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RESUMO: Nesse artigo descreve-se, sucintamente, um modelo matemático tridimensional baseado 

numa formulação unidimensional (modelo quase-tridimensional) usado para simular o processo de 

assoreamento em reservatórios de água. O assoreamento depende de fatores que apresentam 

incertezas associadas na sua determinação e grande variabilidade temporal e espacial. Deste modo, 

a deposição de sedimentos ao longo do tempo em reservatórios de água pode ser considerada como 

um processo estocástico. O método de simulação de Monte Carlo é, então, apresentado como a 

ferramenta responsável por levar em consideração o caráter estocástico do problema, em conjunto 

com a técnica de amostragem hipercubo latino. O procedimento desenvolvido é utilizado para 

simular determinístico-estocasticamente o acúmulo de sedimentos ao longo do tempo do 

reservatório de água da Barragem John Martin, Colorado, EUA. Os resultados mostram que o 

método de Monte Carlo permite descrever as distribuições de probabilidade e os momentos 

estatísticos das respostas, como por exemplo, a área de sedimentos depositados em cada seção 

transversal do reservatório, e fornece informações importantes tanto para o projeto quanto para a 

operação do reservatório. 

ABSTRACT: In this article, a tridimensional mathematical model based on a one-dimensional 

formulation (quasi-tridimensional model), which is used to simulate the process of silting up in 

water reservoirs is briefly described. The silting up depends on factors that have uncertainties in 

their determination and high temporal and spatial variability. Thus, the deposition of sediment along 

time in water reservoirs can be considered as a stochastic process. Afterward, the Monte Carlo 

simulation method is presented as the responsible tool for taking into account the stochastic nature 

of the problem, together with the Latin hypercube sampling technique. The procedure developed is 

applied to simulate deterministic-stochastically the accumulation of sediment along time in John 

Martin Dam water reservoir, Colorado, USA. The results show that Monte Carlo method allows 

describing the probability distributions and statistical moments of the responses, such as the area of 

sediment deposited in each reservoir cross section, and it provides important information for both 

project and operation of the reservoir. 
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1 INTRODUÇÃO 

Reservatórios podem ser construídos para diversas finalidades, como abastecimento de água, 

irrigação, geração de energia, controle de enchentes e recreação. Quando uma barragem é 

construída num curso d’água natural, ela altera o equilíbrio do rio, modificando as características 

hidráulicas do escoamento e, consequentemente, a capacidade do rio em transportar sedimentos. O 

assoreamento do reservatório criado pela barragem é, então, inevitável. 

Estima-se que os reservatórios brasileiros perdem 0,5% de seus volumes a cada ano 

(Carvalho, 1998). Pouco pode ser feito em reservatórios já preenchidos por sedimentos para 

removê-los. Raramente um reservatório pode ser dragado e provavelmente esta alternativa só é 

aplicável aos pequenos reservatórios. A construção de um novo reservatório é, normalmente, a 

opção mais econômica. 

Estimar a vida útil de um reservatório é um objetivo que todos os projetistas almejam. A 

viabilidade econômica do projeto de uma barragem pode depender desta estimativa. Entretanto, 

prever o acúmulo de sedimentos num reservatório é uma tarefa difícil porque os processos 

envolvidos são complicados e, muitos deles, ocorrem simultaneamente. Além disso, os fatores que 

interferem no processo são complexos e sujeitos a uma grande variabilidade. 

Desde a década de 1950, vários métodos empíricos para prever a sedimentação em 

reservatórios foram apresentados (Cristofano, 1953; Borland e Miller, 1958; Sharghi, 1994; Sloff, 

1997). Com o desenvolvimento de computadores mais acessíveis e potentes, os modelos empíricos 

foram gradualmente substituídos por modelos matemáticos. Modelos matemáticos unidimensionais 

(1D) para o transporte de sedimentos têm sido extensivamente desenvolvidos nas últimas décadas. 

Esses modelos apresentam muitas vantagens, dentre elas, a simplicidade das formulações e o 

requerimento de poucos recursos computacionais, tornando possível a simulação de grandes 

extensões de rios e reservatórios. Dentre os modelos 1D, destacam-se o HEC-6 (U.S. ARMY 

CORPS OF ENGINEERS, 1972), de Asada (1973), de Soares (1975), de Lopez (1978), de Rice 

(1981), de Annandale (1984), de Chang (1988), de Siddique (1991), de Zhou e Lin (1998), o 

CCHE1D (Wu e Vieira, 2002; Wu et al., 2004) e o modelo de Toniolo e Parker (2003). 

