayesiano
frente aos métodos frequentistas. A figura 5 mostra a
localização da bacia do rio Llobregat.
A bacia do rio Llobregat drena uma área de
1.882 km² e é monitorada pelo CEDEX (Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas). A bacia
conta com registros sistemáticos diários de vazões no
período de 1916 a 1989 e 48 anos de dados
completos. Também neste caso a série foi
considerada aleatória, independente, homogênea e
estacionária, a um nível de significância de 5%.
Os dados não sistemáticos para o rio
Llobregat correspondem aos dados históricos
compilados pelo projeto europeu SPHERE
(Systematic, Paleoflood and Historical Data for the
Improvement of Flood Risk Estimation) e obtidos por
Thorndycraft et al. (2005) a partir da datação, por
meio de 14C, dos perfis estratigráficos de Pont Du

Figura 5 — Localização da bacia do rio Llobregat (adapt.
Thorndycraft et al., 2005)

Figura 6 — Dados hidrológicos disponíveis para o rio
Llobregat

Distribuições a priori para o limite superior das vazões
Adotando as recomendações de Botero
(2006), a estimativa de cheia recorde para Pont Du
Vilomara foi obtida por meio da curva envoltória
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para o rio American. A tabela 4 resume os resultados
encontrados.

definida por Rodier e Roche (1984). Com isso temse uma estimativa de 12.887 m³/s. Analogamente ao
estudo para os Estados Unidos, os 242 recordes de
vazões compilados pelo CEDEX na Espanha foram
divididos em quatro grupos, de acordo com a
similaridade da área de drenagem, e forneceram
como resultado coeficientes de variação entre 1,0 e
2,0.
Seguindo o procedimento A, com p = 0,5,
PMF igual a 12.887 m³/s e CV = 1,0 e 2,0, foram
definidas duas distribuições a priori para o limite
superior. Seguindo o procedimento B, com 242
cheias
recordes
compiladas
pelo
CEDEX,
transpostas para a bacia do rio Llobregat, em Pont
Du Vilomara a partir da curva envoltória de vazões
definida por Rodier e Roche (1984) foi definida a
distribuição a priori III. Além disso, foi considerada
uma distribuição a priori pouco informativa, tal
como para a aplicação do rio American. A tabela 3
mostra as características destas distribuições,
enquanto a figura 7 mostra suas respectivas funções
densidade de probabilidades.

Tabela 4 — Estatísticas a posteriori do limite superior para
o rio Llobregat
Mod.
I
II
III
IV
I*
II*
III*
IV*


1,00
0,25
2,04
1,00


5,38x10-5
2,27x10-6
6,64x10-5
10-8

Média
18592
76371
668
108

CVα
1,0
2,0
1,4
1,0

CV
0,57
1,13
0,21
0,99
0,95
1,65
0,44
1,00

P(>PMF)
0,97
0,99
0,09
1,0
0,51
0,68
~0,0
1,0

95% IC (HPD)
(8.704; 81.390)
(7.806; 610.600)
(6.574; 14.120)
(2,1x105; 3,0x108)
(1.219; 55.420)
(1.241; 419.600)
(1.212; 4.760)
(3,4x104; 3,0x108)

A avaliação dos resultados para o rio
Llobregat é semelhante àquela feita para o rio
American. No entanto, neste caso, houve uma
redução na amplitude do intervalo de credibilidade
ao se utilizarem somente dados sistemáticos. Esse
resultado não esperado pode ser explicado pelo fato
de os dados hidrológicos do rio American (PMF e
paleovazões) serem muito mais informativos, no que
tange ao limite superior, do que os dados do rio
Llobregat (cheias recordes e paleovazões).
O principal objetivo da aplicação para a
bacia do rio Llobregat é comparar os resultados
obtidos pelo método bayesiano com os resultados
obtidos pelos métodos clássicos. Botero (2006)
ajustou a distribuição LN4 aos dados de Pont Du
Vilomara a partir de dois métodos: estimativa de
todos os parâmetros, incluindo o limite superior,
pelo método da máxima verossimilhança (ML) e o
da fixação do limite superior na PMF e estimação
dos demais parâmetros pelo máximo de
verossimilhança (PMF). A figura 8 ilustra a
comparação, a partir da curva de quantis, entre o
método aqui proposto (modelo I) e os resultados
obtidos por Botero (2006).
O método bayesiano, representado pelo
modelo I na figura 8, apresentou um ajuste superior
ao obtido usando os métodos clássicos, discutidos
em Botero (2006). Estes não conseguiram se ajustar
ao maior dado não sistemático, fornecendo uma
estimativa menor que o limite inferior do último
dado DB.
A comparação do método clássico e
bayesiano, apenas pela curva de quantis, como aqui
realizada, não mostra todas as vantagens de um
sobre o outro. Deve ser considerado, neste contexto,
que o método bayesiano, além de fornecer uma

Tabela 3 — Características das distribuições a priori para o
rio Llobregat

Mod.
I
II
III
IV

Média
38.116
191.151
9.991
108
19.080
99.257
2.546
108

P(>PMF)
0,500
0,500
~0,0
~1,0

Figura 7 — Distribuições a priori para o limite superior do
rio Llobregat

Estatísticas a posteriori
As estatísticas a posteriori foram obtidas
seguindo os mesmos critérios numéricos utilizados
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estrutura mais racional para a incorporação de um
limite superior no estudo de cheias extremas,
possibilita uma análise mais detalhada dos
parâmetros e quantis das distribuições de
probabilidade.

Figura 9 — Localização da bacia do rio Pará

Figura 8 — Comparação entre os métodos bayesiano e
clássico para a LN4. As barras verticais representam os
dados do tipo DB.

APLICAÇÃO PARA A BACIA DO RIO PARÁ,
EM PONTE DO VILELA

Uma última aplicação do método proposto
foi feita na bacia do rio Pará, em Ponte do Vilela,
Minas Gerais, Brasil. Essa bacia foi escolhida pelo
fato de não haver qualquer estudo paleohidrológico
na mesma, o que possibilitou a avaliação do método
proposto sob condições de escassez de informações.
Além disso, essa bacia foi objeto de estudo de
Fernandes e Naghettini (2008), que aplicaram uma
série de métodos na estimativa de cheias extremas.
Assim, foi possível comparar os resultados do
método proposto com os resultados obtidos por
outras abordagens. A figura 9 mostra a localização
da bacia objeto de estudo.
A bacia do rio Pará possui uma área de
drenagem de 1.620 km² e é monitorada pela
Companhia Energética de Minas Gerais — CEMIG,
entre outras entidades. Os dados de vazão se
estendem por um período que vai de 1938 a 2000 e
63 anos de dados completos. Essa série foi
considerada aleatória, independente, homogênea e
estacionária, a um nível de significância de 5%.
A bacia não possui estudos paleohidrológicos, restringindo a disponibilidade de dados
àqueles sistemáticos. A figura 10 mostra a estrutura
do conjunto de dados disponíveis para o local.

Figura 10 — Dados hidrológicos disponíveis para o rio Pará

Distribuições a priori para o limite superior das vazões
O Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB,
2002) publicou uma compilação de dados sobre 61
aproveitamentos energéticos do Brasil. Destes,
apenas 34 contam com estimativas de PMF,
constituindo a base para a especificação do limite
superior para Ponte do Vilela. Uma vez que a
amostra é composta de apenas 34 valores, não foi
feita uma divisão dos dados em grupos, tal como nos
outros casos. Assim, a análise se estende a bacias
com áreas de drenagem bastante distintas,
perfazendo um coeficiente de variação da ordem de
0,6.
Uma vez que não há estimativa de PMF para
Ponte do Vilela, a mesma foi estimada pela curva
envoltória estimada a partir dos dados do CBDB
(2002). Com isso, tem-se uma PMF de 2.988 m³/s.
Seguindo o procedimento A, com p = 0,5 e CV = 0,6,
foi definida uma distribuição a priori para o limite
superior. Seguindo o procedimento B, com 34

194

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 –Abr/Jun 2013,189-199
estimativas de PMF compiladas pelo CBDB (2002)
transpostas para a bacia do rio Pará a partir da curva
envoltória estimada para a região, foi definida uma
segunda distribuição a priori. Além disso, foi
considerada uma distribuição a priori pouco
informativa, tal como para a aplicação do rio
American. A tabela 5 mostra as características destas
distribuições, enquanto a figura 11 mostra suas
respectivas funções densidade de probabilidades.

Tabela 6 — Estatísticas a posteriori do limite superior para
o rio Pará
Mod.
I
II
III


2,78
19,91

Média CVα

8,54x10-4 3255 0,6
1,18x10-2 1693 0,2

CV
0,48
0,21
1,00

P(>PMF)
0,63
0,004
1,0

95% IC (HPD)
(1065; 7715)
(1120; 2544)
(1,3x105; 3,0x108)

O principal objetivo da aplicação do rio
Pará é a comparação da abordagem proposta com
outros métodos estatísticos tradicionalmente
utilizados para estimação de quantis extremos de
cheias. Fernandes e Naghettini (2008) listam os
quantis máximos de vazão para Ponte do Vilela
obtidos pela aplicação dos seguintes métodos:

Tabela 5 — Características das distribuições a priori para o
rio Pará

Mod.
I
II

Média
3922
1806
108

P(>PMF)
0,500
~0,0







Figura 11 — Distribuições a priori para o limite superior na
bacia do rio Pará

Estatísticas a posteriori
Amostras da distribuição conjunta dos
parâmetros da LN4 foram obtidas por meio do
software WinBUGS (LUNN, 2000). Para cada caso,
gerou-se uma cadeia de tamanho 1.200.000, após a
convergência ter sido atingida foram descartadas as
200.000 primeiras realizações como período de burnin e tomou-se um lag de 20 iterações para evitar a
autocorrelação da cadeia. Assim, foi obtida uma
amostra de tamanho 50.000 da distribuição a
posteriori dos parâmetros. A tabela 6 mostra os
resultados obtidos.
Os resultados a posteriori para o limite
superior são bastante semelhantes aos encontrados
nos outros casos. Isso sugere as mesmas análises
feitas anteriormente e não serão aqui repetidas.



Modelo chuva-vazão (SIM): Lima (2004)
desenvolveu um método que emprega um
modelo estocástico de geração de chuva
diária, baseado em uma cadeia de Markov
de primeira ordem, e o modelo chuva-vazão
Rio Grande (Naghettini et al., 2002) para
gerar longas séries sintéticas de vazão. Lima
(2004) aplicou o método à bacia do rio
Pará, gerando uma série contínua de 10.000
anos de vazão, da qual foi feita uma análise
de frequência simples com as vazões
máximas anuais;
Análise de frequência convencional (AFC):
neste caso, foi feito o ajuste da distribuição
GEV aos dados observados de Ponte do
Vilela utilizando o método dos momentos-L;
Análise de frequência regional (REG):
CPRM (2001) fez um estudo de
regionalização de vazões máximas anuais
numa área que abrange a bacia do rio Pará.
O cálculo dos quantis máximos de vazão foi
feito
empregando-se
a
metodologia
proposta por Hosking e Wallis (1997) para
análise regional com momentos-L; e
Pico-Volume-Precipitação (PVP): aplicação
do método proposto por Fernandes e
Naghettini (2008).

A figura 12 mostra a comparação entre as
curvas de quantis obtidas pelos métodos listados
acima e com o modelo LN4-I.
Na faixa dos dados observados, até um
período de retorno em torno de 100 anos, todos os
métodos forneceram resultados semelhantes. A
partir desse valor, ou seja, na faixa de extrapolação,
as diferenças entre os métodos começam a aparecer.
As questões envolvendo a engenharia de recursos
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hídricos residem precisamente nessa faixa, onde é
necessário fazer predições para vazões extremas
ainda não observadas. Assim, a adequação do
modelo não deve ser vista somente sob o ponto de
vista da aderência, mas também sob o ponto de vista
estrutural.

limitadas superiormente motivou o uso de
distribuições limitadas para
descrever
seu
comportamento
probabilístico.
Dentre
as
distribuições limitadas, foi utilizada nesta pesquisa o
modelo LN4, seguindo a proposta de Botero (2006).
O método desenvolvido permitiu incluir o
conceito de PMF na análise de frequência através do
uso de distribuições limitadas superiormente. As
estimativas, tanto para os quantis de vazão quanto
para o limite superior, foram aprimoradas pela
inclusão de informações não sistemáticas.
Diferentemente do método proposto por Botero
(2006), a inferência sobre os componentes do
modelo (vazões observadas, paleocheias e
parâmetros) foi feita seguindo o paradigma
bayesiano. Essa abordagem permitiu incluir na
análise informações sobre a PMF, de forma
científica, uma vez que seu valor é visto como uma
informação a priori sobre o limite superior e não
como o próprio limite superior.
No que se refere à inclusão de dados não
sistemáticos, verificou-se que os mesmos exercem
papel determinante na análise de eventos extremos
de vazão. Conforme visto no primeiro destes dois
artigos complementares aqui publicados, vários
pesquisadores demonstraram que a incorporação de
dados não sistemáticos à análise de frequência pode
estender
significativamente
o
período
de
observação, reduzindo o grau de extrapolação e
melhorando o nível de confiança na estimação do
risco associado a eventos raros. Esse fato também foi
verificado para o método proposto. A redução
significativa da amplitude do intervalo de
credibilidade, com a inclusão de informações não
sistemáticas, é um indicativo de que esse tipo de
dado contribui não só para a melhoria das
estimativas dos parâmetros, mas também para uma
melhor predição de valores futuros de vazão,
sobretudo aqueles com baixa probabilidade de
excedência.
A inclusão da PMF na análise foi feita
através da especificação da distribuição a priori para
o limite superior. Dois procedimentos foram
propostos: o primeiro baseou-se na distribuição
espacial da PMF (Procedimento A) e o outro
baseou-se na transposição da PMF de outras bacias
para o local de interesse por meio da curva
envoltória regional (Procedimento B). De uma
forma geral, ambos os procedimentos levaram a
distribuições a priori plausíveis para o limite
superior. No entanto, o procedimento A é mais
intuitivo, no sentido de permitir ao especialista
introduzir na análise seu conhecimento acerca da
PMF local, ou seja, compete a ele definir quão

Figura 12 — Comparação entre diversos métodos para os
dados de Ponte do Vilela

Neste sentido, destacam-se os modelos REG
e o PVP, os quais agregam dados de diferentes
fontes em suas respectivas estruturas. No que se
refere à predição, o modelo que mais destoou dos
demais foi a análise de frequência convencional
(AFC), com os maiores valores para quantis com
altos períodos de retorno. De fato, todos os
métodos, com exceção da abordagem proposta,
predizem quantis bastante altos para a faixa de
valores não observados. Uma vez que não há
nenhuma informação sobre o comportamento das
vazões nessa faixa de valores, pressupõe-se que os
métodos tradicionais superestimem as vazões com
período de retorno alto.
Do que foi exposto, espera-se que o método
proposto estime quantis extremos de uma forma
mais verossímil, já que supor quantis que aumentam
indefinidamente parece contradizer os princípios
físicos que atuam na formação das vazões de cheia.
Um estudo paleohidrológico na bacia poderia
fornecer indícios mais esclarecedores no que se
refere às suposições adotadas nessa análise.

CONCLUSÃO
A hipótese de que as vazões máximas anuais
possam ser consideradas como variáveis aleatórias
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precisa é a estimativa atual da PMF e quão próxima
a estimativa da PMF está do limite superior das
vazões máximas anuais. Assim, o procedimento A
está mais condizente com a definição de distribuição
a priori. Adicionalmente, verificou-se, a partir da
aplicação para o rio Llobregat, que o uso de vazões
recordes, em contraposição a um banco de dados de
PMF’s, também permite uma boa descrição para o
limite superior.
Os resultados permitiram concluir a favor
do uso de distribuições a priori informativas para o
limite superior. De fato, o uso de distribuições a
priori não informativas para o limite superior
fornece estimativas a posteriori além da plausibilidade
física para as bacias analisadas. As curvas de quantis
para esses casos foram as que apresentaram os
piores ajustes, além de terem os maiores intervalos
de credibilidade. Assim, não parece haver vantagem
em utilizar o método proposto quando não for
possível estabelecer uma distribuição informativa
para o limite superior.
De uma forma geral, os objetivos
pretendidos foram alcançados. As principais
conclusões podem ser resumidas da seguinte forma:








da distribuição a priori são flexíveis o
bastante para acomodar o caráter subjetivo
do conhecimento do especialista sobre a
PMF;
Os dados não sistemáticos melhoram
significativamente as estimativas, tanto dos
parâmetros quanto das distribuições
preditivas de vazões. Na aplicação em Ponte
do Vilela, onde não há informação não
sistemática, os resultados foram adequados
no que diz respeito à aderência aos dados
observados. No entanto, a avaliação da
capacidade preditiva do modelo fica
comprometida, uma vez que a amostra é
pequena. Assim, recomenda-se que, sempre
que possível, sejam realizados estudos
exploratórios com o objetivo de obter os
dados não sistemáticos.

Embora as aplicações aqui descritas sejam
bastante distintas, no que diz respeito à quantidade
e à qualidade das informações, elas não são
suficientes para garantir a generalização dos
resultados obtidos. Neste sentido, Hosking e Wallis
(1997) afirmam que a avaliação de métodos
estatísticos deve ser feita por meio de experimentos
de Monte Carlo.
Martins e Stedinger (2001) conceberam um
experimento de Monte Carlo que mostra a
viabilidade dessa técnica para gerar populações com
dados sistemáticos e não sistemáticos. Assim, futuras
pesquisas poderiam abordar o tema e generalizar os
resultados aqui obtidos. Nesse mesmo sentido,
poderia ser avaliada a influência da possível
correlação espacial entre as estimativas de PMF nas
distribuições a posteriori. Esses experimentos
poderiam, por fim, guiar o analista na construção da
distribuição a priori para o limite superior.
Por fim, vale salientar que a pesquisa não foi
realizada com a intenção de se esgotar o assunto.
Pelo contrário, as etapas metodológicas estão
sujeitas a diferentes abordagens, podendo ser
exploradas sob diversos contextos. A este respeito, a
forma como foi construída a distribuição a priori
para o limite superior reflete uma análise subjetiva,
porém fisicamente embasada, sobre como descrever
a variabilidade desse parâmetro, sendo perfeitamente possível conceber outras abordagens. Assim,
espera-se que o método proposto constitua a base
para desenvolvimentos futuros.
Alguns outros pontos não explorados
podem ser abordados em futuros desenvolvimentos,
quais sejam:

Pelo menos para as aplicações aqui
realizadas, as distribuições de probabilidade
limitadas superiormente, além de serem
mais plausíveis para a modelagem de vazões
máximas anuais, permitem um bom ajuste
aos dados sistemáticos e não sistemáticos;
A abordagem bayesiana permite avaliar mais
profundamente as incertezas relativas à
estimação de parâmetros e à predição de
valores futuros de vazão. Neste particular, a
inferência fornecida pela distribuição a
posteriori dos parâmetros é muito mais
informativa do que a estimação pontual da
análise frequentista. Além disso, a
possibilidade da inclusão de informações
subjetivas e de outras fontes que não a
amostral, que agregam o conhecimento do
especialista a respeito de uma determinada
quantidade,
por
meio
da
correta
especificação das distribuições a priori, torna
a análise mais intuitiva e mais semelhante ao
processo de tomada de decisão em projetos
de engenharia;
A PMF, sobretudo em caráter regional,
fornece informações essenciais para a
construção de uma distribuição a priori
informativa para o limite superior. Além
disso, os procedimentos para a especificação
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superior e información no sistemática. 223 f. Tese
(Doutorado em Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente) — Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente da Universidad
Politécnica de Valencia, Espanha, 2006.

Na
construção
das
funções
de
verossimilhança (vide primeiro artigo
complementar),
estão
implícitas
as
hipóteses
de
homogeneidade
e
estacionariedade dos dados sistemáticos e
não sistemáticos. Essas hipóteses, sobretudo
quando analisadas sob a ótica de dados
paleohidrológicos, podem não se verificar
na prática. Embora a função de
verossimilhança seja flexível o suficiente
para acomodar dados que não respeitem
essas hipóteses, a especificação de
distribuições dependentes do tipo de dado,
e/ou com um conjunto paramétrico
variável no tempo, é uma tarefa complexa,
que ainda não foi abordada no contexto de
análise de frequência de dados sistemáticos
e não sistemáticos.
Outra hipótese admitida na análise é a
ausência de incertezas referentes às
estimativas das paleocheias, bem como a
data de ocorrência desses eventos, e os erros
de medição dos dados sistemáticos. Mais
uma vez, a função de verossimilhança pode
ser alterada de forma a acomodar essas
diferentes formas de erro. De fato,
O’Connell et al. (2002) incluíram essas
fontes de erro na função de verossimilhança
dentro de uma abordagem bayesiana. No
entanto, essa opção ainda não foi avaliada
para uma função de verossimilhança
construída com distribuições limitadas
superiormente, devendo ser objeto de
futuras pesquisas.

CBDB — COMITÊ BRASILEIRO DE BARRAGENS.
Large Brazilian spillways: an overview of Brazilian
practice and experience in designing and building
apillways for large dams. CBDB/ICOLD, Rio de
Janeiro, Brasil, 205 p., 2002.
CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS. Regionalização de vazões. Subbacias 40 e 41: Relatório Final - Vazões Máximas. v. 4,
CPRM/ANEEL. Belo Horizonte, 2001.
FERNANDES, W. Método para a estimação de quantis de
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bayesiana, de informações não sistemáticas e de
distribuições limitadas superiormente. Tese (Doutorado
em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos) — Escola de Engenharia, Universidade
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Por fim, o leitor interessado em mais
detalhes metodológicos, bem como outros
resultados diferentes daqueles aqui apresentados,
pode consultar o trabalho de Fernandes (2009).
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RESUMO
O crescimento demográfico desordenado e a ocupação de áreas irregulares constituem um grave problema, principalmente nas grandes cidades, ocasionando a degradação dos ecossistemas aquáticos. Despejos domésticos sem tratamento ou
deficientemente tratados são lançados nos corpos d’água, aumentado a concentração de matéria orgânica, nutrientes e outros compostos poluentes. Como consequência, prejuízos são causados tanto para os organismos aquáticos quanto aos seres
humanos. Neste estudo foram monitorados 12 pontos na Bacia do Alto Iguaçu, em quatro campanhas amostrais distribuídas ao longo de um ano, com a finalidade de realizar análises físicas, químicas e microbiológicas da água e também determinar a concentração de cafeína presente nestes ambientes. Foram obtidos resultados que variaram de 0,170 a 22,84 μgL-1
para a cafeína, evidenciando a presença de águas residuárias domésticas. Observou-se também que a cafeína pode ser utilizada como traçador de atividade antrópica, desde que empregada juntamente com outros parâmetros como nitrogênio amoniacal, ortofosfato e DBO. Desta forma, o uso de parâmetros significativos reduz o número de análises que muitas vezes
geram bancos de dados inconclusivos.
Palavras-Chave: cafeína, despejos domésticos, E.coli

esgoto, problema agravado pelas ligações clandestinas que são frequentemente realizadas (ANDREOLI
et al., 1999).
Desta forma, a expansão urbana em direção
a áreas de proteção ambiental consiste numa grande
fonte de poluição e ameaça aos mananciais de abastecimento da RMC, uma vez que a qualidade da
água potável está ligada a qualidade da água bruta
dos rios.
Outros fatores também contribuem para a
degradação dos rios: aumento no consumo de água
potável, degradação do solo, retirada da mata ciliar,
despejos de lixo nas margens e dentro dos rios, como também a ineficiência dos sistemas de tratamento de efluentes existentes (ZARPELON, 2011).
Além dos problemas anteriormente citados,
provenientes do crescimento demográfico, pode-se
relatar ainda o consumo de novos produtos lançados no mercado e o aumento na demanda de outros. Substâncias químicas novas e não regulamentadas e que não eram detectadas ou, não eram consideradas como um risco ambiental, como os contaminantes emergentes, têm sido estudadas, com o
objetivo de relacionar sua presença com a de despe-

INTRODUÇÃO
Os ambientes aquáticos, apesar de constituírem um sistema de vital importância para a humanidade, encontram-se muitas vezes degradados. Na
Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a bacia
do Rio Iguaçu, que é a principal fonte de abastecimento de água, sofre com as consequências das
atividades humanas. Nestes mananciais, atualmente
existe grande número de moradias irregulares, desprovidas de coleta e tratamento de esgotos, contribuindo para que o rio Iguaçu receba alta carga de
matéria orgânica e nutrientes de origem industrial,
doméstica e do escoamento difuso (MENDONÇA,
2004). O crescimento desordenado e aleatório nas
grandes cidades também contribui para que os ecossistemas aquáticos recebam grande quantidade de
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jos domésticos em corpos aquáticos (SODRÉ et al.,
2007).
Os contaminantes emergentes são compostos orgânicos sintéticos ou naturais presentes em
diversos bens de consumo utilizados pela maioria da
população, que acabam chegando aos ecossistemas
aquáticos por meio de efluentes domésticos com ou
sem tratamento.
Tais substâncias têm causado considerável
preocupação, pois além de sua ocorrência extensiva,
potencial de toxicidade para o meio aquático e riscos à saúde humana, ainda não existe legislação
pertinente que dite os limites de concentração máximos desses compostos nos diferentes ambientes
aquáticos. Embora sejam encontrados em baixas
concentrações (μg.L-1 a ng.L-1), seus efeitos ao organismo humano não podem ser ignorados, uma vez
que algumas dessas substâncias apresentam características acumulativas nos tecidos humanos, resultando em efeitos crônicos nocivos à saúde (LIN et al.,
2010).
Com a preocupação do homem em relação
aos danos que os contaminantes emergentes podem
provocar, têm sido propostos novos métodos analíticos mais sensíveis e precisos, possibilitando assim o
avanço em pesquisas relacionadas com a avaliação
da qualidade das águas destinadas à recreação e
consumo humano (TERNES, 2001; SUI et al., 2010).
Os métodos analíticos mais utilizados para detecção
e quantificação desses contaminantes emergentes
são a cromatografia líquida e gasosa (SEILER et al.,
1999; SODRÉ et al., 2007; GÓMEZ et al., 2009).
Outro aspecto que deve ser considerado é o
fato de que tradicionalmente são utilizados parâmetros microbiológicos, físicos e químicos para determinar a qualidade das águas. Entretanto, pesquisas
têm mostrado o uso de alguns contaminantes emergentes como indicadores de atividades antrópicas,
tais como produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, disruptores endócrinos, pesticidas e cafeína
(DANESHVAR et al., 2012).
A determinação da concentração da cafeína
pode ser empregada com maior eficiência que análises microbiológicas, devido a sua natureza antrópica,
confirmando a entrada de águas residuárias domésticas nos ambientes (GARDINALI & ZHAO, 2002;
FERREIRA, 2005; PELLER et al., 2006). A cafeína
pode ser facilmente detectada na água, como consequência da sua alta solubilidade (13,5 g.L-1), baixo
coeficiente de partição octanol-água (log Kow =
0,01) (GOSSETT et al., 1983) e volatilidade insignificante, constituindo desta forma, um marcador,
diretamente relacionado a atividades humanas
(GARDINALI & ZHAO, 2002).

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina), Figura 1, é
uma das substâncias que têm sido estudadas como
potencial indicador do grau de contaminação, por
constituir-se de um composto de uso exclusivamente
humano (CHEN et al., 2002; GARDINALI & ZHAO,
2002; FERREIRA, 2005; PELLER et al., 2006). Ela
está presente em diversos alimentos consumidos
diariamente pela maior parte da população, como
café, chocolates, refrigerantes e chás e em produtos
farmacêuticos como analgésicos, moderadores de
apetite e estimulantes (SRISUPHAN & BRACKEN,
1986). Levando em consideração todas as fontes, o
consumo médio per capita de cafeína é de cerca de
200 mg.dia-1 (BARONE & ROBERTS, 1996). Estudos
indicam que o organismo humano é eficiente no
metabolismo da cafeína, sendo que somente cerca
de 3 a 10% da cafeína consumida é excretada, principalmente na urina, sem ser metabolizada (TANGLIU et al., 1983).

Figura 1 - Molécula da cafeína.

Desta forma, o presente estudo teve como
objetivo determinar a concentração da cafeína em
alguns pontos da Bacia do Alto Iguaçu para detectar
a presença ou a ausência de esgotos nesses ambientes. Também se visou obter a relação da cafeína com
resultados de alguns parâmetros químicos e microbiológicos, com o intuito de verificar se a cafeína
pode ser utilizada como um traçador de atividade
antrópica.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
A Bacia do Alto Iguaçu tem suas nascentes
junto a Serra do Mar, cujo rio principal estende-se
por aproximadamente 90 km até o limite da Região
Metropolitana de Curitiba, com uma área de drenagem de cerca de 3.000 km2. A população pertencente à bacia na Região Metropolitana de Curitiba é de
aproximadamente 3 milhões de habitantes, distribuídos em 14 municípios, com aproximadamente 25%
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Figura 2 - Mapa indicando os pontos amostrados nas Sub-bacias do Altíssimo Iguaçu: Rio Palmital (pontos PA-P1, PA-P2,
PA-P3), Rio Iraí (pontos IR-P1 e IR-P2), Rio Itaqui (ponto IT-P1), Rio Atuba (pontos AT-P1 e AT-P2), Canal Extravasor
(CE-P1), Rio Pequeno (pontos PQ-P1 e PQ-P2) e Rio Iguaçu (IG-P1).
Fonte: SUDERHSA, 2007 (Adaptado).

da população total e 30% da população urbana do
estado (PORTO et al., 2007). O principal destino das
águas desta bacia é o abastecimento público.
Durante as últimas décadas, os órgãos responsáveis direta ou indiretamente pela gestão dos
recursos hídricos e urbanização da RMC, perceberam que os rios situados na margem direita do Rio
Iguaçu apresentavam grande risco de contaminar os
mananciais de Curitiba. Para que isso não ocorresse
foram tomadas medidas como: avaliação da distribuição territorial e seu reordenamento; remoção da
população em áreas de risco; proibição de extração
de areia nos mananciais; construção do canal de
água limpa (canal extravasor ou paralelo) para
transporte águas até a ETA Iguaçu, reduzindo assim
alguns impactos antrópicos (MONTEIRO, 2006).

Amostragens
As coletas foram realizadas nas sub-bacias
(Figura 2) da Bacia do Alto Iguaçu, na RMC. Foram
realizadas amostragens, nos meses de fev/10,
mai/10, ago/10 e nov/10, em 12 pontos na parte
superior da Bacia do Alto Iguaçu, sendo 3 pontos ao
longo do rio Palmital (PA-P1, PA-P2, PA-P3), 2 no
rio Atuba (AT-P1, AT,-P2), 1 no canal extravasor
(CE-P1), 2 pontos no rio Iraí (IR-P1, IR-P2), 1 ponto
no rio Itaqui (IT-P1), 2 pontos no rio Pequeno (PQP1, PQ-P2) e 1 ponto no Iguaçu (IG-P1).
Análises físicas e químicas da qualidade da água
Em campo foram realizas a medição do pH,
oxigênio dissolvido (OD) e condutividade elétrica
com o auxílio da sonda multiparâmetros (Hanna,
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Um exemplo bem evidente foi o caso do Rio
Palmital, onde foram obtidos resultados condizentes
com as características de cada ponto. No ponto PAP1, localizado próximo à nascente, no município de
Colombo, foram observadas menores concentrações
de nitrogênio amoniacal (Figura 3A), cujo maior
valor obtido foi de 0,79 (±0,02) mg.L-1, ortofosfato
com valor máximo de 2,7(±0,2) μg.L-1 (Figura 3B) e
maiores concentrações para o oxigênio dissolvido
(Figura 3C) cujo maior valor foi obtido na coleta 4.
Nos pontos PA-P2 e PA-P3, localizados em áreas mais
povoadas, foram notados valores de DBO5 médios de
14,00 (±5,34) mg.L-1 e 12,75 (±6,75) mg.L-1 (Figura
3D), respectivamente, enquanto no P1 foram observados valores médios de 2,15 (±0,21) mg.L-1, influenciando assim o OD nestes pontos.
No período de chuvas o Rio Palmital é susceptível ao carreamento de esgoto e lixo existente
em galerias pluviais e valetas de drenagem, acarretando em grandes alterações na qualidade das suas
águas (ANDREOLI et al., 1999), especialmente, ao
passar pelo município de Pinhais, onde localiza-se o
terceiro ponto de amostragem deste rio. A influência dos efluentes domésticos nos pontos PA-P2 e PAP3 podem ser confirmados pelas maiores concentrações de E. coli obtidos nestes locais (Figura 4).
A sub-bacia do rio Iraí também foi afetada
pela expansão da RMC. Nesta sub-bacia localiza-se o
reservatório do Iraí, que abastece cerca de 40% da
RMC e que, desde 2001, vem sofrendo com florações
de cianobactérias que têm comprometido a qualidade das águas e aumentado o custo do seu tratamento
(VENTURA et al., 2003). O primeiro ponto, IR-P1,
próximo à nascente, apresentou os maiores valores
de OD, com concentrações chegando a 8,82 mg.L-1,
e no ponto IR-P2, localizado após a entrada do Rio
Palmital, os valores foram menores, variando de 2,49
mg.L-1 a 4,99 mg.L-1.
Outro parâmetro analisado nesses pontos
do Rio Iraí, e que fornece informações a respeito da
qualidade das águas do rio, foi o número mais provável de Escherichia coli (E.coli).
Foram encontrados valores de 230.000
NMP/100mL no IR-P1 e superiores à 7.000.000
NMP/100mL no IR-P2 de E.coli, ultrapassando os
valores previstos pelo CONAMA 357 para rios de
classe 2 (4.000 NMP/100mL). Quanto às concentrações de ortofosfato e nitrogênio amoniacal, foram
obtidos valores elevados na coleta 4 para o IR-P2,
atingindo concentrações de nitrogênio amoniacal
de 17,85 mg.L-1 para esse local, indicando a entrada
recente de material de origem antrópica, principalmente, efluentes domésticos (esgotos).

HI9828). As análises físicas e químicas da água foram realizadas em amostras in natura e filtradas
(membranas 0,45 m). Os parâmetros físicos e químicos analisados foram: fósforo (ortofosfato, fósforo
total e fósforo total dissolvido) e nitrogênio (amoniacal, nitrito, nitrato e nitrogênio orgânico) de acordo com o descrito em APHA (2005). As análises de
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) — método de incubação com diluição (APHA, 2005) e Coliformes Totais — método dos tubos múltiplos) foram
realizadas pelo Instituto Ambiental do Paraná.
Para a extração da cafeína, 1 L de cada amostra foi filtrado em membrana de acetato de celulose de 0,45 μm. Após a filtração, as amostras tiveram
seu pH ajustado para 3 por meio da adição de ácido
clorídrico 6 mol.L-1. Em seguida, passaram por cartuchos de extração em fase sólida (Agilent SampliQ
1,000 mg-C18 de 6 mL), previamente condicionados
com metanol e água ultrapura, acoplados a um manifold conectado a uma bomba de vácuo. Os cartuchos foram secos com fluxo de N2 por 10 minutos e
a cafeína foi eluída com a adição de 4 frações de 3
mL de acetonitrila recolhidas em balões de fundo
redondo. As amostras foram então levadas à secura
no rotaevaporador e, em seguida, redissolvidas em 1
mL de metanol, com auxílio do ultra-som. As amostras foram analisadas por cromatografia líquida de
alta resolução (Shimadzu HPLC Modelo Prominence) equipado com um detector UV (274 nm). Foram
injetados 20 μL da amostra utilizando-se uma coluna
ODS Hypersil 25 x 4,6 mm x 5 μm da Thermo Scientific. A fase móvel empregada foi uma mistura
isocrática de metanol-água numa proporção 30:70
com fluxo de 3,0 mL.min-1. O tempo de retenção
para a cafeína foi entre 7 e 8 minutos (adaptado de
MACHADO, 2010).
Os dados pluviométricos foram obtidos por
meio do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Qualidade da água
Os efeitos da ocupação desordenada na qualidade da água proveniente de efluentes domésticos
(esgotos) clandestinos, coletados inadequadamente
ou com tratamento ineficiente podem ser observados nas amostragens realizadas ao longo dos rios da
Bacia do Alto Iguaçu.
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Figura 3 - Variação da concentração do (A) N-amoniacal; (B) do ortofosfato (P-PO43-); (C) do oxigênio dissolvido
e (D) da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) nas quatro coletas realizadas em 2010 nos pontos PA-P1
(próximo da sua nascente), PA-P2 e PA-P3 (na sua foz) do rio Palmital.

Outro rio amostrado foi o Rio Atuba, que
também apresentou forte urbanização, principalmente na parte central da bacia. As áreas em torno
do rio formam uma extensa planície de inundação
e, somando essa característica ao fato de que o
crescimento populacional ocasiona maior impermeabilização do solo, a questão das cheias tende a
piorar. O rio Atuba é o corpo receptor da Estação
de Tratamento de Esgotos (ETE) Atuba-Sul. Foram
monitorados dois pontos ao longo do rio Atuba: o
AT-P1 a 500 m a montante da ETE e o AT-P2 a
jusante da ETE. Pela análise dos dados, apesar dos
valores no AT-P1 serem elevados em relação aos
demais rios, este ponto (AT-P1) apresenta-se em
condições melhores que a do AT-P2. Tal fato foi
verificado pelas concentrações de nitrogênio amoniacal e ortofosfato, que para o AT-P1 apresentaram-se baixas em todas as coletas, quando compa-
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Figura 4 - Variação do número mais provável de E. coli
nos pontos PA-P1, PA-P2 e PA-P3 do rio Palmital.
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rados ao AT-P2, cujos resultados referentes ao nitrogênio amoniacal apresentaram-se elevados na
coleta 1, 29,08 (±0,62) mg.L-1, e na coleta 4, 50,80
(±2,94) mg.L-1. Tais concentrações se devem ao fato
de o segundo ponto estar localizado a jusante ETE
Atuba-Sul, cujo tratamento adotado, Reator Anaeróbio de Manto de Lodo e Fluxo ascendente
(RALF), não remove nutrientes, mas sim transforma o nitrogênio orgânico na sua forma mais reduzida (N-amoniacal) e o fósforo orgânico em ortofosfato.
No Rio Iguaçu, o ponto monitorado (IGP1) localiza-se a cerca de 100 metros da foz dos Rios
Atuba e Iraí (junção dos dois rios). Este ponto apresentou resultados característicos de locais com
altas cargas de contaminações por efluentes domésticos, que podem ser observadas devido às elevadas
concentrações de E. coli, que variaram de 1.300.000
NMP/100mL na coleta 2 até 7.000.000
NMP/100mL na coleta 3. Também foram observados elevadas concentrações de ortofosfato (Tabela
1). Esses resultados, juntamente com as concentrações de nitrogênio amoniacal, com valor médio de
10,25 (±8,23)mg.L-1, são indicadores da influência
antrópica nesse rio, que constitui o principal manancial de abastecimento de Curitiba e região metropolitana.

O Canal Extravasor corre em paralelo ao
Rio Iguaçu e apresenta melhor qualidade da água,
que pode ser observada pelos valores das concentrações médias do OD, que foi de 5,77 (±1,13)
mg.L-1; do nitrogênio amoniacal, que foi de 0,51
(±0,42) mg.L-1 e do ortofosfafto, com 0,11 (±0,15)
mg.L-1. Tanto o rio Itaqui quanto o Rio Pequeno
também apresentaram resultados inferiores de ortofosfato e N-amoniacal, indicando menor influência antrópica de esgotos nestes rios, que pode ser
confirmado pelos valores mais baixos de E. coli,
sendo ambos os rios localizados na margem esquerda do Rio Iguaçu.
Na Tabela 1 constam os valores médios obtidos nos pontos amostrados nos rios, considerando
todas as coletas realizadas. Os ambientes que apresentaram maiores influências de águas residuárias
domésticas foram os rios Iguaçu, Atuba, Iraí e Palmital, com os maiores valores de N-amoniacal e
ortofosfato. Neste caso, os rios da margem direita
(rios Atuba, Iraí, Palmital) do Rio Iguaçu apresentam maior degradação que os rios da sua margem
esquerda (rios Itaqui e Pequeno). Este fato está
relacionado com a maior densidade demográfica e,
provavelmente, coleta e tratamento das águas residuárias domésticas de forma inadequada.
Variação da concentração da cafeína
No caso do Rio Palmital, no qual foram observadas variações nas concentrações de ortofosfato,
N-amonical, DBO e outros parâmetros caraterísticos
de efluentes domésticos ao longo do rio, o mesmo
ocorre com relação à variação da concentração de
cafeína (Figura 5).
O ponto PA-P1 no rio Palmital, por estar
localizado próximo às nascentes e caracterizar-se
como um ambiente mais rural, ainda não apresenta
grandes problemas de degradação como nos outros
dois pontos amostrados nesse mesmo rio (PA-P2 e
PA-P3). Ao longo do percurso do rio Palmital, o
número de moradias irregulares aumenta demasiadamente, nas margens já desprovidas de matas ciliares. O ponto PA-P2 localiza-se, próximo à região
denominada Vila Zumbi, onde centenas de residências contribuem com o lançamento de efluentes
domésticos sem qualquer tipo de tratamento no rio
Palmital. Neste ponto, são encontrados os maiores
valores de cafeína, chegando a 20,13 μg.L-1 na C2; o
ponto PA-P3 também se localiza numa região densamente povoada no município de Pinhais, porém
menos que no PA-P2, o que reflete nos resultados
obtidos de cafeína, cuja concentração chegou a
8,90 μg.L-1 na última coleta.

Tabela 1 - Valores médios da concentração de ortofosfato
(mg.L-1), N-amoniacal (mg.L-1) e E. coli (NMP/100 mL)
obtidos nos rios Palmital (PA), Iraí (IR), Atuba (AT),
Iguaçu (IG), Pequeno (PQ), Itaqui (IT) e no Canal
Extravasor (CE) nos pontos amostrados em 2010.

Locais

P-PO4-

N-NH3

E. coli

PA

0,66
(±0,71)
0,24
(±0,35)
3,23
(±5,01)
1,00
(±0,92)
0,15
(±0,21)
0,11
(±0,09)
0,11
(±0,15)

6,19
(±7,07)
5,00
(±6,3)
13,82
(±16,65)
10,26
(±8,23)
0,62
(±0,74)
0,93
(±1,13)
0,51
(±0,42)

1473375
(±2553704)
634122
(±705839)
5229967
(±6065107)
3300000
(±2327185)
79300
(±99098)
25138
(±15723)
48333
(±31005)

IR
AT
IG
PQ
IT
CE

Entre parêntese o desvio padrão
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bara, Rio de Janeiro. Outro estudo realizado no
Brasil, na Bacia do Rio Atibaia, em Campinas, São
Paulo, Raimundo (2007) obteve concentrações de
cafeína de 0,2 a 127 μg L-1. Os valores obtidos na
bacia do Rio Iguaçu foram menores quando comparados com os da Bacia do Rio Leopoldina e mais
próximos aos obtidos no Rio Atibaia.
Pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos
mostram concentrações de cafeína inferiores que
nos estudos realizados no Brasil, provavelmente
porque naquele país as condições de saneamento
são melhores e os sistemas utilizados no tratamento
de efluentes são mais eficientes. Nos EUA, Gardinali & Zhao (2002) obtiveram valores entre 0,006 e
0,041 μg.L-1 no Rio Miami. Peller et al. (2006) encontraram resultados variando de 0,034 a 0,196
μg.L-1 na região compreendida entre os estados da
Georgia e da Flórida. Estudos na Alemanha realizados por Weigel et al. (2004) determinaram concentrações médias de 54,7 μg L-1.
A Figura 6A mostra a variação das concentrações de cafeína encontradas nos rios Iraí, Atuba
e Palmital, que fazem parte dos efluentes da margem direita do Rio Iguaçu. A Figura 6B mostra os
resultados da cafeína para os afluentes da margem
esquerda (rios Pequeno (PQ), Itaqui (IT) e Canal
Extravasor (CE)). Observa-se uma grande diferença
entre os ambientes da margem direita e os da margem esquerda do Rio Iguaçu, umas vez que as concentrações de cafeína nos rios da margem direita
chegaram próximo de 23 μg.L-1. Já a margem esquerda apresentou menores concentrações de cafeína, com valor máximo de 0,6 μg.L-1.

fev/10
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nov/10

20

-1

Concentração de cafeína (g L )

25

15

10

5

0
P1

P2

P3
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Figura 5 - Variação da concentração de cafeína ao longo
do Rio Palmital (P1, P2 e P3) em diferentes coletas
realizadas em 2010.

Estes resultados confirmam os problemas
causados pela ocupação desordenada na qualidade
da água, principalmente, proveniente de efluentes
domésticos (esgotos) clandestinos, coletados inadequadamente ou com tratamento ineficiente.
Nos demais ambientes, as concentrações de
cafeína variaram de 0,170 a 22,84 μg.L-1, dependendo do rio e ponto amostrado, sendo que a maior concentração foi obtida no Rio Iraí. Deve-se
considerar que a cafeína determinada corresponde
à fração do composto que é excretada sem ser metabolizada pelo organismo humano e que o tempo
de meia vida da cafeína em ambientes aquáticos
naturais é curto, com um período de cerca de 0,8
dia. Desta forma, pelo fato do metabolismo da cafeína ser rápido e de ser constantemente biotransformada em outros compostos, muitas vezes, não foi
possível detectá-la, mesmo existindo a presença de
esgotos, comprovado pelas concentrações de Namoniacal, ortofosfato e E. coli (Tabela 1). Porém,
por constituir-se de uma substância altamente consumida por grande parte da população e por ser
constantemente eliminada nos efluentes domésticos, pode ser quantificada, principalmente, se no
ambiente contiver entrada de efluente doméstico
recente. Resultados de estudos anteriormente realizados a respeito da presença de cafeína em corpos
aquáticos são mostrados na Tabela 2.
Ferreira (2005) encontrou concentrações
variando de 160 a 357 μg.L-1 na Bacia do Rio Leopoldina e de 0,134 a 0,147 μg.L-1 na Baía de Guana-

Tabela 2 - Concentrações de cafeína obtidas em
pesquisas realizadas em outras áreas de estudo.