Para que um modelo matemático produza respostas satisfatórias é preciso que os parâmetros 

que alimentam o modelo e que descrevem o sistema modelado sejam obtidos apropriadamente. Os 

principais fatores que afetam a sedimentação num reservatório (a vazão do rio, a quantidade de 

sedimentos que entra no reservatório, o tamanho das partículas de sedimento, o peso específico dos 

sedimentos e o tamanho e a operação do reservatório) possuem um grau de incerteza nas suas 

determinações e, como consequência, o assoreamento num reservatório será uma quantidade incerta 

também. Estabelecer parâmetros confiáveis é uma tarefa complexa, pois eles dependem de coleta de 
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dados, de ensaios de laboratório e de medições de campo, que podem ser fontes de imprecisões e 

incertezas. Além disso, os parâmetros determinados num determinado momento podem não ser 

representativos do processo de assoreamento que ocorre num período de tempo longo. Portanto, 

dada a variabilidade, a aleatoriedade e as incertezas dos parâmetros, o assoreamento em 

reservatórios deve ser tratado como um processo estocástico (Laquini, 2009). 

Vários métodos de análise de incertezas têm sido desenvolvidos e aplicados em engenharia de 

recursos hídricos. Os métodos mais amplamente utilizados são a análise de primeira ordem e o 

método de Monte Carlo (Salas e Shin, 1999). A análise de primeira ordem é baseada na 

linearização, através de uma expansão em séries de Taylor, da função que relaciona uma variável 

randômica dependente com um conjunto de variáveis randômicas independentes (Yen et al., 1986). 

Este método foi empregado em vários problemas que envolvem incertezas, tais como estimativas de 

fluxo de água em solo, previsão de oxigênio dissolvido, fluxo de sub-superfície e estimativas de 

transporte de contaminantes (Salas e Shin, 1999). No método de Monte Carlo, dados de entrada 

estocásticos são gerados a partir de suas distribuições de probabilidades e, então, usados para 

alimentar o modelo que descreve o processo físico envolvido na geração das respostas estocásticas. 

As respostas geradas são analisadas estatisticamente para quantificar a incerteza da resposta. Muitos 

exemplos de análise de incertezas pelo método de Monte Carlo podem ser citados, incluindo 

estimativas de fluxo permanente de água no solo, modelagem da qualidade da água e modelagem da 

eutroficação da água (Salas e Shin, 1999). 

O primeiro modelo que tratou o assoreamento num reservatório de forma estocástica foi o 

desenvolvido por Soares (1975), que combinou um modelo determinístico com um modelo 

estocástico baseado em cadeias de Markov. Os parâmetros considerados estocásticos foram a vazão 

de água e de sedimentos afluentes e a elevação do nível d’água no reservatório. Após calcular, com 

o modelo determinístico, volumes anuais de sedimentos para algumas combinações distintas dos 

principais parâmetros, o modelo estocástico fazia a previsão do volume de sedimentos que se 

acumulava no reservatório ao longo do tempo a partir das diferentes previsões anuais. Salas e Shin 

(1999) aplicaram o método de Monte Carlo e a técnica de amostragem do hipercubo latino para 

quantificar a incerteza do assoreamento anual e acumulado ao longo do tempo num reservatório, 

usando um modelo empírico. Outra tentativa de incorporar uma abordagem estocástica ao 

assoreamento foi feita por Sharma e Kavvas (2005), que trataram a equação de transporte de 

sedimentos em suspensão como uma equação diferencial parcial estocástica e usaram a técnica 

“média do conjunto” (ensemble averaging) para obter a equação determinística que descreve o 

processo. Como se pode perceber, poucos são os trabalhos que abordam as incertezas na estimativa 

do assoreamento em reservatórios. 
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Nesse artigo descreve-se, sucintamente, um modelo matemático tridimensional baseado numa 

formulação unidimensional (modelo quase-tridimensional) usado para simular o processo de 

assoreamento em reservatórios de água. O método de simulação de Monte Carlo é, então, 

apresentado como a ferramenta responsável por levar em consideração o caráter estocástico do 

problema, em conjunto com a técnica de amostragem hipercubo latino. O procedimento 

desenvolvido é utilizado para simular determinístico-estocasticamente o acúmulo de sedimentos ao 

longo do tempo do reservatório de água da Barragem John Martin, no Estado do Colorado, EUA. 

2 MODELO MATEMÁTICO PARA O TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

As equações governantes do modelo da onda dinâmica 1D para escoamentos em canais 

abertos com baixa concentração de sedimentos são as equações de Saint-Venant:  

 (1) 

 (2) 

em que  e  são as coordenadas espacial e temporal, respectivamente;  é a área do escoamento;  

é a vazão de água;  é uma vazão de água por unidade de comprimento do canal;  é um coeficiente 

que corrige a não-uniformidade da distribuição da velocidade na seção transversal;  é a elevação 

da superfície da água;  é a aceleração da gravidade; e,  é a parcela da inclinação da linha de 

energia causada pelo atrito, definida como , em que  é o fator de transporte, 

definido como , em que ,  e  são, respectivamente, a área de 

escoamento, o raio hidráulico e o coeficiente de rugosidade de Manning da subseção ; e,  é o 

número de subseções. 

O esquema de diferenças finitas implícito de quatro pontos proposto por Preissmann (1961) é 

usado para discretizar as Equações (1) e (2) de Saint-Venant. Como a Equação (2) é não-linear, um 

método incremental-iterativo é usado para resolver as Equações (1) e (2) discretizadas. A matriz 

pentadiagonal resultante da discretização numérica é resolvida sucessivamente aplicando-se o 

algoritmo da varredura dupla (ou algoritmo de Thomas). O processo iterativo realizado a cada 

intervalo de tempo só termina quando a solução converge. 

A equação de continuidade que governa o transporte de sedimentos não-uniformes em 

condições de não-equilíbrio proposta por Wu et al. (2004) é a seguinte: 

 (3) 

em que  é a vazão de sedimentos total;  é a capacidade de transporte de sedimento ou a 

vazão em condição de equilíbrio;  é a vazão de sedimentos lateral, de entrada ou saída, por 
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unidade de comprimento do canal, proveniente das margens ou de rios tributários, para cada classe 

de tamanho ; e,  é a distância de adaptação para o transporte de sedimento em condições de não-

equilíbrio. 

A capacidade de transporte de sedimentos pode ser escrita, de uma forma geral, como: 

 (4) 

em que  é a graduação do material do leito;  é a capacidade de transporte de sedimentos 

potencial, que é determinada por fórmulas empíricas, para cada classe de tamanho . 

A deformação do leito, por classe de tamanho de sedimento , é determinada pela equação: 

 (5) 

em que  é a porosidade do material do leito; e,  é a taxa de deformação do leito para cada 

classe de tamanho . 

A fim de calcular a variação granulométrica devido à erosão ou à deposição, o material do 

leito é dividido em várias camadas. Usando balanço de massa, Wu (1991) derivou a seguinte 

equação para a variação da graduação do material do leito: 

 (6) 

em que  é a área de material do leito na camada de mistura;  é a taxa de deformação total 

do leito; e,  é dada pela seguinte regra: caso ocorra deposição, tem-se que 

 e a camada de mistura cede material para a camada de sub-superfície. Assim,  é igual à 

graduação do material da camada de mistura ( ); caso ocorra erosão, tem-se que 

 e a camada de mistura recebe material da camada de sub-superfície. Assim,  é igual 

graduação do material da camada de sub-superfície ( ). 

A taxa de deformação total do leito é escrita como: 

 (7) 

em que  é o número total de classes de tamanho de sedimento.  

O conjunto de Equações (3) a (7) são resolvidas numericamente pelo método das diferenças 

finitas implícito. O processo de cálculo das equações discretizadas é realizado por um método 

acoplado direto (Wu e Li, 1992; Wu e Vieira, 2002; Wu et al., 2004). 

O modelo matemático para o transporte de sedimentos descrito acima foi apresentado com 

maiores detalhes em outro artigo dos mesmos autores publicado nos anais deste Congresso (Laquini 

et al., 2009). 
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3 MÉTODO DE MONTE CARLO 

Dentre os métodos de simulação estocásticos, o método de Monte Carlo é um dos mais 

conhecidos e utilizados devido às suas características. Nesse método, soluções repetidas das 

equações governantes são obtidas para as correspondentes realizações dos parâmetros estocásticos. 

Desse modo, conjuntos de amostras das variáveis estocásticas dependentes são obtidos e, em 

seguida, analisados para descrever as distribuições de probabilidade e/ou os momentos estatísticos 

das respostas. 