Local
Bacia do Rio
Leopoldina
Baía de
Guanabara
Bacia do
Rio Atibaia
Rio Miami
(EUA)
Geogia/Flórida
(EUA)
Alemanha
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Concentração
(μg L-1)
160 — 357

Referência
Ferreira (2005)

0,134 — 0,147

Ferreira (2005)

0,2 — 127

Raimundo (2007)

0,006 — 0,041
0,034 — 0,196

Gardinali & Zhao
(2002)
Peller et al. (2006)

54,7

Weigel et al. (2004)
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Figura 6 - Variação da concentração de cafeína nos rios da (A) margem direita (rios Irai, Atuba) do rio Iguaçu (IG)
e (B) da margem esquerda (rios Itaqui e Pequeno, Canal Extravasor) nas coletas realizadas em 2010.

da RMC, foi observado, a exemplo do rio Palmital,
que o rio Atuba também apresenta alto índice de
degradação de suas águas devido a problemas de
ocupações irregulares. Não mais utilizado para
abastecimento público, o rio Atuba recebe os efluentes da ETE Atuba-Sul. O ponto AT-P1 localiza-se
à montante da ETE, apresentando concentrações
de cafeína maiores que o AT-P2, localizado na
saída da ETE (com exceção da coleta 4). Esta variação da concentração entre os pontos AT-P1 e ATP2, com valores menores no AT-P2 devido, provavelmente a ETE Atuba Sul que degrada a cafeína
no seu processo e, para este parâmetro, seu efluente passa a diluir a concentração de cafeína proveniente à montante (AT-P1). No entanto, observa-se
aumento em termos de outros parâmetros, como
N-amoniacal e ortofosfato neste ponto, proveniente do efluente da ETE, cujo tratamento anaeróbio
não remove nutrientes.
A análise de correlação de Pearson não
apresentou valores fortes de correlação entre a
concentração de cafeína e os parâmetros químicos.
Foram obtidas algumas correlações fracas, mas
significativas, entre a cafeína e DBO (0,3221,
p<0,026), cafeína e coliformes totais (0,3863,
p<0,007) e cafeína e nitrogênio amoniacal (0,3934,
p<0,006). Esta correlação fraca pode estar relacionada com a meia vida da cafeína no ambiente aquático.

Na margem esquerda, a sub-bacia do rio
Pequeno (Figura 6B) possui mais de 57% de sua
área localizada dentro da APA Estadual do Rio
Pequeno e caracteriza-se como sendo pouco antropizada. No entanto, consiste num ambiente
frágil devido à aceleração do processo de ocupação
na região. O ponto PQ-P1, por localizar-se próximo à Serra do Mar, foi o ponto amostrado que
apresentou menores concentrações, sendo o local
melhor preservado. O ponto PQ-P2 sofre maior
influência humana, apresentando concentrações
de cafeína um pouco maiores que no PQ-P1, com
valores de 0,451 μg.L-1 na coleta 3 (C3) e 0,360
μg.L-1 na coleta 4 (C4).
O mesmo efeito do rio Pequeno foi observado no Rio Itaqui, apesar de que este tem fatores
diferentes que afetam na qualidade da água. O Rio
Itaqui tem influência de uma ETE, a qual possui
tempo de retenção suficiente para degradar a cafeína. Neste rio, antes do ponto de coleta existe também uma lagoa (Lagoa do Itaqui) que atua no
sistema, aumentando o tempo de retenção neste
ambiente, sendo maior que o tempo de meia-vida
da cafeína. Outro fator importante a ser relatado é
que a montante do ponto de coleta IT-P1 existe
uma área de ocupação irregular, que também pode estar contribuindo para os valores de cafeína
encontrados neste ponto (próximo de 0,5 μg.L-1).
Em termos dos rios da margem direita do
Iguaçu, que concentra a maior parte da população
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vez que existem poucas pesquisas científicas sobre
o assunto na Bacia do Rio Iguaçu.
Finalmente, conclui-se com este trabalho,
que a cafeína pode ser usada como traçador de
atividade antrópica quando detectada em águas
naturais, uma vez que seu consumo é restrito a
seres humanos. No entanto, deve ser utilizada em
conjunto com outros parâmetros como nitrogênio
amoniacal, ortofosfato e E. coli, pois sua presença
está relacionada à entrada de águas residuárias
recentes ou de lançamentos contínuos e sua ausência não caracteriza a não existência de esgotos
no ambiente.

CONCLUSÕES
Neste estudo foi possível comprovar os
efeitos da ocupação do solo na degradação dos rios
da Bacia do Alto Iguaçu, principalmente nos rios
da margem direita, que apresentam maior densidade demográfica.
A concentração de cafeína apresentou variações de 0,170 a 22,84 μgL-1 dependendo da coleta e do ambiente amostrado. Em algumas coletas e
pontos a cafeína não foi detectada.
A Bacia do Rio Iguaçu encontra-se muito
comprometida devido aos problemas relacionados
aos efluentes domésticos. O número de moradias
irregulares na região é bastante expressivo e contribui com a entrada de esgotos clandestinos dentro dos rios, com altas concentrações de matéria
orgânica, nutrientes e outros compostos poluentes.
Devido à grande importância desses mananciais da Região Metropolitana de Curitiba,
torna-se urgente que medidas mitigadoras sejam
tomadas no sentido de tentar recuperar a qualidade das águas dos rios desta bacia hidrográfica e
evitar que novos rios, ainda preservados, como o
Rio Pequeno, Itaqui e Canal Extravasor, sejam
atingidos pelo mesmo problema.
Além de melhorar a rede coletora de esgotos, necessita-se também que as estações de tratamento de esgotos sofram modificações, como ampliações, para aumentar sua capacidade de entrada
de esgotos e aumento do tempo de detenção hidráulico dos sistemas. Também será necessária a
agregação de tratamentos terciários para melhorar
a qualidade do efluente final, com objetivo de
reduzir os impactos para o corpo d’água receptor.
Este estudo teve como foco a cafeína, mas
sabe-se que existem muitos outros compostos presentes em efluentes domésticos que podem comprometer o bem estar humano e dos organismos
aquáticos, entre eles os antibióticos, analgésicos e
hormônios sexuais femininos.
Não existem ainda estudos que provem
que concentrações de cafeína presentes em águas
de abastecimento possam causar danos à saúde
humana, mas outras substâncias como os interferentes endócrinos e fármacos, podem provocar
problemas mesmo em baixas concentrações. Por
isso, torna-se importante o desenvolvimento de
mais estudos a respeito desses compostos e seus
reais efeitos no ambiente, bem como a inclusão de
alguns deles em legislações que estabelecem condições e padrões de lançamento de efluentes, uma
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Use Of Caffeine As An Indicator Of Contamination
By Domestic Wastewater In The Upper Iguaçu
Basin
ABSTRACT
Population growth and uncontrolled occupation
of irregular areas are a major problem, especially in large
cities, leading to the degradation of aquatic ecosystems.
Untreated or poorly treated domestic wastewater is discharged into water bodies, increasing the concentration of
organic matter, nutrients and other pollutant compounds. As a result, losses are caused to both aquatic
organisms and humans. This study monitored 12 points
in the Upper Iguaçu Basin, in four sampling campaigns
distributed over one year, for the purpose of performing
physical, chemical and microbiological water analyses
and determining the concentration of caffeine in these
environments. Caffeine was found in concentrations
varying from 0.170 to 22.84 μgL-1, proving the presence
of domestic wastewater. It was also observed that caffeine
can be used as a tracer of anthropogenic activity as long
as it is employed together with other parameters such as
ammonia nitrogen, orthophosphate and BOD. Thus, the
use of significant parameters reduces the number of analyzes that often generate inconclusive databases.
Key-words: caffeine, domestic wastewater, E.coli.
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RESUMO
O presente estudo procurou verificar as características gerais da composição química das águas dos mananciais da
planície do Araguaia, tratando-se do balanço iônico e da classificação dos corpos hídricos em estudo, em categorias gerais. O
estudo foi realizado na Planície do Araguaia (Tocantins). Em cada um dos mananciais em estudo foi locado um ponto de
coleta, onde foram retiradas amostras para análise das concentrações de íons maiores (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42-,
HCO3-), carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono inorgânico dissolvido (CID). A interpretação dos dados obtidos permitiu verificar que as concentrações da maioria dos elementos analisados apresentaram valores estatisticamente similares entre
os rios Javaés e Araguaia durante o período chuvoso. Entretanto, durante o período seco, quando não se verifica a influência
de processos de lixiviação, as concentrações foram estatisticamente diferentes. Esse comportamento indica que as modalidades
de uso e ocupação desenvolvidas na área de influência do rio Javaés atualmente não proporcionam alterações na região
estudada. Verificou-se também que a biogeoquímica das águas do lago Chave é significativamente influenciada por sua
conexão sazonal com o rio Javaés, o que permite concluir que a ocorrência de alterações nas águas desse rio poderá ocasionar
distúrbios aos ambientes lênticos da região.
Palavras-chave: planície do Araguaia; biogeoquímica; balanço iônico.

versão de florestas para implementação de atividades antrópicas resulta em alterações na biogeoquímica desses ambientes aquáticos (RICHEY et al.
1997, THOMAS et al., 2004). Porém, nas escalas de
ordem superior (meso e macro escalas), como é
caso do rio Ji-Paraná (RO), tais mudanças não são
tão evidentes, tendo em vista que o isolamento das
variáveis responsáveis pelas características biogeoquímicas de suas águas nem sempre é possível (LEITE, 2004 e KRUSCHE et al., 2005).
No caso da bacia Tocantins-Araguaia, a
maior parte dela apresenta florestas intactas e há um
intenso processamento dos materiais dentro dos
próprios canais dos rios, alterando os sinais biogeoquímicos proporcionados pelas mudanças já ocorridas nos usos da terra. De qualquer forma, para ser
possível identificar e caracterizar futuras alterações,
é necessário que se conheça o funcionamento de
um dado sistema antes que essas se processem.
Além dos corpos hídricos principais (Araguaia e Javaés) verifica-se, nessa planície de inundação, a ocorrência de inúmeros lagos meândricos
que, sazonalmente, conectam-se à mananciais lóticos, devido à expansão de seus leitos durante os
períodos de cheia. Esses ambientes, além de existirem em grandes proporções nas planícies de inun-

INTRODUÇAO
Sabe-se que a retirada da cobertura vegetal e
a falta de manejo adequado nas práticas agropecuárias podem resultar na ruptura do equilíbrio dinâmico dos ciclos biogeoquímicos e, conseqüentemente, na alteração das concentrações de nutrientes e
carbono nos corpos hídricos (AUSTIN; SHAFFER;
BURGER, 1996).
Observa-se que grande parte de nosso conhecimento referente à relação entre mudanças do
uso do solo e a biogeoquímica de mananciais, de
diferentes escalas, foi desenvolvido em zonas temperadas. Entretanto, a intensificação do desmatamento
e a possibilidade de ocorrerem alterações na biogeoquímica de grandes rios tropicais sugerem a necessidade de se compreender como as alterações da
paisagem afetam as características de mananciais
tropicais (THOMAS et al., 2004).
1-

Universidade Federal do Tocantins

2-

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)

3-

Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP)

Em relação aos mananciais de menores dimensões (micro-escala), estudos indicam que a con-
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de coleta adotados, localizados nas coordenadas
geográficas -9º58’13” e -49º59’37”, de latitude e
longitude, respectivamente.

dação, são considerados berçários de várias espécies
de peixes, sendo, portanto, relevantes ao equilíbrio
das cadeias tróficas locais (AGOSTINHO et
al.,1997). Portanto, este estudo objetivou avaliar as
características gerais da composição química das
águas dos mananciais, com a finalidade de verificar
se as atividades antrópicas desenvolvidas na área de
influência proporcionam alterações na referida
composição química.

METODOLOGIA
A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia
localiza-se quase que integralmente entre os
paralelos 2º e 18º e os meridianos de longitude oeste
46º e 56º. Sua configuração alongada no sentido
longitudinal, seguindo as diretrizes dos dois
importantes eixos fluviais — o Tocantins e o Araguaia
— que se unem no extremo setentrional da Bacia,
formando o baixo Tocantins, que desemboca no Rio
Pará, pertencente ao estuário do rio AmazonasA
bacia do rio Tocantins possui uma vazão média
anual de 10.900m3/s, volume médio anual de 344
Km3 e uma área de drenagem de 767.000Km2 , que
representa 7,5% do território nacional; onde 83%
da área da bacia distribuem-se no Estado de
Tocantins.
A região apresenta domínio das Florestas
Ombrófilas caracteriza-se pelo alto potencial
madeireiro. O desmatamento provocado pela
exploração agropecuária e outras ações antrópicas,
demonstravam
interferência
relativamente
moderada até aproximadamente o início da década
de 1970, ganhando maior intensidade com o
desenvolvimento de projetos, sem desconsiderar a
criação do Estado de Tocantins, que representou
um forte estímulo político-econômico neste
processo (MMA, 2006).
A exemplo do projeto rio Javaés,
implantado na região da planície do Araguaia com o
objetivo de permitir o cultivo de duas safras/ano,
por meio da construção de barramentos.
Dentre os subprojetos destaca-se o Projeto
Rio Formoso, que atinge uma área total de 61.000
ha e uma área plantada de 20.500 hectares. A infraestrutura da área conta com 3 barragens com
capacidade para 150 milhões de m³ de água que
cobrem um total de 10.360 ha (SEPLAN, 2004).
Para o desenvolvimento do presente estudo
foram realizadas 15 campanhas de campo, entre
abril de 2005 e julho de 2006, obedecendo uma
freqüência mensal. A Figura 1 apresenta os pontos

.
Figura 1 — Localização dos pontos de amostragem nos rios
Javaés, Araguaia e no lago Chave.

Procedimentos Analíticos
As concentrações de carbono orgânico e inorgânico dissolvidos foram determinadas por meio
da utilização de um analisador de carbono orgânico
total da marca Shimadzu, modelo TOC-V CPH. A
especiação do Carbono Inorgânico Dissolvido, para
a obtenção das concentrações de CO2 e HCO3-, foi
realizada por meio da aplicação de equações matemáticas que utilizam como parâmetros o pH e a
temperatura das amostras, bem como as constantes
de equilíbrio das espécies de carbono inorgânico
(ZARAN, 1998).
As concentrações dos íons dissolvidos (ânions e cátions) foram determinadas por cromatografia líquida em um equipamento da marca DIONEX, modelo DX500. A detecção foi feita por condutivimetria com colunas analíticas distintas para
ânions e cátions, IonPac AS11HC (4mm) e CS12A
(4mm), respectivamente. Para o método de detec-
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ção de ânions foi empregada uma solução eluente
de KOH (20 mM). Para o método de detecção de
cátions foi utilizada uma solução eluente de ácido
metanosulfônico a uma concentração de 20 mM.Os
limites de detecção dos íons analisados foram (em
μmol L-1): Ca2+ (0,2), Na+ (1,0), K+ (1,4), Mg2+ (1,0),
Cl- (1,7), e SO42- (0,2). O controle de qualidade da
quantificação dos resultados foi feito com o uso da
amostra certificada Tróis-94 (National Water Research Institute, Canadá).

réguas se deu durante os dias em que foram realizadas as amostragens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Comportamento hidrológico dos rios Javaés,
Araguaia e Lago Chave.
Na Figura 3 se apresentam as cotas dos rios
Javaés (a) e Araguaia (b), respectivamente, para o
período de abril de 2005 a julho de 2006, juntamente com médias históricas (valores médios diários) de
cada uma das estações fluviométricas. A variação das
cotas de ambos os rios durante o período de amostragem apresenta algumas diferenças de comportamento em relação à média histórica, sendo essa
diferença mais pronunciada no período chuvoso. As
maiores discrepâncias são observadas a partir de
dezembro de 2006, quando a elevação do nível
d’água, nesses dois rios, ocorre de maneira mais
rápida do que o comportamento médio.
Quanto ao lago Chave, por se desejar identificar os períodos em que o mesmo encontra-se isolado e conectado com o rio Javaés, optou-se por
realizar uma análise conjunta entre a variação de
suas cotas e a variação das cotas de um dos braço do
rio Javaés que corresponde a um dos principais canais de conexão desse rio com o lago Chave).
Apresenta-se, a seguir, a duração dos períodos de seca e cheia dos rios Javaés e Araguaia, que
servirá como base para a interpretação do comportamento biogeoquímico desses mananciais.
Seca: Esse período inicia-se após o encerramento das chuvas verificadas na região. No rio Araguaia ocorre entre o início de junho e o início de
novembro e, no rio Javaés, entre o inicio de junho e
meados de novembro. Considerando-se que, de
maneira geral, não ocorrem eventos pluviométricos
durante o período de seca, a vazão dos mananciais,
nesse período, é fortemente condicionada pela água
subterrânea armazenada na região (fluxo de base).
Cheia: No rio Araguaia ocorre entre o início
de novembro a meados de junho, e, no rio Javaés,
entre meados de novembro e inicio de junho. Esse
período compreende três fases distintas: a) enchente: inicia-se com o aumento da intensidade pluviométrica na região, que por sua vez proporciona o
incremento da vazão dos mananciais; b) cheia: ocorre quando são verificados os maiores valores de cotas nos mananciais; c) vazante: é verificada no momento em que a redução da pluviosidade propor-

Determinação do comportamento Hidrológico
Por atualmente não existirem dados de descarga dos mananciais estudados, utilizou-se a variação das cotas de suas lâminas d’água para a determinação da duração dos períodos de seca e cheia.
Esses dados e as informações pluviométricas foram
adquiridos junto a Agência Nacional de Águas (ANA). A Figura 2 apresenta a localização das estações
fluviométricas e pluviométricas, cujos dados foram
utilizados nesse estudo. Cabe ressaltar que o critério
de seleção das mesmas foi à existência de uma série
histórica de dados que contivesse o período de amostragem desse estudo.

Figura 2 - Localização das estações fluviométricas e pluviométricas utilizadas nesse estudo (ANA, 2007)

Além das informações fornecidas pela ANA,
utilizaram-se os dados de duas réguas limnimétricas
locadas na região do lago Chave para determinar os
períodos em que o mesmo recebe influência das
águas do rio Javaés. A verificação das cotas nessas
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provenientes de precipitação, as características químicas de suas águas são atribuídas, principalmente,
as características geológicas locais e a atividade biogênica verificada em seu interior. Avalia-se que, no
início do período de isolamento, possivelmente
ainda ocorra a predominância das características das
águas do rio Javaés, uma vez que as mesmas acumularam-se no interior do lago durante a conexão entre os dois mananciais.

ciona a diminuição das vazões, encerrando-se quando o fluxo de base volta a predominar.

(a)

(b)

Figura 3— Cotagramas do rio Javaes (a) e do rio Araguaia
(b) para o período estudado. Fonte: ANA (2007)

Quanto ao lago Chave, por se desejar identificar os períodos em que o mesmo encontra-se isolado e conectado com o rio Javaés, optou-se por
realizar uma análise conjunta entre a variação de
suas cotas e a variação das cotas do “furo” Javaézinho
(um braço do rio Javaés que corresponde a um dos
principais canais de conexão desse rio com o lago
Chave).
A seguir apresenta-se a duração do período
em que o lago Chave permanece isolado, bem como
a do período em que o mesmo se conecta com o rio
Javaés.
Isolamento (Seca): Ocorre entre os meses
de julho e outubro, quando as cotas do lago Chave
são superiores às do furo Javaézinho. A maior diferenciação entre as cotas desses mananciais é verificada no mês de setembro. Durante o isolamento,
como o lago não recebe águas do rio Javaés e nem

Figura 4— Duração dos períodos de seca e cheia no rio
Javaés (a) e Araguaia (b, e dos períodos de conexão e
isolamento no lago Chave (c), para o período de abril
de 2005 à julho de 2006. Fonte: ANA (2007)

Conexão (cheia): Ocorre durante os meses
de novembro a junho, quando as cotas dos dois
mananciais coincidem. Cabe observar que, durante
a fase inicial, essa conexão possivelmente não ocasiona influência significativa, ou até mesmo perceptí-
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vel, nas características da água do lago Chave, uma
vez que o aporte de águas do rio Javaés nesse período é pouco representativo. Na Figura 4, é apresentada a duração dos períodos de seca e cheia no rio
Javaés e Araguaia e ainda dos períodos de conexão e
isolamento no lago Chave, para o período de abril
de 2005 à julho de 2006. Fonte: ANA (2007)

quando se compara a soma das concentrações dos
demais ânions maiores (TZ-) com a soma das concentrações dos cátions maiores (TZ+), verifica-se que
a soma dos cátions apresenta concentrações mais
elevadas.
Dessa maneira, considerando que a região
em estudo é sazonalmente inundada os mananciais
apresentam concentrações que se destacam, de carbono orgânico dissolvido em suas águas. Portanto,
tem-se que o desbalanço iônico identificado deve-se,
em parte, a presença ânions orgânicos que não foram quantificados e neste estudo desconsiderados
no balanço.

Balanço Iônico

Uma das maneiras de checar a confiabilidade dos resultados obtidos com as análises de íons
maiores, corresponde à realização do balanço entre
a soma das cargas dos ânions (TZ-) e a soma das
cargas do cátions (TZ+). Fenzl, (1988) menciona
que em uma análise completa e correta a soma das
cargas dos cátions deve ser aproximadamente igual à
dos ânions. Maiores concentrações de TZ+ ou TZpodem ser atribuídas a erros analíticos ou então a
presença significativa de certos íons não analisados
nas amostras. Ao se realizar o balanço iônico com as
concentrações de TZ+ e TZ- obtidas nesse estudo,
verificou-se que, apesar dessas variáveis apresentarem uma correlação estatisticamente significativa
entre si (r= 0,7944; p < 0,05), para grande parte dos
dados a mesma não se dá em uma proporção de 1:1,
sendo que na maioria dos casos TZ+ apresentou
maiores valores que TZ- (Figura 5).

Classificação das águas dos rios Javaés e Araguaia
e Lago Chave: Categorias gerais
Adotando a somatória dos íons maiores de
carga positiva (TZ+) Stallard e Edmond (1983),
desenvolveram um índice que permite classificar os
corpos hídricos de acordo com o material de origem
que os mesmos drenam, e estabelece três grandes
categorias: 1) rios com águas com TZ+ < 200μEq.L-1,
drenam terrenos mais intensamente intemperizados; 2) rios com águas com 200 < TZ+ < 450 μEq.L-1,
drenam terrenos ricos em silicatos e; 3) rios com
águas com 450 < TZ+ < 3000 μEq.L-1, drenam terrenos dominados por carbonatos e possuem elevadas
concentrações de Ca2+, Mg2+ e SO42-.

Figura 5 — Dispersão De Tz+ Vs Tz-

De acordo com Thurman (1985), um problema comum com análises iônicas em águas de
mananciais de ambientes sazonalmente inundáveis
corresponde ao balanço entre cátions e ânions. Nessas águas, a maioria dos ânions são ácidos orgânicos,
os quais geralmente não são quantificados nos estudos de biogeoquímica de mananciais. Portanto,

Figura 6 - Somatório de cargas positivas (TZ+) nas águas
dos rios Javaés e Araguaia e no Lago Chave,
ilustrando a classificação de acordo com
STALARD e EDMOND (1983).

De acordo com essa classificação, observa-se
que os rios Araguaia e Javaés apresentam valores de
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TZ+ correspondentes à Categoria 2 (Figura 6). Cabe
ressaltar que para esses dois mananciais foram observados alguns valores de TZ+ menores que 200
μEq.L-1, entretanto os mesmos correspondem, de
maneira geral, a menos de 25% do total de observações, e ocorreram durante o período de cheias,
verificando-se uma redução das concentrações de
alguns dos cátions maiores.
O lago Chave apresentou valores que se
encontram distribuídos entre o Grupo 1 e 2. Considerando-se que a litologia do local onde esse lago se
encontra apresenta elevado grau de intemperismo e
que os maiores valores de TZ+ ocorrem durante o
período de cheias, quando esse lago recebe influência do rio Javaés, considera-se que o mesmo deve ser
classificado como pertencente a classe de mananciais do Grupo 1.

suas bacias de drenagem locadas sobre ambientes
com características físicas e bióticas distintas.
Apesar de, na maior parte do período em
análise, não ter sido verificada a predominância de
um determinado cátion, observa-se, no rio Araguaia
e, principalmente, no lago Chave, um deslocamento
no sentido da região do Na++ K+, fato que confere à
água desses mananciais, em determinados períodos
do ano, características sódicas.
No rio Araguaia esse deslocamento ocorre
na estação chuvosa (novembro e dezembro), podendo, portanto, ser atribuído a possíveis aportes de
sódio provenientes de águas meteóricas e lixiviação
do solo. No lago Chave, o aumento da proporção
relativa de Na++ K+ é mais expressivo, ocorrendo
durante a época seca e início do período chuvoso,
não podendo, portanto, ser atribuído exclusivamente a eventos pluviométricos.
Destaca-se que o rio Javaés não tem contato
com o lago Chave durante a seca, e, portanto não
influência as características químicas de suas águas.
Esse período de isolamento faz com que as características ambientais da área onde o lago se encontra
se manifestem, condicionando uma disponibilidade
de cátions diferente daquela observada nas águas do
Rio Javaés. Avalia-se que o fator responsável pela
diferenciação de dominância de cátions entre esses
dois mananciais seja o fato do referido lago encontrar-se situado sobre uma única formação geológica
(depósitos aluvionares), enquanto que o rio Javaés
apresenta em sua bacia de drenagem, além da presença dessa formação geológica, uma série de outras. Cabe ressaltar ainda que, de acordo com Das e
Kakkar (2000), a presença de concentrações significativas de Na+ e K+, durante períodos secos, é um
indicativo de que o intemperismo é uma fonte relevante de íons para o manancial.
Em relação aos ânions, o bicarbonato
(HCO3-) apresentou-se de maneira predominante
nas águas dos três mananciais estudados (Figura 8).
Analisando cada corpo hídrico separadamente, observa-se que os pontos relativos às concentrações aniônicas do rio Araguaia situam-se em sua
totalidade no campo do bicarbonato, o que indica
que as variações sazonais observadas ao longo do
período em estudo não refletem em alterações significativas na proporção relativa dos ânions nas águas
desse rio, no local amostrado.
No rio Javaés e no lago Chave, apesar da
maioria dos valores encontrados estarem no campo
do bicarbonato, verifica-se a ocorrência de alguns
deslocamentos no sentido do campo do cloreto,
durante o período de cheias.

Diagramas Ternários
Uma vez realizada a classificação das águas
dos rios Javaés e Araguaia e Lago Chave em categorias gerais realizou-se uma avaliação das características gerais da composição química das águas dos
mananciais em estudo, empregando-se diagramas
ternários (Figura 7 e 8), que correspondem a um
instrumento de análise que demonstra a proporção
relativa dos ânions e cátions maiores nos ambientes
de interesse. Dentre as vantagens do uso desses diagramas, destaca-se a possibilidade de se desenvolver
uma análise comparativa entre os resultados obtidos
em diferentes pontos amostrais (FEITOSA, 1997).
Das e Kakkar (2000) mencionam que os diagramas
ternários também têm sido usados para expressar a
importância relativa de diferentes processos de intemperismo. Leite (2004) e Bolson (2006) aplicaram esse instrumento para compreender os mecanismos de misturas de fontes de águas de origens
distintas em mananciais da região amazônica.
Por meio da Figura 7 observa-se que, para a
maior parte do período analisado, os cátions apresentam uma distribuição predominante na zona
central do diagrama, o que indica que os mananciais
estudados, nos pontos amostrados, apresentam águas com características mistas, ou seja, não é observada a predominância significativa de nenhum cátion em relação aos demais.
Cabe mencionar que o fato dos pontos amostrais dos rios Javaés e Araguaia estarem situados
em locais distantes de suas nascentes dificulta a identificação precisa das origens das características
químicas desses mananciais, uma vez que, nos pontos amostrados, os mesmos já receberam contribuições de diversos afluentes, que por sua vez possuem
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Comportamento semelhante a esse foi observado em alguns mananciais da região amazônica
(estado de Rondônia). Biggs et al. (2004), considerando as peculiaridades do seu ambiente de estudo,
associa a elevação das concentrações de cloreto ao
desenvolvimento de atividades antrópicas na área de
influência dos sistemas fluviais. Porém, Bolson
(2006), ao estudar a relação entre os ânions maiores
no rio Urupá (RO), considera que o aumento das
concentrações de cloreto não pode ser atribuído às
atividades antrópicas, uma vez que a área de drenagem desse rio, onde foi observado esse comportamento, apresenta cerca de 99% de sua floresta nativa intacta. Com isso, o autor considera que a diferença observada nas concentrações de cloreto devese a possíveis diferenças nas origens e/ou substratos
geológicos com os quais tais águas interagem.
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Figura 8 - Diagrama ternário elaborado a partir das
concentrações relativas dos ânions maiores

Variação Espacial
Carvalho et al. (2001), consideram que, em
escala local, as principais forças motrizes responsáveis pela variabilidade das características biogeoquímicas entre diferentes mananciais são as chuvas,
a influência de pequenos tributários, uso e ocupação das margens e variações morfométricas. Enquanto que, em uma escala mais ampla, os fatores
de maior influência correspondem aos aspectos
geológicos, climáticos e as principais formas de uso
e ocupação desenvolvidas nas bacias de drenagem.
Em relação aos rios Javaés e Araguaia, observaram-se, durante o período seco, diferenças
estatísticas significativas (p < 0,05) entre as concentrações de COD e a maioria dos íons estudados:
Ca2+, Na+, K+, SO42-, Cl- (Figura 8).
Para esses íons, excetuando-se o sulfato, as
maiores concentrações foram identificadas no rio
Javaés. Nesse período, um dos fatores que pode ser
responsável por essa diferenciação corresponde as
maiores vazões do rio Araguaia, que proporcionam
um menor tempo de contato de suas águas com o
substrato litológico (menor dissolução de íons),
favorecendo também um efeito de diluição mais
significativo que aquele identificado no rio Javaés,
que por sua vez apresenta menores vazões.
Em relação ao cálcio, outro fator que pode
proporcionar a ocorrência de maiores concentrações no rio Javaés é o fato de sua bacia apresentar
uma unidade geológica que possui rochas calcárias
em sua composição (Formação Couto Magalhães).
Acredita-se que essa formação geológica contribui

Isolamento

Cheia

Figura 7 - Diagrama ternário elaborado a partir das
concentrações relativas dos cátions maiores.

Conforme já mencionado, no rio Javaés e
no lago Chave, o aumento da proporção relativa de
cloreto foi verificado durante o período de cheias,
quando podem ser observados aportes desse ânion
aos mananciais por meio da precipitação e lixiviação
dos solos. Nesse mesmo período, em geral, observase a redução das concentrações de bicarbonato tendo em vista a maior entrada de água da chuva, que,
de maneira geral, apresenta baixas concentrações
desse elemento. Considerando-se esses fatores, acredita-se que o aumento da proporção relativa de cloreto decorre de processos naturais (principalmente
a precipitação).
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para essa diferenciação, pois a mesma ocupa um
percentual representativo da área de influência do
rio Javaés, e que o rio Araguaia, após a formação do
rio Javaés, não apresenta nenhuma unidade geológica com características cársticas em sua área de
drenagem.
O COD também apresentou as maiores
concentrações no rio Javaés. Elevações das concentrações desse elemento podem estar relacionadas
com alterações antrópicas (BOLSON, 2006), entretanto os efeitos dessas alterações são mais perceptíveis durante as cheias, quando a lixiviação dos solos
é intensificada. Dessa maneira, acredita-se que as
menores concentrações de COD verificadas nas
águas do rio Araguaia, durante a seca, são proporcionadas pela maior vazão desse sistema, quando
comparado ao rio Javaés e Lago Chave.
Em relação ao sulfato, identificou-se que
somente durante os eventos pluviométricos mais
intensos (início da estação de cheias) as concentrações no rio Javaés se aproximaram daquelas observadas no rio Araguaia, já nos demais momentos o rio
Araguaia apresenta concentrações mais elevadas.
Tendo em vista que, a principal fonte de entrada de
sulfato para os mananciais desse estudo corresponde
aos efeitos proporcionados pela incidência de águas
meteóricas e que durante as chuvas mais intensas as
concentrações desses dois mananciais apresentam
valores próximos, esperar-se-ia que, durante a seca,
as concentrações observadas no Javaés fossem maiores ou iguais às do Araguaia. Como o rio Araguaia,
contrariando o esperado, apresentou maiores teores
de sulfato, acredita-se que na sua bacia de drenagem
provavelmente ocorre a presença mais significativa
de minerais que contenham sulfatos em sua composição.
Quanto ao HCO3-, o Mg2+ e o CID, verificouse que as águas desses rios não apresentaram concentrações tão diferenciadas como as demais substâncias, não sendo, portanto, consideradas significativas pelo teste estatístico aplicado (p> 0,05). Apesar
disso, observa-se que as águas do rio Javaés, de maneira geral, também apresentaram maiores concentrações para esses elementos, o que novamente indica que as maiores vazões do rio Araguaia e a presença de rochas calcárias na área de influência do rio
Javaés correspondem aos fatores responsáveis pela
diferenciação desses dois ambientes durante a seca.
Não ocorreram diferenças significativas em
relação aos valores de pH desses dois rios, entretanto as águas do rio Javaés apresentaram-se pouco mais
ácidas que as do rio Araguaia, fato esse proporcionado pelos maiores teores de COD desse primeiro
(Figura 8).

Figura 9 — Variação espacial dos íons maiores nos rios
Javaés, Araguaia e Lago Chave

Durante o período de cheia, o COD, CID,
pH e a maior parte dos íons maiores (Ca2+, Mg2+,
Na+, K+, Cl-, HCO3-) apresentaram concentrações
estatisticamente similares (p > 0,05). Somente para
o sulfato foram identificadas diferenças significativas
(p< 0,05), sendo que, conforme já mencionado
(Figura 9), as maiores concentrações ocorreram no
rio Araguaia.
A ocorrência de concentrações similares para a maioria dos íons permite afirmar que os efeitos
proporcionados pelo aporte de íons por águas subterrâneas e meteóricas e a lixiviação dos solos, ocorrem de maneira eqüitativa nas áreas de drenagem
desses dois mananciais.
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Quanto à variação espacial observada entre
o rio Javaés e o lago Chave, nota-se que, durante a
seca, os íons que possuem como principais fontes o
aporte pluviométrico e a lixiviação dos solos (K+,
SO42- e Cl-) não apresentaram diferenças estatísticas
significativas entre esses dois ambientes (p > 0,05),
essa mesma condição foi verificada para o Na+, o
COD e o pH. Já os demais íons que, nos rios em
estudo, a variação temporal ocorre de acordo com o
modelo mais clássico (HCO3-, Ca2+ e Mg2+) e também
o CID apresentaram diferenças significativas entre as
concentrações observadas nesses mananciais (p<
0,05).
Apesar das concentrações de COD não apresentarem diferenças significativas entre esses dois
ambientes (rio Javaés e lago Chave) cabe observar
que, durante a seca, as mesmas são mais elevadas no
lago Chave. Dentre outros fatores, essa condição
pode ser atribuída ao fato desse lago provavelmente
apresentar maior atividade fotossintética que o rio
Javaés, uma vez que suas águas apresentam baixa
movimentação e tendem a ser menos turvas.
Os íons cujas concentrações dependem
principalmente do intemperismo do substrato geológico (HCO3-, Ca2+ e Mg2+), durante a seca, apresentaram as menores concentrações no lago Chave.
Conforme já mencionado, isso ocorre, pois o local
de amostragem do rio Javaés está locado próximo ao
exutório de sua bacia de drenagem, onde já recebeu
o aporte de íons de diversos tributários, enquanto
que o lago situa-se sobre somente uma formação
geológica antiga (Depósitos Aluvionares), que durante o seu isolamento corresponde à única fonte
desses íons.
Pelo fato do substrato rochoso da região do
lago Chave não possuir minerais cujo intemperismo
disponibilize bicarbonato para suas águas, e devido
às baixas concentrações de CO2, ocasionadas pelo
provável consumo por parte de organismos fotossintetizantes, esse lago, durante a seca, apresenta menores concentrações de CID do que o rio Javaés.
Durante as cheias ocorre a conexão desses dois mananciais e a consecutiva mistura de suas águas no
interior do lago Chave, proporcionando que as concentrações de todos os elementos analisados não
apresentem diferenças estatísticas significativas (p >
0,05) entre esses dois mananciais.
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General Characteristics Of The Chemical Composition Of Water Sources Of The Araguaia Plain
ABSTRACT
This study aimed to investigate the general characteristics of the chemical composition of waters of the Araguaia floodplain, in this case ionic balance and classification of water bodies under study into general categories.
The study was conducted on the Araguaia Plain (Tocantins). In each of the sources under study a collection point
was placed where samples were taken for analysis of concentrations of major ions (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42-,
HCO3-), dissolved organic carbon (COD) and dissolved
inorganic carbon (CID). The interpretation of the data
obtained showed that the values of the concentrations of
most elements analyzed were statistically similar between the
Javaés and Araguaia rivers during the rainy season. However, during the dry period, when there is no influence of
bioleaching processes, the concentrations were statistically
different. This behavior indicates that the terms of use and
occupation developed in the area of influence of the river
Javaés currently do not show changes in the studied region.
It was also found that the biogeochemistry of lake Chave is
significantly influenced by its connection with the seasonal
river Javaés, which indicates that the occurrence of changes
in the waters of this river may disturb the lentic environments of the region.
Key-words: Araguaia floodplain, biogeochemistry, ionic
balance.
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RESUMO
Com o objetivo de contribuir com pesquisas e com a aplicação de técnicas compensatórias, especificamente, sistemas
de infiltração, foi construído, operado e modelado um sistema Filtro — Vala — Trincheira de infiltração (FVT) em escala real.
O método de PULS foi empregado para a modelagem a partir do monitoramento das precipitações, das vazões afluentes ao
sistema FVT e dos níveis de armazenamento na trincheira e vala de infiltração. Para simplificação da representação matemática foram adotadas algumas hipóteses, entre elas, foram desprezados os efeitos da variação das taxas de infiltração e da
lâmina armazenada em depressões do solo com o tempo para eventos isolados e para eventos consecutivos. A calibração foi
realizada por meio dos parâmetros de infiltração fv (taxas de infiltração da vala) e fp (taxa de infiltração da trincheira), os
quais constituíram as adaptações necessárias para a aplicação do modelo, além da calibração dos parâmetros de retenção hf
(lâmina retida na área do filtro gramado) e hv (lâmina retida na área da vala). Os erros decorridos do modelo foram avaliados por meio de valores médios do coeficiente de Nash - Sutcliffe (NS), do erro de nível máximo de armazenamento (hmáx) e
do erro de tempo de esvaziamento (Tesvaz), os quais resultaram em 0,65, 11% e 19%, respectivamente, na fase de calibração
do modelo. A validação resultou em valores médios de NS e erros relativos de hmáx e Tesvaz de 0,43, 29% e 36%, respectivamente. As simplificações podem ter sido a causa da imprecisão do modelo para eventos consecutivos e eventos de longa duração. Em contrapartida, a modelagem simulou as etapas de funcionamento do sistema FVT adequadamente, com resultados
bastante satisfatórios quando analisados individualmente (NS de até 0,98, erro de hmáx de até -9,3% e erro de Tesvaz de até
1,9%).
Palavras-chave: sistema-filtro-vala-trincheira de infiltração, técnicas compensatórias, modelagem, método de PULS.

Por se tratarem de soluções inovadoras no
Brasil no âmbito da drenagem urbana, a representação dos fenômenos e processos físicos destas estruturas utilizando-se modelos matemáticos torna-se
importante. Através da simulação de seu comportamento, possibilita-se prever resultados e consequências futuras, além de contribuir para a interpretação
de seu funcionamento. Como exemplo de trabalhos
envolvendo a modelagem de estruturas de infiltração, citam-se Graciosa et al. (2008) e Lima (2009).
Os autores verificaram a representatividade de modelos de infiltração por meio do monitoramento da
umidade do solo de trincheiras de infiltração em
operação e a aplicação dos modelos no dimensionamento destas estruturas. A modelagem é, portanto, importante ferramenta para estudos de concepção e análises de viabilidade de implantação.
A escolha de um modelo hidrológico depende da complexidade do sistema, da capacidade
de representação, facilidade de uso e quantidade de
dados exigidos, ajuste e verificação dos parâmetros,

INTRODUÇÃO
As estruturas de detenção e/ou retenção,
como trincheiras, valas, poços de infiltração, pavimentos permeáveis e microrreservatórios em lotes
são comumente aplicados em países da Europa e na
América do Norte desde 1970 e tem ganhado atenção no Brasil nos últimos anos. Suas principais vantagens sobre as medidas convencionais (rede de
microdrenagem composta por condutos) são regularizar o escoamento superficial, reduzir as vazões
das redes de drenagem, preservar o tempo de concentração das águas nas bacias hidrográficas e remover poluentes (URBONAS e STAHRE, 1993; BAPTISTA et al., 2005; CANHOLI, 2005). Em outras
palavras, compensar os efeitos da urbanização e da
impermeabilização do solo.
*Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Universidade Federal de São Carlos
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definição de cenários de aplicação, e estimativa de
incerteza dos resultados (TUCCI, 1998).
Neste trabalho utilizou-se o método de
PULS, conforme apresentado por Cudworth Júnior
(1989), para modelagem do sistema Filtro-ValaTrincheira de infiltração (FVT), construído em escala real no campus da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar). Selecionou-se o método de PULS
por ser simples na sua concepção e capaz de representar as etapas de funcionamento do sistema e
determinar as vazões de saída por meio de taxas de
infiltração que não foram monitoradas. O método
possibilitou a incorporação e calibração de parâmetros de entrada obtidos em campo.

Tabela 1 - Dimensões das estruturas do sistema FVT.
(Adaptado de Gutierrez et al., 2010)

Comprimento (m)
Largura (m)
Profundidade (m)
Volume (m3)

Vala
43,50
8,00
0,45
93,96

não se aplica; 2considerando porosidade média da brita de 47%.

O FVT foi construído com escavação e nivelamento do solo. A vala foi coberta com placas gramadas e o interior da trincheira foi envolto com
manta geotêxtil e preenchido com brita nº 3. Na
parte superior da trincheira havia uma camada de
areia de 0,10 m, visando auxiliar na remoção de
finos e na prevenção da colmatação da trincheira,
conforme recomendado por Urbonas e Stahre
(1993). A camada de areia foi recoberta por uma
camada de 0,05 m de seixo rolado.

O sistema FVT (Figura 1) foi construído em
escala real para drenagem do escoamento superficial direto (ESD) produzido pelo Edifício do Departamento de Medicina (Dmed), com área construída
de 1701m2.

Filtro Gramado

Trincheira
40,00
0,80
1,30
2
16,64

1

DESCRIÇÃO DO SISTEMA FVT

Canal
diafragma

Filtro
43,5
4,30
1
n.a
1
n.a

Vala de
infiltração

Trincheira de
infiltração

Figura 2 - Planta do sistema FVT.
(Adaptado de Gutierrez et al., 2010)

Figura 1 - Sistema Filtro-Vala-Trincheira de infiltração
(Gutierrez et al., 2010)

O sistema (FVT) foi dimensionamento pelo
método da curva envelope (Rain-Envelope Method),
conforme apresentado por Urbonas e Stahre
(1993), utilizando a equação de chuva da cidade de
São Carlos, elaborada por Barbassa (1991), para
chuvas com período de retorno de 10 anos. No dimensionamento, considerou-se coeficiente de permeabilidade do solo de 5,00x10-6 m/s, característicos
de areia média argilosa (GUTIERREZ et al, 2010).
Desprezaram-se as áreas de infiltração do filtro gramado, do fundo e metade das paredes da trincheira
como fator de segurança. A Tabela 1 apresenta as
dimensões das estruturas do sistema FVT.

Figura 3 - Corte típico do sistema FVT.
(Adaptado de Gutierrez et al., 2010)

O funcionamento do sistema FVT seguiu as
seguintes etapas (Figuras 2 e 3), segundo Gutierrez
et al. (2010): (1) - O ESD produzido pelo Dmed é
conduzido por meio da rede de drenagem predial a
uma canaleta; (2) - na canaleta, com 0,60 metros
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lo e a média dos valores balizaram a calibração da
modelagem do sistema FVT (Tabela 2).

(m) de largura, é feita a medição de vazão do escoamento superficial por meio de vertedor instalado
no canal; (3) - o escoamento é distribuído para o
filtro gramado por meio de um canal diafragma,
composto por uma tubulação de 250 mm de PVC
perfurado (manifold), recoberto com brita, envolto
por lona plástica; (4) — as águas pluviais escoam pelo
filtro gramado (plano com inclinação de 2%), o
qual contribui com perdas por infiltração e armazenamento em depressões e na remoção de poluentes;
(5) - as águas são conduzidas para a vala de infiltração (plano com inclinação de 11,5%) onde também
ocorrem perdas por armazenamento em depressões
permeáveis e infiltração; (6) - após o escoamento
pela vala de infiltração, as águas são retidas na trincheira de infiltração; (7) - em caso do extravasamento do sistema as águas são encaminhadas para a rede
de drenagem convencional existente. O extravasor
está a 1,75 m de altura em relação à cota de fundo
da trincheira.

Tabela 2 - Resultados dos ensaios de infiltração em campo

1
2

fv
fp

Mínimo
(m/s)
2,78x10-6
1,30x10-5

Média
(m/s)
6,05x10-6
2,30x10-5

Máximo
(m/s)
9,05x10-6
3,05x10-5

Desvio
padrão
6,27x10-6
1,79x10-5

1

valores obtidos em ensaio de duplo anel;

2

valores obtidos em ensaio de poço invertido.

Foram realizadas medidas de precipitações,
vazões afluentes ao sistema FVT e dos níveis de água
no interior da trincheira e da vala de infiltração. A
precipitação foi monitorada utilizando um pluviógrafo digital e outro não digital, instalados na estação climatológica da UFSCar, denominada estação
“São Carlos — SP”, de acordo com INMET (2011),
localizado a 400 m do sistema FVT.
As medidas de vazões afluentes ao sistema
FVT foram realizadas empregando sensor de nível
eletrônico e vertedor triangular de 90° e utilizandose a fórmula de Thompson (Equação 1), apresentada por Lencastre (1983) e verificada em laboratório
a partir do nível de água acima da crista do vertedor.