O método de Monte Carlo permite calcular a distribuição de uma determinada resposta 

 através do seguinte processo (Marinilli e Cerrolaza, 1999): 

1. Os valores de cada parâmetro estocástico  são gerados. Uma forma de fazer isto é 

gerar um número aleatório ( ) uniformemente distribuído no intervalo [0,1]. Então, com a função 

de distribuição de probabilidade acumulada (  de cada parâmetro estocástico, o 

valor de cada parâmetro estocástico ( ) é obtido através da expressão: ; 

2. A resposta do problema é calculada numa base determinística, através do modelo, com os 

valores gerados para os parâmetros estocásticos; 

3. Os passos 1 e 2 são repetidos até que um número estatisticamente representativo da resposta seja 

alcançado. O número necessário de simulações de Monte Carlo (ou seja, repetições) depende do 

número de momentos estatísticos a serem aproximados e do nível de confiança estatística desejada; 

4. Finalmente, uma análise para obter as estatísticas da resposta, como a média, o desvio padrão, a 

moda, o coeficiente de variação, a função de distribuição de probabilidade e outros, é realizada. 

O método de Monte Carlo pode ser usado para estimar as características completas de 

distribuição das variáveis dependentes e é mais intuitivo e tratável que métodos como os de ordem 

finita (Gates e Al-Zahrani, 1996). Outra vantagem é que o método de Monte Carlo permite 

considerações isoladas de muitas realizações distintas que podem ocorrer no sistema modelado. 

Mesmo para problemas em que os métodos de ordem finita ou outros métodos simplificados podem 

ser aplicados, o método de Monte Carlo é, muitas vezes, necessário como referência para validação 

da aplicabilidade desses métodos. A desvantagem mais comumente citada relacionada ao método de 

Monte Carlo é que ele pode ser computacionalmente oneroso para problemas de tamanho e 

complexidade reais. Essa questão tem se tornado cada vez menos importante com o contínuo 

avanço na velocidade e memória dos computadores. 

3.1 Geração de parâmetros estocásticos 

A geração de parâmetros estocásticos pode ser feita de diversas maneiras. A seguir será 

descrita uma forma de obter esses parâmetros. Inicialmente, é necessário gerar números aleatórios 
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uniformemente distribuídos no intervalo [0,1]. Uma técnica utilizada é dada pela expressão (Harr, 

1977; Ang e Tang, 1984): 

 (8) 

em que , , e  são parâmetros a serem selecionados. A Equação (8) significa que  é o resíduo 

da razão . Ang e Tang (1984) sugerem os seguintes valores: , , e 

. Para garantir que os valores gerados no início do procedimento sejam diferentes de zero, 

Marinilli e Cerrolaza (1999) adotaram . O valor de  é gerado com o valor de ,  com 

 e assim por diante. É preciso deixar claro que os números gerados com o procedimento acima 

são chamados números pseudo-estocásticos, porque eles podem ser reproduzidos exatamente como 

os mesmos valores de , ,  e  (Marinilli e Cerrolaza, 1999). 

Em seguida, a geração dos parâmetros estocásticos é feita através da função de probabilidade 

de cada parâmetro estocástico. Diferentes funções de distribuição de probabilidade podem ser 

usadas, tais como a distribuição normal, lognormal e beta (Ang e Tang, 1984).  

3.2 Método de amostragem hipercubo latino 

Uma alternativa que reduz o número de conjuntos de parâmetros estocásticos necessários para 

as repetidas realizações do método de Monte Carlo e, consequentemente, reduz o número de 

respostas geradas e o custo computacional é o método de amostragem hipercubo latino. O conceito 

básico desse método está em gerar números randômicos de uma variável estocástica, dentro de seus 

limites, de uma maneira estratificada, de forma que a variabilidade como um todo do parâmetro 

estocástico possa ser razoavelmente delineada por uma amostra de tamanho limitado (Salas e Shin, 

1999). O método de amostragem hipercubo latino pode ser resumido da seguinte forma: 

1. Para um dado parâmetro estocástico , obtém-se  números aleatórios, , 

uniformemente distribuídos no intervalo [0,1]. 