MONITORAMENTO DO SISTEMA FVT E
OBTENÇÃO DE DADOS DE CAMPO
Ensaios em campo para determinação da
capacidade de infiltração superficial foram realizados pelo método de duplo anel, em que prevalece
infiltração vertical (ASTM, 2009), sendo o parâmetro representado pelo parâmetro fv. A duração dos
ensaios foi de 6 horas, conforme recomendado por
ASTM (2009). Ensaios de infiltração ao longo da
profundidade do solo foram realizados pelo método
do poço invertido, em que prevalece infiltração
horizontal (BARBASSA et al., 2009), sendo o parâmetro representado pelo parâmetro fp. Realizou-se o
umedecimento do solo durante 24 horas anteriormente à execução do mesmo, conforme recomendado por MDE (2000). Em ambos os métodos o
intervalo mínimo entre ensaios no mesmo ponto foi
de 48 horas para garantir que não houvesse interferência do teor umidade do solo nos resultados. Este
intervalo também foi adotado em caso de precipitação na área.
A capacidade de infiltração final obtida pelos ensaios resultou em valores característicos de
solo composto por frações de areia e argila, conforme Terzaghi et al. (1996). A diferença dos valores
de capacidade de infiltração é consequência da
compactação por máquinas durante a fase construtiva do sistema (GUTIERREZ, et al., 2010). O interva-

I=1,42xhvert2,5

(1)

onde: I é a vazão de afluente (m3/s); e hvert o nível
de água acima da crista do vertedor (m).
O nível de água no interior da trincheira e
vala de infiltração foi monitorado por outro sensor
de nível eletrônico instalado em um poço de monitoramento. O poço de monitoramento tem em sua
extensão furos que permitem a entrada de água
para medição de seu nível (Figura 4).

Figura 4 - Detalhe do poço de monitoramento do sistema
de infiltração
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timando a vazão de infiltração nesta fase inicial de
operação, conforme evidenciado por Souza (2002) e
Graciosa (2005);
Assim, a vazão de infiltração na trincheira
foi calculada por meio do produto da área de infiltração pela capacidade de infiltração (Equações 5 e
6).

MODELAGEM DO SISTEMA FVT
O método de PULS utiliza a equação de
continuidade (Equação 2) em que a partir dos valores das vazões de entrada, são associadas às relações
entre cota e vazão, volume e nível, e calculados a
vazão de saída por infiltração e o volume de armazenamento na estrutura para cada intervalo de tempo (TUCCI, 1998).

Qf=fp x Lt x lt

(5)

e,
I-Q=dV
dt

Qp(h) =fp x h(t) x Lt x 2

(2)

onde: I é a vazão de entrada (m3/s); Q é a vazão de
infiltração (m3/s); V é o volume de água reservado
(m3); e t o tempo (s).
O método de PULS foi utilizado por Kuo et
al. (1989) para dimensionamento de trincheiras de
infiltração, variando sua geometria e verificando o
nível de água armazenada, e por Silva et al. (2009)
para modelagem de uma trincheira e uma vala de
infiltração.
A variação do volume armazenado para cada intervalo de tempo é obtido integrando-se a equação de continuidade (Equação 2) no tempo t,
resultando na Equação 3 (BAPTISTA et al., 2005):
V

V(t 1) dV
t



(t 1)t

tt

I(t)dt  t(tt 1)t Q(t)dt

onde: Qf é a vazão de infiltração pelo fundo da trincheira (m3/s); fp é a capacidade de infiltração da
trincheira, obtida em ensaios de campo de poço
invertido (m/s); Lt e lt são comprimento e a largura
da trincheira, respectivamente (m); Qp é a vazão de
infiltração pelas paredes da trincheira (m3/s); e h(t)
o nível de água na trincheira (m) para cada intervalo de tempo t.
A vazão de infiltração da trincheira Qtrinch é a
somatória da vazão pelas paredes e pelo fundo da
mesma (Equação 7).
Q trinch  tT0 Q f (t)  Q p (t )

(3)

(7)

onde: Qtrinch é a vazão por infiltração da trincheira
(m3/s)
A vazão de infiltração da vala foi obtida pela
Equação 8, para representação de situações com
nível de água armazenada superior a 1,30 m, cota a
partir da qual o volume excedente é armazenado.

A Equação 3 pode ser reescrita em diferenças finitas para determinação do volume de armazenamento e da vazão de saída para cada intervalo de
tempo (CHOW, 1964; BAPTISTA et al., 2005). A
equação supracitada reorganizada resulta na Equação 4. As incógnitas, portanto, são Vt+1 e Qt+1, que
podem ser obtidas por uma curva cota x vazão de
saída (CUDWORTH JÚNIOR, 1989).
2Vt 1
2V
 Q t 1  I t  I t 1  Q t  t
Δt
Δt

(6)

Qvala(h)=fv x Lv(t) x lt(t)

(8)

onde: Qvala é a vazão por infiltração da vala de infiltração (m3/s); fv é a capacidade de infiltração, obtida em ensaios de campo com duplo anel (m/s); Lv é
o comprimento médio da vala (m); e lv a largura da
vala (m), sendo lv determinada a partir do nível de
água na vala e sua forma geométrica, portanto:

(4)

As vazões infiltradas nas áreas do filtro gramado e da vala de infiltração foram calculadas utilizando a capacidade de infiltração obtida em ensaio
duplo anel (fv), onde ocorre infiltração preferencialmente vertical. A infiltração da trincheira foi calculada utilizando valores obtidos em ensaios de poço
invertido (fp), onde ocorre infiltração preferencialmente horizontal e a diferentes profundidades.
Considerou-se o fundo da trincheira como área de
infiltração, pois, ao desprezar o fundo da estrutura
como superfície de infiltração pode-se estar subes-

lv(h)=2 x (h(t)/tg6,42°)

(9)

A vazão de infiltração do filtro gramado e da
lateral da vala a montante da trincheira (etapas 4 e
5, das Figuras 2 e 3) foi obtida pela Equação 10, para
os instantes em que houve escoamento ao longo do
mesmo, ou seja, enquanto houve vazão de entrada
no sistema de infiltração.
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Qfiltro=fv x [(Lf x lf)+( Lv x lv x 0,5)]

1) Determinou-se a vazão de entrada no filtro
gramado (etapa 4 das Figuras 2 e 3) corresponde à vazão medida no canal retangular
(etapa 2 da Figura 2), considerando a perda
no canal diafragma de distribuição (etapa 3
das Figuras 2 e 3), correspondente ao volume 6,13m3. O escoamento superficial gerado nas áreas do filtro gramado e vala de infiltração foi desconsiderado devido à impossibilidade de determinação do mesmo por
medição, uma vez que são áreas de drenagem e, portanto, recebem o ESD do Dmed.
2) Foram considerados no balanço as perdas
por infiltração no solo, representada pelos
parâmetros fv (infiltração nas áreas do filtro
gramado) e fp (infiltração nas paredes e
fundo da trincheira), e o armazenamento
em depressões permeáveis, representado
pelos parâmetros hf (lâmina retida nas áreas
do filtro gramado), hv (lâmina retida nas áreas da vala, a montante da trincheira) .
Tais perdas referem-se às etapas 4 e 5 das
Figuras 2 e 3, respectivamente, nos intervalos de tempo em que houve escoamento de
entrada no sistema FVT;
3) No caso de haver vazão afluente ao sistema,
foi contabilizada a infiltração nas áreas do
filtro, um lado da vala e trincheira. Caso
contrário, a infiltração ocorreu somente do
volume retido na própria trincheira de infiltração;
4) No caso de haver infiltração e armazenamento da vala de infiltração para nível de
água armazenada acima de 1,30 metros,
considerou-se a hipótese de que a infiltração da vala (infiltração preferencialmente
vertical) não interfere na infiltração das paredes da trincheira (preferencialmente horizontal) e vice-versa para simplificação de
execução do método.

(10)

onde: Lf e lf são o comprimento e a largura do filtro
gramado (m).
Portanto:
Q(h)= Qtrinch(t) + Qvala (t) + Qfiltro

(11)

O fluxograma da Figura 5 apresenta esquematicamente as etapas da modelagem do sistema
FVT e são descritos a seguir.

Para modelagem do sistema FVT pelo método de PULS foram realizadas adaptações no método original visando a calibração dos parâmetros
de infiltração (fv e fp) e de retenção (hv e hf). O cálculo do nível de armazenamento e da vazão de saída
do sistema FVT seguiu os procedimentos descritos
abaixo. Os procedimentos 3 e 4 foram adaptados
visando a calibração de parâmetros fv e fp.
1. Traçado da curva cota x vazão de descarga
por infiltração, que corresponde à saída do
sistema FVT;

Figura 5 - Fluxograma ilustrativo do algoritmo empregado
para modelagem pelo método de PULS
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Dessa forma, foram selecionados 9 eventos
monitorados no ano de 2011 para modelagem do
sistema FVT, descritos na Tabela 3.

2. No instante t+1, os termos da direita da Equação 4 são conhecidos e determina-se
2Vt+1/∆t + Qt+1;
3. A partir de 2Vt+1/∆t + Qt+1 é obtido o nível
de água armazenada pela curva cota x descarga;
4. Conhecido o nível de água, calcula-se a vazão por infiltração.

Tabela 3 - Eventos selecionados para modelagem do
sistema FVT. Datas referentes ao ano de 2011.

A repetição desse processo para cada intervalo de tempo permite a obtenção do hidrograma
efluente e o volume armazenado no sistema.
A modelagem foi realizada inserindo-se dados de vazões afluentes ao sistema, obtidas através
do monitoramento por equipamento eletrônico, e
obtendo-se como reposta níveis de água na trincheira e na vala e tempos de esvaziamento.
Analisaram-se os resultados de cálculo de
nível de água armazenada na trincheira e na vala
verificando-se o coeficiente de eficiência de Nash e
Sutcliffe (1970) (Equação 12), graficamente, verificando-se erros de níveis de água máximo na trincheira e vala e erros dos tempos de esvaziamento da
estrutura, por meio da comparação dos dados calculados com observados.

NS  1 

 ( obs

 calc ) 2

 ( obs

 obs ) 2

Nível
máximo

Precip.
(mm)

*Intens.
média
(mm/min)

Tr
(anos)

observado
(m)

Tempo de
esvaziamento
observado
(min)

23/jan

10,80

0,36

0,0

0,14

111

04/fev

41,79

0,12

1,4

0,83

226

13,72

0,57

0,1

0,16

104

16/fev

26,92

0,59

1,0

0,55

189

23/fev

14,22

0,44

0,1

0,34

148

26/fev

40,39

0,47

3,3

1,33

278

27/fev

49,28

0,54

8,6

1,55

383

12/mar

22,10

0,54

0,4

0,64

213

28/mar

27,43

0,46

0,7

1,26

258

Data
do
evento

14/fev

* considerada toda a duração do evento chuvoso

Análise de sensibilidade
(12)
Verificou-se a sensibilidade dos parâmetros
hf (lâmina retida nas áreas do filtro gramado), hv
(retenção nas áreas da vala de infiltração), fv (infiltração nas áreas do filtro gramado) e fp (infiltração
nas paredes e fundo da trincheira), apresentados na
Tabela 4. Fez-se a análise de sensibilidade dos parâmetros que representam retenção em áreas permeáveis separadamente daqueles que representam a
infiltração de água no solo, a partir de valores médios como referência.

onde: NS é o coeficiente de eficiência de NashSutcliffe, sendo o resultado tanto melhor quanto
mais próximo de 1; obs são os valores observados; e
calc são os valores calculados.
Para a modelagem do sistema FVT foram
necessárias precipitações de intensidade e/ou duração que permitiram modelar a estrutura como um
reservatório de águas pluviais, em outras palavras,
capazes de armazenar água na estrutura. Não foi
possível comparar as vazões de infiltração calculadas
com observados por não se dispor de equipamento
de medidas de infiltração de água e de umidade do
solo. Os eventos foram selecionados para modelagem seguindo os critérios abaixo descritos:

Tabela 4- Parâmetros utilizados para a análise de
sensibilidade com vistas à calibração do modelo PULS

Parâmetros
calibrados
hf
hv

1. Existência de vazões afluentes medidas, descontadas as perdas, e;
2. Existência de lâminas superiores a 10mm no
interior da trincheira.

fv
fp
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Intervalo de valores

Unidade

0 a 20,0
0 a 12,5
Obtidos em ensaios
de infiltração
Obtidos em ensaios
de infiltração

mm
mm
m/s
m/s
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Considerou-se evento de 16/02/2011 para a
análise de sensibilidade em que se registraram valores intermediários de precipitação, período de retorno, nível de água armazenada na trincheira e
tempo de esvaziamento, representativo dos demais
eventos. Os resultados da análise de sensibilidade
são apresentados nas Tabelas 5 e 6 e Figuras 6 e 7.
Constatou-se que os parâmetros hv, hf, fv e fp
são sensíveis à calibração para modelagem pelo método de PULS. Os parâmetros hv e hf influenciam de
forma mais acentuada no nível máximo armazenado
na trincheira e, em menor magnitude, nos tempos
de esvaziamento (Figura 7). Os parâmetros fv e fp
influenciam de forma mais expressiva nos tempos de
esvaziamento do sistema e nível máximo armazenado na trincheira e no formato da curva de nível de
armazenamento calculada (Figura 6).

Tabela 6 - Sensibilidade dos parâmetros de retenção fv e fp

Valor de
fp (m/s)

Erro
nível
máximo
(%)

Erro tempo
de esvaziamento (%)

3,03x10-6

1,15x10-5

30,5

391,5

-30

4,24x10-6

1,61x10-5

16,9

159,6

-15

5,14x10-6

1,96x10-5

8,5

44,7

0

6,05x10-6

2,30x10-5

0,0

0,0

15

6,96x10-6

2,65x10-5

-6,8

-12,8

30

7,87x10-6

2,99x10-5

-13,6

-23,4

50

9,08x10-6

3,45x10-5

-20,3

-34,0

Variação
do parâmetro

Valor de
fv (m/s)

-50

Tabela 5 - Sensibilidade dos parâmetros de retenção
hv e hf
Variação Valor
do parâde hv
metro (%) (mm)

Valor
de hf
(mm)

Erro nível
máximo (%)

Erro tempo de
esvaziamento
(%)

-90

0,6

1,0

22,0

8,5

-60

2,5

4,0

10,2

6,4

-30

4,4

7,0

0,0

2,1

0

6,3

10,0

0,0

0,0

30

8,1

13,0

-8,5

-2,1

60

10,0

16,0

-16,9

-6,4

90

11,9

19,0

-25,4

-10,6

Figura 7 - Resultado da variação dos parâmetros de
retenção hf e hv

Calibração
Para calibração, simularam-se os eventos
com características distintas de precipitação (total
precipitado e período de retorno) e de retenção na
trincheira e vala (nível de água e tempo de esvaziamento). Foram utilizados os eventos ocorridos em
23/01/2011, 16/02/2011 e 27/02/2011.
Para a calibração do parâmetro hf considerou-se o valor máximo de 20 milímetros, característico de áreas planas, e para calibração de hv considerou-se valor máximo de 12,5 milímetros, característico de áreas com declividade suave (HORTON,
1935 apud CHOW, 1964). Perdas por interceptação
vegetal foram desprezadas, uma vez que não havia
vegetação densa na área de estudo.
Os parâmetros fv e fp foram calibrados a partir do intervalo de valores obtidos em ensaios de
infiltração em campo, conforme apresentado na
Tabela 2.
A calibração resultou em valores médios de
coeficiente de Nash - Sutcliffe (NS), erro relativo de
nível máximo de armazenamento (hmáx) e erro rela-

Figura 6 - Resultado da variação dos parâmetros de
infiltração fv e fp
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tivo de tempo de esvaziamento (Tesvaz) de 0,65, 11%
e 19%, respectivamente. Os parâmetros hf e hv calibrados resultaram em valores médios de 7,8 e 14,3
milímetros, respectivamente. Os parâmetros fv e fp
calibrados resultaram em valores médios de 3,63x
10-6 m/s (13,1 mm/h) 1,37x10-5 m/s (49,3 mm/h),
respectivamente. Na Tabela 7 e nas Figuras 8 a 10
são apresentados os resultados da calibração dos
parâmetros.
Tabela 7 - Resultados da calibração dos parâmetros hf, hv,
fv e fp pelo método de PULS
Data do evento
23/jan

16/fev

27/fev

10,80

26,92

49,28

-

0,36

0,59

0,54

-

8

13

3

7,8

hv (mm)

15

20

8

14,3

fv (m/s)

2,78x10-6

4,60x10-6

4,00x10-6

3,79x10-6

Precipitação
(mm)
**Intensidade
(mm/min)
hf (mm)

Figura 9 - Níveis de água armazenada na trincheira,
observados e calculados por PULS para evento
do dia 16/02/2011

Média

fp (m/s)
1,30x10-5 1,30x10-5 1,50x10-5 1,37x10-5
hmáx observado
0,14
0,55
1,55
(m)
hmáx calculado
0,18
0,58
1,54
(m)
Tesvaz observado
111
189
443
(min)
Tesvaz calculado
63
164
447
(min.)
NS nível arma0,10
0,90
0,94
0,65
zenado
Erro hmáx (%)
26,7
6,1
-0,6
11,1
Erro Tesvaz (%)

-43,2

-13,2

0,9

Figura 10 - Níveis de água armazenada na trincheira,
observados e calculados por PULS para evento
do dia 27/02/2011

*19,1

*considerada média absoluta; ** considerada toda a duração do

Validação

evento chuvoso

Para aplicação do método de PULS foram
consideradas algumas hipóteses, a saber: foram adotados valores médios dos parâmetros calibrados; a
capacidade de infiltração foi suposta constante no
tempo; e as perdas no sistema foram consideradas
constantes para todos os eventos monitorados.
A validação utilizando-se valores médios de
cada parâmetro calibrado apresentou valores médios de NS, erro relativo de hmáx e erro relativo de
tesvaz de 0,43, 29% e 36%, respectivamente (Tabela 8
e Figuras 11 a 16).
O método de PULS, ao considerar capacidade de infiltração constante, não representa a variação entre a capacidade de infiltração inicial e final
do solo proporcionada pelo umedecimento do solo,
seja em eventos consecutivos ou de longa duração.

Figura 8 - Níveis de água armazenada na trincheira
observados, e calculados por PULS para evento
do dia 23/01/2011
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Outro importante fator são os valores iniciais de
retenção em depressões permeáveis nas áreas do
filtro e vala gramados e no canal diafragma que
foram desconsiderados no caso de eventos recorrentes.
Tais hipóteses podem ser responsáveis pelas
limitações de representatividade do modelo em
todos os eventos monitorados, impossibilitando as
simulações contínuas e a representação dos efeitos
de redução das taxas de infiltração e da satisfação
das perdas iniciais em depressões existentes em eventos recorrentes e que atuam sobre os níveis de
armazenamento e tempos de esvaziamento do sistema, interferindo nos resultados da modelagem. A
influência dessas limitações sobre as simulações
puderam ser observadas, por exemplo, no evento de
12/03/2011 (Figura 15), que corresponde a 54% da
precipitação total observada no dia.

Figura 13 - Níveis de água armazenada na trincheira
observados e validados por PULS para evento
do dia 23/02/2011

Figura 14 - Níveis de água armazenada na trincheira
observados e validados por PULS para evento
do dia 26/02/2011

A utilização de valores médios dos parâmetros calibrados não representou satisfatoriamente o
funcionamento do sistema em todos os eventos simulados. Entretanto, ao analisar eventos individualmente, observam-se resultados de NS de até 0,98,
erro de hmáx de até -9,3% e erro de Tesvaz de até 1,9%.
Possíveis melhorias podem ser obtidas se representados os efeitos de decaimento e ascensão dos valores de fv, fp, hv e hf.

Figura 11 - Níveis de água armazenada na trincheira
observados e validados por PULS para evento
do dia 04/02/2011

Figura 12 - Níveis de água armazenada na trincheira
observados e validados por PULS para evento
do dia 14/02/2011

Figura 15 - Níveis de água armazenada na trincheira
observados e validados por PULS para evento
do dia 12/03/2011
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Tabela 8 - Resultados da validação dos eventos modelados pelo método de PULS
Dados observados

Dados calculados
h máx obs.
(m)

Tesvaz. obs.
(min)

hmáx
calc. (m)

Tesvaz.
calc.
(min)

1,4

0,83

226

0,80

135

0,1

0,17

104

0,07

21

0,1

0,34

148

0,23

127

**Intensidade
Tr
média
(anos)
(mm/min)

Evento

Precipitação
(mm)

04/fev

41,79

0,12

14/fev

13,72

0,57

23/fev

14,22

0,44

Comparações
NS
nível
de
água

Erro
hmáx
(%)

Erro
Tesvaz.
(%)

0,94

-3,1

-35,4

0,30

-57,0

-77,9

0,51

-30,4

-9,5

26/fev

40,39

0,47

3,3

1,33

278

1,39

220

0,81

4,9

-20,5

12/mar

22,10

0,54

0,4

0,64

213

0,20

56

-0,98

-68,0

-71,4

28/mar

27,43

0,46

0,7

1,26

258

1,14

263

0,98

-9,3

1,9

Média

0,43

*28,8 *36,0

*considerada média absoluta; ** considerada toda a duração do evento chuvoso

retenção para representação das perdas iniciais por
armazenamento em depressões permeáveis.
Quando analisados globalmente, o método
apresentou erros relativos de hmáx entre -68% a 27%,
erros relativos de Tesvaz entre -78% a 1,9% e valores
de NS entre -0,98 a 0,98. Evidentemente, foram
observadas variações nos resultados das simulações
de evento para evento, decorrentes da simplificação
matemática. Acredita-se que tal fato deve-se às hipóteses simplificadoras adotadas, decorrentes da variação da infiltração e da lâmina armazenada em depressões do solo com o tempo. Essas simplificações
não foram representativas de fenômenos hidrológicos envolvidos, pois não representam os efeitos do
decréscimo da taxa de infiltração em função do
umedecimento do solo e da variação da lâmina inicial armazenada em depressões em eventos consecutivos. O cômputo da variação da umidade no tempo
pode aumentar a precisão das simulações, no entanto deve-se avaliar o benefício decorrente da introdução desse nível de complexidade.
Quando analisadas as simulações para cada
evento individualmente, observam-se resultados
bastante satisfatórios e erros em níveis aceitáveis,
com valores próximos aos observados (NS de até
0,98, com erro de hmáx de -9,3% e erro de Tesvaz de
até 1,9%). Pode-se observar melhores resultados
para níveis de armazenamento maiores, constatando
que houve influência do nível de armazenamento
sobre os erros de hmáx e Tesvaz e valores de NS. Ressalta-se também que os menores registros de nível apresentam os maiores erros de leitura, fato inerente
ao equipamento.
Em contraste com a simplicidade do modelo, observou-se representatividade do complexo

Figura 16 - Níveis de água armazenado na trincheira
observados e validados por PULS para evento
do dia 28/03/2011

CONCLUSÃO
O sistema FVT é complexo e envolve o funcionamento de estruturas de infiltração conectadas.
A simulação representou as etapas de funcionamento do sistema, individualmente ou em conjunto,
como a infiltração nas áreas do filtro gramado, na
vala e na trincheira de infiltração. Além disso, possibilitou determinar as vazões por infiltração, os níveis
e os volumes de armazenamento de água, bem como
os tempos de funcionamento e de esvaziamento das
estruturas conectadas.
Para a modelagem do sistema FVT utilizando o método de PULS foi realizada a adaptação do
modelo para calibração de parâmetros de infiltração. Também foram calibrados os parâmetros de
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la de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo, 2005. 232p.

funcionamento real do sistema e coerência nas curvas de armazenamento de água, demonstrando ser
alternativa para a verificação do dimensionamento e
simulação da operação de estruturas de infiltração.
Para trabalhos futuros e avanços na modelagem do sistema, recomenda-se o monitoramento do
teor de umidade do solo e da interação vala - trincheira na frente de umedecimento do mesmo; modelagem do sistema utilizando métodos de decréscimo da taxa de infiltração e simulações contínuas; e
análise de incertezas das simulações hidrológicas.
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Filter-Grass, Swale And Infiltration Trench Modeling By PULS Method Adapted For Parameters Calibration
ABSTRACT
A full-scale system composed by filter-grass, swale
and infiltration trench (FST) was made and modeled aiming to contribute to research and application of Best Management Practices. Rainwater, inflow and water levels in
the system were measured and used as input to the PULS
method. The infiltration loading rate was assumed constant in time and the storage effect on the flat area was
ignored for both isolated and consecutive storms in order to
simplify modeling. The system was calibrated using the
infiltration loading on the swale (fv) and in the trench area
(fp) as well the depression storages on the filter-grass (hf)
and swale areas (hf). The Nash-Sutcliffe (NS) coefficient,
the storage (hmáx ) and the trench emptying time (Tesvaz)
errors were used for model evaluation, which resulted in
0.65; 11% and 19%, respectively. The validation resulted
in an NS of 0.43, hmáx of 29% and Tesvaz of 36%. The
model simplification may have caused model inaccuracy
for consecutive and long term events. On the other hand,
for simple events the model properly simulated the FST
system operation resulting in an NS of up to 0.98, hmáx
error up to -9,3% and Tesvaz error up to 1.9%.
Key-words: filter - swale - trenches system, best management
practices, modeling, PULS method
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de avaliar e comparar a eficiência de cinco tipos de revestimentos utilizados em áreas
urbanas: solo gramado, solo exposto, blocos de concreto vazados, blocos de concreto maciços e concreto convencional na
redução do escoamento superficial. A pesquisa fundamentou-se em realização de testes experimentais em blocos casualizados,
conduzidos nas parcelas construídas em triplicata para cada tipo de superfície, sob as quais foram realizadas chuvas com
simulador calibrado às intensidades de precipitação de 79mm/h e 121mm/h. Foram avaliados parâmetros hidrológicos por
meio de balanço hídrico a partir da determinação experimental do coeficiente de escoamento superficial e taxa de infiltração
estável, e ainda o controle da umidade inicial nas camadas de solo adjacentes aos revestimentos analisados. Das
alternativas avaliadas, a superfície com grama foi a que apresentou os melhores resultados. Verificou-se que para este
revestimento não houve a geração do escoamento superficial para alguns casos, mostrando o potencial de superfícies cobertas
com vegetação na redução da produção de escoamento superficial. Por outro lado, para a parcela com solo exposto, a geração
de escoamento superficial foi bastante superior à parcela com grama, com coeficiente de escoamento de até duas vezes maior.
O escoamento superficial verificado na superfície de concreto foi na ordem de 90% do volume precipitado, sendo quatro vezes
e meia maior do que o valor apresentado nas superfícies com revestimentos de blocos de concreto maciços. A superfície de
blocos de concreto vazados e blocos de concreto maciços foram eficientes na redução do escoamento superficial corroborando
com os valores apresentados na literatura.
Palavras chave: Pavimentos permeáveis; Redução de escoamento superficial; simulação de chuva.

Tradicionalmente, os projetos e, consequentemente, dispositivos utilizados para a solução dos
problemas de drenagem das águas pluviais são
voltados para a canalização do escoamento. Os
exemplos mais comuns consistem na construção de
galerias subterrâneas e na retificação dos córregos
urbanos. Entretanto, as experiências práticas
comprovaram que estes sistemas não são
sustentáveis. Primeiro, por conduzirem o volume
escoado para outras bacias, o que não resolve
definitivamente o problema das enchentes. E
depois, por sua limitada capacidade em transferir os
volumes precipitados, face ao incremento do
escoamento superficial, ocasionado pela crescente
urbanização.
Nesse sentido, estudos recentes (BRATTEBO, BOOTH, 2003; SCHLUTER, JEFFERIES, 2004;
SCHOLZ, 2006a; SCHOLZ, 2006b) indicam que
uma nova abordagem com relação ao gerenciamento de águas pluviais em ambientes urbanos vem
se consolidando. Assim, conceitos recentes relacionados ao desenvolvimento de sistemas de
drenagem urbana sustentáveis e o uso das chamadas

INTRODUÇÃO
O Brasil e os demais países em desenvolvimento têm apresentado elevadas taxas de crescimento urbano nas últimas décadas. Este fenômeno
tem ocasionado mudanças significativas no ambiente, contribuindo para o comprometimento da qualidade de vida de seus habitantes.
Um dos problemas gerados pelo crescimento das áreas urbanas é a impermeabilização do
solo. Esse processo se caracteriza pela transformação
da cobertura natural do solo através da sobreposição
de telhados, calçamentos, pavimentação asfáltica
entre outros. Tais estruturas impedem que a água
das chuvas alcance o solo, tendo como resultado o
seu escoamento para regiões adjacentes, favorecendo alterações nas fases do ciclo hidrológico.
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de chuvas desenvolvido por Alves Sobrinho et. al.,
(2002), portando bicos modelos Veejet 80.100 com
uma pressão de 32,7kPa. A Figura 1 apresenta o
simulador de chuvas utilizado no estudo.

soluções alternativas ou técnicas compensatórias de
drenagem são destacadas.
Soluções alternativas são aquelas que se
opõem ao conceito de evacuação rápida, proposta
pelo modelo tradicional de drenagem. Seu objetivo
se concentra no controle do escoamento, promovendo o retardamento e a infiltração das águas
pluviais. O termo solução compensatória também é
freqüentemente utilizado na literatura especializada
em função do efeito compensador das soluções
sobre os impactos causados pela urbanização nos
processos hidrológicos.
Dentre os dispositivos que podem reduzir o
escoamento superficial na fonte estão as superfícies
permeáveis. Urbonas e Stahre (1993) definem estes
revestimentos como dispositivos de infiltração que
permitem a infiltração de água através de sua
estrutura, para onde infiltra no solo, podendo sofrer
evaporação ou atingir o aquífero.
Para que as superfícies permeáveis possam
ser utilizadas em ambientes urbanos como alternativa para o controle do escoamento superficial, o seu
comportamento deve ser estudado. Silva et. al.,
(2009) ressaltam que a eficiência dessas soluções
está condicionada às características locais como tipo
de solo, regime de precipitações, topografia,
qualidade das águas de drenagem, dentre outros.
Por esta razão, não é possível simplesmente adotar
os resultados encontrados por outros pesquisadores,
e sim, há a necessidade de se experimentar o
comportamento desses dispositivos para cada região,
de forma a obter resultados que comprovem a
aplicabilidade das soluções para um panorama local.
Neste contexto, o presente trabalho teve o
objetivo de avaliar experimentalmente as superfícies
de solo gramado, solo exposto, blocos de concreto
vazados, blocos de concreto maciços e concreto
convencional na redução do escoamento superficial
direto.

Figura 1 — Simulador de chuvas utilizado nos
testes de infiltração.

INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL
O trabalho foi desenvolvido nas condições
reais de campo sob a ação de chuva simulada em
cinco diferentes tipos de superfícies. A área de estudo está localizada na Universidade Federal de Mato
Grosso, perímetro urbano de Cuiabá, coordenadas
15°36'25.25"S e 56° 3'39.10"O, em solo classificado
como argiloso.
Os testes experimentais basearam-se em
ensaios de infiltração, efetuados com intensidade de
precipitação constante, utilizando-se um simulador

Figura 2 — Esquema da parcela experimental.

O delineamento experimental foi o de
blocos casualizados, recomendado quando não
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houver homogeneidade das condições experimentais, com os tratamentos dispostos em esquema
fatorial 2x5. Foram utilizadas duas intensidades de
precipitação, 79mm/h e 121mm/h, com três ensaios
repetidos em cada uma das cinco superfícies,
totalizando 30 testes experimentais. Cada parcela
experimental possui área de 0,7m² e foi isolada por
um quadro metálico vazado cravado na superfície
avaliada. Na aresta do quadro que recebe o fluxo do
escoamento superficial há uma abertura localizada
que coleta o escoamento superficial e a direciona
para um reservatório. Posteriormente o valor da
lâmina infiltrada é quantificado através da diferença
entre o volume aplicado pelo simulador de chuvas e
volume recolhido no reservatório. A Figura 2
apresenta o esquema das parcelas experimentais.

v.

de compactação do terreno, com 2 % de
declividade.
Solo gramado: foram construídas três parcelas revestidas com grama do tipo esmeralda
com 2 % de declividade.

Nas Figuras 3 (a), (b), (c), (d), (e) é
possível observar os tipos de superfícies construídas
para a realização do estudo.

SUPERFÍCIES ESTUDADAS
O trabalho envolveu o estudo de cinco tipos
diferentes de superfícies: (i) blocos de concreto
vazados; (ii) blocos de concreto maciços; (iii)
concreto convencional; (iv) solo exposto; (v) solo
gramado.
i.

ii.

iii.

iv.

Figura 3 (a) — Blocos de concreto vazados.

Blocos de concreto vazados: foram construídas três parcelas revestidas com blocos de
concreto vazados preenchidas com uma
camada de material granular, (areia) com 4
cm de espessura e declividade longitudinal
de 2 %. O material utilizado é constituído
de blocos de concreto industrializado tipo
bujão com seis centímetros de espessura, o
qual permite a infiltração da água pelo orifício que se forma após a sua instalação.
Blocos de concreto maciços: foram construídas três parcelas revestidas com blocos de
concreto maciços preenchidos com uma
camada de material granular (areia) com 4
cm de espessura e declividade longitudinal
de 2%. O material utilizado é constituído de
blocos de concreto industrializados tipo
prisma com seis centímetros de espessura,
são intertravados de forma a permitir a infiltração da água apenas pelas juntas existentes entre os blocos.
Concreto convencional: foram construídas
três parcelas com blocos de concreto maciços revestidas com concreto convencional,
cimento, areia e brita, com declividade de 2
%.
Solo exposto: foram construídas três parcelas com solo exposto sob condições normais

Figura 3 (b) — Blocos de concreto maciços.

Figura 3 (c) — Concreto convencional.
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na região. O intervalo de tempo entre duas
simulações em uma mesma parcela foi de, no
mínimo 72 horas, de forma a tentar manter
próximas as condições de umidade inicial do solo
entre as simulações.
As intensidades de precipitação utilizadas na
simulação foram definidas a partir de experimentos
prévios sobre as superfícies de concreto, onde foi
possível identificar os valores a serem utilizados.
Para algumas superfícies, sobretudo as de blocos de
concreto vazados, observou-se que precipitações
inferiores a 70 mm/h não produziam escoamento
superficial, provavelmente por esse valor estar
abaixo da capacidade de infiltração final do solo.
Dessa forma, procurou-se utilizar intensidades
maiores
que
permitissem
caracterizar
o
comportamento do escoamento superficial e
infiltração ao longo do tempo para todas as
superfícies estudadas. Ainda, a calibração do
equipamento simulador de chuvas foi determinada
considerando
valores
de
coeficiente
de
uniformidade de Christiansen (CUC) maiores que
90 %. Utilizando tais critérios, dois valores de
precipitação foram estabelecidos, 79 mm/h e 121
mm/h. Soma-se a isto o fato de Moura (2005) e Silva
(2006) terem desenvolvido pesquisas com estas
intensidades de precipitação.
A umidade do solo foi determinada pelo
método padrão da estufa (EMBRAPA, 1997) e os
escoamentos discretizados em intervalos de 2
minutos. A Figura 4 apresenta as curvas da taxa de
infiltração estimadas pelo modelo de Horton e as
curvas dos valores médios de infiltração observados
nas determinações de campo para os cinco tipos de
superfícies estudados nas aplicações de precipitação
de 79mm/h.
A Tabela 1 apresenta as Equações de
Horton ajustadas aos dados obtidos experimentalmente e os Coeficientes de Determinação nas aplicações de intensidade de precipitação de 79mm/h.
A superfície de solo gramado não gerou
escoamento superficial. O longo período sem
chuvas resultou na baixa umidade do solo e,
juntamente com a interceptação vegetal e a baixa
compactação do terreno, contribuíram para que
não houvesse o escoamento superficial nesse tipo de
revestimento.
Assim como observado na superfície
gramada, verificou-se que a superfície com blocos
vazados praticamente não permitiu a geração do
escoamento superficial em experimentos com
intensidades de precipitação de 79mm/h. Como
visualizado na Tabela 3 a taxa de infiltração estável
foi de 78,07mm/h. Caso semelhante foi verificado

Figura 3 (d) — Solo exposto.

Figura 3 (e) — Solo gramado.

As superfícies de blocos de concreto vazados
e blocos de concreto maciços correspondem a dois
tipos de revestimentos aplicáveis em áreas urbanas
consideradas soluções alternativas de drenagem
para a redução do escoamento superficial. As
superfícies revestidas com concreto convencional,
solo exposto e solo gramado foram utilizadas como
referências. Os ensaios realizados com a superfície
de concreto convencional foram efetuados para
permitir a comparação com locais totalmente
impermeabilizados como passeios e estacionamento
de lojas comerciais; o solo exposto para avaliar o
efeito da retirada da cobertura natural sobre o
escoamento superficial no local dos testes; e o solo
gramado, efetuado para avaliar uma situação de préurbanização.

SIMULAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
As simulações ocorreram imediatamente
após a implantação das parcelas. Durante essa etapa,
não foi registrada a ocorrência de eventos chuvosos
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Figura 4 — Taxa de infiltração (Ti) obtida experimentalmente e a partir do ajuste da equação de Horton aos dados
experimentais para os cinco revestimentos estudados utilizando-se intensidade de precipitação de 79 mm/h.

chuvas de 79mm/h com as classes de taxa de
infiltração constante propostas por esse autor,
verifica-se que a taxa de infiltração constante
determinada é baixa. Este fato pode ser explicado
devido à textura argilosa do solo estudado, uma vez
que apresenta taxa de infiltração final baixa a muito
baixa (MORGAN, 2005). Ainda, segundo este autor,
a textura é uma característica que influencia
diretamente na taxa de infiltração.
Os experimentos realizados com superfície
de concreto convencional caracterizaram-se pela
queda brusca na capacidade de infiltração ainda nos
instantes iniciais do teste, representado pela fase
transitória. A taxa de infiltração estável foi de
3,11mm/h. Dessa forma, a superfície de concreto
convencional apresentou valores muito baixos para
a capacidade de infiltração, o que resultou no elevado coeficiente de escoamento superficial. Assim
como observado por (BARBASSA, CAMPOS 2010)
os experimentos realizados deixam bastante claro a
importância das áreas impermeabilizadas e respaldam seu uso na adoção de parâmetro de modelos de
previsão de enchentes.

no trabalho desenvolvido por Moura (2005) que,
utilizando intensidades de precipitação de 84mm/h
por pouco mais de 60 minutos, não observou
geração do escoamento superficial nos experimentos realizados com solo gramado e pavimentos
vazados.
Para os testes de infiltração, com
intensidade de precipitação de 79mm/h, realizados
com superfícies de blocos maciços, nota-se que a
infiltração teve início próximo aos 20 minutos. Após
este período, a infiltração diminui sensivelmente,
possivelmente influenciada pela saturação do solo.
Neste instante, para o ensaio citado, é possível
observar o estágio de transição, o qual decresceu
rapidamente, se estendendo até o término do
ensaio. Deste modo a média da taxa de infiltração
estável (Tie) para as superfícies de blocos de
concreto maciços foi de 48,2mm/h, como
observado na Figura 4.
Reichardt (1990) propôs uma classificação
dos solos a partir da sua taxa de infiltração
constante. Quando comparados os valores de taxa
de infiltração constante encontrados nos ensaios
com superfície de solo exposto para aplicações de
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Tabela 1 — Valores ajustados aos dados experimentais e Coeficientes de Determinação obtidos, 79mm/h
Equação de Horton Ajustada aos Dados Obtidos

Coeficiente de Determinação

Tabela 2 — Valores ajustados aos dados experimentais e Coeficientes de Determinação obtidos, 121mm/h
Equação de Horton Ajustada aos Dados Obtidos

Coeficiente de Determinação

Tabela 3 — Valores médios da taxa de infiltração estável (Tie), coeficiente de escoamento superficial
(C) e umidade inicial (Ui)

Tratamentos
Solo Gramado
Solo Exposto
Blocos Maciços
Blocos Vazados
Concreto

Intensidade de 79mm/h
Tie
Ui
Cesc
(mm/h)
(%)
Be
Be
20,98 Aa
29,15 Bd
0,54 Bb
20,61 Aa
48,20 Bc
0,21 Bc
21,44 Aa
78,07 Ab
0,01 Bd
21,37 Aa
3,11 Aa
0,90 Aa
21,22 Aa

Intensidade de 121mm/h
Tie
Ui
Cesc
(mm/h)
(%)
96,30 Aa
0,15 Ae
21,72 Aa
42,85 Ab
0,62 Ab
21,00 Aa
48,71 Bb
0,55 Ac
21,90 Aa
84,00 Ac
0,23 Ad
21,80 Aa
6,01 Ad
0,92 Aa
21,57 Aa

O uso de letras maiúsculas e minúsculas serve para diferenciar as comparações das médias observadas. Neste caso, utilizou-se
letra maiúscula para comparar a significância estatística entre as aplicações de intensidades de precipitação para os mesmos
tratamentos. A letra minúscula compara os tratamentos para a mesma aplicação de intensidade. Portanto, médias seguidas de
mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5%.

Com relação aos experimentos realizados
com aplicações de 121mm/h, percebe-se que a
superfície gramada mostrou ser a melhor alternativa
para o controle do escoamento superficial,
apresentando valor de taxa de infiltração estável de
96,30mm/h. Este fato indica um comportamento
bastante favorável com relação ao controle na
produção do escoamento superficial, mesmo em
eventos críticos de precipitações.
As simulações realizadas com blocos de
concreto vazados sob intensidades de 121mm/h
mostraram taxa de infiltração estável de
84,00mm/h. Nesse sentido, ficou evidente que a
característica deste tipo de superfície é apresentar
uma taxa de infiltração estável maior do que a da
superfície de blocos maciços, o que pôde ser
observado em todos os ensaios realizados,
independente da intensidade de precipitação
aplicadas.

As Tabelas 1 e 2 apresentam a equação de
Horton ajustada aos valores médios observados nas
determinações de campo para os cinco tipos de
revestimentos estudados para aplicações de
precipitação de 79mm/h e 121mm/h, respectivamente. Em geral, o modelo de Horton ajustou-se
bem aos revestimentos estudados, apresentando
valores satisfatórios de coeficiente de determinação
(R² ≥ 0,90) e todos os parâmetros do modelo foram
significativos em nível de 5 % de probabilidade.
Dentre os tipos de superfícies analisadas,
pode-se destacar a de concreto convencional, na
qual os valores observados menos se distanciaram da
curva de ajuste do modelo de Horton quando
comparados aos dados experimentais, resultando no
maior valor de coeficiente de determinação (R² =
0,97). Os valores de coeficiente de determinação
elevados indicam que a pequena proporção da
variância dos dados deveu-se aos erros presentes na
estimativa dos parâmetros do modelo.
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Figura 5 — Taxa de infiltração (Ti) obtida experimentalmente e a partir do ajuste da equação de Horton aos
dados experimentais para os cinco revestimentos estudados utilizando-se intensidade de precipitação de 121mm/h.

Figura 6 — Coeficiente de escoamento nos revestimentos estudados.
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gerado, o que corresponde a 0,79mm, enquanto que
na superfície de blocos maciços o escoamento não
superou 21% do volume precipitado, representando
18,96mm nos ensaios realizados. Para os testes
realizados nas simulações com intensidades de
precipitação de 121mm/h o coeficiente C obtido foi
de 0,23 para os blocos vazados e 0,55 nos blocos
maciços. Estes valores mostram um melhor
desempenho de ambos em relação ao revestimento
convencional de concreto e reforçam a eficiência de
estruturas de infiltração na redução de escoamento
superficial na fonte.
As simulações realizadas com o concreto
convencional foram as que apresentaram os maiores
valores de escoamento superficial. Notou-se que o
aumento
foi
excessivo
em
relação
ao
comportamento das demais superfícies analisadas.
Em geral, para os testes realizados com superfícies
de concreto convencional foi observado que mais de
90% do volume precipitado teve como
consequência o escoamento superficial. Este valor
está na faixa típica sugerida por Tucci (2000), o qual
descreve valores para algumas superfícies, dentre as
quais citam-se revestimentos de concreto e asfalto,
que variam de 0,9 a 0,95.
A superfície de solo exposto apresentou
escoamentos superficiais maiores em relação aos da
superfície gramada. O coeficiente de escoamento foi
de 0,54 para intensidade de 79mm/h e 0,62 para
121m/h, o que resultou no incremento de 75,80 %
em relação à superfície gramada para a aplicação de
121mm/h. Este fato mostra o efeito da retirada da
vegetação e a compactação do solo na geração do
escoamento superficial pode causar. No trabalho
desenvolvido por Silva (2006), o qual simulou
precipitação de 120mm em solo exposto em um
período aproximado de 40 minutos, os valores
obtidos para o escoamento superficial variaram de
0,57 a 0,63. Nesse sentido, os resultados obtidos no
presente trabalho se assemelham aos trabalhos
reportados na literatura realizados com solos de
mesma classe textural.
Os valores médios de taxa de infiltração
estável (Tie), coeficiente de escoamento (Cesc), e
umidade inicial (Ui) estão apresentados na Tabela
3, conforme as intensidades de precipitação (Ip)
aplicadas.
Flanangan et al. (1988) pesquisaram, por
intermédio de um simulador de chuvas, o efeito de
várias intensidades de precipitação na infiltração, no
escoamento superficial e na erosão, tendo
constatado que os resultados obtidos foram influenciados pelas umidades iniciais presentes nos solos
que receberam as precipitações artificiais.

Para as parcelas de solo exposto a taxa de
infiltração estável foi de 42,85mm/h. De acordo
com a classificação de Reichardt (1990), as
mensurações realizadas para a esta variável foram
baixas. Para as avaliações com os blocos maciços a
taxa de infiltração estável foi de 48,71mm/h, e assim
foi o comportamento que mais se aproximou
daquelas apresentadas pelo solo exposto.
A Figura 6 mostra graficamente os
resultados obtidos para o coeficiente de escoamento
nas superfícies estudadas com aplicações de chuvas
simuladas para intensidades de 79mm/h e
121mm/h.
Os resultados observados na Figura 6
mostraram que, em geral, os coeficientes de
escoamento foram maiores para as simulações com
as precipitações de maior intensidade. Dentre as
superfícies estudadas, o desempenho da superfície
gramada se destacou com relação à redução da
geração do escoamento superficial. Para os testes
realizados com intensidade de precipitação de
79mm/h não houve geração de escoamento
superficial, e nas simulações feitas com intensidades
de precipitação de 121mm/h o coeficiente de
escoamento foi de apenas 0,15.
Por outro lado, dentre os revestimentos
estudados, o concreto convencional foi a superfície
que apresentou o maior coeficiente de escoamento
superficial. Os valores médios obtidos foram de 0,90
e 0,92. Resultado semelhante foi obtido por Araújo
et. al. (2000) no qual o autor verificou coeficiente
de escoamento superficial de 0,95. Portanto, nas
simulações efetuadas em módulos de concreto
convencional praticamente toda chuva gerou
escoamento superficial, com acréscimo de até 60%
no coeficiente de escoamento, em comparação com
a simulação em solo exposto. Este resultado, assim
como observado por (GARCIA; PAIVA, 2006),
mostra a potencialidade de crescimento das cheias
urbanas em função de uma utilização intensa deste
tipo de cobertura.
Para o coeficiente de escoamento nas
superfícies de blocos vazados e blocos maciços,
ambos apresentaram resultados satisfatórios ao se
tratar de controle do escoamento superficial para as
intensidades de precipitação de 79mm/h, sendo
que as parcelas referentes aos blocos vazados se
destacaram pela eficiência nesse quesito. Nas
simulações de chuva artificial com simulador para
estas superfícies praticamente não ocorreu
escoamento superficial. O pequeno escoamento
gerado foi provavelmente devido ao arremate de
concreto junto à face coletora do quadro metálico.
Verificou-se que apenas 1% de escoamento foi
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tensidade de precipitação de 121mm/h, o coeficiente de escoamento foi de 0,62 o que correspondeu a
um aumento de 4,1 vezes em relação à geração do
escoamento superficial observado na superfície
gramada, para a mesma intensidade. De certa forma, esses resultados mostraram os impactos causados pela retirada da vegetação natural do solo sobre
o volume de escoamento superficial gerado durante
eventos chuvosos, reforçando a importância da manutenção de áreas verdes em locais destinados à
urbanização e a necessidade de buscar alternativas
de revestimento do solo que minimizem esses impactos. De maneira geral, a taxa de infiltração estável foi classificada como baixa para a superfície de
solo exposto, sendo de 29,15mm/h nos testes realizados com intensidades de precipitação de 79mm/h
e 42,85mm/h para os testes com 121mm/h. Estes
resultados corroboram com os dados descritos por
Sartori et. al., (2005), na classificação hidrológica de
solos Grupo D, o qual compreende os solos que
possuem alto potencial de escoamento, tendo uma
taxa de infiltração muito baixa, principalmente solos
argilosos com alto potencial de expansão.
Nos experimentos realizados com parcelas
de concreto convencional foi possível observar a
magnitude do impacto que a impermeabilização do
solo em ambientes urbanos pode causar. Com valores na ordem de 90%, praticamente todo o volume
precipitado escoou superficialmente. Assim, o coeficiente de escoamento chegou a ser 90 vezes maior
do que o valor apresentado nas superfícies de blocos
de concreto vazados e 4,3 vezes maior do que o valor
apresentado nas superfícies com revestimentos de
blocos de concreto maciços. Pode-se observar a partir destes resultados que o aumento da vazão máxima em uma bacia hidrográfica está diretamente
relacionada com a impermeabilização do solo e da
ocupação da bacia pela população, o que pode implicar em alterações que resultam no aumento da
frequência e magnitude das cheias dos rios urbanos,
na redução da recarga dos aquíferos subterrâneos e
no aumento da velocidade de escoamento durante
os eventos de cheia.
Como relação ao revestimento com a superfície de blocos de concreto maciços, os experimentos mostraram que, apesar da pequena área disponível para infiltração, esse tipo de aplicação pode contribuir para a redução do escoamento superficial
gerado. A taxa de infiltração estável foi de
48,20mm/h e os coeficientes de escoamento estimados não superaram 0,21 nas simulações de chuvas
com intensidade de precipitação de 79mm/h. Para
as simulações realizadas com intensidade de
121mm/h a taxa de infiltração estável foi de

Por esta razão, a análise estatística realizada
para os dados de umidade inicial foi efetuada com o
objetivo de constatar a eficiência da metodologia
empregada, de modo a conferir condições
equivalentes de umidade inicial para os tratamentos
estudados. Ao analisar os dados da Tabela 3,
observa-se que não houve diferença estatística
significativa entre os tratamentos analisados a 5% de
significância pelo Teste de Tukey (p = 0.000).
Em função destes resultados, pode-se
considerar que a umidade do solo antecedente às
chuvas simuladas aplicadas não consistiu fonte de
variação no presente estudo, no que confere a
infiltração de água no solo e, por conseguinte, no
escoamento superficial.
Observou-se ainda que, de acordo com o
Teste de Tukey em nível de 5% de significância, a
taxa de infiltração estável, tempo de empoçamento e
coeficiente de escoamento diferem de todos os
tratamentos para os testes aplicados com
intensidades de precipitação de 79mm/h. Dessa
forma, as características hidráulicas dos revestimentos estudados foram preponderantes para o comportamento quanto à quantidade de água infiltrada,
início do escoamento superficial e quantidade de
água escoada.
Por outro lado, os resultados dos testes
realizados com intensidade de precipitação de
121mm/h mostraram que os valores da taxa de
infiltração estável não apresentaram diferença
estatística entre solo exposto e blocos maciços. O
coeficiente de escoamento diferiu estatisticamente
entre todas as superfícies estudadas.
Com relação às intensidades de precipitação
aplicadas, os valores de taxa de infiltração estável
para solo gramado e solo exposto variaram em
função da intensidade de precipitação aplicadas.

CONCLUSÃO
Das alternativas avaliadas, a superfície com
grama foi a que apresentou os melhores resultados.
Para essa aplicação, não houve a geração do escoamento superficial nas simulações de chuvas com
intensidade de precipitação de 79mm/h. Para todos
os testes realizados com intensidade de 121mm/h o
coeficiente de escoamento foi de apenas 0,15, mostrando o potencial de superfícies cobertas com vegetação na redução da produção de escoamento superficial.
Por outro lado, para a parcela com solo
exposto nas aplicações de chuva simulada com in-
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Ambiental, Campina Grande, Volume. 6, n.2, p.337344.

48,71mm/h e coeficiente de escoamento de 0,55.
Na prática esses requisitos podem ser satisfatórios,
por exemplo, em passeios e praças, localizados em
áreas planas, onde é previsto apenas o tráfico de
pedestre.
As superfícies com blocos vazados se
mostraram bastante eficientes para situações de
intensidade de precipitação de 79 mm/h, em que
foram observadas a geração significativa do
escoamento superficial de apenas 1% do volume
precipitado. Para as aplicações com intensidades de
precipitação de 121 mm/h o coeficiente de
escoamento foi de 0,23, o que corresponde ao
incremento de apenas 1,53 vezes na geração do
escoamento superficial em comparação a superfície
gramada. Portanto, tais resultados reforçam a
eficiência deste tipo de estrutura de infiltração na
redução de escoamento superficial feita na fonte.
Em geral, o comportamento da infiltração
mostrou-se rápido no início, decrescendo
posteriormente em todos os revestimentos
independente da intensidade de precipitação. Esse
padrão é corroborado pelo modelo de infiltração
proposto por Horton (1933), pois este indica que a
infiltração inicial é alta e decresce exponencialmente com o passar do tempo, tornando-se praticamente
constante após uma a três horas de chuva (curva
assintótica). O padrão e a dinâmica hidráulica das
superfícies estudadas apresentaram significativa
variação estatística entre si, sendo esta uma das
principais responsáveis por diferentes respostas na
capacidade de infiltração de água e, por conseguinte, do coeficiente de escoamento superficial.
Outro fator importante para a diferença significativa
na capacidade de infiltração e a geração do
escoamento superficial foi quanto ao aumento da
intensidade de precipitação, que pôde ser observado
nos revestimentos de solo gramado e solo exposto.
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Study Of The Reduction Of Direct Surface Runoff
On Permeable Surfaces
ABSTRACT
The main goal of this paper is to evaluate and
compare the efficiency of five kinds of urban covering:
grassy ground, unprotected soil, hollow concrete blocks,
massive concrete blocks and conventional blocks in direct
surface runoff reduction. This research was based on
performing experimental tests in randomized blocks
running triplicate built parcels for each kind of surface,
where tests were done with calibrated simulator rain at
79mm/hour and 121mm/hour precipitation intensity. The
hydrologic parameters were evaluated by a water balance
based on the experimental order of the surface runoff ratio
and stable infiltration rate, and also the initial humidity
control on the soil layers close to the analyzed coverings.
Among the analyzed options, the grassy ground presented
the best results. It was noticed that on this covering there
was no surface runoff, in some cases demonstrating the
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RESUMO
A bacia hidrográfica do alto Rio Negro, BARN, (3454 km2) localiza-se entre o Planalto Norte Catarinense e o Primeiro Planalto Paranaense. O estudo dos componentes dos fluxos de massa e energia entre a superfície e a atmosfera pode
permitir verificar a influência do uso e cobertura do solo no clima da região. O objetivo do presente trabalho foi mapear o
saldo de radiação (Rn) através do Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL), na BARN, utilizando imagens do
sensor Advanced Spaceborne Thermal and Emission Radiometer (ASTER). O SEBAL foi implementado com dados de uma
estação meteorológica e cinco cenas do ASTER. Para análise do Rn foram selecionados polígonos (amostras representativas)
de classes de uso e cobertura do solo da bacia. A classe água apresentou o maior valor médio de Rn (610 W m-2). As áreas de
vegetação mais densa apresentaram elevado Rn (532 W m-2 para reflorestamento e 526 W m-2 para floresta nativa), juntamente com o solo exposto escuro (498 W m-2). As classes de agricultura e pastagem apresentaram valores intermediários de
444 W m-2 e 451 W m-2, respectivamente. Observam-se os menores valores médios para as áreas de solo exposto claro e áreas
urbanas (404 e 429 W m-2, respectivamente), correspondendo às áreas com maior perda de energia por reflexão e emissão.
Palavras-chave: Saldo de radiação, SEBAL, ASTER, uso e cobertura do solo, bacia do alto Rio Negro.

Neste sentido, o SEBAL (Surface Energy Balance Algorith for Land), proposto por Bastiaanssen et
al. (1998), possibilita o cálculo do balanço de energia na superfície na forma distribuída. Ele tem como
base a relação entre as radiâncias do espectro do
visível, do infravermelho próximo e termal. Pode ser
aplicado em áreas com grande contraste hidrológico, desde sistemas agrícolas homogêneos a bacias
hidrográficas (sistemas heterogêneos). Este algoritmo estima a evapotranspiração como um residual do
balanço de energia à superfície, calculando Rn como um dos parâmetros de entrada (BASTIAANSSEN et al., 1998; FOLHES et al., 2009).
O SEBAL vem sendo aplicado em diversas
regiões do mundo, especificamente em bacias hidrográficas por Bastiaanssen (2000), Bastiaanssen &
Bandara (2001), Mohamed et al. (2004), Teixeira et
al. (2009), Karatas et al. (2009) e Gomes et al. (2009)
com a utilização de imagens Landsat. Apesar de a
teoria do SEBAL ter sido desenvolvida independente do tipo de imagem de satélite utilizada, Allen et
al. (2002) apresentam sua base teórica para utilização de imagens do satélite Landsat 5 e 7. Entretanto,
atualmente o algoritmo tem sido testado utilizando
sensores com diferentes resoluções. Segundo French
et al. (2005), o uso de dados do sensor Advanced
Spaceborne Thermal and Emission Radiometer (ASTER)

INTRODUÇÃO
Dentre os processos físicos na superfície
terrestre, o saldo de radiação (Rn) é de fundamental importância na redistribuição de umidade e calor
na baixa troposfera, visto que é o principal responsável pelo aquecimento do solo e do ar, bem como
pela evapotranspiração (PEREIRA et al., 1997; SILVA et al., 2005).
Diversos equipamentos convencionais, como saldo-radiômetros, medem o saldo de radiação
in loco, com boa precisão. No entanto, estes equipamentos resultam em medidas pontuais desta variável
do balanço de energia, sendo representativas somente para pequenas áreas, sujeitas a condições
semelhantes, localizadas no entorno da medição (di
PACE et al., 2008). Quando é necessária a determinação da distribuição espacial do Rn de áreas com
características heterogêneas, técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto apresentam-se
como uma alternativa apropriada.
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brange os municípios de Mafra, Rio Negrinho, Itaiópolis, São Bento do Sul e Campo Alegre. No Estado
do Paraná (PR), compreende as cidades de Rio Negro, Tijucas do Sul, Agudos do Sul e Piên (Figura 1).

com resolução espacial entre 15 e 90 m, em combinação com modelos que simulam transferência de
energia, pode estimar detalhadamente os fluxos de
energia de grandes áreas. Em adição, os autores
afirmam que as imagens ASTER são capazes de detectar e discriminar variações na temperatura da
superfície, emissividade, densidade de vegetação e
albedo correspondentes a diferentes usos e coberturas do solo, assim como, reduz problemas de mistura
espectral dos pixels. Para Santos et al. (2010), essas
imagens aplicadas ao SEBAL, podem resultar em
dados dos componentes relacionados à troca de
radiação e energia entre atmosfera e superfície com
adequada precisão e representação espacial. Apesar
de a maioria dos estudos até o momento ter aplicado o SEBAL com imagens Landsat, alguns autores
utilizaram imagens ASTER (e.g. HAFEZZ et al., 2002;
FRENCH et al., 2005; WANG et al., 2005; SANTOS et
al., 2010). Desta forma, estudos que envolvam a
utilização de sensores com melhor resolução espacial para estimar os componentes do balanço de energia são de grande importância para melhorar a
precisão na estimativa de seus componentes.
A bacia hidrográfica do alto Rio Negro, região sul brasileira, possui mais de 50% de sua área
coberta por Floresta Ombrófila Mista. No entanto, o
restante da área é caracterizado por intensas atividades agrícolas e florestais (plantio de espécies exóticas). Visto a mudança expressiva do uso e cobertura do solo da bacia nas últimas décadas, existe uma
demanda quanto à compreensão do comportamento dos fluxos de massa e energia entre a superfície e
a atmosfera. Isso permitirá estudar a influência dessas mudanças no clima da região. Em adição, a
quantificação mais precisa do Rn pode auxiliar na
estimativa da evapotranspiração espacial da bacia, e,
consequentemente, no gerenciamento de seus recursos hídricos.
O objetivo do presente trabalho foi mapear
o saldo de radiação através do algoritmo SEBAL, na
bacia hidrográfica do alto Rio Negro, por meio de
imagens do sensor ASTER.

P

Santa Ca-

Figura 1 - Localização da bacia do alto Rio Negro.

Segundo a classificação de Köppen, a BARN
está totalmente inserida em clima Cfb. As cidades
que abrangem a BARN estão inseridas na zona agroecológica 3B — Planalto Norte Catarinense. Esta
zona apresenta como principais características climáticas uma temperatura média variando entre 15,5
e 17,0 °C, com a máxima entre 24,0 e 26,6°C e mínima entre 10,8 e 11,8°C; a insolação total anual
varia de 1.413 a 1.613 h ano-1; a precipitação total
anual varia de 1.360 a 1.670 mm ano-1, com o total
anual de dias de chuva entre 138 e 164 dias; a umidade relativa do ar pode variar de 80,0 a 86,2% (E-

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A área de estudo é a bacia hidrográfica do
alto Rio Negro (BARN) (aproximadamente 3454
km2), localizada no Planalto Norte Catarinense e no
Primeiro Planalto Paranaense, entre as longitudes
49°55’27”O e 48°56’07”O e as latitudes 26°42’14”S e
25°55’32”S. Em Santa Catarina (SC), esta bacia a-
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relativa e temperatura do ar, adquiridos em escala
horária da estação Lapa (latitude de 25047’00”S e
longitude de 49045’58”O).

PAGRI/CIRAM, 2009). A BARN localiza-se em área
com vegetação primária predominantemente de
Floresta Ombrófila Mista (FOM) e algumas áreas de
campos de altitude. A FOM, também conhecida
como Floresta de Araucária, originalmente cobria
42,5% da área total do Estado de SC, correspondendo a sua maior cobertura vegetal (Santa Catarina, 2002).
Materiais
Para o pré-processamento das imagens foi
utilizado o software Environment for Visualizing Images
(ENVI) 4.2, e, para a implementação do SEBAL, o
ERDAS IMAGINE Professional 11.0. O software ArcGIS
9.3.1 foi utilizado para extração das informações
estatísticas dos resultados do SEBAL e para a confecção dos layouts dos mapas apresentados.
As imagens utilizadas para a estimativa do
Rn foram obtidas com o sensor ASTER. Esse sensor
captura imagens da Terra, com resolução temporal
de 16 dias, em 14 bandas espectrais que abrangem
os comprimentos de onda do visível e infravermelho
próximo (resolução espacial de 15 m), infravermelho de ondas curtas (resolução espacial de 30 m) e
infravermelho termal (resolução espacial de 90 m).
Para cobertura de toda a área da BARN
foram necessárias cinco cenas do ASTER, sendo
duas obtidas no dia 22 de abril de 2006 e três no dia
13 de abril de 2006, que foram selecionadas em
função de serem as mais recentes obtidas para a área
de estudo e com mínima cobertura de nuvens (Figura 2).
As cenas do sensor ASTER foram adquiridas
em nível de processamento L1B, com pixels em
valores de radiância. Em adição, foram adquiridas
imagens de temperatura da superfície através da
plataforma de dados on line do NASA Land Processes
Distributed Active Archive Center (LP DAAC),
USGS/Earth Resources Observation and Science (EROS)
Center, Sioux Falls, South Dakota.
Para o georreferenciamento das imagens e
elaboração do modelo digital de elevação (MDE)
foram utilizados dados vetoriais de cartas topográficas digitais. As cartas foram obtidas gratuitamente
por meio da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), projeção Universal Transversa de Mercator, datum SAD69 e fuso 22S. Os dados digitais são originados de
cartas topográficas em escala 1:50.000.
Os dados meteorológicos para a implementação do SEBAL foram obtidos gratuitamente do
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e referemse à radiação solar, velocidade do vento, umidade

Figura 2 - Composição 231 das cenas ASTER.

Pré-processamento das imagens ASTER
Para estimar o R , primeiramente foi realizado o tratamento das imagens do sensor ASTER,
que incluiu as etapas de georreferenciamento, calibração radiométrica e correção atmosférica.
O georreferenciamento foi feito com base
em coordenadas x e y dos vetores de estradas municipais e intermunicipais, obtidos das cartas topográficas digitais que cobrem a BARN. A qualidade do
georreferenciamento foi avaliada pelo total da raiz
quadrada da média dos erros (RMS - total root mean
square) e, visualmente, por meio da sobreposição dos
vetores nas cenas georreferenciadas.
As cenas do ASTER, em nível L1B, foram
convertidas para valores de reflectância da superfície
e corrigidas dos efeitos atmosféricos causados pela
absorção e pelo espalhamento molecular e de partículas. Esses procedimentos foram feitos no módulo
Fast Line of Sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH). O FLAASH incorpora o modelo
físico de transferência radiativa moderate spectral resolution atmospheric transmitance algorithm-4 (MODTRAN4) para caracterizar a atmosfera e eliminar
efeitos causados por partículas de vapor d'água,
aerossol e gases (ozônio, dióxido de carbono, dentre
outros). Os dados de entrada requeridos pelo mode-
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onde α
é o albedo da superfície (adimensional);
R ↓ é a radiação de onda curta incidente (W m-2);
R ↓ é a radiação de onda longa incidente (W m-2);
R ↑ é a radiação de onda longa emitida (W m-2); e ε
é a emissividade da superfície (adimensional).

lo consistiram das coordenadas geográficas do centro da cena, altitude do sensor, altitude média do
terreno e data e horário de aquisição da imagem.
Estimativa do saldo de radiação (

)

Em função da diferença de datas das cenas
ASTER, adquiridas para cobrir toda a BARN, fez-se
necessária a criação de dois mosaicos das imagens.
Assim, foi feito um mosaico com as imagens de 13
de abril e outro com as de 22 de abril de 2006. A
metodologia do SEBAL foi então aplicada para cada
mosaico, utilizando as informações da estação meteorológica e do arquivo de cabeçalho das imagens,
conforme a Tabela 1.

O albedo foi calculado pelo método proposto por Liang (2000), que adota para o sensor ASTER
a equação:

13/04/2006 22/04/2006
46,09217

43,30798

21,0

17,7

Temperatura do ar no horário próximo ao de passagem do satélite
(oC)
Temperatura mínima do ar (oC)

11,2

11,4

Temperatura máxima do ar (oC)

26,2

23,1

Umidade realtiva mínima do ar (%)

39

31

Umidade realtiva máxima do ar (%)

100

100

Velocidade do vento no horário
próximo ao de passagem do satélite
(m s-1)

0,6

1,3

Radiação solar instantânea próxima
ao horário de passagem do satélite
(W m-2)

594

617

Radiação de ondas curta incidente
(média diária) (W m-2)

235

229

R

R

1

α

↓

R

↓

R

↑

1

ε R

↓

S ∙ cos θ ∙ dr ∙ τ

1

(3)

(4)

0,033 cos

0,75

τ

(5)

2 ∙ 10

∙z

(6)

onde z é modelo digital de elevação (m). O MDE foi
elaborado pelo método de interpolação linear que
utiliza uma rede triangular irregular (TIN- Triangulated Irregular Network) e um polinômio de primeiro
grau para interpolar os valores de altitude. Os dados
de altitude utilizados para a elaboração do MDE
foram obtidos das curvas de nível e pontos cotados
das cartas topográficas digitais.
O valor de R ↑ foi calculado pela equação de
Stefan-Boltzmann:

(1)

R

0,551ρ

onde DJ é o dia sequencial do ano.
A transmitância atmosférica foi calculada
por:

onde R é o saldo de radiação (W m-2); R é o saldo
de radiação de ondas curtas (W m-2) e; R é o saldo
de radiação de ondas longas (W m-2). Esta forma
pode ser escrita como:
R

↓

dr

R

0,324ρ
0,0015

onde S é a constante solar (1367 W m-2); cos θ é o
cosseno do ângulo zenital solar, calculado utilizando
o ângulo de elevação solar disponível no arquivo de
cabeçalho da imagem; dr é o inverso do quadrado
da distância relativa Terra-Sol (adimensional); e τ
é a transmitância atmosférica (adimensional).
O termo dr é expresso por:

O valor de R foi calculado por meio do balanço de energia da superfície, dado pela diferença
entre a radiação solar e termal, incidente e refletida
ou emitida da superfície:
R

0,335ρ
0,367ρ

são as reflectâncias da superfície corrionde a
gidas dos efeitos atmosféricos em cada banda do
ASTER, obtidas no modelo FLAASH.
A radiação de onda curta incidente corresponde ao fluxo de radiação que chega à superfície
direta e difusamente. Esta foi calculada considerando condições de céu livre de nuvens:

Tabela 1 - Informações da estação meteorológica e do
arquivo de cabeçalho das imagens.
Data
Informação
Ângulo de elevação solar (o)

0,484ρ
0,305ρ

α

(2)

R
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↑

ε ∙σ∙T

(7)
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onde ε é a emissividade da atmosfera (adimensional); e T é a temperatura do ar (K). ε foi calculada
de acordo com Allen et al. (2002), que adotam a
equação:

onde σ é a constante de Stefan-Boltzman (5,67 x 10-8
W m-2K-4); e T é a temperatura da superfície (K). A
temperatura da superfície corresponde à imagem de
temperatura fornecida pela NASA.
O valor de ε foi calculado por equações
empíricas, sugeridas por Allen et al. (2002). Para
tanto, foram considerados dois índices de vegetação:
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e Leaf
Area Index (LAI).
Quando NDVI > 0 e LAI < 3, utilizou-se:
0,95

ε

0,01 ∙ LAI

ε

(8)

R

onde ρ e ρ são as reflectâncias da superfície corrigidas dos efeitos atmosféricos referentes às bandas 2
(vermelho visível) e 3 (infravermelho próximo),
respectivamente.
Para cálculo do LAI, primeiramente foi necessário gerar o índice de vegetação ajustado ao solo
(Soil Adjusted Vegetation Index - SAVI), que é adimensional. Este índice visa minimizar os efeitos do solo a
partir do NDVI, de modo que o impacto da umidade
do solo seja reduzido, e foi calculado por:

R

(10)

,

↓

ε ∙σ∙T

α

R

↓

110τ

(14)

37,586d ω senφsenδ

cosφcosδsenω (15)

Para a análise dos resultados do SEBAL foram extraídas informações de polígonos (amostras)
de classes representativas de uso e cobertura do solo
para a BARN. Sendo elas: água (rios, lagos naturais e
artificiais, entre outros), solo exposto claro (solo
descoberto em época de preparo para o plantio e
estradas sem pavimentação), solo exposto escuro
(áreas com plantios recentes e solo preparado para
plantio), área urbana (áreas construídas e estradas
pavimentadas), floresta nativa (Floresta Ombrófila
Mista, em diferentes estágios de desenvolvimento e
de regeneração), reflorestamento (plantios de pinus
em diferentes idades crescimento), agricultura (diferentes tipos de culturas anuais).
A Tabela 2 mostra os valores mínimo, máximo, médio e coeficiente de variação dos principais
parâmetros utilizados no cálculo do Rn. Para o al-

(11)

O valor de RL↓ também foi calculado pela
equação de Stefan-Boltzmann:
R

1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

,

,

(13)

em que δ é a declinação solar (rad); ω ângulo horário do pôr do sol (rad); e φ é a latitude (rad).

onde L é o fator de ajuste ao solo. Para o L foi adotado 0,5 que, segundo Ponzoni & Shimabukuro
(2010), corresponde ao valor ideal para vegetação
de densidade média. Como nas imagens há áreas de
vegetação densa representativas, mas também de
solo exposto, optou-se pela escolha de um valor
intermediário. Por fim, o LAI foi estimado com base
em Allen et al. (2002):
LAI

,

onde R
é o saldo de radiação médio diário (W
é a radiação de ondas curtas incidente
m-2); R ↓
(W.m-2), obtida pela média da radiação medida na
estação meteorológica; e τ é a transmissividade da
atmosfera. Para obtenção do saldo de radiação em
foi, por fim, multiplicado por
MJ m-2 dia-1, R
0,0864.
τ é a razão entre a radiação solar global
diária (radiação média de ondas curtas que chega à
superfície, medida na estação) e a radiação solar no
topo da atmosfera (R ), que foi estimada pela Lei
de Lambert:

(9)

SAVI

lnτ

Em função da importância da aplicabilidade
de R em escala diária (e.g. como dado de entrada
em diferentes métodos de estimativa da evapotranspiração), o mesmo foi estimado segundo de Bruin
(1987):

Para LAI > 3, o valor para ε0 foi adotado como 0,98. No caso específico da água, quando NDVI <
0, ε adotado foi de 0,985.
O NDVI foi calculado pela normalização da
diferença entre os valores de reflectância das bandas
do vermelho visível e infravermelho próximo:
NDVI

0,85

(12)
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e maior albedo. Isto favorece uma maior perda de
radiação para a atmosfera e, consequentemente, um
menor armazenamento desta. Estas áreas corresponderam à área urbana, com média de 137 W m-2 e
solo exposto claro, com 129 W m-2. Solo exposto
escuro, água, floresta nativa e reflorestamento tiveram comportamento oposto e apresentaram menor
perda de radiação de ondas longas. Estas áreas obtiveram média de 120, 108, 103 e 96 W m-2. Agricultura e pastagem apresentaram os valores médios de
128 e 126 W m-2, respectivamente.
A Tabela 3 e a Figura 3 mostram a análise
estatística e a distribuição espacial do R da BARN
para o momento de aquisição da imagem de satélite.
Observa-se que, para cada classe de uso e cobertura
do solo, a mediana está muito próxima sua média.
Portanto, considera-se que os valores das médias são
representativos da tendência de comportamento do
R . Os valores de CV indicam que as áreas mais homogêneas foram a água, a floresta nativa e o reflorestamento. As regiões com maior CV representam
as áreas com maior mistura espectral dos pixels e
maior amplitude de valores de R , abrangendo a
agricultura, pastagem, solo exposto claro e a área
urbana.
Dentre todas as classes de uso e cobertura
do solo, a água apresentou o maior valor médio de
R (610 W m-2) (Tabela 3). Este comportamento
está dentro do esperado, visto que essas áreas possuem os menores valores de albedo, refletindo uma
menor porcentagem da radiação de ondas curtas,
que, em conjunto com uma menor perda por radiação de ondas longas em função de apresentarem as
menores temperaturas, favorece a disponibilidade
da energia na forma de saldo de radiação.
Na Figura 3 os pixels em tons de cinza mais
claros correspondem predominantemente às áreas
de vegetação mais densa. Estas, apresentaram os
maiores valores médios de R (532 W m-2 para reflorestamento e 526 W m-2 para floresta nativa). A classe de solo exposto escuro também apresentou R
elevado (498 W m-2), devido ao maior conteúdo de
umidade no solo Os valores intermediários, em tom
de cinza escuro são, em média, 444 W m-2 para agricultura e 451 W m-2 para pastagem.
Na Tabela 3, observam-se os menores valores médios para as áreas de solo exposto claro e
áreas urbanas (404 e 429 W m-2, respectivamente),
que apresentam-se predominantemente em, tom de
cinza escuro na Figura 3. Estas classes possuem características opostas a dos corpos hídricos, correspondendo às áreas com maior perda de energia por
reflexão e emissão.

bedo, as diferentes classes seguiram uma tendência
normal em relação ao comportamento espectral dos
alvos. Os menores valores foram observados para a
água, seguida das áreas de vegetação e, por fim, os
valores mais altos para áreas de solo exposto. O solo
exposto escuro apresentou um albedo médio de
0,15, indicando, por exemplo, a presença de vegetação em estágio inicial de desenvolvimento ou solo
preparado para plantio. Áreas de agricultura e pastagem obtiveram valores próximos de 0,23 e 0,22,
respectivamente. Estes são valores mais elevados do
que os das áreas com vegetação mais densa e de
porte maior, como floresta nativa (0,15) e reflorestamento (0,14).
As regiões de vegetação densa resultaram
em SAVI mais elevados. Assim, o SAVI variou de 0,33
a 0,74, com média de 0,54 para floresta nativa, e
entre 0,28 e 0,80, com média de 0,55 para reflorestamento. As áreas de pastagem e agricultura apresentaram os valores menos elevados. Nas áreas de
solo exposto (claro e escuro) os valores mais elevados de SAVI podem estar relacionados à presença de
vegetação esparsa e de pequeno porte, indicando a
influência do solo na resposta espectral das imagens.
Com relação às áreas urbanas, o SAVI médio foi de
0,20, com mínimo de -0,10 e máximo de 0,69. Em
adição, apresentaram o maior coeficiente de variação dentre as classes de uso e cobertura do solo, o
que pode ser justificado em função de as cidades
presentes na bacia apresentarem diversas regiões
com vegetação entre as construções. Os corpos hídricos apresentaram os menores valores de SAVI,
com mínimo de 0,00, máximo de 0,28 e média de
0,05.
Os maiores valores de R corresponderam
às classes com menor albedo. Como a radiação solar
foi considerada constante sobre todas as cenas, os
objetos com menor perda de radiação de ondas
curtas por reflexão retêm maior quantidade de energia na superfície. O máximo valor de R de 734
W m-2 foi encontrado na água. Os maiores valores
médios foram relacionados às áreas de água, floresta
nativa, reflorestamento e solo exposto escuro (724,
629, 629 e 618 W m-2, respectivamente). Os menores
valores foram observados nas áreas com menor densidade de biomassa (com SAVI positivo e mais próximo de zero) e com maior albedo. A área urbana
apresentou o valor mínimo de 276 W m-2. Esta classe
e o solo exposto claro, obtiveram os menores R
médios, com 565 e 529 W m-2, respectivamente.
Com relação ao R , as maiores perdas foram observadas nas áreas com temperatura da superfície mais elevadas, baixa densidade de biomassa
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Tabela 2 - Valor mínimo, máximo, média e coeficiente de variação (CV) dos principais parâmetros
utilizados no cálculo do .

Água

Albedo

T
(K)

(W m-2)

(W m-2)

Mínimo
Máximo
Média
CV (%)
Mínimo
Máximo
Média
CV (%)
Mínimo
Máximo
Média
CV (%)
Mínimo
Máximo
Média
CV (%)
Mínimo
Máximo
Média
CV (%)

0,02
0,10
0,04
14
0,00
0,28
0,05
42
291
305
295
1
675
734
724
1
-164
-86
-108
10

Solo Exposto Solo Exposto Área Ur- Floresta
Reflorestamento Agricultura
Claro
Escuro
bana
Nativa
0,15
0,40
0,27
13
0,02
0,63
0,22
29
289
312
296
1
413
636
529
5
-204
-86
-129
11

0,08
0,28
0,15
15
0,11
0,56
0,22
19
289
310
296
1
542
684
618
4
-193
-86
-120
14

0,09
0,46
0,24
18
-0,10
0,69
0,20
51
292
312
300
1
276
680
565
6
-214
-97
-137
11

0,07
0,25
0,15
13
0,33
0,74
0,54
9
289
305
293
1
540
696
629
4
-165
-84
-103
7

0,03
0,37
0,14
16
0,28
0,80
0,55
11
288
310
292
1
347
705
629
4
-195
-81
-96
9

Pastagem

0,10
0,38
0,23
14
0,24
0,84
0,57
17
291
311
298
1
466
676
572
5
-201
-91
-128
13

Tabela 3 - Saldo de radiação para os diferentes usos e
coberturas do solo da BARN.

Saldo de Radiação
Uso e cobertu- Mínimo Máximo Média Mediana
ra do solo (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2)
Água
555
614
610
614
Solo Exposto
321
518
404
404
Claro
Solo Exposto
390
585
498
499
Escuro

CV
(%)
1
7
6

Área Urbana

228

542

429

431

8

Floresta Nativa
Reflorestamento
Agricultura
Pastagem

418

593

526

529

4

338

612

532

532

4

338
341

560
536

444
451

445
448

7
7

Pelo histograma também foi observada uma
concentração maior de número de pixels com R
característico das áreas com maior cobertura da
bacia, ou seja, vegetação nativa (que variou de 418 a
593 W m-2, com mediana de 529 W m-2) e reflorestamento (que variou de 338 a 612 W m-2, com mediana de 532 W m-2) (Figura 4).

Figura 3 - Saldo de radiação da BARN.
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0,08
0,33
0,22
16
0,22
0,80
0,50
13
290
306
297
1
485
662
577
5
-172
-93
-126
9
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entre 8,6 e 9,4 MJ m-2 dia-1, prevalecem nas áreas
com maior influência antrópica (áreas urbanas e
solos expostos). Os valores mais elevados, chegando
superiores a 12,0 MJ m-2 dia-1, são atribuídos
aR
aos corpos hídricos. Observa-se uma ampla incidência de valores entre 9,5 e 10,9 MJ m-2 dia-1, expressando a predominância da cobertura vegetal da
bacia.

900000

Número de pixels

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
234
258
282
306
330
354
378
402
426
450
474
498
522
546
570
594
618

0

Saldo de Radiação (W m-2)
Figura 4 - Histograma de frequência do saldo de radiação
à superfície.

Leivas (2008), a partir de imagens ASTER
aplicadas ao SEBAL, obteve o saldo de radiação em
áreas testes no Rio Grande do Sul. Uma das cenas
abrangia 35 municípios localizados na Serra do
Nordeste, em clima Cfb. Já Santos et al. (2010) aplicaram uma cena do mesmo sensor para estimar a
evapotranspiração por meio do SEBAL. A área de
estudo abrangeu uma região do município de Paraíso do Sul — RS, com cultivo de arroz irrigado, solo
exposto com vegetação esparsa, vegetação nativa de
baixo porte e corpos hídricos. Constata-se que os
valores de R obtidos no presente estudo corroboram com os apresentados pelos autores citados (Tabela 4):
Tabela 4 - Saldo de radiação obtido por Leivas (2008) e
Santos et al. (2010).
Figura 5 - Saldo de radiação médio diário da BARN.
Leivas (2008) Santos et al. (2010)
Uso e cobertura

médio
-2

Água
Solo Exp. Claro
Solo Exp. Escuro
Área Urbana
Floresta Nativa
Reflorestamento
Agricultura
Pastagem

(W m )
605
488
488
513

Amplitude de

CONCLUSÕES

-2

(W m )
> 700
269 - 670
269 — 670

O uso de imagens do sensor ASTER integradas ao SEBAL possibilitaram estimar o saldo de
radiação à superfície com resultados dentro da
magnitude esperada para as diversas coberturas do
solo.
Para as classes de uso e cobertura do solo
analisados na bacia do alto Rio Negro, foram identificados diferentes padrões de comportamento do
saldo de radiação. Os maiores valores de R foram
encontrados nas áreas com menor influência antrópica (água, floresta nativa e reflorestamento), que
correspondem a mais de 70% da área da bacia. Os

505

A Figura 5 apresenta o saldo de radiação
médio diário da BARN. Como esperado, o padrão
é idêntico ao de
da distribuição espacial de R
R . Os valores mais baixos, predominantemente
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mulation. Journal of Hydrology, v.212, p. 198-212,
1998.

menores valores foram identificados para solo exposto claro (solo descoberto em época de preparo
para o plantio e estradas sem pavimentação) e área
urbana (áreas construídas e estradas pavimentadas).
Entende-se que, para melhor verificação da
acurácia da metodologia aplicada, haveria a necessidade obtenção de medições em superfície no momento coincidente com o de aquisição da imagem
de satélite. Apesar disso, o SEBAL possui um grande
potencial de uso, uma vez que permite verificar a
variabilidade espacial dos componentes do balanço
de radiação e energia com imagens de alta resolução
espacial. Isso permite sua aplicação para estimar a
evapotranspiração distribuída espacialmente.
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RESUMO
O transporte de espécies químicas pelos escoamentos superficiais e de drenagem é influenciado por fatores naturais e
antrópicos. Neste trabalho, é avaliado o efeito do revolvimento e da fertilização sobre o transporte de compostos de carbono,
nitrogênio e fósforo. Ele foi desenvolvido num Cambissolo, utilizando um lisímetro volumétrico de drenagem, instalado na
bacia do ribeirão Concórdia, Lontras — SC. Duas ações foram analisadas. A primeira foi o revolvimento da camada superficial do solo, o qual divide o experimento em dois períodos. A segunda foi a fertilização com adubo mineral. Foram monitoradas as águas de escoamento superficial e escoamento de drenagem. Durante o experimento, o solo permaneceu em pousio. O
revolvimento do solo provocou diminuição do volume de água escoada superficialmente e aumentou o volume drenado, com
consequente redução da evaporação de cerca de 45%. As concentrações médias das espécies químicas nas águas de escoamento superficial são superiores àquelas do escoamento de drenagem. A evolução das concentrações nas águas dos escoamentos
superficiais e de drenagem foi modificada com o revolvimento da camada superficial do solo. No entanto, em relação às
cargas transportadas, notam-se que no escoamento de drenagem, elas foram superiores aquelas do escoamento superficial e, o
efeito do revolvimento não foi evidenciado.
Palavras Chave: Qualidade de água, lixiviação, manejo do solo.

agrícola e as diferentes formas de adição de nutrientes, seja por via orgânica ou por adição química,
afetam o equilíbrio químico e promovem sua movimentação (GERMER et al., 2009; DE FRIES; ESHLEMAN, 2004). A presença de carbono no solo
influencia a fertilidade do solo, a capacidade de
retenção de água no solo e vários outros mecanismos. Reações envolvendo carbono inorgânico no
solo podem contribuir para a quantidade total de
carbono assimilado.
Poucos são os estudos que avaliam simultaneamente as concentrações e as cargas transportadas pelos escoamentos superficiais e de drenagem
da água no solo. Geralmente, os trabalhos avaliam a
lixiviação de espécies químicas no perfil do solo,
com o emprego de lisímetros de sucção instalados
em campo (KAISER et al., 2010) ou o uso de colunas de solo instaladas em laboratórios (OLIVEIRA et
al., 2002, ROSOLEM et al., 2006) ou, o transporte
pelo escoamento superficial (BERTOL et al., 2007)
com o isolamento de parcelas em áreas agrícolas
submetidas a diferentes condições de manejo do
solo.
Assim, este trabalho procura contribuir na
quantificação das concentrações e das cargas transportadas pelo escoamento superficial e de drena-

INTRODUÇÃO
Os escoamentos da água na superfície e no
perfil do solo são responsáveis pelo transporte de
espécies químicas para os mananciais superficiais e
subterrâneos. Com essas entradas, os corpos receptores podem ter suas características físicas, químicas
e biológicas alteradas, geralmente, comprometendo
a qualidade requerida para alguns usos. Isto é significativo em áreas com atividades agropecuárias
(CARVALHO et al., 2000).
A magnitude dos transportes é afetada por
vários fatores naturais e antrópicos. Entre os fatores
naturais têm-se os atributos físicos e químicos dos
solos e as propriedades físico-químicas das espécies
químicas. O manejo do solo e agrícola são os principais fatores antrópicos atuantes sobre o transporte
de espécies químicas pelo escoamento da água
(BERTOL et al., 2007).
Os compostos de carbono, nitrogênio e fósforo são espécies químicas de importância ambiental. Alterações de uso da superfície do solo, manejo
*
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temperatura do ambiente em torno dele, bem como
a superfície superior foi mantida no mesmo alinhamento da área do entorno.
O início da operação do lisímetro foi em
março de 2008, com registros sistemáticos de precipitação, escoamento superficial, drenagem pela base
e potencial mátrico. As precipitações foram medidas
com uso de um pluviógrafo Davis® equipado com
datalogger registrador Novus®, instalado a cerca de 3
m do lisímetro. Os dados de precipitação foram
registrados no intervalo de tempo de 5 min.
As águas do escoamento superficial e de
drenagem profunda foram armazenadas em galões
de polietileno, com capacidade de 5 e 50 L, respectivamente. Após os eventos de chuva, foram determinados os volumes escoados e retiradas amostras
de 100 mL para determinação das concentrações de
nutrientes e de carbono.
O potencial mátrico foi medido por tensiômetros UMS T4, instalados nas profundidades de 10,
30 e 70 cm, com medida contínua e armazenamento
em datalogger, com faixa de trabalho entre 1000 hPa
a -850 hPa, com precisão de 5 hPa, em intervalos de
10 minutos.

gem no perfil do solo de compostos de carbono, de
nitrogênio e de fósforo.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O lisímetro volumétrico de drenagem foi
instalado na bacia do ribeirão Concórdia, localizada
no município de Lontras — Santa Catarina. A bacia
está inserida na rede de pesquisa em bacias representativas e experimentais do bioma da Mata Atlântica, na região sul do Brasil. A região climática onde
está inserida a bacia, de acordo com a classificação
de Thornthwaite, é definida como sendo clima Mesotérmico Úmido do tipo B3 B'3 ra', sem estação
seca definida e com precipitações anuais entre 1600
a 1800 mm (EPAGRI/CIRAM, 1999). De acordo
com Pinheiro et al. (2008), os principais usos na
bacia são mata nativa (47,61%), pastagem (20,35%)
e milho (9,29%). O solo é Cambissolo háplico alumínico típico. As principais características do solo,
nas profundidades de 0 a 20, de 40 a 60 e de 80 a
100 cm são apresentados na Tabela 1.

Manejos

Lisímetro
O experimento foi desenvolvido no período
compreendido entre 20/04/2008 a 22/11/2008.
Neste período, o solo foi mantido sem cultivo, sem
vegetação, sendo realizado capina química com uso
de dessecante.
Foram realizadas fertilizações do solo com
adubo mineral, na formulação N:P:K 5-10-20, na
dose de 350 kg ha-1, no 1° dia e no 152° dia após o
início das coletas de águas escoadas superficial e
drenagem profunda. No 85º dia foi realizado um
revolvimento da camada superficial do solo, em uma
espessura de 15 cm, com auxílio de uma pá de corte,
sendo promovido um completo destorroamento.
O revolvimento e a fertilização constituem a
separação entre os períodos de análise. Assim, o
primeiro período é compreendido entre a 1ª fertilização e o revolvimento do solo, o segundo período é
compreendido entre revolvimento e a 2ª fertilização
e o terceiro período abrange o intervalo de tempo
entre a 2ª fertilização e o fim do experimento. Os
resultados obtidos foram comparados utilizando-se
análise estatística do teste de Tukey a 5%.

O lisímetro volumétrico de drenagem foi
construído com formato cúbico, com lados de 1 m
de comprimento, com chapas de acrílicos, de 8 mm
de espessura. Na instalação dos lisímetros, o solo foi
mantido indeformado com o objetivo de preservar a
estrutura original dos solos e afetar o mínimo possível a dinâmica da água do solo. O lisímetro foi confeccionado com o uso de duas caixas de acrílico. A
primeira é vazada, instalada com o auxilio de um
cortador metálico, se desenvolve ao longo do perfil
da amostra de solo. A segunda caixa foi utilizada
para a confecção da base do lisímetro. Uma descrição detalhada da execução e implantação do lisímetro é apresentada por Oliveira et al. (2010). Na parte inferior da amostra de solo, é colocada uma camada de 5 cm de brita n. 2, envolta por uma membrana de geotêxtil, evitando a perda de material fino
para esta camada drenante. Próximos à superfície e
na camada drenante do lisímetro foram instalados
tubulações para coleta do escoamento superficial e
de drenagem interna, com a função de conduzir a
água ao dispositivo de armazenamento e/ou coleta.
Na parte externa, os lisímetros estão em contato
com o solo, visando manter a mesma condição de
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Tabela 1 - Granulometria, densidade, porosidade e condutividade hidráulica de saturação do perfil do solo.
Profundidade

Granulometria (%)

Densidade
-3

Porosidade

CHS

(cm)

Areia

Silte

Argila

(g cm )

(%)

(cm h-1)

0 - 20

27,99

34,83

37,18

1,244

49,8

63,25

40 - 60

25,29

29,74

44,98

1,170

54,1

106,98

80 - 100

26,86

23,2

49,94

1,092

58,2

104,75

CHS — Condutividade Hidráulica de Saturação

Determinação das concentrações de nutrientes no
solo e no soluto

QHEMIS utilizando-se cinco pontos na faixa de 1 a
100 mg L-1 com leitura em triplicatas.