2. Definindo 

 (9) 

Então cada  calculado cai exatamente dentro de cada um dos  intervalos, 

; 

3. A partir da função de distribuição de probabilidade acumulada  do parâmetro estocástico , 

determinam-se os valores , em que  é a função inversa de . Então, 

 é o vetor amostra do parâmetro estocástico , que está em ordem crescente; 

4. Realiza-se uma permutação randômica do conjunto  obtido no passo 3; 

5. Repete-se os passos 1 a 4 para todos os parâmetros estocásticos. 
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Com o método de amostragem hipercubo latino, os diversos conjuntos de parâmetros 

estocásticos são gerados numa etapa anterior à etapa de simulação de Monte Carlo propriamente 

dita, em que o modelo determinístico é executado repetidamente para obter as respostas do 

problema de maneira estocástica. A razão para isto é que o método do hipercubo latino gera um 

conjunto de números estocásticos em ordem crescente, que precisam ser permutados aleatoriamente 

antes de serem usados na simulação de Monte Carlo. O processo descrito anteriormente assume que 

todos os parâmetros estocásticos são independentes.  

3.3 Análise de sensibilidade dos parâmetros estocásticos 

Algumas vezes, quando um número muito grande de parâmetros estocásticos está envolvido 

na determinação das respostas estocásticas de um problema, uma análise de sensibilidade pode ser 

realizada para determinar o grau de influência de cada parâmetro estocástico na incerteza da 

resposta. Tal análise pode ser feita baseada numa porção limitada do método de simulação de 

Monte Carlo ou no método de amostragem hipercubo latino. O conceito é que pela análise de 

sensibilidade, os parâmetros estocásticos que são mais importantes para a incerteza da resposta 

sejam selecionados para uma análise mais detalhada. Assim, o número de parâmetros estocásticos 

pode ser reduzido e uma análise de incertezas mais completa baseada num estudo mais amplo do 

método de Monte Carlo pode ser realizada (Salas e Shin, 1999). 

O efeito dos parâmetros estocásticos na resposta pode ser medida através da avaliação do 

coeficiente de correlação simples ( ) e do coeficiente de correlação da posição ( ) entre o -

ésimo parâmetro estocástico dado pelo vetor  e o correspondente vetor resposta 

. O coeficiente de correlação simples  do parâmetro estocástico 

 e da resposta  pode ser calculado pela expressão (Salas e Shin, 1999): 

 
(10) 

em que  é a média amostral do parâmetro estocástico ;  é a média amostral da resposta ; e  

é o tamanho da amostra. 

O parâmetro estocástico que possui o  com maior valor absoluto é aquele que mais 

contribui para a incerteza da resposta. Se a relação entre o parâmetro estocástico e a resposta é não-

linear, o  pode não ser um coeficiente apropriado para ser usado. Para uma relação não-linear, 

mas monotônica, o coeficiente de correlação da posição ( ) pode ser utilizado no lugar do . 

O cálculo do  pode ser feito a partir da Equação (10), ao substituir os valores do parâmetro 

estocástico e da resposta pelas suas correspondentes posições dentro do vetor ordenado de forma 
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crescente. O maior valor absoluto obtido para o  corresponde ao parâmetro estocástico que 

mais interfere na incerteza da resposta (Salas e Shin, 1999). Além disso, uma diferença muito 

acentuada entre o  e o  pode indicar a existência de uma forte relação não-linear entre o 

parâmetro estocástico em consideração e a resposta (McKay, 1988). 

4 RESULTADOS 

O modelo apresentado neste artigo foi implementado computacionalmente e resultou no 

software chamado SimSed. O programa SimSed foi escrito em linguagem orientada a objeto, 

Delphi 5, e é executado em plataforma Windows. Possui uma interface gráfica amigável, que 

facilita a entrada dos dados necessários à modelagem dos reservatórios de água. O método de 

simulação de Monte Carlo foi utilizado em conjunto com o modelo matemático quase-

tridimensional para analisar o assoreamento de um reservatório de água, levando em consideração o 

caráter estocástico do problema. O reservatório escolhido é o mesmo que Soares (1975) usou para 

aplicar o modelo determinístico-estocástico que desenvolveu. O objetivo desta análise é mostrar que 

o método de Monte Carlo fornece respostas completas ao se analisar o assoreamento de um 

reservatório levando-se em consideração as incertezas envolvidas no processo e a variabilidade dos 

parâmetros usados no modelo. 

O Reservatório John Martin (Figura 1) está localizado no Rio Arkansas, em Bent County, 

Colorado, entre as cidades de Las Animas e Lamar. É um reservatório de múltiplas finalidades, 

construído para o controle de enchentes e para fornecer água para irrigação. O reservatório possui 

aproximadamente 25 km de extensão e é alimentado principalmente por dois tributários, os rios 

Arkansas e Purgatore, em Las Animas, e por outros pequenos tributários como o Rule Creek, que 

entra no reservatório lateralmente. A inclinação média do leito do reservatório é de 1,25 m/km.  