Na parcela de montagem do lisímetro, foram coletadas amostras de solo para determinação
das características de fertilidade, tendo sido determinado: pH, fósforo, potássio, matéria orgânica
(M.O), alumínio, cálcio, magnésio, sódio, H+Al,
soma bases-S, CTC (capacidade de troca catiônica),
saturação por bases. Os dados de fertilidade do solo
foram determinados pela Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, pelo método da EMATER/PR (OLEYNIK et
al., 2004).
Nas amostras de água foram determinadas
as concentrações de nitrato (NO-3), nitrito (NO-2),
fosfato (PO43-) e carbono orgânico total (TOC) e
carbono inorgânico (IC). Para a determinação das
concentrações dos nutrientes foi utilizado um cromatógrafo de troca iônica Dionex® ICS-90, equipado
com uma coluna de separação aniônica, um supressor e um detector de condutividade. As condições
de injeção da amostra, temperatura, vazão de gás
foram entre outras: Injeção da amostra: 10 L;
Temperatura: 30 ºC;, Taxa de fluxo: 1,2 mL min.-1;
Eluente: Na2CO3 4,5mM/NaHCO3 1,4 mM: Detecção: condutividade: Supressor: aniônico auto regenerante; Solução estoque: NaHCO3 100mM; Corrente aplicada: 31 mA. As curvas de calibração foram
realizadas com padrões obtidos junto à Dionex®,
utilizando-se 5 pontos na faixa de 1 a 10 mg L-1 com
leitura em quintuplicata. As leituras das amostras
foram realizadas em triplicatas. Para a análise do
carbono orgânico total (TOC) e carbono inorgânico
(IC), as amostras foram analisadas diretamente no
analisador de carbono orgânico total marca SHIMADZU, modelo TOC — V CPH. A curva de calibração foi realizada com padrões obtidos junto à

Balanço hídrico
Foi realizado o balanço hídrico no lisímetro,
o qual permitiu a determinação da evaporação. O
balanço hídrico foi expresso por:
ET = P — Esup — EscD - Δ

(1)

onde ET é a altura de evaporação (mm), P é a altura
de precipitação (mm), Esup é a lâmina de escoamento superficial (mm), EscD é a lâmina de escoamento de drenagem (mm) e Δ é a variação do
armazenamento de água no solo entre o início e o
fim de um determinado intervalo de tempo t
(mm).
A precipitação foi medida com um pluviográfo Davis® com datalogger registrador Novus®, que
registra dados de precipitação a cada 5 min. A variação de armazenamento de água no solo foi calculada pelo conteúdo volumétrico de água no solo obtido a partir de medidas potenciométricas. No lisímetro foram três sensores de pressão UMS T4, nas
profundidades de 10, 30 e 70 cm, com medida contínua e armazenamento em datalogger. A pressão de
água no solo é registrada em hPa, em intervalos de
10 minutos. Com a curva de retenção, é determinado o conteúdo volumétrico de água no solo.
A curva de retenção de água no solo para
cada profundidade amostrada (0-5; 5-10; 15-20; 3035; 45-50 e 65-70 cm) foi determinada utilizando-se
câmara de Richard’s. Após obtenção dos valores de
umidade em relação à pressão aplicada, a curva de
retenção foi ajustada utilizando-se o Software RETC
(van GENUCHTEN et al., 1991).
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Tabela 2 - Parâmetros de fertilidade do solo no lisímetro de campo
Profundidade

P

K

Al

Ca

Mg

Na

mg L-1

(cm)
0-25

12,00

64,00

134,90

681,36

291,66

4,00

25-50

3,70

48,00

125,91

741,48

340,27

4,00

50-75

3,20

50,00

422,69

340,68

133,68

2,00

75-100

3,60

52,00

539,60

260,52

97,22

2,00

Tabela 3 - Características químicas no perfil do solo.
Profundidade
(cm)

pH

M.O.
%(m/v)

S

H+Al
cmolc.L-1

CTC

V
%

Saturação por Al
m% Al

0-25

4,7

2,40

5,98

17,30

23,28

25,69

6,44

25-50

4,9

2,60

6,64

8,69

15,33

43,31

9,13

50-75

4,5

1,70

2,94

27,38

30,32

9,70

15,50

75-100

4,5

1,20

2,24

34,45

36,69

6,11

16,35

S — soma de bases, CTC — capacidade troca de cátions, V — saturação de bases.

como soma de bases (S), capacidade de troca de
cátions, saturação de bases, e saturação por alumínio. O pH é inferior a 5.
Observa-se que na camada de 25 a 50 cm, a
maioria das características químicas apresenta os
valores mais extremos, mínimos ou máximos, em
relação às demais.
A acidez do solo é oriunda da presença de
alumínio e H+Al no perfil solo. Condicionado a
saturação de bases menor que 50%, o solo é considerado distrófico, significando que há baixa disponibilidade de nutrientes para as plantas (PRADO, 2005). À medida que aumenta a quantidade
de argila na profundidade (Tabela 1) aumenta a
CTC (Tabela 3) exceto a 25-50 cm. Isso pode reter,
principalmente, os íons fósforo, pela substituição
das ligações da superfície das argilas devido à característica das cargas eletrostáticas do solo em
reter os íons (KAISER e ZECH, 2000; COSTA et
al., 2008; SANTOS et al., 2008). De acordo com
Fontes et al. (2001), se a matéria orgânica no solo
possui uma CTC elevada, dificulta o transporte
vertical no solo de carbono dissolvido, diminuindo
a quantidade de carbono no perfil e na água percolada.
As tendências de evolução da CTC acompanham estritamente as da matéria orgânica. Nos
sistemas de cultivo que perdem MO em profundi-

Carga transportada
A carga pelo escoamento da água foi determinada através da expressão:
n

F   ciVi

(2)

i 1

onde ci é a concentração da espécie química na
amostra i, Vi é o volume de escoamento superficial
ou de drenagem, armazenado no recipiente, no
intervalo de tempo Δt.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concentrações dos elementos químicos
no início do experimento variaram no perfil (Tabela 2). Em geral, as concentrações são decrescentes com a profundidade, exceto o Al com concentração na camada de 75 a 100 cm é cerca de quatro
vezes superior àquela da camada superficial. O
fósforo possui concentração cerca de três vezes
inferior àquela da camada superficial.
Na Tabela 3 são apresentadas as características químicas determinadas no perfil do solo, tais
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são superiores aquelas do escoamento de drenagem. No escoamento superficial, as concentrações
médias de fosfato foram da mesma ordem de
grandeza obtidos por Schaefer et al. (2002) e, o
carbono orgânico é cerca de 3 vezes superior ao do
carbono inorgânico. Esta relação não é mantida
para o escoamento de drenagem, onde as concentrações médias do carbono inorgânico são superiores aquela do carbono orgânico. Isso indica que o
carbono é mais transportado no perfil do solo na
forma inorgânica. Atuam neste processo as transformações bioquímicas do carbono na superfície e
ao longo do perfil do solo.
No período da primeira fertilização, as
concentrações médias de fosfato foram superiores
àquelas do nitrato e estas foram superiores àquelas
do nitrito, tanto no escoamento superficial quando
no escoamento de drenagem. Esta evolução de
concentração foi modificada com o revolvimento
da camada superficial do solo. As concentrações
médias de nitrato aumentaram passando de 2,796
mg L-1 para 48,569 mg L-1 no escoamento superficial e de 0,862 mg L-1 para 16,525 mg L-1 no escoamento de drenagem. O fosfato, por sua vez, apresentou redução das concentrações médias nos
escoamentos superficiais e de drenagem.
A adição de fertilizantes não afetou a concentração de carbono orgânico e nem inorgânico,
uma vez que não houve aplicação de fonte de carbono. A aplicação de fertilizantes na formulação 520-10 (NPK), na dosagem de 350 kg ha-1 em superfície, aplicada primeiramente sobre o solo sem
revolvimento (1º dia) e, posteriormente, no solo
revolvido (155º dia), afetou a concentração de
carbono negativamente tendo diferenças no revolvimento e na 1ª fertilização.
O revolvimento promove aumento da atividade microbiana aeróbia devido à maior presença de oxigênio. Isso pode proporcionar aumento
da taxa de mineralização da matéria orgânica,
favorecendo a formação de nitrito e nitrato disponível no soluto (HRAPOVIC e ROWE, 2002). Segundo Qualls e Haynes (1992) mais de 80% do
nitrogênio presente na solução do solo está na
forma orgânica. Após a 2ª adição de fertilizante
houve uma diminuição das concentrações média
de carbono inorgânico e de nitrato e aumento
nitrito e fosfato. Este resultado mostra que o carbono inorgânico e o nitrato são influenciados pela

dade, a CTC dos horizontes de superfície decresce.
Contudo, o contrário é observado nos sistemas em
plantio direto. Na área experimental, a CTC do
solo apresenta tendência de aumento em vertical,
exceto entre 25 a 50 cm de profundidade (Tabela
3).
Escoamento superficial e de drenagem
Na Tabela 4 e na Figura 1 são apresentados os valores dos elementos do balanço hídrico
no lisímetro, nos três períodos. São apresentadas
as percentagens da precipitação total transformada
no escoamento superficial, drenagem profunda e
evaporação. Ao longo dos 232 dias houve precipitação de 947,90 mm. O período após a 2ª fertilização houve maior precipitação. No segundo período, os eventos de chuvas apresentaram menor
intensidade.
O revolvimento do solo provocou diminuição do volume escoado superficialmente e aumentou o volume drenado em profundidade. Após a 2ª
fertilização apresentou uma taxa elevada (66%) de
escoamento de drenagem devido ao período extremamente chuvoso (50% dias com chuva maior
que 1 mm). Taconet e Ciarletti (2007) afirmam
que os processos hidrológicos são controlados
diretamente pela microtopografia do terreno. O
revolvimento do solo proporciona aumento da
rugosidade e aumenta o tempo de resposta para
iniciar efetivamente o escoamento superficial,
devido a criação de empoçamentos (DARBOUX e
HUANG, 2005). Desta forma, a maior infiltração se
deve ao revolvimento do solo, que aumentou a
rugosidade e o empoçamento (CARVAJAL et al,
2006; LAL e SHUKLA, 2004; BORSELLI e TORRI,
2010). Com o aumento da infiltração após o revolvimento, a evaporação sofreu uma diminuição
chegando a 33% após a 2ª fertilização (Tabela 4).
Isto pode ter sido devido à alteração da oferta hídrica no solo.
Concentrações de carbono e de nutrientes
Na Tabela 5 são apresentadas as concentrações médias das formas de carbono, de nitrogênio e de fósforo determinadas nas águas do escoamento superficial e da drenagem, nos três períodos analisados. As concentrações médias das espécies químicas nas águas de escoamento superficial
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Figura 1 — Escoamento superficial e de drenagem no lisímetro da bacia do Ribeirão concórdia.

Tabela 4 - Balanço hídrico no lisímetro
Período

Intervalo
(d)

Precipitação
(mm)

ESup
(mm)

EscD
(mm)

ESup
(%)

EscD
(%)

ET
(%)

1 ª fertilização

85

284,2

6,28

129,06

2,21

45,41

52,38

Solo Revolvido

70

98,6

1,03

49,74

1,04

50,45

48,51

2 ª fertilização

77

565,1

4,71

373,25

0,83

66,05

33,12

ESup — escoamento superficial; EscD — escoamento de drenagem, ET - evaporação

Tabela 5 - Concentrações médias (mg L-1) de carbono e de nutrientes nas águas de escoamento superficial e de drenagem
Período

TOC

TC

IC

Nitrito

Nitrato

Fosfato

0,233a ± 0,24

2,796a ± 1,27

4,841a ± 5,28

Escoamento superficial
1 ª fertilização

27,696ab ± 13,49

38,579ab ± 12,73
a

10,884a ± 2,52

Solo Revolvido

a

a

a

b

38,984 ± 22,74

48,567 ± 26,58

9,619 ± 5,22

0,458 ± 0,12

48,569 ± 57,12

0,565b ± 0,36

2 ª fertilização

14,460b ± 9,73

17,563b ± 10,34

3,102b ± 2,38

2,589b ± 3,82

6,835a ± 4,65

5,338a ± 6,24

Escoamento de drenagem
1 ª fertilização

1,769a ± 0,33

4,879a ± 0,86

3,1092a ± 0,86

0,031a ± 0,02

0,862a ± 0,94

1,391a ± 1,06

Solo Revolvido

2,047a ± 0,54

5,325a ± 0,88

3,277a ± 0,99

0,151a ± 0,26

16,525b ± 17,90

0,039b ± 0,04

2 ª fertilização

0,994b ± 0,53

2,393b ± 1,21

1,399b ± 0,89

3,046b ± 3,56

9,141b ± 4,59

1,348a ± 1,10

Médias seguidas de mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.

atividade microbiana, a qual deve ter sido reduzida
devido à elevação da umidade produzida pelo aumento da precipitação no terceiro período (Figura
1). Além disto, de acordo com Qualls e Haynes

(1992) e Kaiser e Zech (2000), o nitrogênio apresenta grande mobilidade em solo ácido, como é o
caso da área experimental (Tabela 3).
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Figura 2 — Concentração dos nutrientes no escoamento superficial e de drenagem ao longo do tempo
Tabela 6 - Cargas (mg) transportadas pelos escoamentos superficiais e de drenagem

Tratamento
1ª fertilização

Escoamento superficial

Escoamento de drenagem

TOC

TC

IC

Nitrito

Nitrato

Fosfato

TOC

TC

IC

Nitrito

182,8

262,0

79,2

2,5

24,7

40,1

228,4 647,4 419,0 3,0

Nitrato

Fosfato

65,4

190,8

Solo Revolvido

17,2

21,4

4,2

0,2

16,1

0,2

101,9 263,0 161,1 8,4

622,8

1,8

2ª fertilização

91,2

108,7

17,6

12,5

29,8

20,4

373,6 899,8 526,2 1.191,9

3.645,8

543,2

reversível, lábil, estando presente a ligação Al-O-P. A
segunda tem uma dessorção menor, por ser composta de uma ligação entre dois íons Al ou Fe com o
fósforo. A concentração de fosfato no escoamento
de drenagem foi menor que no escoamento superficial, independente da ação de revolvimento da camada superficial do solo (Figura 2). Sims et al.
(1998) apresentam resultados semelhantes para
solos de textura fina e com altas concentrações de
alumínio.

O fosfato não foi influenciado pelo revolvimento, sendo que sua concentração no segundo
período foi cerca de 10 vezes menor que após as
aplicações de fertilizantes. É um elemento com
grande capacidade de adsorção, ainda mais com a
grande quantidade de Al que o solo apresenta, favorecendo sua imobilização e a própria diminuição da
concentração no perfil (Tabela 3). O decréscimo de
fosfato após a adição de fertilizante é rápido, sendo
que 50 dias após a aplicação apresenta concentrações semelhantes ao período de revolvimento. O
fósforo pode sofrer adsorção específica nos solos
ácidos, como é apresentado na Tabela 3. A adsorção
ocorre pela troca da hidroxila (OH-) pelo íon fosfato na superfície dos óxidos e hidróxidos de Fe e Al
(ZHANG e ZHAO, 1997; MOTA et al., 2002; SHARPLEY, 2003) e aumenta em profundidade (Tabela
2). Esta substituição ocorre em duas fases, segundo
Börling (2003), sendo a primeira rápida e ainda

Cargas transportadas
A carga transportada incorpora os efeitos
das concentrações medidas em cada amostra de
água coletada nos escoamentos superficiais e de
drenagem e das vazões geradas durante a ocorrência
de precipitação. Na Tabela 6 são apresentadas as
cargas transportadas pelos escoamentos superficiais

265

Transporte de Compostos de Carbono, Nitrogênio e Fósforo pelos Escoamentos Superficial e de
Drenagem em Lisímetro Volumétrico
e de drenagem. Nota-se que as cargas transportadas
pelo escoamento de drenagem, das formas de carbono, nitrogênio e fósforo, foram superiores aquelas
do escoamento superficial. O primeiro período
apresentou as menores relações entre as duas cargas, sendo a menor para o nitrito, com valor de 1,18
e, o maior foi para o para o carbono inorgânico,
com valor de 5,29. No terceiro período, correspondente a segunda fertilização, as relações entre as
cargas transportadas pelos escoamentos superficiais
e de drenagem foram as mais elevadas, variando
entre 4,10, para o carbono orgânico total e, 122,33,
para o nitrato. Neste período a precipitação foi de
565,1 mm, e a carga transportada de nitrato foi equivalente a 36,4 kg ha-1. Este valor pode ser comparado com as cargas anuais de nitrato estimadas por
Pinheiro e Deschamps (2008), no escoamento fluvial de uma bacia agrícola, as quais variaram entre
1,13 e 4,97 kg ha-1.
Ressalta-se que a carga determinada neste
estudo foi produzida em uma área homogênea de 1
m2, em condição de pousio enquanto a dos autores
referidos foi estimada para uma bacia com diferentes usos e ocupações do solo. Na condição de pousio, as espécies químicas não são removidas ou adicionadas em função do desenvolvimento vegetal.
Deste modo, as cargas das formas de carbono, nitrogênio e fósforo transportadas pelos escoamentos
superficiais e de drenagem podem ser considerados
como limites superiores para o tipo de solo e atividade agrícola desenvolvida.
Anteriormente foi evidenciado o efeito do
revolvimento do solo sobre as concentrações medias
de nitrato tanto no escoamento superficial quanto
no escoamento de drenagem. No entanto, em relação à carga transportada, durante o segundo período, de atuação do revolvimento do solo, este efeito
não pode ser evidenciado. No escoamento superficial, as cargas transportadas neste período foram as
mais baixas. O nitrito e o nitrato apresentaram cargas superiores ao do período anterior. Isto poderia
ser devido à melhoria da condição de mineralização
da matéria orgânica e da nitrificação, com aeração
do meio. Este processo, igualmente, afeta o transporte de carbono inorgânico, apresenta relação de
38,16 entre as cargas do escoamento de drenagem e
o escoamento superficial.
É importante notar as cargas transportadas
pelo escoamento de drenagem de carbono orgânico
e inorgânico. As cargas de carbono orgânico variaram entre 1,02 e 3,74 kg ha-1 e do carbono inorgânico entre 1,61 e 5,26 kg ha-1. No escoamento superficial, elas foram inferior a 1,83 kg ha-1.

CONCLUSÕES
Os escoamentos superficiais e de drenagem
no perfil do solo são responsáveis pelo transporte de
espécies químicas em áreas agrícolas. O monitoramento quali-quantitativo de um lisímetro volumétrico mostrou que as concentrações médias das formas
de carbono, nitrogênio e fósforo são influenciadas
pelo revolvimento da camada superficial do solo.
Igualmente, verificou-se que os escoamentos superficiais apresentam concentrações mais elevadas que
os escoamentos de drenagem.
A ação simultânea das concentrações e das
vazões escoadas incorporadas nas cargas transportadas pelos escoamentos configura resultados diferentes daqueles obtidos apenas com a primeira variável.
Neste caso, os escoamentos de drenagem transportam cargas mais elevadas do que os escoamentos
superficiais. Isto é resultante do efeito da precipitação ocorrida no período de monitoramento do sistema. A influência das práticas de manejo do solo
sobre as cargas transportadas não são adequadamente evidenciadas.
As cargas transportadas pelos escoamentos
superficiais e de drenagem no lisímetro, em condição de pousio, poderiam ser consideradas como
valores referenciais de limites máximos para o tipo
de solo e atividade agrícola analisada.
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ABSTRACT
The transport of chemical species by runoff and
drainage is influenced by natural and anthropogenic factors. In this work, we evaluated the effect of tilling and
fertilizing the soil on the transport of carbon, nitrogen and
phosphorus compounds. This was done in Cambisol, using
a volumetric drainage lysimeter installed in the Concórdia
river basin, Lontras - SC. Two actions were analyzed. First
was tilling the soil surface layer, which divides the experiment into two periods. The second was to apply mineral
fertilizer. We monitored the water runoff and drainage
flow. During the experiment, the soil was kept bare. The soil
disturbance caused a decrease in the volume of surface
runoff and increased the volume drained, with a consequent reductionof about 45 % in evapotranspiration. The
average concentrations of chemical species in water runoff
are higher than those in the drainage flow. The evolution
of concentrations in the runoff water and drainage was
modified by tilling the topsoil. However, as regards the
loads transported, it is noted that in drainage flow, they
were superior to those of runoff and no effect of tilling was
observed.
Key-words: water quality, leaching, tillage systems.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica de poluentes na água das chuvas, e o aporte de nutrientes proveniente da chuva em Lavras-MG durante o ano hidrológico 2010/2011. Quarenta e uma amostras de água de chuva foram
coletadas entre os meses de setembro de 2010 e agosto de 2011. Foram instalados dois coletores (funil de polietileno com 0,20
m de diâmetro, fixado a 3 m do solo e acoplado a um recipiente de polietileno com capacidade de 10 L) em dois diferentes
pontos: no centro da cidade e na Universidade Federal de Lavras. Resultados da amostragem apresentaram valores médios,
ponderados pelo volume, de pH, alcalinidade, ácido carbônico, nitrato, amônio e sulfato, respectivamente, para amostras
coletadas no centro e na Universidade Federal de Lavras, iguais a 6,5 e 6,9, 37,3 e 76,2 eq L-1, 173,0 e 133,6 eq L-1, 3,8
e 4,6 eq L-1, 21,2 e 16,7 eq L-1, 42,8 e 43,0 eq L-1. Nesse período houve um aporte médio de 3,67 kg ha-1 de NO3-, 4,82
kg ha-1 de NH4+ e 58,19 kg ha-1 de SO42-. As maiores concentrações de amônio, sulfato e acidez carbônica foram encontradas
no centro da cidade, provavelmente pela maior contribuição da poluição gerada pelos automóveis. Fato que contribui para os
menores valores de pH observados no mesmo local. No entanto, com base nos valores médios de pH observados e classificados
como normais, as chuvas incidentes na região não apresentaram riscos imediatos de acidificação ambiental.
Palavras-Chave: poluição do ar; aporte de nutrientes; pH; qualidade de água.

cial desta água foi sendo abandonada ao longo do
tempo à medida que os sistemas de abastecimento
de água se expandiram (ZERBINATTI et al., 2011).
Nos últimos anos essa prática vem sendo retomada
dando ênfase à conservação da água. Além de proporcionar economia de água potável, a utilização da
água pluvial em residências pode reduzir os custos
com a água do serviço de abastecimento e contribuir
para a diminuição do pico de inundações nas cidades, quando aplicada em larga escala, de forma planejada em uma bacia hidrográfica (TOMAZ, 2003).
Diante destas circunstâncias, atenção tem
sido dada à qualidade da água da chuva, pois várias
atividades humanas são significantes fontes de emissões de elementos e compostos para a atmosfera,
como a queima de combustíveis fósseis, emissões
industriais, incineração de resíduos, agropecuária e
minerações. Os compostos químicos gerados nas
diferentes fontes citadas podem ser depositados no
próprio local onde são gerados ou serem transportados por grandes distâncias como relatado por
Monks et al. (2009).
Com o aumento das atividades industriais e
a maior necessidade de produção de alimentos, temse observado acentuado aumento da emissão de
poluentes e, consequentemente, alterações na composição química da atmosfera (BELO et al., 2012;

INTRODUÇÃO
O Brasil se encontra em situação privilegiada em termos de recursos hídricos. Entretanto, essa
falsa noção de que o país tem água em abundância
mascara a existência de regiões com baixos índices
de produção hídrica, como a região nordeste do
país, e o fato de ocorrerem períodos de prolongada
estiagem em regiões mais úmidas, como a região
sudeste, por exemplo (TOMASONI et al., 2009).
Assim, nos últimos anos, tem-se evidenciado a necessidade de utilização de novas fontes de água, como a
água da chuva, e do reuso de água devido ao aumento da demanda associada, principalmente, ao
crescimento populacional nos centros urbanos e
pelo aumento do consumo por habitante, além das
condições naturais de escassez (HESPANHOL, 2002;
FONSECA et al., 2007; HESPANHOL, 2008; PAES et
al., 2010; SOUZA et al., 2011).
A captação e utilização da água de chuva é
uma técnica milenar realizada para fins agrícolas e
domésticos. Em alguns lugares, a utilização residen-
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suspensão destacando-se, além das espécies carbonáticas, cátions e ânions inorgânicos.
É sabido que as regiões sul e sudeste do
Brasil são áreas potencialmente problemáticas em
termos de poluição atmosférica, devido às intensas
atividades industriais. Porém, mesmo em áreas pouco industrializadas, mas com intensa atividade agrícola e que sofrem a ação direta dos ventos podem
ser verificados aumentos nas concentrações de cátions e ânions na atmosfera (QUEIROZ et al., 2007;
RODRIGUES et al., 2007; COELHO et al., 2011;
CONCEIÇÃO et al., 2011).
Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar
a composição química das águas pluviais e a deposição atmosférica anual por meio da água da chuva na
cidade de Lavras, localizada no sul de Minas Gerais,
durante o ano hidrológico 2010/2011.

WISBECK et al., 2011; XAVIER et al., 2011; ZERBINATTI et al., 2011). O aumento das concentrações
de poluentes na atmosfera tem causado transtornos
diretos e indiretos à população e ao ambiente entre
os quais se destacam: diversas doenças, danos à flora
e à fauna, prejuízos à agropecuária, corrosão de
estruturas, entre outros.
A transferência de poluentes entre os reservatórios atmosfera-hidrosfera, seu balanço de massa
e os impactos causados estão no cerne da demanda
por novos conhecimentos (QUEIROZ et al., 2007;
GONÇALVES et al., 2010).
O monitoramento de espécies químicas de
importância ambiental, presentes na atmosfera, é
uma prática que tem aumentado consideravelmente
nos últimos anos, devido à crescente necessidade de
se acompanhar o crescimento nos níveis de poluição
encontrados centros urbanos, bem como evitar impactos negativos aos sistemas naturais. Assim, o conhecimento da composição química da água da
chuva, juntamente com a análise das possíveis fontes
de contribuição à deterioração da qualidade da água
(naturais e antrópicas), como ferramenta de identificação de poluentes, é essencial para o entendimento e controle das atividades humanas sobre o meio
ambiente (LEAL et al., 2004).
Ao promover a limpeza da atmosfera, nos
seus primeiros momentos de ocorrência, a chuva
dissolve os contaminantes presentes no ar, que dependendo da sua natureza e concentração, podem
afetar suas características naturais, e mesmo a acidificação da água (CAPE et al. 2011). A quantidade de
substâncias carreadas da atmosfera pela chuva é
influenciada por emissão de poluentes na atmosfera,
altitude em relação ao nível do mar e condições
meteorológicas como: intensidade e direção do
vento, tamanho da gota de chuva e altura da camada
de mistura onde se determina qual é o volume disponível de ar em que ocorrem fenômenos de turbulência e consequente dispersão dos poluentes na
atmosfera (FLUES et al., 2003).
Sendo assim, a composição atmosférica
pode ocasionar o fenômeno da chuva ácida (CUNHA et al., 2009; COELHO et al., 2011; DIAS et al.,
2012; TIWARI et al., 2012). A acidificação da chuva
está associada, principalmente, à presença de óxidos
de nitrogênio (NOX) e óxidos de enxofre (SOX),
oriundos de processos de combustão. Segundo Baird (2002), o pH natural da água das chuvas está em
torno de 5,6, e ocorre naturalmente por causa do
equilíbrio com a concentração de gás carbônico na
atmosfera; e a ocorrência de chuva ácida só deve ser
considerada quando pH for inferior a 5,0. O pH
pode variar de acordo com a interação dos íons em

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no município de
Lavras localizada na região sul de Minas Gerais, com
altitude média de 919 m, precipitação anual de
1.530 mm e temperatura média anual de 19,4ºC
(DANTAS et al., 2007). O município possui cerca de
90.000 habitantes (IBGE, 2010) e tem sua economia
baseada na produção agropecuária. O setor industrial é composto principalmente pelos setores têxtil,
agroindustrial e metalúrgico.
Para coleta das amostras da água da chuva
foram instalados dois coletores: um na região central da cidade (21º15’09” S; 45º00’12” W) e outro no
campus da Universidade Federal de Lavras — UFLA
(21º13’34” S; 44º58’42” W). Os pontos de coleta
estão inseridos em ambiente urbano, sendo o campus da UFLA mais arborizado que o centro da cidade. Optou-se por estes locais de amostragem devido
à distância dos pontos às possíveis fontes emissoras
de poluentes atmosféricos, direção do vento em
relação às possíveis fontes emissoras e, logística para
realização das amostragens em dias de ocorrência de
precipitação.
Utilizou-se como coletor um funil de polietileno com aproximadamente 0,20 m de diâmetro,
fixado a 3 m do solo e acoplado a um recipiente de
polietileno com capacidade de 10 L.
Quarenta e uma amostras de água de chuva
foram coletadas entre os meses de setembro de 2010
e agosto de 2011; no entanto nos meses de julho e
agosto de 2011 não ocorreram precipitações significativas para a coleta (> 7 mm). As amostras de águas
pluviais foram acondicionadas em frascos de polieti-
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(mg L-1); Vi é a altura da lâmina d’água referente à
precipitação total durante o evento que antecedeu a
coleta da i-ésima amostra (mm).
Os dados foram analisados e as médias
comparadas pelo teste de Tukey, em nível significação de 1%.

leno e levadas ao Laboratório de Análise de Água
(LAADEG) da UFLA para determinação das seguintes variáveis: pH (método eletrométrico — 4500-H+
B); acidez carbônica - CO2, por titulometria; alcalinidade - HCO3- (método titulométrico — 2320B),
nitrato (método espectrofotométrico UV — 4500NO3- B); amônio (método espectrofotométrico —
4500-NH3 F) e sulfato (método turbidimétrico —
4500-SO42- E) de acordo com APHA et al. (2005). A
acidez livre (H+) foi obtida a partir dos valores de
pH das amostras.
Todos os dias às 9 horas da manhã, durante
o período da avaliação, foi verificada a ocorrência
de chuvas. Sempre que havia precipitação de no
mínimo 7 mm que gerava um volume de 0,20 L,
suficiente para realização de todas as análises químicas, as amostras eram coletadas e levadas ao laboratório para determinação das variáveis.
O acompanhamento da quantidade precipitada foi feito a partir dos dados obtidos na estação
meteorológica de superfície convencional monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) localizada no campus da UFLA, tendo em
vista que o coletor utilizado não foi um pluviômetro
padrão como aquele utilizado na estação meteorológica. O cálculo das concentrações médias ponderadas pelo volume (MPV) foi feito utilizando-se a
Equação 1, de forma a padronizar as concentrações,
pois a variação na quantidade precipitada altera a
concentração das substâncias avaliadas nas amostras.
Posteriormente, as concentrações foram convertidas
para μeq L-1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de amostragens verificou-se uma distribuição irregular das chuvas caracterizando uma estação chuvosa, entre setembro e
março, com veranico em janeiro (17 a 29) e fevereiro (1 a 25) de 2011; e uma estação seca, com precipitação reduzida nos meses de abril (54 mm), maio
(9 mm), junho (35 mm), julho (6 mm) e agosto de
2011 (6 mm) (Figura 1A). Comparando-se os valores
mensais de precipitação ocorridos durante o período de amostragem e os valores médios observados
na série histórica - 1961 a 1990 (DANTAS et al.,
2007) para a região, nota-se que houve déficit para
os meses de setembro de 2010 e fevereiro, abril,
maio, julho e agosto de 2011 (Figura 1B). A precipitação total entre setembro de 2010 e agosto de 2011
foi de 1.596 mm; próximo à média histórica de
1.530 mm observada na região.
O valor médio de pH da água da chuva no
centro da cidade (Tabela 1) foi inferior ao obtido
nas amostras coletadas na UFLA (Tabela 2), apesar
de não haver diferença estatística (p>0,01). Diferença mais evidente pode ser visualizada analisando-se a
concentração de H+ (p<0,01).

n

CM 

Tabela 1 - Composição química das águas da chuva, em
μeq L-1, coletadas no centro da cidade de Lavras-MG
entre setembro de 2010 e agosto de 2011.

 Ci  Vi

i 1

n

(1)

 Vi

i 1

Variável
pH

em que: CM é a concentração média ponderada da
variável (mg L-1); Ci é a concentração da variável na
i-ésima amostra (mg L-1); Vi é a altura da lâmina
d’água referente à precipitação total durante o evento que antecedeu a coleta da i-ésima amostra
(mm).
O aporte ambiental das substâncias avaliadas
foi obtido por meio da Equação 2.

1

H+
HCO3
CO2
-

-

Média

Máximo

Mínimo

MPV

6,4

7,0

4,7

6,5

1,74

19,50

0,10

1,16

33,7

85,11

0,46

37,3

182,1

591,6

35,2

173,0

4,7

29,0

0,2

3,8

NH4+

22,4

61,9

5,2

21,2

SO42-

49,2

302,8

8,1

42,8

NO3

1

unidade de pH; MPV - Média ponderada pelo volume.

AM 

C i  Vi
1.000

A natureza ácida ou alcalina da água da
chuva é resultado de um balanço entre íons ácidos e
alcalinos provenientes de diferentes ambientes. Os
valores de pH obtidos indicam que a precipitação

(2)

em que: AM é o aporte médio da variável (g m-2); Ci é
a concentração da variável na i-ésima amostra
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Entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro
de 2010 ocorreram três precipitações em que o pH
das amostras coletadas no centro da cidade apresentou valores entre 4,7 e 4,8 (Figura 2).

foi considerada normal em todas as amostras coletadas no campus da UFLA e em 93% das amostras
coletadas no centro de Lavras (considerando 5,6
como o pH normal da chuva onde ocorre o equilíbrio com o CO2 atmosférico) (BAIRD, 2002; TIWARI et al., 2012); indicando grande alcalinidade nos
eventos de precipitação.

7,5
7,0

(A)

6,5
pH

50
40

5,5

20

5,0

10

4,5
se
t/
ou 10
t/
n o 10
v/
de 10
z/
1
ja n 0
/1
fe 1
v
m /11
ar
/1
ab 1
r/
m 11
ai/
1
ju 1
n/
1
ju 1
l/
ag 11
o/
11

0

Centro

300
240

2010-2011

120
60
0

De acordo com a classificação do pH da
água das chuvas em normal (≥ 5,6), levemente ácido
(de 5 a 5,6) e ácido (≤ 5) (CUNHA et al., 2009), o
pH foi normal para as amostras coletadas na UFLA e
variou entre ácido e normal nas amostras coletadas
no centro da cidade. Acredita-se que, por se tratar
das primeiras chuvas, havia na atmosfera maiores
concentrações de íons que proporcionaram a redução nos valores de pH, principalmente aqueles advindos das emissões veiculares. Pois, valores reduzidos de pH, como estes, não foram observados nas
amostras coletadas no campus da UFLA, onde o
transito de veículos é menor.
Os maiores valores de pH observados podem ser atribuídos às maiores quantidades de HCO3encontrados nas amostras de chuva comparados aos
íons H+. Tiwari et al. (2012) obtiveram para uma
região com características rurais no norte da Índia,
próximo ao Himalaia, valor médio de pH de 5,26 e
relação entre HCO3- e H+ da ordem de 3, inferior à
obtida neste trabalho. Os valores de pH também
estão diretamente relacionados às concentrações de
dióxido de carbono na atmosfera e consequentemente da acidez carbônica e da alcalinidade no
meio. Mantendo a mesma tendência dos valores de
pH, as amostras coletadas na UFLA apresentaram

Tabela 2 - Composição química das águas da chuva, em
μeq L-1, coletadas no campus da UFLA na cidade de
Lavras-MG entre setembro de 2010 e agosto de 2011.
Variável
1

H+
HCO3
-

-

Média

Máximo

Mínimo

MPV

6,8

7,4

6,3

6,9

0,17

0,54

0,04

0,16

71,45

251,19

16,6

76,2

142,3

348

35,2

133,6

5,8

28,6

0,5

4,6

NH4+

19,0

80,1

1,2

16,7

SO42-

44,3

199,7

8,1

43,0

NO3

Referência

Figura 2 - Variação dos valores de pH nas amostras de
chuva coletadas no campus da UFLA e no centro da
cidade de Lavras-MG entre setembro de 2010 e agosto
de 2011.

180

Figura 1 - (A) Altura precipitada diária em Lavras-MG
entre setembro de 2010 e outubro de 2011; (B) Comparação entre a precipitação mensal durante o período de
setembro de 2010 e agosto de 2011 e a série histórica
para a região (1961-1990).
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(não avaliado neste trabalho) pode ter contribuído
para o aumento da formação de sulfato nas águas da
chuva.
Outro fator foi evidenciado na Grécia que
altas concentrações de sulfato estavam correlacionadas com valores de pH superiores a 7, e que o principal fator que controla o pH da chuva é a concentração de Ca2+ (não avaliado neste trabalho) e não as
concentrações de nitrato e sulfato (ANATOLAKI &
TSITOURIDOU, 2009). Isto sugere que a maioria
dos sais de sulfato e nitrato está presente nas águas
da chuva como sais neutros ((NH4)2SO4 e NH4NO3)
e não como ácidos dissociados (RASTOGI & SARIN,
2005; MONKS et al., 2009).

Nitrato e amônio (eq L-1)
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menor acidez carbônica e maiores valores de alcalinidade.
Souza et al. (2006) verificaram que o pH da
água da chuva variou de 4,34 a 6,30 na Ilha Grande,
localidade situada entre o município do Rio de Janeiro (100 km) e o município de São Paulo (250
km), fazendo com que haja, segundo os autores,
influência de poluentes atmosféricos gerados nestes
grandes centros urbanos. Conceição et al. (2011)
obtiveram para a região da bacia do Alto Sorocaba
no estado de São Paulo, onde há intensa atividade
agrícola, além de atividades minerárias e cimenteiras, valores de pH entre 5,1 e 6,9, sendo os maiores
valores obtidos no período chuvoso.
Os valores de pH obtidos neste trabalho
estão acima dos limites mínimos encontrados na
literatura, por se tratar de uma região não industrializada. É esperado que nas cidades metropolitanas
ocorram eventos de chuvas ácidas, pois geralmente
associados a elas, encontram-se grandes parques
industriais que liberam significativas quantidades de
efluentes atmosféricos que podem concorrer para a
redução dos valores de pH.
As maiores concentrações de compostos de
nitrogênio (nitrato e amônio) foram obtidas quando das menores quantidades precipitadas entre os
meses de setembro e outubro em ambos os pontos
de amostragem coincidindo com os menores valores
de pH (Figura 3). Dependendo da disponibilidade
de amônia, o ácido sulfúrico é neutralizado formando, por exemplo, sulfato e bissulfato de amônio. A
pressão de saturação de vapor do ácido nítrico é
muito maior que a do ácido sulfúrico, dependendo
da concentração de amônia, umidade relativa e
temperatura. Por esta razão as concentrações de
nitrato de amônio são tipicamente maiores no inverno quando as temperaturas são menores, comparadas as do verão (MONKS et al., 2009).
As concentrações de sulfato (Figura 3) foram superiores no período chuvoso. Semelhante ao
obtido neste trabalho, Conceição et al. (2011) observaram maiores valores de sulfato no período chuvoso. Marques et al. (2006) também verificaram,
bem como neste trabalho, que a concentração de
sulfato não teve correlação com os valores de pH,
pois teoricamente, teores mais elevados de sulfatos
tendem a revelar valores mais baixos de pH. Estudos
evidenciaram que o ozônio (O3) é o agente oxidante
predominante do SO2 em SO42- quando o pH da
água é maior que 5 (MARTINS & ANDRADE, 2002).
E que elevadas concentrações de O3 têm sido observadas principalmente no verão, mesmo em áreas
rurais ou pouco urbanizadas (DALLAROSA et al.,
2006). Assim, a maior concentração de O3 no verão

150
100
50
0

Nitrato

Amônio

Sulfato

Figura 3 - Concentração média de nitrato, amônio e
sulfato nas águas pluviais obtidas no centro da cidade
de Lavras-MG (A) e no campus da UFLA (B) entre
setembro de 2010 e agosto de 2011.

Conceição et al. (2011) obtiveram para região onde há intensa atividade agrícola concentrações médias de sulfato entre 57 e 71 μeq L-1, e entre
20 e 32 μeq L-1 de nitrato. Chuvas incidentes sobre a
cidade do México, coletadas no campus da Universidade Nacional Autônoma do México, durante 16
anos (1992-2007), apresentaram concentrações médias de sulfato, nitrato e amônio de 65,6, 44,6 e 90,3
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μeq L-1, respectivamente (BAÉZ et al., 2009). Os
autores verificaram forte variação das concentrações
ao longo dos anos de monitoramento. Coelho et al.
(2011) verificaram a influência da queima da cana
de açúcar na qualidade do ar na cidade de Ribeirão
Preto — SP. Durante o período da colheita foram
observadas concentrações de 2 a 3 vezes superiores
àquelas observadas no período sem colheita da cana
de açúcar. Os valores médios de sulfato, nitrato e
amônio foram de 7,0, 12,8 e 16,4 μeq L-1 (valores
calculados).
Na região central da cidade de São Paulo
foram observados valores médios de sulfato, nitrato
e amônio de 24,8, 21,2 e 37,6 μeq L-1 (valores calculados) (LEAL et al., 2004), os quais são superiores
aos obtidos neste trabalho, exceto para o sulfato. No
Parque Nacional da Serra dos Órgãos -PARNASO
(Teresópolis-RJ), foram obtidos 22,0, 8,7 e 20,9 μeq
L-1 de sulfato, nitrato e amônio (valores calculados)
em amostras de água de chuva (RODRIGUES et al.,
2007).
Na Tabela 3 estão apresentados valores médios (ponderados pelo volume) de SO42-, NO3- e
NH4+ de amostras de águas de chuva coletadas em
diferentes regiões, onde existem diferentes influências antrópicas no ambiente, como relatado anteriormente.

são de poluentes e, consequentemente, na composição química da água da chuva que incide sobre determinada região. Mesmo em regiões preservadas,
como o Parque nacional da Serra dos Órgãos, houve
maior concentração média na água da chuva das
formas de nitrogênio avaliadas. Em Ribeirão PretoSP, região com intensa atividade agrícola, as concentrações de nitrato foram superiores ás observadas
neste trabalho. No entanto, maiores concentrações
de sulfato foram verificadas em Lavras comparadas
às observadas em São Paulo, região de intensa atividade industrial e de grande frota veicular.
Em termos de uso de água da chuva, verifica-se que o valor de pH médio nos dois pontos amostrados (6,6) e as concentrações médias das substâncias avaliadas (1,8 mg L-1 de N-NO3; 1,3 mg L-1 de
N-NH4+; e 24,1 mg L-1 de SO2-) não superaram as
concentrações estabelecidas na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 (BRASIL, 2012) para potabilidade da água, apesar de a NBR15.527 (ABNT, 2007)
normatizar o uso não potável da água de chuva,
tendo em vista que as águas de chuvas coletadas em
telhados podem conter contaminação, principalmente microbiológica (XAVIER et al., 2011), pelo
acesso de animais e folhagens de árvores. Tal fato é
mais evidente na água proveniente das primeiras
chuvas após período de estiagem.
Os valores das variáveis observadas ao longo
das amostragens também não suplantaram os padrões das águas doces superficiais classe 1 estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL,
2005). Nesta Resolução é evidenciado que as águas
classe 1 podem ser destinadas ao abastecimento para
consumo humano após a realização de processo de
desinfecção para remoção de organismos patogênicos.
Com base nas concentrações observadas na
água da chuva e na quantidade precipitada, estimouse a quantidade aportada ao solo dos íons NO3-,
NH4+ e SO42- (Tabela 4). Como não houve diferença
estatística entre as concentrações de nitrato, amônio
e sulfato monitoradas nos dois pontos de coleta
(p>0,01) são apresentados valores médios de aporte.
Com base nos dados apresentados na Tabela
4, e os aportes de nitrato, amônio e sulfato relatados
na literatura (Tabela 5), nota-se que o aporte de
sulfato em Lavras foi relativamente elevado ficando
acima dos valores obtidos em uma região agrícola
(Ibiúna-SP) e pouco abaixo dos valores observados
nas cidades de Candiota e Cubatão. Nestas duas
últimas cidades há extensiva queima de combustível
fóssil em termoelétricas e indústrias, respectivamente, as quais são as principais e permanentes fontes
de óxidos de enxofre para a atmosfera. O processo

Tabela 3 - Composição química média (média ponderada
pelo volume) em μeq L-1 de amostras de águas de chuva
de diversas regiões.
1¥

Íons
SO4

2-

2*

3

4

5*

6*

7*

42,9 22,0

65,6

57 a 71 7,0

70

24,8

NO3

-

4,2

44,6

20 e 32 12,8

13

21,2

NH4

+

19,0 20,9

90,3

-

30

37,6

8,7

16,4

1¥ valores médios obtidos neste trabalho nos dois pontos amostrados; 2 - PARNASO — Parque nacional da Serra dos Órgãos Teresópolis-RJ (Rodrigues et al., 2007); 3 - Cidade do México
(Baéz et al., 2009); 4 - Bacia do Alto Sorocaba — SP (Conceição et
al., 2011); 5 - Ribeirão Preto — SP (Coelho et al., 2011); 6 - Figueira — PR (Flues et al., 2003); 7 - São Paulo-SP (Leal et al., 2004);
*valores expressos pelos autores em μmol L-1 e convertidos em
μeq L-1.

Observa-se grande variabilidade entre os
valores de sulfato, nitrato e amônio obtidos neste
trabalho e aqueles observados em diversas regiões
do Brasil e na Cidade do México. Desta forma, confirma-se que as condições ambientais de uso e ocupação do solo, e provavelmente as condições atmosféricas, têm forte influência na geração e na disper-
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de produção de cimento em uma cimenteira situação entre os municípios de Lavras e Ijaci que utiliza
combustível fóssil (coque) nos fornos para a calcinação do calcário pode explicar os níveis de sulfato
encontrados nas águas de chuva da região.

amônio deve ter sido convertida em nitrato (0,14 g
m-2 mês-1) (LEAL et al., 2004).
Acredita-se que por Lavras não possuir um
grande parque industrial, os automóveis e a cimenteira localizada próxima à cidade tenham sido, provavelmente, os principais fontes de poluentes atmosféricos. Além disso, poeiras de solos agrícolas, onde
há uso de fertilizantes, podem ser os maiores responsáveis taxas de deposição atmosférica de compostos de nitrogênio, tal como observado por Conceição et al. (2011). Outro fator que pode ter contribuído foi a movimentação atmosférica e o transporte de compostos químicos pelo vento de locais
industrializados da região sudeste do país, tal como
observado por Souza et al. (2006).

Tabela 4 - Valores médios do aporte de nitrato, amônio e
sulfato pela água da chuva na região de Lavras durante o
período de setembro de 2010 a agosto de 2011.
NO3-

NH4+

SO42-

Período

g m-2 kg ha-1 g m-2 kg ha-1 g m-2 kg ha-1

Set/10

0,04

0,42

0,03

0,29

0,11

1,05

Out/10

0,10

1,03

0,09

0,91

0,20

2,00

Nov/10

0,04

0,39

0,05

0,45

0,76

7,58

Dez/10

0,02

0,24

0,04

0,38

0,55

5,53

Jan/11

0,02

0,23

0,09

0,87

1,21

12,10

Fev/11

0,02

0,23

0,03

0,26

0,49

4,93

Mar/11

0,07

0,66

0,14

1,43

1,53

15,30

Abr/11

0,02

0,22

0,01

0,08

0,11

1,13

Mai/11

0,01

0,08

0,00

0,03

0,04

0,44

Jun/11

0,02

0,16

0,01

0,13

0,81

8,12

Jul/11

-

-

-

-

-

-

Ago/11

-

-

-

-

-

-

Total

0,37

3,67

0,48

4,82

5,82

58,19

CONCLUSÕES
Pode-se concluir que as águas de chuva em
Lavras apresentaram valores de pH médio entre 6,4
e 6,8, sendo os menores valores observados no centro da cidade, onde entre o final de setembro e início de outubro de 2010 foi obtido valor de pH igual
4,75, caracterizando a chuva como ácida. De forma
geral, com base nas concentrações médias dos valores de pH, as chuvas incidentes na região não apresentaram riscos imediatos de acidificação ambiental.
Maiores concentrações de nitrato e amônio
foram obtidas no período de menor altura precipitada; ao contrário, os maiores valores de sulfato nas
águas da chuva foram observados durante o período
de maior pluviosidade. As concentrações de nitrato
e amônio ficaram abaixo dos valores observados em
regiões de preservação permanente e regiões que
sofrem influência de áreas industriais. As concentrações de sulfato se aproximaram dos valores observados em regiões industrializadas e áreas de intensa
atividade agrícola.
Como reflexo da concentração de sulfato na
água da chuva, o aporte deste nutriente via água de
chuva foi de 58,19 kg ha-1 d-1, superior aos aportes de
nitrato e amônio iguais a 3,67 e 4,82 kg ha-1 d-1.

Tabela 5 - Aporte médio de sulfato (SO42-), nitrato (NO3-)
e amônio (NH4+) em kg ha-1 ano-1 via água da chuva em
diferentes regiões do Brasil.
Íons
SO4

1

2-

2

3

4

5

6

7

8

3,2 3,5 10,7

34,6

45,5

75,4

79,7

-

NO3

-

-

-

10,6

70,9

21,1

19,9

40,2

-

NH4

+

32

-

-

-

-

-

-

0,07*

* g m-2 mês-1. 1- PARNASO — Parque nacional da Serra dos Órgãos
- Teresópolis-RJ (Rodrigues et al., 2007); 2 - Santa Maria-RS (Osório Filho et al., 2007); 3 - Londrina-PR (Pelicho et al., 2006); 4 Rio Claro-SP (Conceição & Bonotto, 2004); 5 - Ibiúna-SP (Conceição et al., 2011); 6 - Cubatão-SP (Danelon & MoreiraNordemann, 1991); 7- Candiota-RS (Migliavacca et al., 2005); 8 Centro da cidade de São Paulo (Leal et al., 2004).
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Qualitative Analysis Of Rainfall Pollutants In
Lavras-MG
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the
dynamics of rainfall pollutants and nutrient input from
rainfall in Lavras-MG in 2010-2011. Forty-one samples of
rainfall were collected at two different points: downtown
and at the Federal University of Lavras. Results of
sampling showed average values, weighted by volume, of
pH, alkalinity, carbonic acid, nitrate, ammonium and
sulfate, respectively for samples collected downtown and at
the Federal University of Lavras, equal to 6.5 and 6.9,
37.3 and 76.2 eq L-1, 173.0 and 133.6 eq L-1, 3.8 and
4.6 eq L-1, 21.2 and 16.7 eq L-1, 42.8 and 43.0 eq L1
. During this period there was an average contribution of
3.67 kg ha-1 NO3-, 4.82 kg ha-1 NH4+ and 58.19 kg ha-1
SO42-. The highest concentrations of ammonium, sulphate
and carbonic acid were found downtown, probably due to
the greater contribution of pollution generated by
automobiles. This contributes to the lower pH values
observed downtown. However, the rainfall events in the
region showed no immediate risk of environmental
acidification.
Key-words: air pollution; nutrient input; pH; water quality.
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RESUMO
Aqui descrevemos as técnicas aplicadas na implantação e manutenção do Programa de Informação Costeira (PIC
on—line), que manteve um ondógrafo fundeado ao largo da Ilha de Santa Catarina entre Dezembro de 2001 e Novembro de
2003. O documento cobre informações que vão desde a preparação do equipamento e seu lançamento, até uma descrição
detalhada dos componentes do fundeio. Três operações de resgate do ondógrafo foram registradas e são descritas em conjunto
à análise dos fundeios recuperados. Por fim, são dadas recomendações para continuação de futuros programas de medições.
Palavras-chave: Waverider, ondógrafo direcional, técnicas de fundeio, ondas geradas por vento, Santa Catarina, Rede
Ondas.

O presente documento foi elaborado no
objetivo de apoiar as atividades da Rede Ondas,
registrando parte da experiência adquirida pela
equipe do Laboratório de Hidráulica Marítima da
UFSC junto ao Programa de Informação Costeira
online (PIC-online1). Tal programa realizou medidas
inéditas ao largo da Ilha de Santa Catarina entre
Dezembro de 2001 e Novembro de 2003. Os dados
coletados por um ondógrafo direcional eram
enviados para uma estação de rádio costeira, onde
eram reprocessados para sua disponibilização via
internet (Figura 1).
Para tanto, este documento procura relatar
os procedimentos envolvidos na preparação,
lançamento e manutenção de um ondógrafo. O
artigo encontra-se organizado em dez partes. Uma
descrição geral do equipamento e do sistema
fundeio é apresentado na próxima seção. Os riscos
e uma descrição detalhada dos componentes
utilizados no sistema de fundeio são abordados na
terceira seção. A quarta seção descreve a instalação
da base de rádio, a quinta o procedimento de
lançamento e a sexta a pintura do equipamento. A
troca de baterias é apresentada na sétima seção, os
resgates do ondógrafo na oitava e a análise dos
fundeios na penúltima seção. O documento é
concluido com um breve sumário e recomendações

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de instrumentos meteooceanográficos de comunicação remota vem permitindo a implementação de sistemas automatizados
de monitoramento das condições do mar e disponibilização de dados em tempo real. No caso
específico de ondas geradas por vento, o país vem
atualmente promovendo medições através da “Rede
de Monitoramento de Ondas em Águas Rasas (Rede
Ondas)" financiada pela Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar (CIRM), e por agências
nacionais e regionais de fomento à pesquisa. A Rede
Ondas prevê a instalação e manutenção de diversos
equipamentos ao largo da costa Brasileira, os quais
serão mantidos principalmente por universidades e
centros de pesquisa do país.
1-
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futuras. Os resultados da análise dos dados coletados
pelo ondógrafo estão descritos em Melo et al.
(2002), Araújo et al. (2003), Melo et al. (2003), Melo
(2004) e Pimenta et al. (2004).

Neste sistema, o ondógrafo funciona como bóia
principal de superfície que sustenta a amarração.
Seu fundeio é composto por distintos tipos de cabos.
Em superfície utilizam-se os cabos de borracha
(rubber-cords), em meia-água os cabos de aço e no
fundo cabos de polipropileno. As conexões entre os
cabos é realizada por meio de manilhas e terminais
especiais. Já a ancoragem do sistema é realizada por
meio de uma poita de aproximadamente 600 kg
(Figura 2).
Os cabos de borracha (CB) compõem a
parte mais flexível e de amortecimento do sistema.
Sua frequência natural de oscilação não interfere
nas medições. O cabo de aço (CA) encontra-se
situado em profundidades intermediárias e auxilia
na verticalização do fundeio, evitando sua exposição
à embarcações. O cabo de polipropileno (CPP) vem
como segmento final. Ele possuí flutuabilidade
positiva e evita o contato com o fundo. Sua
capacidade de carga e grande comprimento
possibilitam a recuperação da poita.
A composição do fundeio pode variar entre
aplicações. O comprimento dos cabos e número de
bóias auxiliares de subsuperfície pode ser
determinado pela Tabela 1. Como exemplo, um
fundeio em águas rasas em profundidades inferiores
à 17 metros, seria composto somente por cabos de
borracha conectados em série (2 de 15 metros) e de
um cabo de polipropileno de mesmo comprimento
da profundidade local.
Já o ondógrafo de Santa Catarina foi
fundeado em águas mais profundas, na isóbata de
80 m. Para esta profundidade, foram utilizadas 2
cordas de borracha de 15 m, 40 metros de cabos de
aço galvanizado e 88 metros em cabo de
polipropileno num total aproximado de 160 metros
(Tabela 1).

DESCRIÇÃO GERAL
Ondógrafo direcional
O ondógrafo utilizado no programa PIC on—
line foi um Directional Waverider, modelo Mark II
fabricado pela empresa Holandesa Datawell2. O
equipamento possui um casco esférico de 0.9 m de
diâmetro que funciona como abrigo dos sensores,
componentes eletrônicos e de suas baterias. Seu
peso é de aproximadamente 250 kg e, sob
equilíbrio, o nível d’água cobre a metade inferior da
bóia (Figura 1a). Exteriormente, o ondógrafo possui
um cinturão de borracha para proteção e um
triângulo de aço inoxidável para evitar rotações.
O ondógrafo é capaz de medir a altura e
direção das ondas, além da temperatura da água e a
posição geográfica. A medição das ondas se dá por
meio de acelerômetros, que medem séries temporais
da sua movimentação espacial (i.e. deslocamentos
horizontais e vertical). A cada meia hora, o espectro
em frequência é calculado por um microprocessador interno. A transmissão dos dados brutos
e espectrais é realizada a cada hora, por meio de
uma antena de rádio posicionada no topo da bóia. A
frequência de operação do rádio é entre 27 e 40
MHz, sob um alcance aproximado de 50 km. O
ondógrafo mede as ondas com períodos entre 1.6 e
30 segundos a uma frequência de amostragem de
3.84 Hz. A resolução das medições obtidas é de
cerca de 1 cm para altura das ondas, 1,5o para
direção e 0.05oC para temperatura da água. Um GPS
(Global Positioning System) mede sua posição
geográfica que também é enviada via rádio. Para
sinalização, a bóia é dotada de um flash noturno. O
tempo de vida de suas baterias pode chegar a 19
meses em situações ideais, já o tempo de vida do
fundeio varia de 4 a 16 meses.

RISCOS E DESCRIÇÃO DO SISTEMA
DE FUNDEIO
Riscos à vida útil do fundeio
Nesta seção são discutidos alguns riscos mais
comuns ao sistema de fundeio. Os riscos em geral
são proporcionais ao número de componentes
envolvidos no sistema de amarração. Para sistemas
montados em série é necessária uma avaliação
cuidadosa dos cabos e conexões, pois cada
componente desempenha um papel fundamental à
integridade do equipamento.

Sistema de fundeio
Diferente dos fundeios de correntógrafos de
estrutura vertical sob forte tensão, o fundeio de um
ondógrafo procura garantir a movimentação do
aparelho sem interferir nas medições das ondas.

2

http://www.datawell.nl
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Figura 1 - Ondógrafo do Programa de Informação Costeira (fotografia à esquerda). Esquema funcionamento do sistema
(direita): (1) medições, (2) transmissão de dados, (3) recepção, (4) processamento e divulgação.
Tabela 1 - Comprimento dos cabos de borracha (CB), polipropileno (CPP) e aço galvanizado (CAG) de acordo com a
profundidade local D (m) (Datawell, 1999). A linha destacada em cinza, refere-se à configuração utilizada pelo PIC—online.
Profundidade (m)
D ≤ 17
17 < D ≤ 34
34 < D ≤ 40

Comprimentos dos componentes da linha de fundeio
CB
CPP
CAG
CPP
2x15 + 2 bóias —
—
D
30 + 1 bóia
—
—
D
30
—
—
D+8

40 < D ≤ 90
D ≥ 90

30
30

—
D-90

D—40
50

D+8
D+8

O primeiro fenômeno a ser observado é a
corrosão galvânica entre diferentes metais na água
salina. Quando uma manilha de aço carbono é
colocada em contato com um ondógrafo de aço
inoxidável (AISI 316), uma “pilha galvânica” é
estabelecida, gerando a corrosão do material menos
nobre. O desgaste do aço carbono é tão intenso que
pode partir uma manilha de 5/16” em menos de um
mês. O mesmo tipo de falha precoce pode ocorrer
ao se colocar em contato diferentes tipos de aço
inoxidável (e.g. AISI 304 com AISI 316).
A corrosão do metal pela água marinha
também ocorre sem o acoplamento de metais. Um
cabo de aço carbono sem a proteção de zinco
(“zincagem”), por exemplo, pode romper em cerca
de um mês (DATAWELL, 1999). A experiência em
fundeios de correntômetros e ondógrafos mostra
que cabos de aço galvanizado com a cobertura de
nylon são bastante resistentes à corrosão marinha,
desde que suas pontas terminais estejam bem
lacradas. Tais cabos também demonstram maior
resistência à dobras e torções que frequentemente
podem levar à quebra dos cabos.

Figura 2 - Esquema simplificado do fundeio de um
ondógrafo direcional (fora de escala).
Modificado de Datawell (1999).
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Atenção deve ser dada às conexões. Uma
falha pode ocorrer pela simples abertura (e.g.
quebra de um contra—pino) ou pela corrosão de
parafusos, manilhas e terminais. O contato dos
componentes destas peças deve ser cuidadosamente
avaliado.
Outro risco deve-se à abrasão mecânica do
fundeio. No caso dos cabos de polipropileno, existe
a possibilidade de cortes por objetos e animais
perfurantes de fundo. A utilização de bóias de sub—
superficie é recomendada para garantir a separação
entre os cabos e a poita. Por fim, acidentes com
barcos e redes de pesca podem ser evitados através
de campanhas de divulgação junto à rádios costeiras
e cooperativas de pesca. Como a força dos cabos de
pesca é muito superior a resistência do fundeio, tais
acidentes fatalmente levam a ruptura do sistema.

são conectadas com manilhas de 12 mm. A carga de
ruptura da CB é de aproximadamente 600 kg e elas
são projetadas para ondas de até 40 metros. Sem as
CB os trancos recebidos pela bóia impossibilitariam
as medições e reduziriam a vida útil do fundeio.
Cada corda de borracha é dotada de dois terminais
CB de aço inoxidável, onde o cabo é enrolado com
duas voltas sob um pivô, antes de ser preso por
pressão. Com isto, a tração do cabo é dividida por
uma grande superfície evitando a fadiga da
borracha. Tais terminais foram desenvolvidos pelo
fabricante mas podem ser reaproveitados ou
confeccionados em metalúrgicas náuticas.
Após o CB vem o cabo de aço galvanizado
(CAG) de 5/16” (~8 mm), com alma de nylon, carga
de ruptura de 3800 kg, peso linear de 0.25 kg m-1 e
aproximadamente 40 m de comprimento. CAG são
mais resistentes à corrosão que os cabos de aço
carbono e bem mais baratos que os cabos de aço
inoxidável. Cabos com cobertura de nylon são de
difícil aquisição e embora aumentem a proteção,
podem sofrer a corrosão acelerada através de
perfurações acidentais de sua superfície. A
cobertura de graxa, embora reduza a corrosão
marinha, dificulta o “trabalho de convés” e
contamina o meio-ambiente. A utilização de CAG
descobertos divide o desgaste pela superfície do
cabo, reduzindo a velocidade de corrosão marinha e
fadigas localizadas. Para conexão, foram realizados
super—laços com presilhas de segurança (grampos de
5/16”) e sapatilhas internas de proteção. O super—
laço consiste em uma alça formada pela trança dos
filamentos do próprio cabo de aço.
Em geral, torções do sistema podem se
acumular nos CAG, aumentando a chance de
dobras ou quebras. De forma a se possibilitar a
rotação dos cabos, foram adicionados dois
destorcedores de aço inoxidável de 5/8” de
espessura e 17 cm de comprimento. A conexão dos
terminais CAG com destorcedores foi realizada por
manilhas de aço inox de 12 mm com olhais de tecnil
para evitar o contato de metais. O tecnil é um
material isolante semelhante ao nylon e de boa
resistência à compressão. A montagem dos
destorcedores, conectados aos super—laços podem
ser visualizados na Figura 5.
Na parte inferior do fundeio, foi utilizado
um cabo de polipropileno (CPP) multifilado de 18
mm (Figura 4). Tal cabo é comumente conhecido
como “corda de segurança" em casas do ramo. Ele
possui uma capa de revestimento que protege a
alma (núcleo) contra a abrasão ou infiltração de
sedimentos. O comprimento do CPP utilizado foi de
88 metros. Dois terminais CPP foram também fabri-

Descrição detalhada dos componentes
O esquema básico da configuração foi
baseado nas recomendações do fabricante
(Datawell, 1999). Algumas adaptações, entretanto,
foram adicionadas de forma a estender a
permanência do equipamento na água. Tais
modificações estão destacadas na Figura 3, 4 e na
Tabela 2, onde são apresentados um desenho
esquemático da linha de fundeio e uma lista dos
componentes utilizados.
No topo da linha de fundeio situa-se o
ondógrafo, que sustenta todo o cabeamento de
amarração. No presente caso a bóia é construída em
aço inoxidável (AISI 316)3. A conexão do ondógrafo
com os cabos de fundeio se dá por meio de uma
corrente de 5 kg também de aço inox. A função da
corrente é de equilibrar o equipamento em caso de
rompimento do fundeio, evitando rolamentos que
danificam seus sensores e possibilitando sua
comunicação para o resgate. Incrustações e choques
com objetos em superfície podem danificar a
pintura do ondógrafo em diversos pontos,
acelerando sua corrosão. Assim, dois anôdos de
sacríficio de zinco (2 kg) são presos à corrente para
proteção do casco. As conexões são efetuadas por
manilhas de 12 mm com parafuso, porca e
contrapino (2×32 mm) tudo em aço inoxidável. Na
parte terminal da corrente, a conexão com o cabo
de borracha (CB) é realizada através do terminal CB
(Figura 3).
Na sequência, duas cordas de borracha
(CB) de 4 cm de diâmetro e 15 m de comprimento
3

todos componentes de aço inoxidável referem-se ao tipo
AISI 316.
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Figura 3 - Esquema detalhado do fundeio e suas conexões — parte superior (fora de escala).

Figura 4 - Esquema detalhado do fundeio e suas conexões — parte inferior (fora de escala).
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Tabela 2 - Check List. CB = corda de borracha, CAG = cabo de aço galvanizado, CPP = cabo de polipropileno, L =
comprimento, =diâmetro, P = peso e E = Empuxo. Alterações do plano de fundeio original ou peças manufaturadas
encontram-se sublinhadas.
√

Peças e conexões
Ondógrafo
Antena
Triângulo anti—rotação
Manilha 12 mm
Corrente de estabilização
Anôdo de zinco
Manilha 12 mm
1o CB
Terminal CB
Manilha 12 mm
Terminal CB
2o CB
Terminal CB
Manilha 12 mm
Destorcedor
Manilha 12 mm
Terminal CAG
CAG
Terminal CAG
Manilha 12 mm
Destorcedor
Manilha 12 mm
CPP
Terminal CPP
1a bóia auxiliar
2a bóia auxiliar
Mangueira de PVC
Terminal CPP
Manilha de aço 7/8”
Corrente aço
Manilha de aço 7/8”
Poita

Descrição
 =0.9 m, P = 250 kg
L=2.5 m
3 placas, 6 parafusos, porcas e arruelas de pressão (aço inox)
Parafuso, porca e contra-pino 2×32 (aço inox)
L = 0.5 m, P = 5 kg (aço inox)
2 anôdos. Parafusos, arruelas e porcas de pressão de aço inox.
Parafuso, porca e contra-pino 2×32 (aço inox)
L=15 m,  =4 cm
Material: aço inox
Parafuso, porca e contra-pino 2×32 (aço inox)
Material: aço inox
L=15 m,  =4 cm
Material: aço inox
Parafuso, porca e contra-pino 2×32 (aço inox)
 =1,2 cm, L=17 cm (aço inox)
Parafuso, porca e contra-pino 2×32 (aço inox)
Super-laço com olhau de tecnil. Sapatilha e presilhas (aço carbono)
 = 8 mm, L=40 m (aço galvanizado)
Super-laço com olhau de tecnil. Sapatilha e presilhas (aço carbono)
Parafuso, porca e contra-pino 2×32 (aço inox)
 =1,2 cm, L=17 cm (aço inox)
Parafuso, porca e contra-pino 2×32 (aço inox)
 = 2 cm, L=88 m
Discos (tecnil), pivô, haste “U”, porcas e contra—pinos em inox
E= 3 kg, posicionada a 1 m do terminal CPP superior
E=3 kg, posicionada a 10 m do terminal CPP inferior
 =4 cm, L=10 m, extremidades tapadas
Discos, pivô, haste “U”, porcas e contra—pinos em inox
Fechamento por torção, trava—rosca anaeróbico
=1” , L=3.8 m
Fechamento por torção, trava—rosca anaeróbico.
Corrente de navio, =15 a 20 cm, L=3 a 5 m, P=600 kg

cados para o fundeio. Os mesmos são dotados de
dois discos e um pivô cilíndrico central, unidos por
meio de uma barra de aço inox em “U”. O CPP é
amarrado através do disco no pivô central, dando
três voltas. Sua extremidade fica presa por um nó
através do outro disco por contra—pressão. Já a barra
em “U” une o conjunto como um “sanduíche”
atravessando os discos e o pivô (ver terminal CPP
nas Figuras 4 e 5).
O material dos discos do terminal CPP
superior foi o tecnil. Os pivôs, a barra em “U”,

porcas e contra—pinos são de aço inoxidável. Para o
terminal CPP de fundo, sujeito a maior efeito
abrasivo, todos os componentes foram fabricados
em aço inoxidável. Este terminal foi enrolado por
tiras de borracha de 4 cm para proteção contra
objetos de fundo.
Bóias de 3 kg de flutuabilidade foram presas
a 1 metro abaixo do terminal CPP superior e a 10 m
do fim deste cabo de forma a garantir sua distância
do fundo. Como proteção adicional, a parte
terminal do CPP próxima do fundo foi revestida por

286

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 –Abr/Jun 2013,281-296
sinais e o computador, foram conectados à antena
por um cabo e instalados dentro do laboratório.
A partir da segunda campanha, uma nova
antena foi construída e instalada mais próximo à
praia. Um poste de aço galvanizado foi montado
sobre uma fundação em concreto com o auxílio de
um braço hidráulico (Munck). A nova antena ficou
posicionada a uma altura de 12 m e sob a proteção
de um pára-raios do tipo Franklin, instalado no topo
do poste (Figura 6c).

uma mangueira de PVC de 3 cm de diâmetro, 4 mm
de espessura e 10 metros de comprimento (com
malha interna de fibra de vidro). A mangueira pode
ser fixada pela bóia auxiliar terminal através de um
nó do CPP (Figura 4). Antes do embarque foi
injetado silicone nas extremidades do tubo para
dificultar a entrada de sedimentos e organismos.
Uma corrente de 3/4” foi utilizada na
conexão do CPP com a poita. Seu comprimento
deve ser superior à extensão da poita, para evitar o
contato do CPP na reversão de correntes marítimas.
As conexões de fundo foram feitas com manilhas de
7/8” e de fechamento por torção, pois manilhas
tradicionais podem se abrir devido ao desgaste do
contra—pino com objetos de fundo (Figura 4). Foi
utilizado um líquido “trava roscas” engripante de
ação anaeróbia para fechamento da manilha. Vale
mencionar que a pilha galvânica formada com o aço
inox tem sua corrosão atenuada, dada a grande
massa e superfície do material de menor nobreza
(aço carbono). Uma corrente de ferro de navio
pode ser utilizada como poita. O levantamento
progressivo dos elos (entre 20 e 40 kg cada)
funciona como um sistema de amortecimento
adicional em situações oceanográficas extremas.

LANÇAMENTO EM ALTO MAR
A montagem da linha de fundeio deve ser
realizada preferencialmente alguns dias antes do
embarque. Uma vez checados e conectados todos os
componentes, o sistema deve ser organizado
agrupando-se os cabos em laços no formato “8” para
transporte no convés da embarcação (Figura 7). O
ondógrafo pode ser amarrado sobre um pneu no
convés do navio. A comunicação do receiver com o
ondógrafo deve ser testada antes do embarque. A
poita pode ser presa dentro do convés, ou
preferencialmente, deve ser amarrada externamente
no bordo da embarcação.
Um vez na posição, o ondógrafo deve ser
conectado a linha de fundeio para lançamento ao
mar pelo bordo da embarcação, se a altura de queda
for inferior a 1,5 m. Caso contrário, o equipamento
deve ser baixado por um guincho. Os cabos devem
ser lançados em sequência, enquanto o navio
progressivamente se distancia da bóia. Após
extendido todo o CPP a poita pode ser finalmente
lançada através do guincho, ou pelo corte das
amarras que a prendem ao navio. A posição
geográfica de lançamento da poita deve ser sempre
registrada.
Idealmente, procura-se estender a vida útil
do fundeio de forma que sua manutenção seja
aproximadamente coincidente com o tempo de vida
das baterias. Essa prática, adotada pelo grupo do
CDIP4 (Scripps), diminui gastos logísticos e o tempo
de manutenção em terra. Este ciclo pode variar
entre 7 e 12 meses para um Waverider Mark II
equipado com GPS.

BASE DE RECEPÇÃO DE RÁDIO
A base de recepção de rádio deve ser
preferencialmente localizada próximo ao mar e sem
a presença de obstáculos significativos como
edificações ou montanhas que possam sombrear o
sinal do rádio do ondógrafo. No PIC—online a
localidade escolhida foi junto ao Lab. de Peixes de
Água Doce (Lapad/UFSC) da Praia da Armação, no
sul da Ilha de Florianópolis (Figura 6a). Esta estação
encontra-se a uma distância de 30 km do ponto de
fundeio, sem interferência direta do Morro da
Armação ou da Ilha do Campeche. Somente na
ocasião dos desgarres do ondógrafo (ver seção 8),
tais promontórios chegaram a causar a interrupção
no recebimento do sinal do ondógrafo que derivava
ao longo da plataforma continental.
A primeira antena, de caráter provisório, foi
instalada em um poste de eucalipto de 7 m de
comprimento pela própria equipe do PIC—online.
Para tanto, pedras e um cano de aço carbono de 40
cm de diâmetro foram utilizados na preparação da
fundação. A antena Omnidirecional Katherin foi
instalada no topo do poste, através de um cano
galvanizado e parafusos (Figura 6b). O receptor de

PINTURA DO ONDÓGRAFO
A cada campanha o ondógrafo pode sofrer
um considerável desgaste de sua pintura, além da
incrustração de diversos organismos marinhos que
4
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Figura 5 - Terminais do cabo de aço galvanizado (esquerda) e
terminal da corda de polipropileno (direita).

Figura 6 - (a) Localização da base de recepção de dados e das antenas na Praia da Armação em Florianópolis.
(b,c) Fotografias das duas antenas instaladas durante o PIC—online.
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Figura 7 - Fundeio montado e preparado para o lançamento no convés do Navio Soloncy Moura (IBAMA).
Note a organização da amarração em laços com a forma de um “8”.

Figura 8 - Sequência das etapas envolvidas na pintura do ondógrafo: (1) montagem, (2) ataque ácido para remoção
de tintas e incrustrações, (3) lixação, (4) fundo de Galverette, (5) camada de Epóxi e (6) acabamento
final com tinta sinalizadora e anti-incrustrante.
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Tabela 3 - Sequência de materiais e procedimentos para pintura do ondógrafo
Fase
1 (~1 h)
2 (~1 h)

3 (~1,5 h)
4 (~4,5 h)
5 (~14 h)
6b (~15 h)

Material utilizado
Empilhadeira, cavaletes, talha

Procedimento
Montar tripés e talha, suspender o ondógrafo, retirar a
armação de madeira e o cinto de borracha de proteção
Removedor de tinta, pincéis, luvas Espalhar removedor sobre toda superfície do ondógrafo para
e óculos de proteção
ataque ácido da pintura e incrustações. Raspar resíduos com
espátula, aplicar outra camada de ácido e raspar novamente.
Lixas no 120 e 320
Remover resíduos grosseiros primeiramente com lixa no120,
dar polimento final com lixa no 320
Galverette, pincéis
Preparar superfície para pintura com demão de fundo de
Galverette (20 min para aplicação e 2 h para outra demão).
o
Tinta Epoxi, pincéis, lixa n 320 Aplicar tinta Epoxi. Aguardar 6 h, lixar levemente e aplicar
outra demão (40 min aplicação, 6 h para secagens).
Tinta Micron e Perfection
Aplicar duas demãos de tinta Perfection amarela na parte
superior e três demãos de anti-incrustrante na parte inferior
(35 min para aplicação e 5 h para próxima demão).

cor vermelha. Mensagens de alerta e identificação
devem ainda ser inscritos no topo da bóia. A
utilização de compressores de ar é recomendada,
pois reduz o tempo de pintura e aumenta a
qualidade do acabamento.

prejudicam a sua sinalização e aumentam os
processos de corrosão. Aqui são descritos os
procedimentos e materiais empregados pelo Lab. de
Hidráulica Marítima da UFSC na manutenção da
pintura do ondógrafo durante o PIC-online.
O processo da pintura envolve 6 etapas,
num total aproximado de 37 horas de trabalho,
conforme descrito pela Tabela 3 e Figura 8. Devido
ao peso do ondógrafo recomenda-se o uso de uma
empilhadeira e de uma talha respectivamente para
seu transporte e suspensão. Sua sustentação pode
ser realizada por cavaletes de madeira conforme
indicados na etapa 1 da Figura 8.
A segunda etapa consiste na remoção da
incrustração e dos resquícios da antiga cobertura de
tinta. Para tanto, deve-se retirar a armação de
madeira e a cinta de borracha. A remoção deve ser
iniciada por ataques ácidos e pela raspagem com
uma espátula. Ao fim desta etapa, deve-se obter uma
superfície bem limpa com a aplicação das lixas no
120 e no 320 (Etapa 3).
Após o polimento, a superfície pode ser
preparada para pintura com duas demãos de fundo
de Galverete (International), esperando-se duas
horas entre as aplicações (Etapa 4). Duas camadas
de tinta Epoxi também devem ser aplicadas para
conferir maior resistência à pintura. O período
entre as demãos de Epoxi é de seis horas (Etapa 5).
Após a Epoxi, finalmente são aplicadas as
tintas de acabamento. Na metade superior da esfera
utilizou-se uma tinta de Poliuretano da cor amarela
(Perfection 709 / International) enquanto na
metade inferior uma tinta Anti-incrustante de alta
performance (Micron Premium / International) de

TROCA DE BATERIAS
A troca de baterias deve ser realizada
preferencialmente durante a pintura e manutenção
do fundeio em terra. Para tanto, é necessário um
mapa das conexões (fornecido pelo fabricante),
além de ferramentas como chaves allen, alicates,
plugs, fios sobressalentes, silica—gel e as 85 novas
baterias (Leclanché 4511/561 de Zinco e Carbono,
para o Waverider Mark II). A troca das mesmas leva
entre 2 e 3 horas e pode ser realizada nos intervalos
da pintura. Em situações excepcionais de falha
prematura do fundeio pode ser desejável relançar o
equipamento com as mesmas baterias. Em todos os
casos, é sempre aconselhável verificar a carga e
variação da voltagem das baterias sob um resistor de
100 Ω. A queda de tensão deve ser inferior a poucos
mV/seg (H. Leeuw - Datawell comunicação pessoal).
Embora pouco aconselhável, é possível trocar as
baterias em alto mar. Neste caso, o ondógrafo deve
ser desconectado com auxílio de um bote inflável,
deixando a linha de fundeio suspensa por uma bóia
auxiliar (“bombona" de pesca). Posteriormente, o
equipamento deve ser trazido à bordo da
embarcação por um guincho.
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não foi possível atualizar as posições da bóia,
impossibilitando seu resgate. A segunda tentativa foi
realizada então com a Lancha da Praticagem de
Imbituba. Com a posição atualizada por rádio, a
bóia pôde ser finalmente encontrada às 9 pm do dia
06/12, de onde foi rebocada para o Porto de
Imbituba.

Na ocasião da primeira campanha do PIC—
online, realizamos a troca prematura de baterias em
Fevereiro de 2002, através do N. Oc Soloncy Moura
(Cepsul/IBAMA). As Figuras 9a-d ilustram a
recuperação e troca das baterias do equipamento.
Cuidado especial deve ser dado para evitar a entrada
de água no interior do equipamento. Da mesma
forma, antes de seu relançamento, a vedação do
equipamento e a conexão ao fundeio devem ser
verificadas. Um novo teste de comunicação deve ser
realizado com a base de rádio em terra antes de
retornar ao porto.

Resgate de Abril de 2003
A segunda campanha teve 96 dias de
duração (06/01/2003 à 12/04/2003). Embora as
condições de vento locais fossem calmas, a passagem
de um ciclone extratropical ao largo do Uruguay foi
responsável por ondas e correntes intensas (MELO
et al., 2003). O desgarre ocorreu na noite de 12/04,
com deriva da bóia em sentido norte (Figura 10). A
equipe foi mobilizada para interceptação por Itajaí,
que fica a cerca de 100 km ao norte de
Florianópolis, onde também foi remontada a
estação rádio receptora (Figura 10). Uma pequena
embarcação de operações portuárias foi utilizada na
primeira tentativa de resgate no dia 13/04. Devido
às condições de mar severas e a falta de
comunicação com a base, as operações de resgate
foram abortadas.
Uma nova tentativa foi realizada no dia
14/04 sob o auxílio do Navio Balizador Mario Seixas
da Marinha do Brasil, que partiu com a antena de
recepção e receiver montados à bordo. Após dois
dias de busca sem sinal da bóia a operação foi
abortada. Uma última tentativa, sob auxílio da Base
Aeronáutica de Florianópolis, foi uma busca aérea
realizada no dia 16/04 ao largo de Itajaí, também
sem sucesso. A partir daí, o desaparecimento da bóia
foi comunicado à Rádio Costeira e à Marinha (Aviso
aos Navegantes). Por muita sorte, o ondógrafo pode
ser encontrado e recuperado no dia 22/04 por um
barco da Empresa de Pesca Leardini. O
equipamento encontrava-se a 80 km da costa de São
Francisco do Sul a cerca de 200 km de Florianópolis.

RESGATES DO EQUIPAMENTO
Parte importante das atividades do PIC—
online foram os resgates do ondógrafo devido à
quebras da linha de fundeio. A posição do
equipamento era monitorada pela estação
receptora,
e
quando
ele
se
distanciava
demasiadamente da posição da poita, um alarme era
acionado com mensagens de email. O sucesso deste
tipo de operação, entretanto, depende de um plano
de contigência e uma equipe preparada em
sobreaviso. Como são diversas as complicações que
surgem em cada situação, relatamos alguns dos
aspectos mais relevantes dos três resgates realizados
durante o PIC-online.
Resgate de Dezembro de 2002
O desgarre ocorreu na tarde do dia 4 de
Dezembro, finalizando a maior das campanhas de
medições, com a duração total de 371 dias
(28/11/01 a 04/12/2002). O desgarre ocorreu no
dia 04/12 mas só foi detectado pela equipe no dia
05/12. De acordo com as posições registradas, a
bóia derivava para o sul ao longo da plataforma
continental. No dia 05/12 às 7:00 a bóia saiu do raio
de alcance da antena da praia da Armação (Figura
10).
Apostando na deriva para sul, a base de
rádio da Armação (antena, receiver e computador)
foi desmontada, transportada e remontada à 100 km
ao sul de Florianópolis, no Porto de Imbituba. De lá,
o sinal da bóia foi novamente obtido na madrugada
do dia 6/12, quando ela já passava de Garopaba
(Figura 10).
A primeira tentativa de interceptação da
bóia foi realizada a partir de Laguna, através da
Lancha da Capitania dos Portos. Devido à
dificuldade de comunicação com a base de rádio,

Resgate de Novembro de 2003
A última campanha durou 168 dias
(06/06/2003 a 21/11/2003). As condições de mar
eram tranquilas no dia e o desgarre foi detectado 3
horas após sua ocorrência, que ocorreu na manhã
do dia 06/06. Devido à sua deriva para o norte, a
remontagem da antena e do receiver foram
realizadas no Morro da Praia Brava em Florianópolis
(Figura 10). Já a operação de resgate foi realizada
no princípio da tarde por uma embarcação dotada
de GPS, rádio e telefone satelitário (Iridium). O uso
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Figura 9 - Troca das baterias em alto mar em Fevereiro de 2002, realizada à bordo do N. Oc. Soloncy Moura
(Cepsul/IBAMA).

Figura 10 - Posições geográficas de deriva do ondógrafo após os três desgarres. Isóbatas indicam a
profundidade em metros.
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A terceira campanha apresentou algumas
evidências quanto à possibilidade de um “enrosco”
acidental com redes de pesca. Segundo as posições
do ondógrafo, o mesmo deslocou-se muito rápido
por cerca de 20 km nas três primeiras horas, para
então continuar a deriva rumo norte sob menor
velocidade (ver posições na Figura 10). O
rompimento deste CAG também é notavelmente
diferente da situação observada na 1a campanha.
Aqui o cabo de aço foi desfibrilado (Figuras 10j).
Suspeita-se que o cabo tenha sido rompido após
sujeito a uma carga muito superior à sua capacidade
(como no enrosco com redes de pesca). O CAG
utilizado nesta campanha, possuía cobertura de
graxa e retornou com as presilhas do super—laço
bastante oxidadas, mesmo sob um período de
tempo 50% menor que o da primeira campanha
(sem graxa) (Figuras 11k). O estado geral da
superfície do cabo foi semelhante.
Nenhum dos fundeios foi recuperado com
sua parte inferior (CPP e terminais), o que
impossibilita a análise de seu desgaste. Acredita-se,
entretanto, que as modificações tenham sido
positivas já que o motivo dos três desgarres foi a
ruptura das partes superiores do fundeio.

do telefone satelitário foi fundamental ao sucesso do
resgate, pois o alcance de telefones celulares
convencionais e do rádio foram perdidos durante as
operações. Com as posições sendo atualizadas por
telefone, o equipamento foi resgatado de noite, à
cerca de 30 km da Ilha do Arvoredo. No seu
retorno, o ondógrafo foi rebocado até o Yatch Clube
do Jurerê no Norte da Ilha de Santa Catarina
(Figura 10).

ANÁLISE DOS FUNDEIOS RECUPERADOS
Após os resgates, tanto o ondógrafo, quanto
os cabos e conexões do fundeio foram analisados de
forma a se avaliar os desgastes e também os possíveis
motivos da ruptura do fundeio. Após a primeira
campanha a bóia retornou coberta de algas sob sua
metade superior e com forte incrustação sobre o
triângulo e a cinta de borracha (Figura 11). A
metade inferior da bóia e os avisos pintados com
tinta Micron não sofreram incrustação significativa.
Os terminais CB, manilhas e destorcedores de aço
inoxidável retornaram em excelente estado (Figura
11b). Os CB apresentaram um comprimento ~1 m
maior do que no lançamento e maior cobertura de
algas e incrustações no cabo superior. Algumas
fissuras de até 1 cm de largura por 1 mm de
profundidade foram observadas na CB superior
(11c,d). A CB inferior não apresentou algas,
incrustrações ou fissuras. O CAG, mesmo após um
ano dentro d’água, apresentava bom estado, assim
como o super—laço, sapatilha e o olhau de tecnil. As
presilhas, embora firmemente presas ao cabo, já
apresentavam considerada corrosão (Figura 11e). A
ruptura do fundeio ocorreu no CAG à 5 metros do
terminal CAG inferior. O rompimento do cabo foi
simétrico transversalmente, o que leva a acreditar
que o fundeio tenha sido cortado (e.g. após um
“enrosco” com redes de pesca) (Figura 11b).
Para as campanhas subsequentes a pintura
anti-incrustante foi extendida 20 cm acima da cinta
de borracha o que inibiu a proliferação de
organismos no topo da bóia. Forte incrustração
ainda foi observada sobre a cinta de borracha
(Figura 11g). A causa de desgarre na segunda
campanha foi a ruptura da CB inferior, conforme
ilustrado na Figura 11h. Embora as condições
marítimas fossem severas, as mesmas ainda
encontravam-se dentro do limite de resistência
especificado pelo fabricante. Assim, acredita-se que
o atracamento de barcos sob fortes ondas e
correntes possam ter sido a causa do rompimento.

SUMÁRIO E RECOMENDAÇÕES FUTURAS
O presente artigo descreveu a experiência
da equipe de trabalho do Programa de Informação
Costeira (PIC—online) na montagem, manutenção e
operações de resgate de um ondógrafo direcional
que realizou medições de onda ao largo da costa de
Santa Catarina entre 2001 e 2003. Descrições
detalhadas de cabos e peças, antes e depois das
campanhas de medições, foram realizadas
procurando registrar e avaliar o sucesso do sistema
de fundeio.
Os resultados da técnica empregada foram
bastante positivos. Durante duas das três campanhas
o equipamento realizou medições de 7 e 12 meses.
Assim, as modificações efetuadas são recomendadas
em futuras medições.
Algumas poucas observações, entretanto,
são sugeridas de forma a se proporcionar
campanhas mais duradouras e operações de resgate
mais eficientes. A primeira é em relação à
sinalização da bóia. Recomenda-se pintar a parte
superior do ondógrafo, a borracha de proteção e o
triângulo anti-rotação com tinta anti-incrustrante. A
segunda, é quanto a substituição dos grampos dos
super-laços por presilhas de aço inox com cabos de
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aço sem cobertura de graxa. Por fim, recomenda-se
uma cuidadosa seleção do ponto de fundeio,
procurando rigorosamente evitar regiões onde são
comuns os arrastos de barcos de pesca. Uma solução
pode ser a seleção de fundos marinhos
incompatíveis com estas atividades (os chamados
“pegueiros” de rede). Discussões prévias com
associações e empresas de pesca são recomendadas
pois podem evitar acidentes e operações nas
imediações da bóia.

Figura 12 - (a,b) Situação improvisada de resgate com um
trator e uma carreta para barcos realizada no Yatch Clube
do Jurerê, ao Norte de Florianópolis. (c,d) Protótipo de
uma carreta rodoviária projetada para carregamento e
transporte do ondógrafo em terra ou em águas abrigadas.

Já em termos logísticos, três aspectos
principais devem ser observados. Em primeiro lugar
a comunicação da embarcação de resgate com a
equipe em terra deve ser garantida. Embarcações de
aluguel por vezes apresentam rádios defeituosos e a
deriva do ondógrafo é significativa a cada hora. Tal
comunicação pode ser garantida por um sistema de
telefonia satelitária (e.g. Iridium pós-pago). O uso de
um receptor portátil (buoy-finder) é altamente
recomendável. Outra opção é a construção de uma
antena Katherin Onidirecional sobressalente com
tripé, o que agiliza o desmonte e transporte da base
de rádio (antena e receiver). Vale destacar que
modelos de bóias mais recentes possuem a opção de
atualização das posições geográficas via satélite
(sistemas Argos, Orbcomm e Iridium). Embora sob
custo operacional adicional, esta informação pode
ser fundamental para manutenção de programas de
longo prazo.
Segundo, embarcações de médio porte
podem aumentar o sucesso das operações de
resgate. Além de serem mais rápidas, elas podem
rebocar o equipamento de volta à terra até qualquer

Figura 11 - Fotografias dos fundeios recuperados nas três
campanhas. Topo: primeira campanha (painéis a, b, c, d,
e, f). Centro: segunda campanha (g, h). Fundo: terceira
campanha (i, j, k, l).
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localidade costeira abrigada (desde que sem causar
a rotação do equipamento). É recomendado um
cuidadoso planejamento, incluindo a separação de
equipamentos, check-lists e um contato prévio com
lanchas de aluguel. A exemplo do CDIP, em
situações ideais o plano de contigência poderia
contar com uma embarcação dedicada ao resgate
transportada por via rodoviária para rápida
interceptação do equipamento.
Por fim, o transporte da bóia é difícil e
exige o uso de guinchos e empilhadeiras, que nem
sempre podem estar disponíveis. Neste caso a
construção de uma carreta rodoviária, dotada de
uma talha e um fundo removível pode facilitar
bastante o trabalho da equipe. A carreta poderia ser
utilizada em terra ou mesmo em águas abrigadas.
Sua utilização agilizaria bastante o resgate, de forma
semelhante à operação de Novembro de 2003,
quando o ondógrafo foi retirado da água pelo uso
improvisado de uma carreta rodoviária de barcos e
de um trator do Yatch Club do Jurerê (Figura 12).
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Techniques Applied To Anchoring And Maintaining
A Directional Ondograph
ABSTRACT
Here we describe the techniques used to implant
and maintain the Coastal Information Program (PIC online- Programa de Informação Costeira), which maintained
an ondograph anchored off the Island of Santa Catarina
from December 2001 to November 2003. The document
includes information ranging from the preparation of the
equipment and its launching to a detailed description of
the anchoring components. Three ondograph retrieval
operations were recorded and are described together with the
analysis of the anchorages retrieved. Finally,
recommendations are made to continue future measurement
programs.
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RESUMO
A partir de revisão bibliográfica, constatou-se que os estudos de interceptação no Brasil se concentram na Amazônia
e em Mata Atlântica, e pouco se sabe sobre esses processos em outros ambientes brasileiros. Na Mata Atlântica, 8,4—20,6%
da chuva é interceptada; 47,6—97,4% da chuva atravessa a copa como chuva interna; e 0,2—3,3% da chuva escoa pelos
troncos. Na Amazônia, a interceptação, a chuva interna e o escoamento de tronco correspondem a 7,2—22,6%, 76,8—91% e
0,6—1,8% da chuva total, respectivamente. Com base na revisão bibliográfica, o presente artigo sugere: (i) realização de
estudos de quantificação da interceptação onde estes inexistem ou são insuficientes; (ii) medição de chuva interna com densidade de coletores comparável à de coletores de chuva total; (iii) medição de chuva interna e escoamento de tronco em intervalos de tempo equivalentes ao utilizado para monitorar a chuva total; (iv) realização de estudos de interceptação em bacias
experimentais integrados aos estudos de outros processos hidrológicos; (v) estimativa dos parâmetros necessários para a modelagem da interceptação; e (vi) realização de estudos que relacionem a interceptação com características físicas da vegetação.
Palavras-chave: chuva interna, escoamento de tronco, medição, Brasil.

vel. Perdas por interceptação de até 36% da chuva
total foram registradas em florestas chilenas (OYARZÚN et al., 2011); 22,4% em floresta de sequóias estadunidense (REID & LEWIS, 2009); 22% em
coníferas no Himalaia (LOSHALI & SINGH, 1992).
Em florestas brasileiras, perdas por interceptação de
até 37,6% foram registradas em vegetação ripária de
cerradão (LIMA & LEOPOLDO, 2000); 22,6% na
região amazônica (CUARTAS et al., 2007); e 20,6%
em Mata Atlântica (ALVES et al., 2007). Ainda, a
água interceptada na superfície da vegetação é a
porção de água da bacia que está mais disponível
para evaporação (HEWLETT, 1982). Em climas
quentes, a evaporação da água interceptada é uma
parcela significativa da evaporação total (SAVENIJE,
2004).
O escoamento de tronco e a chuva interna
são os processos responsáveis pela transferência da
água da chuva da copa para o solo da floresta (LEVIA JR. & FROST, 2003). Diversos processos hidrológicos e biogeoquímicos são influenciados pelo
escoamento de tronco, tais como: geração de vazão,
erosão, recarga de aqüíferos, distribuição espacial da
umidade no solo, composição química da solução
do solo e distribuição da vegetação de sub-bosque e
epífitas (LEVIA JR. & FROST, 2003). No entanto,
como os volumes do escoamento de tronco são, em

INTRODUÇÃO
A chuva que cai sobre uma bacia florestal é
naturalmente fracionada em três parcelas: parte
dela é interceptada e armazenada pela vegetação, e
evapora durante ou após o evento de chuva; outra
parte cai livremente sobre o solo, sem interferência
da vegetação, ou depois de ser interceptada e gotejar; e a terceira parte alcança o solo escoando pelos
troncos, após ser interceptada. Assim, o processo de
interceptação redistribui a água da chuva, e parte do
volume incidente não chega ao solo. Portanto, para
gerenciar os recursos hídricos em uma bacia que
contém floresta, é necessário entender como a floresta influencia a interceptação e como a água da
chuva é redistribuída nesse ambiente.
A interceptação é o primeiro processo pelo
qual a água da chuva passa na bacia hidrográfica.
Portanto, seu desprezo ou o erro na sua estimativa
automaticamente introduz erro na modelagem chuva-vazão (SAVENIJE, 2004). Em termos de balanço
hídrico, o volume da interceptação não é desprezí1 -
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3)os volumes de escoamento de tronco são significativos, mas seu percentual em relação à
chuva é pequeno;
4)a interceptação é maior em coníferas do que
em latifoliadas.

geral, muito pequenos, esse processo tem sido negligenciado em muitos estudos.
A interceptação, a chuva interna e o escoamento de tronco são influenciados, entre outros
fatores, pelo clima e cobertura vegetal da região.
Sabe-se que o Brasil tem uma grande diversidade de
climas e tipos de vegetação. O IBGE classifica a vegetação brasileira em 28 formações, inseridas em 19
grupos fisionômicos e em 6 classes climáticas, além
das formações pioneiras (restingas, manguezais e
comunidades aluviais) (VELOSO, 1991). Portanto, o
objetivo do presente artigo foi realizar revisão bibliográfica e, a partir desta, identificar prioridades para
pesquisas sobre o particionamento da chuva em
cada tipo de floresta brasileira.
É importante enfatizar que a revisão aqui
apresentada não abrange a totalidade das investigações já realizadas sobre interceptação em florestas
brasileiras. Foram incluídos os estudos publicados
até 2012, com ênfase no monitoramento da interceptação, chuva interna ou escoamento de tronco,
ou que minimamente apresentassem resultados de
medição em campo desses processos. Por questões
de acesso à informação, esta revisão está restrita às
publicações que satisfazem um dos seguintes critérios:

Ainda, o mesmo autor apresentou uma descrição detalhada dos mecanismos de interceptação,
com croquis do armazenamento da água em folhas
de diferentes espécies; também descreveu os primeiros coletores de escoamento de tronco: pequenas
calhas pregadas em torno do tronco previamente
descascado, preenchidas de areia para manter o
formato, e conectadas a um recipiente de armazenamento. Exceto por algumas adaptações, esse é o
coletor que se usa até hoje para medir escoamento
de tronco.
Em 1965, durante o Simpósio Internacional
sobre Hidrologia Florestal sediado na Pensilvânia
(SOPPER & LULL, 1967), os resultados de medição
de interceptação em diferentes países foram reunidos e discutiu-se a formulação matemática da interceptação, os detalhes dos mecanismos, e os métodos
de medição. Nessa ocasião, Hibbert (1967) apresentou uma importante revisão sobre os efeitos do manejo florestal na produção de água: a redução da
cobertura florestal a aumenta, e o estabelecimento
de cobertura vegetal a reduz. Sintetizando a sessão
sobre florestas e precipitação do Simpósio, Hewlett
(1967) destacou o papel da floresta como redistribuidora da água da chuva; manifestou a insatisfação
com a qualidade da medição de chuva total; mencionou discordâncias sobre o termo “perdas por
interceptação”; apontou evidências de que a água
interceptada evapora muito mais rapidamente que a
evaporação potencial, e pode ter efeito de concorrência com as taxas de transpiração; mencionou a
falta de conhecimento sobre os mecanismos de
transferência de energia e massa líquida envolvidos
no processo; comentou que o desconhecimento
sobre o exato mecanismo dos processos não deveria
inibir futuros estudos que ainda utilizassem os métodos tradicionais; e sugeriu que novos conceitos e
métodos de medição ainda precisavam ser desenvolvidos.
Complementando a revisão de Hibbert
(1967), Bosh & Hewlett (1982) confirmaram os
efeitos de aumento e redução na produção de água
ocasionados pela redução e aumento da cobertura
vegetal, respectivamente, mas não investigaram os
mecanismos envolvidos nessa influência. No mesmo
ano, Hewlett (1982) comentou que as suposições
existentes até então sobre o papel da interceptação
para o balanço hídrico das bacias hidrográficas ain-

1)publicações  em língua portuguesa ou inglesa  em periódicos com acesso livre na internet ou disponíveis no portal da Capes;
2)publicações em anais de eventos ou boletins
institucionais, disponíveis em meio digital
ou impresso, caso citados pelas publicações
do item 1.

PANORAMA DA MEDIÇÃO DE
INTERCEPTAÇÃO
Um dos primeiros trabalhos notáveis no estudo de interceptação foi o de Horton (1919). A
partir dos registros de quantificação da interceptação existentes até então e de seus próprios experimentos, Horton estabeleceu as primeiras suposições
sobre esse processo hidrológico:
1)o volume das perdas por interceptação é função da capacidade de armazenamento da
vegetação, da intensidade da chuva, e da evaporação durante o evento;
2)o percentual das perdas por interceptação decresce com a intensidade da chuva;
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dos recentes (por exemplo, Crockford & Richardson,
2000), de que a interceptação depende das características da chuva e da vegetação.
Em revisão sobre a influência da vegetação e
do clima no particionamento da chuva, Crockford &
Richardson (2000) fizeram algumas considerações
importantes:

da não eram suficientemente boas e que, portanto,
o processo precisava ser medido em diferentes regiões, climas e tipos de floresta. Desde então, houve
esforços para medição de interceptação em florestas
em diferentes partes do mundo.
Em 1994, no Simpósio Internacional de Hidrologia Florestal sediado em Tóquio (OHTA et al.,
1994), a interceptação foi discutida na comunidade
científica novamente, dessa vez com enfoque maior
na modelagem do processo.
Em revisão sobre o impacto das mudanças
da cobertura vegetal no escoamento, Tucci & Clarke
(1997) colocaram que a redução da evaporação
devido à redução da interceptação causada pelo
desmatamento exerce pouco efeito sobre a precipitação, entretanto contribui para o aumento do escoamento.
Llorens & Gallart (2000) desenvolveram um
método simples para estimar o armazenamento de
água na cobertura florestal. O método consiste em
medir o armazenamento em elementos da vegetação
(folhas, galhos, troncos) e então extrapolar para
uma área a partir da quantificação desses elementos
com o uso de fotografias da vegetação capturadas do
solo para cima.
Recentemente, Czikowsky & Fitzjarrald
(2009) propuseram um novo método para estimar
interceptação, através de medições micrometeorológicas de fluxo turbulento. Os autores
defendem que o método, ao inferir diretamente a
interceptação em vez de calcular a diferença entre a
chuva total e a chuva interna, evita os erros de medição devido à heterogeneidade da copa — um problema freqüente nos estudos de interceptação. Seus
resultados são coerentes com medições anteriores
na Floresta Amazônica. Se validado para outras regiões, pode ser uma ferramenta útil para a alimentação de modelos com informações de interceptação.
Entretanto, o método não contribui para o esclarecimento do mecanismo da interceptação, de seus
fatores influenciadores, e de sua influência sobre as
florestas e as bacias.

1)é difícil extrair conclusões gerais sobre a influência de um tipo de floresta nas perdas
por interceptação porque estas dependem
também das características da chuva e outras condições meteorológicas;
2)as características de uma floresta que influenciam a interceptação não são fáceis de identificar e quantificar;
3)densidade de árvores, inclinação dos galhos,
uniformidade da altura da copa, características da casca, forma e inclinação das folhas,
e índice de área foliar são todas características que influenciam a interceptação.
Kuraji et al. (2001) mediram os volumes
mensais de chuva total, chuva interna e escoamento
de tronco em floresta de ciprestes, durante dois
anos hidrológicos consecutivos. Observaram que o
percentual de perdas por interceptação foi maior no
ano com mais eventos de chuva e menor volume
total precipitado. Os autores sugeriram então que as
perdas por interceptação podem estar mais relacionadas com o número de eventos do que com o volume total de chuva.
Cattan et al. (2009) observaram que o escoamento de tronco e o gotejamento oriundos de uma
bananeira geraram escoamento superficial mesmo
em um solo com alta permeabilidade, e defendem
que essa influência da vegetação deve ser investigada
nos estudos de geração de vazão.
Reid & Lewis (2009) monitoraram chuva total, chuva interna e escoamento de tronco em duas
parcelas (1 ha) em floresta de sequóias e Douglas-fir.
Em cada parcela, instalaram 6 coletores (1,35 m²) de
chuva interna em balanças, com registro automático
a cada 5 minutos. Em uma das parcelas, instalaram
coletores de escoamento de tronco em 24 árvores,
com registro automático de dados em 6 delas, e
medição do volume acumulado em intervalos de 2
dias a 4 semanas nas restantes. Comparando a evolução dos processos medidos ao longo do tempo,
estimaram que a evaporação da folhagem após a
chuva é responsável por 46% das perdas por interceptação; o restante (54%) evapora durante o evento ou fica armazenado por mais tempo nas cascas
dos troncos.

CONHECIMENTOS GENÉRICOS
Os estudos da redistribuição da chuva pela
vegetação mostram que esse processo é heterogêneo
(Tabela 1). É notável que os valores de interceptação, chuva interna e escoamento de tronco variam
entre as regiões climáticas, mas também entre estudos na mesma região. Essa variação concorda com a
suposição de Horton (1919), confirmada por estu-

299

Interceptação da Chuva: Uma Revisão com Ênfase no Monitoramento em Florestas Brasileiras

Tabela 1 - Alguns valores de interceptação (I), chuva interna (Tf) e escoamento de tronco (Sf) registrados nas
regiões tropicais, temperadas, áridas e semi-áridas.
Percentuais em relação à chuva total.

Tropical

Região

I (%)

Tf (%)

Sf (%)

13,322,6 76,886

0,6





0,613,6

7,2

91

1,8

14,5

82

3,5

1217

8287

0,91,5

26,742,4 



Árida e semi-árida Temperada

30,668,4 30,665,2 17,6
1214

7476

12





0,920

1136

6487

0,33,4

22,4

75,1

2,5





0,845

13

81

6

27,2

2769,7

0,65,6

Referência
Cuartas et al.
(2007)
Levia Jr. & Frost
(2003)
Lloyd & Marques
(1988)
Manfroi et al.
(2004)
Tóbon Marin et
al. (2000)
Gash
et
al.
(1980)
Horton (1919)
Kuraji
et
al.
(2001)
Levia Jr. & Frost
(2003)
Oyarzún et al.
(2011)
Reid & Lewis
(2009)
Levia Jr. & Frost
(2003)
Medeiros et al.
(2009)
Návar & Bryan
(1990)

Chuva interna
Loescher et al. (2002) estudaram a distribuição espacial da chuva interna em floresta tropical
na Costa Rica, e observaram: grande variabilidade
entre os coletores; em coletores individuais, o volume de chuva interna pode ultrapassar o da chuva
total devido o efeito de afunilamento; a partir de
uma certa quantidade de coletores — 15 no caso
desse estudo — a variância se estabiliza e coletores
adicionais já não contribuem para a precisão da
média; a independência espacial entre os coletores
pode ser alcançada com espaçamento mínimo que
depende do tamanho das copas e aberturas — 45 m
no caso da floresta estudada por eles.
Konishi et al. (2006) estudaram a distribuição espacial da chuva interna em floresta tropical.

Utilizaram: 100 coletores de chuva interna (22,75
cm de diâmetro) alinhados com espaçamento de 1
m; duas calhas retangulares (7,08 m² e 9,58 m²)
conectadas a pluviógrafo de báscula com registro
automático da chuva interna; e fotografias hemisféricas para estimar o índice de cobertura da copa.
Esses autores elucidaram alguns mecanismos desse
processo, tais como: sob aberturas na copa, a chuva
interna alcança maiores médias e com menor desvio
padrão; pontos com alto índice de abertura da copa
originam altos valores de chuva interna, mas pontos
com baixo índice de abertura da copa têm distribuição dos valores de chuva interna bastante esparsa,
indicando que a abertura da copa não é o único
fator que influencia esse processo; a distribuição
espacial da chuva interna é regulada por mecanismos em diferentes escalas, que variam do tamanho
de copas individuais até o tamanho de clareiras presentes na vegetação. Loescher et al. (2002) sugeriram que grandes copas de árvores e aberturas são
responsáveis por grande parte da variabilidade espacial do volume de chuva interna.
Escoamento de tronco
Levia Jr. & Frost (2003) revisaram os trabalhos realizados em medição de escoamento de tronco, e encontraram uma grande amplitude de valores
(Tabela 1). Comentaram que parte dessa variabilidade diz respeito às diferentes regiões climáticas,
com médias distintas: tropicais (3,5%), temperadas
(11,3%) e áridas e semi-áridas (19%). E ainda, que
dentro de cada região ainda existe variabilidade,
que atribuíram a: diferenças inter- e intraespecíficas; densidade e composição de espécies das
parcelas; características dos eventos de chuva; condições meteorológicas; e sazonalidade.
Em sua revisão, Levia Jr. & Frost (2003) traçaram o estado da arte do estudo de escoamento de
tronco, e reuniram informações que ajudam a explicar a influência de diversos fatores nesse processo
hidrológico. Aqui, resumimos algumas delas:
1)Sobre a influência das características da chuva: em geral, o escoamento de tronco aumenta com a magnitude e diminui com a
intensidade da chuva, com exceção de condição meteorológica quente e com vento,
quando a intensidade e o tamanho das gotas
são decisivos para a redução da evaporação.
2)Quanto à influência do vento: a incidência
persistente deste na vegetação movimenta a
copa e a água interceptada é redistribuída
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copa abaixo, com tamanhos de gota e ângulos aleatórios.
3)Sobre a sazonalidade: em florestas decíduas, a
parcela da chuva que escoa pelos troncos é
maior no inverno do que no verão; em coníferas, as estações do ano parecem não influenciar essa proporção.
4)Atuam na variabilidade entre espécies: a estrutura da copa (quantidade, geometria e
área projetada dos galhos), e as características da casca (porosidade, fisiologia e composição química, textura, capacidade de retenção de água e taxa de secagem).
5)Há variações intra-específicas na geração de
escoamento de tronco. Entretanto, o único
fenômeno já conhecido que explica essa variabilidade é que árvores mais velhas em geral produzem menos escoamento de tronco
e mais lixiviados.

Qualidade da água

Ainda sobre a influência do vento, Crockford & Richardson (2000) relataram que o ângulo
da chuva com vento afeta significativamente a produção de escoamento de tronco. Kuraji et al. (2001)
observaram que a produção de escoamento de tronco aumenta com a velocidade do vento.
Quanto à importância das características da
vegetação, Rutter (1963) encontrou correlação linear entre o escoamento de tronco e o quadrado do
diâmetro da árvore. Mais recentemente, Oyarzún et
al. (2011) encontraram correlação entre o escoamento de tronco e o diâmetro na primeira potência,
possivelmente refletindo a influência do tamanho
da copa. Crockford & Richardson (2000) mencionaram o tamanho e a angulação das folhas como um
fator influenciador da produção de escoamento de
tronco, assim como obstruções ao fluxo, que formam pontos de gotejamento. Kuraji et al. (2001)
observaram indícios de que há significativo armazenamento de água nas cascas dos troncos. Scatena
(1990) relatou que a presença de epífitas, lianas e
taquaras reduz a produção de escoamento de tronco,
em consequência da maior área disponível para a
retenção de água que essas plantas conferem à vegetação.
Outra característica expressiva do escoamento de tronco é seu papel na distribuição espacial
da água da chuva. A entrada concentrada de água
no solo devido ao escoamento de tronco influencia
drasticamente a umidade do solo (LEVIA JR. &
FROST, 2003) e a geração de escoamento (CATTAN et al., 2009).

301

Kuraji et al. (2001) estudaram as influências
da copa e do tronco de um cipreste na concentração
de íons do escoamento do tronco, através de um
coletor logo abaixo da copa e outro à altura do peito,
e observaram: que as concentrações de íons (exceto
H+) eram maiores no início do evento, e então decaíam; e que a presença de íons na água escoada pelo
tronco não se deve somente à lixiviação de partículas depositadas na árvore, mas também às interações
com a casca do tronco e com a copa.
Levia & Frost (2003) encontraram indícios
da existência de relação da concentração de nutrientes do escoamento de tronco com a estação do
ano e com características da casca, i.e., os cátions
estão mais presentes na água escoada pelo tronco no
inverno que no verão; e maiores rugosidades e capacidades de armazenamento do tronco aumentam
o tempo de residência da água e contribuem para o
enriquecimento químico da água escoada pelo
tronco.
Influência dos métodos de medição
Crockford & Richardson (2000), em sua revisão, identificaram que a maior dificuldade no estudo da interceptação ainda é a qualidade dos dados
medidos, não só de chuva interna e escoamento de
tronco, mas também de chuva total.
As dificuldades de medição de chuva total
são, basicamente, de dois tipos:
1)A generalização de uma medida pontual para
toda a área de estudo, o que envolve a escolha do local — ou locais — de medição, e o
método de interpolação;
2)Os efeitos aerodinâmicos que levam a erros
sistemáticos de medição, tanto em pluviômetros instalados acima da copa como em
clareiras (Gash et al., 1980).
Quanto à medição de chuva interna, uma
das dificuldades é a grande variabilidade espacial em
pequena escala, principalmente em florestas heterogêneas (LLOYD & MARQUES, 1988). Para evitar
os erros oriundos dessa variabilidade, Lloyd et al.
(1988) experimentaram utilizar lonas plásticas de 90
m² para a coleta da chuva interna, mas o dispositivo
necessitava de manutenção diária por causa de danos causados por insetos. Então sugeriram a relocação aleatória de coletores como uma alternativa aos
coletores fixos; e mencionaram que a relocação ao
longo de uma linha é melhor que a relocação em
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tica (Figura 1). O IBGE (2004) divide o Brasil em 6
biomas terrestres, que representam agrupamentos
de tipos de vegetação contíguos e

uma área. Os mesmos autores apresentaram curvas
com o provável erro da estimativa da média da chuva interna em função do número de coletores e de
realocações. Em substituição aos coletores relocados
periodicamente, Cuartas et al. (2007) sugerem o
monitoramento de chuva interna com conjuntos de
calha e pluviógrafo, que apresentaram resultados
satisfatórios quando comparados ao método de Lloyd & Marques (1988).
Návar (2011) salientou a importância da escala e da unidade em que se expressa os resultados
de escoamento de tronco. Mediu esse processo em
18 árvores em floresta temperada e 62 arbustos de
vegetação semi-árida subtropical. Extrapolou da
escala de indivíduos para a de parcelas com base nas
características das árvores (diâmetro, altura e área
da copa). Observou um aumento de três vezes no
percentual de escoamento de tronco quando extrapolado dos indivíduos para as parcelas, para os dois
tipos de vegetação. Também observou que os volumes de escoamento de tronco na floresta temperada
foram maiores que na vegetação de savana. Entretanto, em altura de chuva equivalente, a vegetação
de savana produziu mais escoamento de tronco que
a floresta temperada.
Ainda, Rutter (1963) comentou a dificuldade em escolher um tamanho adequado de coletor
para escoamento de tronco, ou seja, um que coletasse todo o escoamento de tronco sem receber chuva
interna. Mencionou também a existência de um
fenômeno que chamou de gotejamento de tronco,
que gerou erros nas suas estimativas de chuva interna, devido a coletores posicionados a menos de 15
cm de troncos.

Figura 1 - Distribuição dos estudos de interceptação em
florestas nativas nos biomas brasileiros.

MEDIÇÃO EM FLORESTAS BRASILEIRAS:
BIOMAS

Figura 2 - Estatística dos registros de interceptação (I),
chuva interna (Tf) e escoamento de tronco (Sf) nos biomas
Amazônia e Mata Atlântica. Os blocos representam o 25º
(esq.) e o 75º (dir.) percentis, e a mediana; as caudas
indicam o 10º e o 90º percentis; os pontos indicam os
valores fora dos 10º e o 90º percentis.

Uma das primeiras iniciativas de medição de
interceptação no Brasil é de Lima (1976), em povoamentos de Pinus e de eucalipto, onde mediu chuva
interna e escoamento de tronco. Mais tarde, Lima
(1979) também foi o pioneiro em medição de concentração de nutrientes no processo de interceptação, dessa vez apenas em chuva interna, em povoamento de Pinus. Assim como esses trabalhos, grande
parte dos estudos de interceptação no Brasil foi
realizada em florestas plantadas (Tabelas 2 e 3).
Entre os estudos com medição da interceptação em florestas nativas brasileiras, predominam
os realizados na região Amazônica e em Mata Atlân-

com condições climáticas similares: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa.
Visto que a redistribuição da chuva é influenciada
tanto pela vegetação quanto pelo clima (Crockford
& Richardson, 2000), os biomas são uma unidade
adequada para uma avaliação preliminar da distribuição dos estudos de interceptação nas diferentes
condições de vegetação e clima do país. A Figura 1
apresenta a distribuição dos estudos de intercepta-
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Tabela 2 - Estudos com medição de interceptação em florestas nativas no Brasil
Tipo de floresta ou espécie, idade, manejo ou estado de conserI (%)

Mata Atlântica

Amazônia

vação

Tf (%)

Sf (%)

Referência

Ombrófila Aberta de Terra Firme, primária

2,4

89,8

7,8

Germer et al. (2006)

Ombrófila Densa de Terra Firme

—

80,2

—

Franken et al. (1992)

Ombrófila Densa de Terra Firme

8,9

89,3

1,8

Leopoldo et al. (1987)

Ombrófila Densa de Terra Firme

21,3

78,4

0,3

Leopoldo et al. (1987)

Ombrófila Densa de Terra Firme

—

98,2

—

Lopes et al. (2007)

Ombrófila Densa de Terra Firme

21,5

76,8

1,7

Oliveira et al. (2008)
Ubarana (1996)

Ombrófila Densa de Terra Firme

12,9

86,2

0,8

Ombrófila Densa de Terra Firme

11,6

87

1,4

Ubarana (1996)

Ombrófila Densa de Terra Firme, primária

7,2

91

1,8

Lloyd & Marques (1988)

—

Ferreira et al. (2005)

Ombrófila Densa de Terra Firme, primária

—

80,8

Ombrófila Densa de Terra Firme, primária

13,3—22,6

76,8—86 0,6

Cuartas et al. (2007)

Ombrófila Densa de Terra Firme, c/ extração de madeira

—

91

Ferreira et al. (2005)

Eschweilera e Oenocarpus, de floresta primária

-19,1—21,2

76,2—95,92,6—23,2

Phenakospermum guyannense, pousio, 10 anos regeneração

21

38

41

Hölscher et al. (1998)

Pousio, 2,5 anos de regeneração

12

65

23

Hölscher et al. (1998)
Schroth et al. (1999, 2001)

—

Schroth et al. (1999, 2001)

Pousio, vegetação espontânea, Vismia spp.

3,1

76,6

20,3

Mediana

12,0

83,7

1,8

Amplitude

41,7

33,2

40,7

Estacional Semidecidual, estágio inicial regeneração

18,4

80,9

0,8

Estacional Semidecidual, estágio avançado regeneração

20,6

79

0,4

Alves et al. (2007)

Estacional Semidecidual, secundária

12,4

87,4

0,2

Castro et al. (1983)

Estacional Semidecidual, secundária

18,3

80

1,7

Oliveira Jr. & Dias (2005)

Estacional Semidecidual, secundária

16

80,7

3,3

Souza et al. (2007)

Estacional Semidecidual, secundária

—

—

1

Shinzato et al. (2011)

Alves et al. (2007)

Litorânea Paludosa

—

70

—

Britez et al. (1998)

Litorânea Seca

—

78

—

Britez et al. (1998)

Ombrófila Densa Aluvial, capoeira

—

84

—

Sheer (2009)

Ombrófila Densa Montana, secundária

—

—

—

Arcova & Cicco (1987)

Ombrófila Densa Montana, secundária

—

—

—

Forti et al. (2005)

Ombrófila Densa Montana, urbana

—

—

—

Forti et al. (2005)

Ombrófila Densa Montana, secundária

18,6

81,2

0,2

Cicco et al. (2007)

Ombrófila Densa Montana, secundária

18,2

80,7

1,1

Cicco et al. (2007)

Ombrófila Densa Submontana, secundária

—

87

—

Sheer (2009)

Ombrófila Densa das Terras Baixas, primária

12,7

84,9

2,4

Moura et al. (2009)

Ombrófila Densa das Terras Baixas, 22 anos

—

88,4

—

Souza & Marques (2010)

Ombrófila Densa das Terras Baixas, 35 anos

—

87,3

—

Souza & Marques (2010)

Ombrófila Densa das Terras Baixas, mais de 60 anos

—

80,5

—

Souza & Marques (2010)

Ombrófila Mista, capoeirão

—

47,6

—

Thomaz (2005)

Ombrófila Mista, faxinal

—

77

—

Thomaz (2005)

Degradada pela poluição atmosférica

—

72,1

—

Timoni (1992)

Secundária, preservada

—

65,5

—

Secundária, preservada

8,4

70,7—97,40,3—0,5

Cesar et al. (1990)

Secundária, preservada

8,6

91,1

0,3

Nalon & Vellardi (1992)

Mediana

17,1

80,7

0,8

Amplitude

12,2

49,8

3,1

Continua
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Outras

Continuação Tabela 2
Estacional Semidecidual com Cerrado, secundária

23±8

67

10

Vieira & Palmier (2006)

Cerradão

—

72,7

—

Lima & Nicolielo (1983)

Mata Ciliar em Cerradão

37,6

61,5

0,9

Lima & Leopoldo (2000)

Caatinga arbórea, preservada

13

81

6

Medeiros et al. (2009)

Mediana

23

69,8

6

Amplitude

24,6

19,5

9,1

I é interceptação pela copa; Tf é chuva interna; Sf é escoamento de tronco; valores de I, Tf e Sf em percentual em relação à chuva total
total no período.
— processo não medido
 mediu concentração de nutrientes na chuva total, na Tf e no Sf
 mediu concentração de nutrientes na chuva total e na Tf
mediu parâmetros físico-químicos de qualidade de água na chuva total, na Tf e no Sf

Tabela 3 - Estudos com medição de interceptação em florestas plantadas no Brasil
Tipo de floresta ou espécie, idade, manejo ou estado de conserI (%)

Florestas plantadas

vação

Tf (%) Sf (%)

Referência

Acacia mangium

14,4

52,2

33,4

Balieiro at al. (2007)

Anadenanthera falcata

—

87,5

—

Gênova et al. (2007)

Araucaria angustifolia, 29 anos

10,4

89,4

0,2

Sousa et al. (2009)

Cupuaçu

0,5

99,2

0,3

Schroth et al. (1999, 2001)

Eucalyptus cloeziana, 15 anos

—

—

1

Shinzato et al. (2011)

Eucalyptus grandis

15,6

78,5

5,9

Balieiro at al. (2007)

Eucalyptus grandis, 2-3 anos

13,7

78,2

8,1

Andrade et al. (1995)

Eucalyptus grandis x urophylla, híbrido, 3 anos

—

84—146—

Sato et al. (2011)

Eucalyptus saligna, 6 anos

12,2

83,6

Lima (1976)

4,2

Gliricídia, agrofloresta com cultivo em aléias

32

67

0,74

Perez-Marin & Menezes (2008)

Pinus caribaea, 13 anos

—

88,3

—

Lima & Nicolielo (1983)
Lima (1976, 1979)

Pinus caribaea, 6 anos

6,6

90,4

3

Pinus elliottii

—

73,1

—

Gênova et al. (2007)

Pinus oocarpa, 13 anos

—

88

—

Lima & Nicolielo (1983)

Pinus sp., 12 anos

—

—

1

Shinzato et al. (2011)

Pinus taeda, 30 anos

21,4

71,2

7,4

Chaffe et al. (2010)

Pseudosamenea guachapele

11,9

78,7

9,4

Balieiro at al. (2007)

Pupunha (para fruta)

13,9

61,4

24,7

Schroth et al. (1999, 2001)

Pupunha (para palmito)

12,3

67,1

20,6

Schroth et al. (1999, 2001)

Seringueiras,15 anos

22,5

70,4

7,1

Rodrigues (2009)

Pupunha, castanha-do-pará, cupuaçu e urucum

6,4

90,2

3,4

Schroth et al. (1999, 2001)

Pseudosamenea guachapele e Eucalyptus grandis

11,8

82,6

5,6

Balieiro at al. (2007)

Tapirira guianensis

—

69,2

—

Gênova et al. (2007)

Espécies de mata ciliar de Cerrado

—

86,8

—

Gênova et al. (2007)

Espécies de Mata Atlântica

—

88,6

—

Coelho Netto et al. (1986)

Mediana

12,3

83,1

5,6

Amplitude

31,5

93,8

33,2

I é interceptação pela copa; Tf é chuva interna; Sf é escoamento de tronco; valores de I, Tf e Sf em percentual em relação à chuva total
total no período.
— processo não medido
 mediu concentração de nutrientes na chuva total, na Tf e no Sf
 mediu concentração de nutrientes na chuva total e na Tf
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cipal entrada de água no solo é junto ao tronco; e os
percentuais de chuva interna e escoamento de tronco medidos na agrofloresta são semelhantes aos
encontrados em floresta primária amazônica por
Lloyd & Marques (1988).
Na Amazônia Oriental, Hölscher et al.
(1998) estudaram interceptação em dois pousios:
um com vegetação diversificada, de 2,5 anos de idade; e outro com predominância de Phenakospermum
guyannense, de 10 anos de idade. Nas duas parcelas,
foram observados percentuais de escoamento de
tronco da ordem de dez vezes maior que os já medidos até então na região. Os autores atribuíram essa
grande proporção ao formato da planta P. guyannense, semelhante a uma bananeira, e ao formato da
copa da Banara guianensis — espécie abundante na
parcela mais nova — com galhos inclinados que convergem ao tronco. Percentuais da mesma ordem de
grandeza foram encontrados por Schroth et al.
(1999), também em pousio na região Amazônica,
mas com predominância de Vismia spp.
Na Amazônia Central, na Estação de Manejo
Florestal do INPA, Ferreira et al. (2005) mediram
chuva interna em floresta primária de terra firme e
em floresta submetida à extração seletiva de madeira,
e observaram que a extração de 34m³/ha de madeira não alterou significativamente a chuva interna.
Cuartas et al. (2007) realizaram monitoramento automático de chuva interna e escoamento
de tronco em bacia experimental em floresta de
terra firme, no Amazonas, e registraram percentuais
de interceptação, chuva interna e escoamento de
tronco de 13,3%, 86% e 0,6% em ano úmido; e
22,6%, 76,8% e 0,6% em ano seco. Cuartas et al.
(2007) observaram também que na estação úmida a
interceptação varia na faixa de 13—21% da chuva
total, e na estação seca a faixa é mais ampla, de 12—
25%.
Na Amazônia, os estudos se concentram
quase todos em formações Ombrófila Densa de
Terra Firme. Há apenas um estudo em floresta Aberta de Terra Firme (GERMER et al., 2006), e não
foram encontrados estudos em comunidades aluviais,
i.e., em Mata de Igarapó. Um quarto dos estudos
nesse bioma não mediu escoamento de tronco e,
portanto, são pouco úteis para estudo de interceptação da chuva. Entre os estudos que contemplaram
chuva interna e escoamento de tronco, o intervalo
de medição mais utilizado foi o semanal (OLIVEIRA
et al. 2008; UBURAMA, 1996; LLOYD & MARQUES,
1988). Germer et al. (2006) mediu a cada evento de
chuva; e Cuartas et al. (2007) mediram a cada 5
minutos.

ção em florestas nativas nos biomas brasileiros. Estão
representados no mapa os estudos da Tabela 2, localizados pelas coordenadas geográficas fornecidas
pelos autores, ou aproximados conforme descrição
da área de estudo.
Amazônia
Em florestas da Amazônia, a interceptação
varia entre -19,1 e 22,6%; a chuva interna entre 38 e
98,2%; e o escoamento de tronco entre 0,3 e 41% da
chuva total (Figura 2). Essa grande amplitude de
valores se deve à heterogeneidade da vegetação e de
características dos eventos de chuva, mas também a
fatores como a diversidade de métodos de medição,
escala dos estudos, e intervalo de tempo de monitoramento. Schroth et al. (1999), por exemplo, estudaram interceptação na escala de indivíduos, e encontraram chuva interna maior que a chuva total
sob a copa dos gêneros Eschweilera e Oenocarpus, —
daí os valores negativos de interceptação. Se considerarmos apenas os estudos com escala explicitamente maior que 100 m² (CUARTAS et al., 2007;
FERREIRA et al., 2005; LLOYD & MARQUES, 1988;
e OLIVEIRA et al., 2008), o intervalo de percentuais
de interceptação reduz para 7,2—22,6%; de chuva
interna para 76,8—91%; e de escoamento de tronco
para 0,6—1,8%.
Lloyd & Marques (1988) quantificaram chuva interna e escoamento de tronco e estudaram a
variabilidade espacial desses processos em floresta
de terra firme na Reserva Florestal Ducke, na Amazônia Ocidental.
Ubarana (1996) mediu chuva interna e escoamento de tronco e estimou os parâmetros para o
modelo de Rutter (RUTTER et al., 1971), i.e., capacidade de armazenamento na copa (1,03 e 1,25
mm) e no tronco (0,09 e 0,10 mm), coeficiente de
chuva interna (0,031 e 0,044) e coeficiente de escoamento pelo tronco (0,010 e 0,023), para as reservas
Jaru e Vale do Rio Doce, respectivamente.
Schroth et al. (1999) estudaram a distribuição espacial e compararam os volumes de escoamento de tronco e chuva interna em cinco diferentes tipos de uso do solo na Amazônia Ocidental:
agrofloresta (pupunha, castanha-do-pará, cupuaçu e
urucum), monocultura de pupunha e de cupuaçu,
pousio e floresta primária. Concluíram que: as palmeiras e dicotiledôneas têm comportamentos muito
distintos como redistribuidoras da água da chuva; as
palmeiras interceptam mais água que as dicotiledôneas; a cultura de cupuaçu redistribui pouco a chuva; nas palmeiras (devido ao escoamento de tronco)
e nas castanheiras (devido à chuva interna) a prin-
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dada pela poluição atmosférica, também em Cubatão-SP, e observou que na vegetação saudável a chuva interna é menor (65%) do que na vegetação alterada (72%).
Também na Serra do Mar, uma série de estudos em bacia experimental coberta por floresta
secundária, no Laboratório de Hidrologia Florestal
Walter Emmerich, foram publicados por Arcova,
Cicco e outros (ARCOVA & CICCO, 1987; CICCO &
ARCOVA, 1998; ARCOVA et al., 2003; FORTI et al.,
2005; CICCO et al., 2007). Entre 1986 e 1988, na
bacia D, registraram percentuais de interceptação da
água da chuva na copa entre 2,1 e 57,5%, para eventos individuais; e de 16,6% do total da chuva total
em um ano (CICCO & ARCOVA, 1998). Na mesma
época, mediram concentração de nutrientes na
chuva total, chuva interna e escoamento de tronco;
e observaram que o padrão das concentrações de K,
Ca e Mg da chuva interna e do escoamento de tronco não ocorre na chuva total, indicando que a contribuição da chuva para o aporte de nutrientes provém da lixiviação da vegetação (ARCOVA & CICCO,
1987). O mesmo trabalho também relatou que as
concentrações de nutrientes são maiores no escoamento de tronco, mas a chuva interna é responsável
pelos maiores fluxos (kg.ha-1.ano-1). Uma década
depois, realizaram medições de chuva interna e
escoamento de tronco em bacia experimental vizinha (bacia B), e encontraram valor próximo ao
primeiro estudo, i.e., 18,6% da chuva total foi interceptada, em um período de 6 meses (CICCO &
ARCOVA, 1998; ARCOVA et al., 2003). Mais recentemente, Cicco et al. (2007) estudaram o balanço
hídrico das bacias experimentais e relacionaram a
interceptação com outros processos hidrológicos,
concluíram que em média a interceptação, a chuva
interna e o escoamento de tronco representam
18,4%, 81% e 1% da chuva total, respectivamente.
Forti et al. (2005) mediram a concentração de 14
íons na chuva total e na huva interna, na mesma
floresta e em uma floresta urbana exposta a poluição atmosférica. Notaram que a chuva interna na
floresta urbana apresentou pH inferior (5,3 contra
6,4) e com menores diferenças sazonais que na outra floresta. Observaram também maiores fluxos
anuais de Ca2+, H+, NO3- e SO42- na floresta urbana,
tanto na chuva total como na chuva interna. Verificaram ainda indícios de que o fluxo de íons na chuva interna se deve ao estado nutricional da vegetação e não só à poluição do ar.
Em Floresta Ombrófila Densa, Sheer (2009)
mediu a concentração de nutrientes na chuva interna em capoeira e em mata secundária, e estimou
aportes de K, Ca e Mg equivalentes a 65%, 5% e

Mata Atlântica
Em florestas da Mata Atlântica, os intervalos
de valores registrados são: 8,4—20,6% da chuva é
interceptada; 47,6—97,4% da chuva atravessa a copa
como chuva interna; e 0,2—3,3% da chuva escoa
pelos troncos (Figura 2). Apesar da maior variedade
de tipos florestais estudados na Mata Atlântica (Tabela 2), é notável a menor amplitude dos valores
registrados nesse bioma em relação à Amazônia.
Essa menor amplitude de dados na Mata Atlântica
pode ser explicada por dois aspectos:
1)pelos estudos na escada de indivíduos realizados na Amazônia, que aumentam a heterogeneidade de dados naquele bioma, como
já comentado;
2)em Mata Atlântica, não há estudos em áreas
com estágio de regeneração tão iniciais
quanto os de Hölscher et al. (1998) e de
Schroth et al. (1999, 2001), na Amazônia.
Um dos primeiros estudos de quantificação
da interceptação em vegetação de Mata Atlântica foi
realizado por Castro et al. (1983). Eles mediram
chuva interna e escoamento de tronco em três parcelas com diferentes porcentagens de cobertura de
copa, em Floresta Estacional Semidecidual, e identificaram que a proporção de cobertura da copa explica parcialmente as variações entre as parcelas. No
mesmo tipo de floresta, Souza et al. (2007) mediram
parâmetros físicos de qualidade da água — pH, condutividade elétrica, turbidez e cor aparente — na
chuva total, chuva interna e escoamento de tronco e
observaram: comportamento estacional na qualidade da água da chuva interna; e que a floresta aumentou a condutividade, a cor e a turbidez da água
da chuva. Também em Floresta Estacional Semidecidual, Alves et al. (2007) monitoraram chuva interna e escoamento de tronco em dois diferentes estágios de regeneração, e não encontraram diferença
estatisticamente significante nos percentuais desses
processos entre os dois estágios.
Na Serra do Mar, Cesar et al. (1990) e Nalon & Vellardi (1992) mediram chuva interna e escoamento de tronco em bacia experimental com
cobertura de floresta preservada em Cubatão-SP, e
observaram comportamento sazonal nesses processos. Em períodos chuvosos, a porção de chuva interceptada foi maior que em períodos secos, comportamento dirigido principalmente pela chuva interna
— que variou de 87% em período chuvoso a 94% em
período seco. Timoni (1992) comparou a chuva
interna na mesma floresta com uma floresta degra-
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15% da deposição total dos nutrientes no solo, respectivamente. Em Floresta Ombrófila Densa das
Terras Baixas, Souza & Marques (2010) mediram
concentração de nutrientes em chuva interna em
três fragmentos de floresta secundária com diferentes idades de regeneração (20, 35 e mais de 60 anos).
Em todas as parcelas estudadas, os autores observaram tanto retenção quanto lixiviação de nutrientes
pela vegetação, e comentaram a dificuldade de generalizar esse comportamento em ecossistemas tão
complexos.
Quase metade dos estudos de interceptação
no bioma Mata Atlântica realizou medições de chuva interna, mas não de escoamento de tronco (Tabela 2). Esses estudos, importantes para outras áreas
do conhecimento, não servem para a compreensão
da interceptação como um processo hidrológico.
Poucos dos estudos em Mata Atlântica foram realizados em bacias experimentais, em combinação com
monitoramento de outros processos hidrológicos
(CESAR et al., 1990; CICCO & ARCOVA, 1998; ARCOVA et al., 2003). Ainda, os estudos mencionados
não estimaram os parâmetros proporção de cobertura florestal, capacidade de armazenamento da
copa, proporção de água desviada da copa para o
tronco, capacidade de armazenamento do tronco, e
relação entre taxa de evaporação de tronco e taxa
de evaporação de copa. Esses parâmetros são necessários para a modelagem de interceptação com o
modelo de Rutter (RUTTER et al., 1971). Portanto,
a modelagem de interceptação em florestas do bioma Mata Atlântica ainda carece dessas informações.
Não foi encontrado estudo de interceptação em
Floresta Ombrófila Mista, o que indica uma lacuna
no conhecimento do papel dessa floresta na redistribuição de chuvas.
Caatinga
Na Caatinga, Medeiros et al. (2009) mediram chuva interna e escoamento de tronco em bacia
experimental coberta por caatinga arbórea preservada, na Reserva Ecológica Aiuaba, e observaram
que 13% da chuva é interceptada; 81% atravessa a
copa como chuva interna; e 6% escoa pelo tronco. É
importante notar a importância desses processos no
balanço hídrico do local: a proporção do escoamento superficial em relação à chuva total é igual à do
escoamento de tronco (6%) e menor que metade da
interceptação.
Apesar da notável importância da interceptação no balanço hídrico da Caatinga, ainda são
raros os estudos dedicados à compreensão desse
processo hidrológico nesse ambiente (Figura 1,
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Tabela 2). Sendo a Caatinga um bioma completamente relacionado ao estresse hídrico, essa compreensão é de vital importância para a gestão de recursos hídricos na região. Apenas dois estudos de interceptação com monitoramento de chuva interna e
escoamento de tronco foram encontrados na região,
sendo um deles em floresta plantada e apenas um
em floresta nativa (Figura 1, Tabela 2 e Tabela 3).
Montenegro & Ragab (2012) investigaram o
impacto das mudanças climáticas e do uso do solo
no semi-árido brasileiro, através de modelagem hidrológica, e mencionaram a carência de dados de
interceptação naquela região, e a conseqüente deficiência ocasionada na modelagem.
É necessária a quantificação desses processos em mais locais com vegetação semelhante, para
confirmar o estudo de Medeiros et al. (2009), e em
outras fisionomias de caatinga, até que se tenha
estudos suficientes para abranger a heterogeneidade
fisionômica desse bioma. De maneira geral, há uma
escassez de estudos de interceptação em regiões de
clima semi-árido. Através do estudo da Caatinga, o
Brasil tem o potencial de contribuir com a comunidade científica internacional provendo informações
sobre os mecanismos da interceptação da água da
chuva em vegetação adaptada ao estresse hídrico.
Cerrado
Lima & Nicolielo (1983) mediram chuva interna (72,7% da chuva total) em reserva de cerradão.
Lima & Leopoldo (2000) quantificaram chuva interna e escoamento de tronco em vegetação ripária
em região de Cerrado, na Fazenda Experimental
São Manuel, da UNESP. Observaram que esses processos corresponderam a 61,5% e 0,9% da chuva
total, respectivamente, enquanto a interceptação foi
responsável pela perda de 37,6% da chuva por evaporação.
Vieira & Palmier (2006) mediram chuva interna e escoamento de tronco em vegetação formada por remanescentes secundários de Floresta Estacional Semidecidual e de Cerrado. Estimaram as
perdas por interceptação para diferentes classes de
chuva, que variam de 78,8% (0—2,5 mm de chuva) a
21,2% (40—60 mm de chuva).
É importante destacar que não foi encontrado nenhum estudo em Cerrado propriamente
dito. Entre os estudos realizados sobre esse bioma
aqui apresentados, um foi realizado em cerradão
(LIMA & NICOLIELO, 1983); outro em vegetação
ripária (LIMA & LEOPOLDO, 2000); e o terceiro,
em vegetação mista de Cerrado e Floresta Estacional
Semidecidual (VIEIRA & PALMIER, 2006). A Figura
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respectivamente. No plantio com espécies de cerrado, esse percentual foi de 86,8%.
Chaffe et al. (2010) monitoraram e modelaram a interceptação em uma bacia experimental
(10,2 ha) no planalto norte catarinense, reflorestada
com Pinus taeda há 30 anos. Com os resultados do
monitoramento e modelagem, Chaffe et al. (2010)
estimaram os seguintes parâmetros do processo de
interceptação: proporção de cobertura florestal,
capacidade de armazenamento da copa, proporção
de água desviada da copa para o tronco, capacidade
de armazenamento do tronco, e relação entre taxa
de evaporação de tronco e taxa de evaporação de
copa. Comparando resultados de modelagem chuvavazão com e sem consideração de informações de
interceptação, Chaffe et al. (2010) concluiram que
as informações de interceptação melhoram o desempenho da modelagem, principalmente para
períodos com menor disponibilidade hídrica.

1 mostra que esses estudos não se situam no interior
da região Cerrado, e sim na transição entre esse
bioma e a Mata Atlântica. Logo, os valores apresentados nesta seção devem ser olhados com cautela
antes de utilizados para representar a interceptação
em vegetação de Cerrado típico.

Florestas plantadas
Em florestas plantadas, os estudos de interceptação são notavelmente mais freqüentes entre os
gêneros Pinus e Eucalyptus (Tabela 3). Entre os estudos em Pinus, os registros de chuva interna estão
entre 71,2 e 90,4%, variabilidade que parece estar
relacionada com a idade do plantio, i.e., o percentual de chuva interna decresce com a idade do povoamento (Tabela 3). Os registros de escoamento
de tronco e perdas por interceptação em plantios
desse gênero são insuficientes para generalizações,
por serem poucos e heterogêneos.
Em plantios de eucalipto, o alto percentual
de chuva interna encontrado por Sato et al. (2011)
se destaca, possivelmente pelo método de medição
utilizado. Como o estudo foi desenvolvido para verificar o efeito de afunilamento, foram utilizados coletores em arranjo radial, a partir do tronco, em intervalos de 50 cm. Se olharmos apenas para o menor
valor encontrado por Sato et al. (2011)  média dos
coletores nas entrelinhas de plantio, conforme metodologia clássica  então os percentuais de chuva
interna nesse gênero (78,284%) se assemelham aos
do gênero Pinus (Tabela 3). Os percentuais de escoamento de tronco são igualmente heterogêneos nos
eucaliptos (18,1%); e as perdas por interceptação
estão entre 12,2 e 15,6%.
No Agreste paraibano, Perez-Marin & Menezes (2008) mediram volumes de chuva total, chuva interna e escoamento de tronco e concentrações
de N, P e K nesses processos em agrofloresta de
gliricídia. Os autores observaram: que os volumes de
escoamento de tronco são maiores em árvores podadas; que os aportes de N, P e K pela chuva interna
são de 9, 2 e 62 kg/ha respectivamente, em média
duas vezes o aporte desses nutrientes pela chuva
total.
Em região de Cerrado, Gênova et al. (2007)
mediram chuva interna em plantio de espécies de
mata ciliar de cerrado e em outros três plantios:
Anadenanthera falcata, Pinus elliottii e Tapirira guianensis. Os percentuais de chuva interna observados
nos plantios puros foram de 87,5%, 73,1% e 69,2%,

MEDIÇÃO EM FLORESTAS BRASILEIRAS:
MECANISMOS
Arcova et al. (2003) identificaram comportamento distinto da interceptação em duas épocas
do ano: entre outubro e março — período mais úmido, quando as chuvas são intensas — as parcelas da
chuva interna e do escoamento de tronco foram
maiores, e as perdas por interceptação foram de
16% da chuva total; entre abril e setembro — período menos úmido, quando as chuvas são contínuas e
pouco intensas — os percentuais de chuva interna e
escoamento de tronco foram menores, e a média
das perdas por interceptação foi de 26% da chuva
total. Cuartas et al. (2007) observaram influência
significativa das variações inter-anuais e intersazonais da chuva total na interceptação, que atribuiu às mudanças de intensidade e duração médias dos
eventos. Moura et al. (2009) observaram, para chuvas da mesma magnitude, respostas distintas em
diferentes épocas do ano, que atribuíram a condições climáticas, intensidade da chuva, e intervalo
entre eventos. Essa variabilidade sazonal da interceptação tem impacto no balanço hídrico (Cuartas
et al., 2007).
Castro et al. (1983) defendem que as características da chuva são o fator de maior influência
nos totais de interceptação, enquanto as características da copa são as responsáveis pelo particionamento da chuva em chuva interna e escoamento de
tronco. Reportaram também a influência da porcen-
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urucum a chuva interna foi maior próximo aos
troncos do que nas extremidades da copa. As características dessas árvores também explicam o fenômeno: a copa da castanheira é muito mais densa na
periferia do que no centro; e as folhas no interior da
copa do urucum são fortemente inclinadas, direcionando quase toda a água para chuva interna.

tagem de cobertura da copa na interceptação. Em
Floresta Estacional Semidecidual, a parcela experimental com maior cobertura da copa (80,5%) registrou a maior perda por interceptação (14,5%), e a
parcela com menor cobertura da copa (61,5%) registrou a menor perda por interceptação (9,6%).
Britez et al. (1998) atribuíram o diferente percentual de chuva interna em dois tipos de Mata Atlântica,
seca e paludosa (Tabela 2), à diferença na estrutura
da vegetação, já que a floresta paludosa tem dois
estratos arbóreos e dossel mais contínuo e fechado
em comparação ao da floresta seca.

Escoamento de tronco

Chuva interna
Lloyd & Marques (1988) mostraram que a
distribuição de freqüência da chuva interna (expressa em porcentagem da chuva total) não é normal, e
tem assimetria positiva, mas pode ser aproximada de
uma gaussiana com a transformação raiz-quadrada.
A taxa de interceptação tende a decrescer
com o aumento da chuva, conforme constatações de
Moura et al. (2009) e Sousa et al. (2009). Esse comportamento pode ser explicado pela tendência da
chuva interna de crescer com o volume da chuva
total, comportamento observado em diferentes coberturas vegetais, como povoamentos de pinheiro,
eucalipto (LIMA, 1976) e de Araucaria angustifólia
(SOUSA et al., 2009), e vegetação de cerrado (LIMA
& NICOLIELO, 1983) e Mata Atlântica (CICCO &
ARCOVA, 1998; ARCOVA et al., 2003; OLIVEIRA JR.
& DIAS, 2005). O volume de chuva explicou entre
98% e 99,3% da variação da chuva interna nos estudos de Lima (1976), Arcova et al. (2003), Oliveira Jr.
& Dias (2005) e Sousa et al. (2009).
Sobre a variabilidade espacial da chuva interna, Sato et al. (2011) observaram efeito de afunilamento da chuva interna para as proximidades dos
troncos, onde o volume desse processo é freqüentemente superior ao da chuva total. Esse efeito se
mostrou influenciado pelas características da chuva,
i.e., o afunilamento da chuva interna foi mais acentuado em dias com mais de 5 mm de chuva.
Schroth et al. (1999) notaram que a interceptação nas palmeiras é muito maior que nas dicotiledôneas, e que a distribuição espacial da chuva
interna é muito diferente entre os dois tipos de árvore. Atribuíram esse fenômeno às características da
folha das palmeiras: sulco pronunciado na face superior do pecíolo, proporcionando acúmulo de
água, e curvatura ascendente da base do pecíolo ao
meio da folha e descendente do meio à extremidade,
direcionando o fluxo para as extremidades. Diferentemente das palmeiras, na castanha-do-pará e no

309

O escoamento de tronco em florestas brasileiras heterogêneas e bem desenvolvidas ocorre,
tipicamente, em percentuais entre 0,2 e 10% da
chuva total (Tabela 2). Esses valores se assemelham
aos registrados em regiões tropicais (0,613,6%),
listados por Levia Jr. & Frost (2003). Há relatos de
percentuais maiores (até 41%) desse processo, mas
apenas em estudos com uma ou poucas espécies
(Tabela 2), o que não representa a realidade das
florestas naturais do país.
O escoamento de tronco não responde à
chuva total da mesma maneira que a chuva interna.
A magnitude da chuva só explicou 37% da variação
desse processo em pinheiros e 79% em eucaliptos
(LIMA, 1976), 80,5% em Mata Atlântica (ARCOVA
et al., 2003) e 86,4% em araucárias (SOUSA et al.,
2009). Essa informação sugere que o escoamento de
tronco sofre maior influência das características da
vegetação do que a chuva interna. Ainda, têm-se
observado situações em que a produção de escoamento de tronco só ocorre em eventos de chuva
cuja altura ultrapassa um limite mínimo. Esse fenômeno foi reportado por Lima (1976) em florestas
plantadas de eucalipto (mínimo de 2,5 mm de chuva) e pinheiro (4 mm), por Castro et al. (1983) em
Floresta Estacional Semidecidual (4,5 mm) e por
Cicco & Arcova (1998) em Mata Atlântica (4,5 mm).
Essa observação parece indicar que a produção do
escoamento de tronco só se inicia quando uma capacidade de armazenamento da vegetação é superada pela chuva.
Lima (1976) registrou volumes menores de
escoamento de tronco em Pinus caribacea do que em
Eucalyptus saligna, diferença que atribuiu à maior
rugosidade da casca dos pinheiros. Balieiro et al.
(2007) observou maior produção de escoamento de
tronco em plantação de Acacia mangium do que em
Eucalyptus grandis e Pseudosamenea guachapele, e sugeriu a influência do maior percentual de folhas verdes e maior altura da copa na primeira espécie.
Lloyd & Marques (1988) observaram grande
influência das palmeiras no escoamento de tronco.
Schroth et al. (1999) observaram volumes de escoamento de tronco muito maiores na plantação de
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pupunha e no pousio do que na floresta primária
observada por Lloyd & Marques (1988), por causa
da dominância das palmeiras na plantação de pupunha e da quantidade de troncos no pousio.
Hölscher et al. (1998) observaram que Phenakospermum guyannense — planta com formato semelhante à
bananeira — e Banara guianensis — com galhos inclinados que convergem ao tronco — foram responsáveis por percentuais de escoamento de tronco da
ordem de dez vezes maior que os valores típicos da
região.
Moura et al. (2009) observaram que a vegetação do sub-bosque pode ser mais importante para
a produção de escoamento de tronco que o estrato
superior: em monitoramento em remanescente
primário de Mata Atlântica, o percentual do escoamento de tronco no sub-bosque (5 < DAP < 20cm)
foi quatro vezes do que nas árvores com DAP > 20cm.
Qualidade da água
A quantificação da concentração de nutrientes é comum entre os estudos de interceptação
em florestas plantadas.
Lima (1979) observou que a interação da
água da chuva com a copa de floresta plantada de
Pinus cacribae diminuiu o pH da água de 5,2 para
4,5; aumentou condutividade elétrica em aproximadamente 3 vezes; e lixiviou Ca, Mg e P para o solo.
Andrade et al. (1995) estudaram a contribuição da chuva interna para a disponibilidade de
nutrientes (Ca, K, Mg, N, P e SO4) em plantação de
Eucalyptus grandis. Observaram que alguns elementos (P e N) ficaram retidos na copa, e outros foram
lixiviados (K, Ca, Mg e SO4); e que a retenção de
nutrientes na copa depende do estado nutricional
das árvores.
Balieiro et al. (2007) mediram o volume, pH
e a concentração de Ca, K, Mg, N, Na, P e SO4 na
chuva total, chuva interna e escoamento de tronco
em plantações de Acacia mangium, Eucalyptus grandis
e Pseudosamenea guachapele, e em consórcio de E.
grandis e P. guachapele. Nos quatro diferentes povoamentos, a água que atravessou as copas apresentou
pH mais alto que o da chuva total (pH=4,3); o guachapele foi a espécie que mostrou esse efeito mais
intenso, elevando o pH a 6. A chuva interna aumentou a concentração de todos os nutrientes na água,
exceto P, em todos os stands, com efeito significativamente maior para K+ e Na2+ no stand de A. mangium. As concentrações de todos os nutrientes foram
ainda maiores nas amostras de escoamento de tronco em todas as espécies, com exceção do N-NH4+ na
amostra de E. grandis, único caso em que a concen-

tração diminuiu. O aporte de nutrientes ao solo foi
maior através da chuva interna do que através do
escoamento de tronco, devido aos pequenos volumes deste. Essa lixiviação de nutrientes resulta que o
aporte de nutrientes ao solo é maior através da chuva interna e do escoamento de tronco do que seria
através da chuva sem interferência da vegetação.
Na Amazônia Central, Schroth et al. (2001)
mediram a concentração de nutrientes (N total, P
total, K, Ca e Mg) da chuva total, chuva interna e
escoamento de tronco em diferentes usos e coberturas do solo. Os mesmos autores concluíram que a
concentração de nutrientes nos três processos hidrológicos medidos é influenciada pela magnitude do
evento de chuva, espécies de árvores, sistema de uso
do solo e estado nutricional das árvores. Nas árvores
de floresta primária, as concentrações de N foram
altas, mas as de P foram baixas, na chuva interna e
no escoamento de tronco. As maiores concentrações
de P foram observadas no escoamento de tronco do
urucum. Os fluxos de nutrientes em ambos os componentes da chuva foram maiores nas parcelas experimentais com maior densidade de árvores, e com
maior cobertura da copa. Concluíram que a chuva
interna e o escoamento de tronco são mais relevantes para a ciclagem de K e para a distribuição espacial em pequena escala dos nutrientes no solo.

ESTUDOS NECESSÁRIOS NO BRASIL
De modo geral, os estudos sobre interceptação em florestas temperadas são mais abundantes
que em florestas tropicais e subtropicais e, consequentemente, os mecanismos envolvidos nos processos são mais compreendidos nesses ambientes. Lloyd
& Marques (1988) sugerem que as florestas tropicais
são as mais difíceis de medir interceptação, e a distribuição de freqüências de percentuais de chuva
interna tem intervalo muito mais amplo que o de
florestas temperadas. Essa dificuldade pode, por um
lado, intimidar as iniciativas de estudo nesse tipo de
floresta. Por outro lado, deve servir como incentivo
para a realização de mais estudos, já que uma maior
oferta de informações é necessária para a compreensão dos processos nesse ambiente tão heterogêneo.
A Tabela 4 apresenta os tipos de estudo de
interceptação realizados em cada bioma brasileiro.
Visto que a interceptação é um processo de difícil
mensuração e com muitas incertezas envolvidas, e
que os biomas brasileiros têm vegetação heterogênea, cada bioma deve ter minimamente alguns estu-
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rede de coletores para medir chuva interna. Dessa
maneira, não fica comprovada a homogeneidade da
chuva total, e, conseqüentemente, não fica explícito
quanto da heterogeneidade espacial da chuva interna é causada pela vegetação. Portanto, para melhor
entender a redistribuição da chuva pela vegetação, é
necessária a realização de estudos com densidades
comparáveis de coletores de chuva total e interna.
Muitos dos estudos relacionados neste artigo mediram chuva interna e escoamento de tronco
com intervalos semanais, eventuais ou diários. Poucos mediram esses processos em pequenos intervalos
de tempo: Cuartas et al. (2007) mediram a cada 5
minutos na Amazônia e Chaffe et al. (2010) a cada
10 minutos em povoamento de Pinus. Entretanto,
em campo percebe-se que a chuva interna e o escoamento de tronco acontecem durante e pouco tempo depois de cessada a chuva. E há evidências de
que a água interceptada evapora muito mais rapidamente que a evaporação potencial (Hewlett,
1967). Portanto, para compreender o tempo desses
processos é necessário medí-los em intervalos equivalentes aos de chuva total.
A revisão mostra claramente a falta de estudos de interceptação em bacias experimentais e
integrados com estudos de outros processos hidrológicos. A maioria dos estudos aqui apresentados foi
realizada em parcelas, sem medição de outros processos hidrológicos além da chuva total. Esses estudos contribuem para a compreensão dos mecanismos da interceptação e da interação da vegetação
com a chuva. Entretanto, não esclarecem a relação
da interceptação com os outros processos hidrológicos.
Levia Jr. & Frost (2003) concluíram que a
compreensão das diferenças interespecíficas no
escoamento de tronco está avançando, mas pouco se
sabe sobre a variabilidade intra-específica. Enquanto
a comunidade científica internacional está tentando
compreender detalhes dos mecanismos de geração
de escoamento do tronco, tais como a inclinação
dos galhos e folhas, rugosidade das cascas, entre
outros, o Brasil ainda está quantificando esse processo em suas florestas  e ainda há muitas fisionomias florestais onde nem a quantificação está sendo
realizada. Portanto, em florestas onde já existem
estudos suficientes de quantificação de interceptação, chuva interna e escoamento de tronco, é preciso começar a estudar os detalhes dos mecanismos:
não só aqueles que estão sendo estudadas em outros
locais  úteis para futuras comparações  mas também os específicos de cada local.

dos sobre cada aspecto para uma caracterização
adequada da redistribuição da água da chuva pela
vegetação.
Tabela 4 - Estudos de interceptação nos biomas brasileiros
e em plantios de pinus e eucalipto que consideram os
aspectos: chuva interna e escoamento de tronco (Tf + Sf),
fluxo de nutrientes ou parâmetros físico-químicos (Qual.),
comportamento sazonal da interceptação (Saz.), distribuição espacial da interceptação (Esp.), e influência de
parâmetros da vegetação (Veg.).

Amazônia
Mata Atlântica
Cerrado
Caatinga
Pantanal
Pampa
Pinus
Eucalipto

Total
11
16
3
1
0
0
6
5

Tf + Sf
8
8
2
1
0
0
2
3

Qual.
3
5
0
0
0
0
1
2

Saz.
3
8
0
0
0
0
2
0

Esp.
1
1
0
0
0
0
0
1

Veg.
4
7
1
0
0
0
3
2

Em termos de bioma
Faltam estudos básicos de quantificação da
interceptação, chuva interna e escoamento de tronco em vegetação Ombrófila Aberta e nas comunidades aluviais da Amazônia; em Floresta Ombrófila
Mista, na Mata Atlântica; em vegetação de Cerrado
típico; nos biomas Caatinga, Pantanal e Pampa; e
em formações pioneiras tais como manguezais e
restingas. Nesses ambientes, é necessária a realização
primeiramente de estudos básicos de quantificação
da interceptação, da chuva interna e do escoamento
de tronco, e estudos que contemplem os aspectos
apresentados na Tabela 4.
Nos biomas Amazônia e Mata Atlântica precisamos melhorar a compreensão dos mecanismos
responsáveis pela redistribuição da água da chuva e
no papel de cada fator influenciador.
Em termos de medição
Os estudos que investigaram a redistribuição
espacial da chuva na floresta (LLOYD & MARQUES,
1988; MOURA et al., 2009; SATO et al., 2011) pressupõem que a variabilidade da chuva interna é resultado da influência da vegetação. Para que essa suposição seja verdadeira, a chuva total deve ser suficientemente homogênea sobre a área de estudo. Entretanto, esses estudos utilizaram um único ou poucos
pluviômetros para medir chuva total, e uma densa
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Em termos de estimativa
Visto que a medição de interceptação, chuva
interna e escoamento de tronco é difícil, envolve
muitos erros, e não representa satisfatoriamente a
heterogeneidade espaço-temporal desses processos,
é importante melhorar sua estimativa a partir de
parâmetros de fácil obtenção. Deve-se tomar como
exemplo os cientistas do solo, que criaram as funções de pedotransferência que possibilitam a estimativa de propriedades hidráulicas do solo a partir de
parâmetros físicos de fácil mensuração em campo,
como textura (p. ex., van GENUCHTEN et al., 1992,
1999).
A inclusão de informações de interceptação
pode melhorar significativamente o desempenho de
modelos chuva-vazão, como Chaffe et al. (2010)
mostraram. Portanto, para evoluir a modelagem
hidrológica no país, deve-se ter uma estimativa dos
parâmetros de interceptação para cada tipo de floresta em cada bioma. Para isso, precisa-se de mais
pesquisas que estimem esses parâmetros, p. ex. Ubarana (1996) e Chaffe et al. (2010), que estimaram
parâmetros do modelo de Rutter (Rutter et al, 1971).
Assim como as funções de pedotransferência, precisa-se de estudos que relacionem a interceptação com parâmetros físicos da vegetação (p.ex.
CASTRO et al., 1983; MOURA et al., 2009; SCHROTH et al., 1999). A chuva interna pode ser relacionada com índice de área foliar e índice de cobertura
da copa. O escoamento de tronco, com diâmetro à
altura do peito, altura das árvores e índice de cobertura da copa. O índice de cobertura de copa é um
parâmetro interessante por ser de obtenção pouco
onerosa, a partir de fotografias voltadas para o topo
da floresta (p. ex., CESAR et al., 1990; GERMER et
al., 2006; KONISHI et al., 2006). Os outros parâmetros são frequentemente obtidos na silvicultura e,
portanto, pode ser de grande utilidade a estimava da
interceptação a partir deles.

ainda está insatisfatória, principalmente em florestas
tropicais.
Com a riqueza de biomas e tipos de cobertura vegetal que o Brasil abrange, a compreensão da
influência de toda a sua vegetação nos processos
hidrológicos é mais onerosa, já que os esforços são
divididos. Nota-se uma distribuição desuniforme das
pesquisas de interceptação da água da chuva pela
vegetação nos biomas brasileiros. A Amazônia e a
Mata Atlântica são os biomas mais estudados: juntos,
concentram quase 90% dos estudos de interceptação do país. A primeira, floresta de destaque mundial, conta com ajuda de muitos pesquisadores e organizações internacionais, e a segunda se estende
por muitas capitais brasileiras — onde estão universidades e centros de pesquisa. Entretanto, mesmo
nesses dois biomas ainda há o que avançar. Por outro lado, em algumas regiões brasileiras há uma
ausência completa de estudos. Na Mata Atlântica,
destaca-se a ausência de estudos em Floresta Ombrófila Mista, formação de valor reconhecido devido
ao alto grau de biodiversidade e endemismo, e de
grande importância sócio-econômica no Sul do país.
No Cerrado e na Caatinga, a redistribuição da água
da chuva pela interceptação é muito pouco conhecida. Os poucos estudos existentes nesses biomas
apontam uma grande importância quantitativa da
interceptação no balanço hídrico. Esse fato deve
servir de alerta para a necessidade de se voltar a
atenção para esse processo hidrológico nesses ambientes, sobretudo na Caatinga, onde o estresse hídrico é de imensa importância sócio-econômica. A
influência da vegetação na redistribuição da água da
chuva é desconhecida nos biomas Pampas e Pantanal.
Atualmente existe uma tendência na comunidade científica brasileira de implementação de
bacias experimentais representativas para a pesquisa
de processos hidrológicos. Recomenda-se profundamente a inclusão de estudos de interceptação
nessas bacias para avançar o conhecimento desse
processo nas florestas brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
AGRADECIMENTOS
A importância da redistribuição da chuva no
balanço hídrico e na hidrologia de encostas já é
reconhecida. E também se sabe que os processos
hidrológicos responsáveis por essa redistribuição,
i.e., a interceptação, a chuva interna e o escoamento
de tronco são influenciados pelo clima, características da chuva, e vegetação. Entretanto, a compreensão dos mecanismos envolvidos nesses processos

Os autores agradecem o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico —
CNPq pela bolsa de estudos concedida à primeira
autora, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior — CAPES pelo acesso gratuito a publicações científicas.

312

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 —Abr/Jun 2013,297-317
Effect on runoff of rainfall redistribution by the
impluvium-shaped canopy of banana cultivated on
an Andosol with a high infiltration rate. J. Hydrol.,
Amsterdam, v.368, p.251—261, 2009.

REFERÊNCIAS
ALVES, R.F.; DIAS, H.C.T.; OLIVEIRA JR., J.C.;
GARCIA, F.N.M. Avaliação da precipitação efetiva
de um fragmento de Mata Atlântica em diferentes
estágios de regeneração no município de Viçosa,
MG. Ambi-Água, Taubaté, v.2, n.1, p.83—93, 2007.

CESAR, S.F.; DOMINGUES, E.N.; NALON, M.A.;
VELLARDI, A.C.V. Estudo hidrodinâmico na floresta latifoliada das escarpas da Serra do Mar, na região
de Cubatão-SP. In: Congresso Florestal Brasileiro, 6.,
Campos do Jordão, 1990. Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Silvicultura, v.3, p.320—329, 1990.

ANDRADE, G.C; SILVA, H.D.; FERREIRA, C.A.;
BELLOTE, A.F.J.; MORO, L. Contribución del agua
de lluvia en la oferta de nutrientes minerales para
Eucalyptus grandis. Bosque, Valdivia, v.16, n.1, p.47—
51, 1995.

CHAFFE, P.L.B.; KOBIYAMA, M.; YAMASHIKI, Y.;
TAKARA, K. Is interception information important
for rainfall-runoff modeling? Annual Journal of
Hydraulic Engineering, JSCE, Tokyo, v.54, p.73-78,
2010.

ARCOVA, F.C.S.; CICCO, V. Fluxo de nutrientes
através da precipitação, precipitação interna e escoamento pelo tronco em floresta natural secundária
no Parque Estadual da Serra do Mar — Núcleo Cunha-SP. Bol. Técn. IF. São Paulo, v.41, n.1, p.37—58,
1987.

CICCO, V.; ARCOVA, F.C.S. Pesquisas em microbacias hidrográficas no Laboratório de Hidrologia
Florestal Walter Emmerich, Cunha-SP. I - Quantidade de água. In: Fórum de Geobiohidrologia, 1.,
Curitiba, 1998. Anais. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, p.30—38, 1998.

ARCOVA, F.C.S.; CICCO, V.; ROCHA, P.A.B. Precipitação efetiva e interceptação das chuvas por floresta de Mata Atlântica em uma microbacia experimental em Cunha - São Paulo. Rev. Árvore, Viçosa, v.27,
n.2, p.257—262, 2003.

CICCO, V.; ARCOVA, F.C.S.; RANZINI, M.; SANTOS, J.B.A.; FORTI, M.C. Recursos hídricos na Mata
Atlântica: estudo de caso do Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, Cunha — SP. In:
Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: o Eucalipto e o Ciclo Hidrológico, 1., Taubaté, 2007. Anais. IPABHi, p.25—33,
2007.

BALIEIRO F.C.; FRANCO, A.A.; FONTES, R.L.F.;
DIAS, L.E.; CAMPELLO, E.F.C.; FARIA, S.M. de.
Evaluation of the throughfall and stemflow nutrient
contents in mixed and pure plantations of Acacia
mangium, Pseudosamenea guachapele and Eucalyptus
grandis. Rev. Árvore, Viçosa, v.31, n.2, p.339—346,
2007.

COELHO NETTO, A. L.; SANCHE, M.; PEIXOTO,
M. N. O. Precipitação e interceptação florestal em
ambiente tropical montanhoso, Rio de Janeiro.
Revista Brasileira de Engenharia, v. 4, n. 2, p. 55—71,
1986.

BOSH, J.M.; HEWLETT, J.D. A review of catchment
experiments to determine the effect of vegetation
changes on water yield and evapotranspiration. J.
Hydrol., Amsterdam, v.55, p.3—23, 1982.

CROCKFORD, R.H.; RICHARDSON, D.P. Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: effect of forest type, ground cover and climate. Hydrol. Process., West Sussex, v.14, p.2903—
2920, 2000.

BRITEZ, R. M. et al. Interceptação das chuvas em
duas formações florestais da planície litorânea da
Ilha do Mel, PR. In: Fórum de Geobiohidrologia, 1.,
Curitiba, 1998. Anais. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, p.60—69, 1998.

CUARTAS, L.A.; TOMASELLA J.; NOBRE A.D.;
HODNETT M.G.; WATERLOO, M.J.; MÚNERA, J.C.
Interception water-partitioning dynamics for a pristine rainforest in Central Amazonia: Marked differences between normal and dry years. Agr. Forest.
Meteorol., v.145, p.69—83, 2007.

CASTRO, P.S.; VALENTE, O.F.; COELHO, D.T.;
RAMALHO, R.S. Interceptação da chuva por mata
natural secundária na região de Viçosa, MG. Rev.
Árvore, Viçosa, v.7, n.1, p.76—89, 1983.
CATTAN, P.; RUY, S.M.; CABIDOCHE, Y.M.;
FINDELING, A.; DESBOIS, P.; CHARLIER, J.B.

313

Interceptação da Chuva: Uma Revisão com Ênfase no Monitoramento em Florestas Brasileiras
CZIKOWSKY, M.J.; FITZJARRALD, D.R. Detecting
rainfall interception in an Amazonian rain forest
with eddy flux measurements. J. Hydrol., Amsterdam,
v.377, p.92—105, 2009.
FERREIRA, S.J.F.; LUIZÃO F.J.; DALLAROSA,
R.L.G. Precipitação interna e interceptação da chuva em floresta de terra firme submetida à extração
seletiva de madeira na Amazônia Central. Acta Amazonica, v.35, n.1, p.55—62, 2005.

drology, Pennsylvania, 1965. Oxford: Pergamon,
1967. p.527—543.
HÖLSCHER, D.; SÁ, T.D. A.; MÖLLER, R.F.;
DENICH, M.; FÖLSTER, H. Rainfall partitioning
and related hydrochemical fluxes in a diverse and
in a mono specific (Phenakospermum guyannense)
secondary vegetation stand in eastern Amazonia.
Oecologia, v.114, p.251—257, 1998.
HORTON, R.E. Rainfall interception. Mon. Weather
Rev., Washington, v.47, n.9, 1919.

FORTI, M.C.; BICUDO, D.C.; BOUROTTE, C.;
CICCO, V.; ARCOVA, F.C.S. Rainfall and
throughfall chemistry in the Atlantic Forest: a comparison between urban and natural areas (São Paulo
State, Brazil). Hydrol. Earth Syst. Sc., v.6, n.6, p.570—
585, 2005.

IBGE. Mapa de biomas do Brasil: primeira aproximação. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.
KURAJI, K.; TANAKA, Y.; TANAKA, N.; KARAKAMA,
I. Generation of stemflow volume and chemistry in a
mature Japanese cypress forest. Hydrol. Process.,
West Sussex, v.15, p.1967—1978, 2001.

FRANKEN, W.; LEOPOLDO, P.R.; MATSUI, E.;
RIBEIRO, M.N.G. Estudo da interceptação da água
da chuva em cobertura florestal Amazônica do tipo
terra firme. Acta Amazonica, v.12, n.2, p.327—331,
1992.

KONISHI, S.; TANI, M.; KOSUGI, Y.; TAKANASHI,
S.; SAHAT, M.M.; NIK, A.R.; NIIYAMA, K.; OKUDA,
T. Characteristics of spatial distribution of
throughfall in a lowland tropical rainforest, Peninsular Malaysia. Forest Ecol. Manage., Amsterdam,
v.224, p.19—25, 2006.

GASH, J.H.C.; WRIGHT, I.R.; LLOYD, C.R. Comparative estimates of interception loss from three
coniferous forests in Great Britain. J. Hydrol., Amsterdam, v.48, p.89—105, 1980.
GÊNOVA, K.B.; HONDA, E.A.; DURIGAN, G. Processos hidrológicos em diferentes modelos de plantio de restauração de mata ciliar em região de cerrado. Rev. Inst. Flor., São Paulo, v.19, n.2, p.189200,
2007.
GERMER, S.; ELSENBEER, H.; MORAES, J.M.
Throughfall and temporal trends of rainfall redistribution in an open tropical rainforest, south-western
Amazonia (Rondônia, Brazil). Hydrol. Earth Syst.
Sci., Göttingen, v.10, p.383—393, 2006.

LEOPOLDO, P.R.; FRANKEN, W.; SALATI, E.;
RIBEIRO, M.N.G. Towards a water balance in the
central Amazonian region. Experientia, v.43, n.3,
p.222-233, 1987.
LEVIA JR., D.F.; FROST, E.E. A review and evaluation of stemflow literature in the hydrologic and
biogeochemical cycles of forested and agricultural
ecosystems. J. Hydrol., Amsterdam, v.274, p.1—29,
2003.
LIMA, P.R.A.; LEOPOLDO, P.R. Quantificação de
componentes hidrológicos de uma mata ciliar, através do modelo de balanço de massas. Rev. Árvore,
Viçosa, v.24, n.3, p.241—252, 2000.

HEWLETT, J.D. Summary on forests and precipitation session. In: SOPPER, W.E.; LULL, H.W. (ed.)
Proceedings of the International Symposium on
Forest Hydrology, 1965, Pennsylvania. Oxford:
Pergamon, 1967. p.241—243.

LIMA, W.P. Interceptação da chuva em povoamentos de eucalipto e de pinheiro. IPEF, Piracicaba,
n.13, p.75—90, 1976.

HEWLETT, J.D. Principles of forest hydrology.
Georgia: University of Georgia Press Athens, 1982.
183p.

LIMA, W.P. Alteração do pH, condutividade e das
concentrações de Ca, Mg e P da água da chuva em
floresta de Pinus caribaea morelet var. caribaea. IPEF,
Piracicaba, n.18, p.37—54, 1979.

HIBBERT, A.R. Forest treatment effects on water
yield. In: SOPPER, W.E.; LULL, H.W. (ed.) Proceedings of the International Symposium on Forest Hy-

314

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 —Abr/Jun 2013,297-317
MOURA, A.E.S.S.; CORREA, M.M.; DA SILVA, E.R.;
FERREIRA, R.L.C.; FIGUEIREDO, A.C.; POSSAS,
J.M.C. Interceptação das chuvas em um fragmento
de floresta da Mata Atlântica na Bacia do Prata, Recife, PE. Rev. Árvore, Viçosa, v.33, n.3, p.461—469,
2009.

LIMA, W.P.; NICOLIELO N. Chuva efetiva e interceptação em florestas de pinheiros tropicais e em
reserva de cerradão. IPEF, Piracicaba, n.24, p.43—46,
1983.
LLORENS, P.; GALLART, F. A simplified method
for forest water storage capacity measurement. J.
Hydrol., Amsterdam, v.240, p.131—144, 2000.

NALON, M.A.; VELLARDI, A.C.V. Interceptação na
floresta secundária das encostas da Serra do Mar,
região de Cubatão, SP. In: Congresso Nacional sobre Essências Nativas, 2., São Paulo, 1992. Anais. Rev.
Inst. Flor., São Paulo, v. 4, p. 894—899, 1992.

LLOYD, C.R.; MARQUES Fº, A. DE O. Spatial variability of throughfall and stemflow measurements in
amazonian rainforest. Agr. Forest. Meteorol., v.42,
p.63—73, 1988.

NÁVAR, J. Stemflow variation in Mexico’s northeastern forest communities: its contribution to soil
moisture content and aquifer recharge. J. Hydrol.,
Amsterdam, v.408, p.35—42, 2011.

LLOYD, C.R.; GASH, J.H.C.; SHUTTLEWORTH,
W.J.; MARQUES Fº, A. DE O. The measurement and
modelling of rainfall interception by Amazonian
rain forest. Agr. Forest Meteorol., v.43, p.277294,
1988.

NÁVAR, J.; BRYAN, R. Interception loss and rainfall
redistribution by three semi-arid growing shrubs in
northeastern Mexico. J. Hydrol., Amsterdam, v.115,
p. 51—63, 1990.

LOESCHER, H.W.; POWERS, J.S.; OBERBAUER,
S.F. Spatial variation of throughfall volume in an
old-growth tropical wet forest, Costa Rica. J. Trop.
Ecol., v.18, p.397—407, 2002.

OHTA, T.; FUKUSHIMA, Y.; SUZUKI, M. (ed.) Proceedings of the International Symposium on Forest
Hydrology, 1994, Tokyo. Tokyo: IUFRO, 1994. 672p.

LOPES, L.R.; VITAL, A.R.T.; FRANKEN, W.K.;
FERREIRA, S.J.; MARQUES Fº, A. DE O.; FAJARDO,
J.D.V.; OLIVEIRA, J.A.D. Interceptação e ciclagem
de nutrientes em floresta de encosta na Amazônia
Central. In: Simpósio de Recursos Hídricos do Norte
e Centro-Oeste, 1., Cuiabá, 2007. Anais. Porto Alegre: ABRH, p.112, 2007.

OLIVEIRA, L.L.; COSTA, R.F.; SOUSA, F.A.S.;
COSTA, A.C.L.; BRAGA, A.P. Precipitação efetiva e
interceptação em Caxiuanã, na Amazônia Oriental.
Acta Amazonica, v.38, n.4, p.723—732, 2008.
OLIVEIRA JR., J.C.; DIAS, H.C.T. Precipitação efetiva em fragmento secundário da Mata Atlântica. Rev.
Árvore, Viçosa, v.29, n.1, p.9—15, 2005.

LOSHALI, D.C.; SINGH, R.P. Partitioning of rainfall
by three Central Himalayan forests. Forest Ecol.
Manage., Amsterdam, v.53, p.99—105, 1992.

OYARZÚN, C.E.; GODOY, R.; STAELENS, J.;
DONOSO, P.J.; VERHOEST, N.E.C. Seasonal and
annual throughfall and stemflow in Andean temperate rainforests. Hydrol. Process., West Sussex, v.25,
p.623—633, 2011.

MANFROI, O.J.; KURAJI, K.; TANAKA, N.; SUZUKI,
M.; NAKAGAWA, M.; NAKASHIZUKA, T.; CHONG,
L. The stemflow of trees in a Bornean lowland tropical forest. Hydrol. Process., West Sussex, v.18,
p.2455—2474, 2004.
MEDEIROS, P.H.A.; ARAÚJO, J.C.; BRONSTERT, A.
Interception measurements and assessment of Gash
model performance for a tropical semi-arid region.
Rev. Ciênc. Agron., Fortaleza, v.40, n.2, p.165—174,
2009.

PEREZ-MARIN, A.M.; MENEZES, R.S.C. ciclagem de
nutrientes via precipitação pluvial total, interna e
escoamento pelo tronco em sistema agroflorestal
com Gliricidia sepium. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa,
v.32, p.25732579, 2008.
REID, L.M.; LEWIS, J. Rates, timing, and mechanisms of rainfall interception loss in a coastal redwood forest. J. Hydrol., Amsterdam, v.375, p.459—
470, 2009.

MONTENEGRO, S.; RAGAB, R. Impact of possible
climate and land use changes in the semi arid regions: A case study from North Eastern Brazil. J.
Hydrol., Amsterdam, v.434—435, p.55—68, 2012.

315

Interceptação da Chuva: Uma Revisão com Ênfase no Monitoramento em Florestas Brasileiras
SOPPER, W.E.; LULL, H.W. (ed.) Proceedings of
the International Symposium on Forest Hydrology,
1965, Pennsylvania. Oxford: Pergamon, 1967. 813p.

RODRIGUES, V.A. Redistribuição das chuvas pelas
copas de um povoamento de seringueira, José Bonifácio, SP. Rev. Inst. Flor., São Paulo, v.21, n.1,
p.1926, 2009.

SOUSA, R.C.; RANZINI, M.; ARCOVA, F.C.S.; CICCO, V. CÂMARA, C.D. Redistribuição das chuvas em
plantio de Araucaria angustifólia (Bertol.) Kuntze
(Araucariaceae) no Parque Estadual da Serra do
Mar, Cunha — SP. IF Sér. Reg., São Paulo, v.40,
p.203—208, jul. 2009.

RUTTER, A.J.; KERSHAW, K.A.; ROBINS, P.C.;
MORTON, A.J. A predictive model of rainfall interception in forests, I. Derivation of the model from
observations in a plantation of corsican pine. Agric.
Meteorol., v.9, p. 367—384, 1971.

SOUZA, L.C.; MARQUES, R. Fluxo de nutrientes
em Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas no
litoral do Paraná. Floresta, Curitiba, v.40, n.1,
p.125136, 2010.

SATO, A.M.; AVELAR, A.S.; COELHO NETTO, A.L.
Spatial variability and temporal stability of
throughfall in a eucalyptus plantation in the hilly
lowlands of southeastern Brazil. Hydrol. Process.,
West Sussex, v.25, p.1910—1923, 2011.

SOUZA, V.V.; DIAS, H.C.T.; COSTA, A.A.; OLIVEIRA JR., J.C. Análise da qualidade das águas das precipitações em aberto e efetiva em um fragmento
secundário da Mata Atlântica, no município de Viçosa, MG. Rev. Árvore, Viçosa-MG, v.31, n.4, p.737—
743, 2007.

SAVENIJE, H.H.G. The importance of interception
and why we should delete the term evapotranspiration from our vocabulary. Hydrol. Process., West
Sussex, v.18, p.1507—1511, 2004.
SCATENA, F.N. Watershed scale rainfall interception on two forested watersheds in the Luquillo
Mountains of Puerto Rico. J. Hydrol., Amsterdam,
v.113, p.89102, 1990.

THOMAZ, E.L. Avaliação de interceptação e precipitação interna em capoeira e floresta secundária
em Guarapuava—PR. Geografia, Curitiba, v.14, n.1,
p.47—60, 2005.

SCHROTH, G.; SILVA, L.F. da; TEIXEIRA, W.G.;
WOLF, M.-A.; ZECH, W. Distribution of throughfall
and stemflow in multi-strata agroforestry, perennial
monoculture, fallow and primary forest in central
Amazonia, Brazil. Hydrol. Process., West Sussex, v.13,
p.1423—1436, 1999.

TIMONI, J.L. Alterações nos ciclos naturais: o caso
Cubatão. In: Congresso Nacional sobre Essências
Nativas, 2., São Paulo, 1992. Anais. São Paulo: Rev.
Inst. Flor., v. 4, p. 743-747, 1992.
TOBÓN MARIN, C.; BOUTEN, W.; SEVINK, J.
Gross rainfall and its partitioning into throughfall,
stemflow and evaporation of intercepted water in
four forest ecosystems in western Amazonia. J. Hydrol., Amsterdam, v.237, p.40—57, 2000.

SCHROTH, G.; ELIAS, M.E.A.; UGUEN, K. SEIXAS,
R.; ZECH, W. Nutrient fluxes in rainfall, throughfall
and stemflow in tree-based land use systems and
spontaneous tree vegetation of central Amazonia.
Agr. Ecosyst. Environ., v.87, p.37—49, 2001.

TUCCI, C.E.M.; CLARKE, R.T. Impacto das mudanças da cobertura vegetal no escoamento: revisão. Rev.
Bras. Recur. Hídr., Porto Alegre, v.2, n.1, p.135-152,
1997.

SHEER, M.B. Fluxo de nutrientes pela precipitação
pluviométrica em dois trechos de Floresta Ombrófila Densa em Guaraqueçaba, Paraná. Floresta, Curitiba, v.39, n.1, p.117—130, 2009.

UBARANA, V.N. Observation and modelling of
rainfall interception at two experimental sites in
Amazônia. In: Gash, J.H.C.; Nobre, C.A.; Roberts,
J.M.; Victoria, R.L. (ed.). Amazonian deforestation
and climate. Chichester: John Wiley & Sons, p.151162, 1996.

SHINZATO, E.T.; TONELLO, K.C.; GASPAROTO,
E.A.G.; VALENTE, R.O.A. Escoamento pelo tronco
em diferentes povoamentos florestais na Floresta
Nacional de Ipanema em Iperó, Brasil. Sci. For.,
Piracicaba, v.39, n.92, p.395—402, 2011.

VAN GENUCHTEN, M.Th.; LEIJ, F.J.; LUND, L.J.
(ed.). Proceedings of the International Workshop
on Indirect Methods for Estimating the Hydraulic

316

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.2 —Abr/Jun 2013,297-317
Properties of Unsaturated Soils, 1989, Riverside.
Riverside: U.S. Salinity Laboratory, 1992.
VAN GENUCHTEN, M.Th.; LEIJ, F.J.; WU, L. (ed.).
Proceedings of the International Workshop on
Characterization and Measurement of the Hydraulic
Properties of Unsaturated Porous Media, 1997, Riverside. Riverside: U.S. Salinity Laboratory, 1999.
VELOSO, H.P.; RANGEL FILHO, A.L.R.; LIMA,
J.C.A. Classificação da vegetação brasileira, adaptada
a um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais,
1991. 124p.
VIEIRA, C.P.; PALMIER, L.R. Medida e Modelagem
da Interceptação da Chuva em uma Área Florestada
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas
Gerais. Rev. Bras. Recur. Hídr., Porto Alegre, v.11,
n.3, p.101112, 2006.

Rainfall Interception, Throughfall And Stemflow: A
Review Emphasizing Brazilian Forests
ABSTRACT
The review of studies on rainfall interception in
Brazil showed that these studies are concentrated in the
Amazon and the Atlantic Forest, and information about
this hydrological process in the other Brazilian biomes is
scarce. In the Amazon, interception loss, throughfall, and
stemflow are about 7.2—22.6%, 76.8—91%, and 0.6—
1.8% of gross rainfall, respectively. In the Atlantic Forest,
interception loss, throughfall, and stemflow are about 8.4—
20.6%, 47.6—97.4%, and 0.2—3.3% of gross rainfall,
respectively. In order to learn more about rainfall interception in Brazilian forests the present paper suggests: (i)
quantification of the rainfall interception in forests where
this type of study is not satisfactory; (ii) measurement of
throughfall by using comparable densities of throughfall
and rainfall gauges; (iii) measurement of throughfall and
stemflow by using a similar time interval to that applied in
the gross rainfall monitoring; (iv) monitoring rainfall
interception in experimental catchments integrated to other
hydrological process studies; (v) estimation of the parameters used for interception modeling; (vi) establishment of
functions that relate interception to physical characteristics
of vegetation.
Key-words: throughfall, stemflow, measuring, Brazil.
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Os artigos deverão ser escritos em português. Aceitam-se artigos em espanhol e em inglês devendo obrigatoriamente conter o RESUMO e as PALAVRAS-CHAVE
em português.
O artigo enviado não deve estar sendo submetido
a outra revista ou órgão para publicação e não deve ter
sido anteriormente publicado, a não ser em forma de resumo em evento científico. De acordo com o Parágrafo
único do Art. 2º do Regimento da RBRH, o escopo da
Revista abrange temas relacionados às seguintes áreas de
conhecimento: hidráulica, hidrologia, relações entre recursos hídricos e saneamento ambiental, águas urbanas, hidrometeorologia, irrigação, drenagem, gestão qualiquantitativa das águas, hidroeletricidade, limnologia, hidrogeologia, erosão, sedimentação, tecnologias ambientais,
economia de recursos hídricos, medições e instrumentação
em recursos hídricos.
O artigo deverá ser enviado por meio do sistema
via internet no endereço www.abrh.org.br/rbrh, de acordo
com as instruções de uso, sendo omitidos os nomes dos
autores e o rodapé de identificação dos referidos autores
no arquivo anexado. O autor deverá enviar mensagem ao
endereço rbrh@abrh.org.br informando a natureza do
artigo (científico ou técnico), anexando o comprovante de
depósito referente ao pagamento da taxa cobrada por
página excedente a 10 laudas e responsabilizando-se pelos
demais autores, quando houver, como co-responsáveis
pelo conteúdo técnico e científico do artigo, obedecendo
ao Artigo 5º da Lei no 9.610, que trata do Direito Autoral.
Os artigos subdivididos em partes I, II, etc., devem ser
cadastrados separadamente, porém serão submetidos aos
mesmos revisores. Os artigos podem apresentar figuras
coloridas (fotografias, gráficos, diagramas, etc.), porém o
limite máximo permissível do arquivo completo é de 5 Mb.
Arquivos maiores não serão gravados no sistema. Artigos
que não seguirem estas normas serão cancelados pelo
Editor Chefe da revista e novo cadastro deverá ser realizado pelo autor. O Artigo Científico que os revisores interpretarem com estilo de Artigo Técnico terá o processo
encerrado.









Figuras e Tabelas
 Largura recomendada para figuras: 8,1 cm
(uma coluna da Revista); tamanho máximo:
17 x 12 cm;
 As linhas usadas nas figuras e gráficos não
devem ser muito finas; também os textos e
legendas não devem ficar muito pequenos ou
muito grandes em relação à figura;
 Legendas: hachuradas ou em tons de cinza;
fotos em preto e branco; os artigos poderão
ser impressos em cores se o autor arcar com
os custos adicionais de impressão;
 Procure elaborar tabelas que ocupem apenas
uma coluna da Revista ou, no máximo, meia
página; as tabelas devem ser criadas no mesmo editor de textos usado para o artigo;
 As figuras deverão ser enviadas em arquivo
separado no formato TIFF, JPEG, PCX,
GIF ou BMP, com uma resolução mínima de
300 dpi.



Equações
 Sempre que possível preparar caracteres matemáticos e equações usando o Microsoft Equation 3.0 disponível em todas as versões do
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.