 

Figura 1 – Vista em planta do Reservatório John Martin. Fonte: Soares (1975) 
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As seções transversais usadas na modelagem do reservatório são as mesmas usadas por Soares 

(1975). Quatro perfis transversais, R-2, R-5, R-8 e R-12 (Figura 1), foram usados para constituir 

seis seções igualmente espaçadas de 4,5 km, da seguinte forma: Seções 6 e 5 = R-2, com o nível do 

leito devidamente ajustado; Seção 4 = R-5; Seção 3 = R-8; Seções 2 e 1 = R-12, com o nível do 

leito devidamente ajustado. As seções transversais não foram divididas em subseções.  

Uma quantidade de sedimentos igual a 17.636.832 m³ foi depositada próximo à barragem em 

1942, antes do seu fechamento. Soares (1975) levou em consideração esse aporte de sedimentos ao 

modificar a geometria original das seções 5 e 6. Estas modificações foram mantidas neste trabalho. 

4.1 Definição dos parâmetros determinísticos 

Dentre os parâmetros que o modelo utiliza para prever o assoreamento de um reservatório de 

água, a maioria foi considerada determinística durante o processo de simulação de Monte Carlo, ou 

seja, cada repetição da análise determinística utilizou os mesmos parâmetros para alimentar o 

modelo. Embora o método de Monte Carlo não restrinja, teoricamente, a quantidade de parâmetros 

que devam ser estocásticos, a falta de informações sobre a variabilidade e incertezas de alguns dos 

parâmetros fez com que eles fossem considerados determinísticos, embora se saiba que muitos deles 

tenham uma forte característica estocástica. 

Os sedimentos foram divididos em cinco classes de tamanhos e na Tabela 1 apresentam-se as 

frações de cada classe tanto dos sedimentos que entram no reservatório quanto dos sedimentos que 

compõem o leito do reservatório. Sabe-se que pode ocorrer variabilidade temporal das frações de 

sedimentos afluentes, mas a falta de dados que pudessem caracterizar essa variabilidade impediu a 

sua abordagem estocástica. O diâmetro  do material do leito foi determinado como 0,0016 mm. 

O coeficiente de Manning para todas as seções foi adotado como 0,015, tal como fez Soares 

(1975). Poderia ser considerada a variabilidade espacial e temporal do coeficiente de Manning se 

houvessem dados e estudos mais aprofundados sobre o tema. O peso específico dos sedimentos foi 

tomado como 26,5 kN/m³. O fator de ponderação para o tempo foi adotado como 1 e para o espaço, 

0,9. O intervalo de tempo para a integração numérica foi igual a 24 horas.  

 

Tabela 1 – Composição dos sedimentos no Reservatório John Martin 

Classe 
Diâmetro médio 

(mm) 

Fração 

Afluente Leito 

Areia fina 0,100 0,10 0,01 

Silte grosso 0,030 0,18 0,07 

Silte médio 0,010 0,29 0,24 

Silte fino 0,003 0,24 0,32 

Argila 0,001 0,19 0,36 
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Adotou-se a fórmula de Engelund e Hansen (1967) modificada por Wu et al. (2000) (Laquini, 

2009) para a capacidade de transporte de sedimentos. A distância de adaptação para a carga de leito 

foi adotada como 6,3  e para a carga em suspensão, utilizou-se  igual a 0,25. A espessura da 

camada de mistura foi assumida como 0,05 m. A porosidade do material do leito foi feita igual a 

0,54, que corresponde a uma concentração volumétrica de 0,46 (Soares, 1975).  

4.2 Definição dos parâmetros estocásticos 

Os parâmetros do modelo considerados estocásticos foram os mesmos que Soares (1975) 

utilizou em seu modelo, que são: a vazão de água afluente e a vazão de sedimentos afluente 

(condições de contorno da entrada do sistema), e a elevação do nível d’água na barragem (condição 

de contorno na saída do sistema). A condição inicial também é uma variável estocástica do 

problema, pois ela depende do nível d’água inicial na barragem (que é uma variável estocástica). 

O caráter estocástico da vazão de água, da vazão de sedimentos afluentes e da elevação do 

nível d’água na barragem está em sua variabilidade temporal. O período de análise do assoreamento 

do Reservatório John Martin foi de 24 anos e assumiu-se que os parâmetros estocásticos variavam 

anualmente em cada uma das realizações do método de Monte Carlo. 

Atribui-se uma função de distribuição de probabilidade para representar a variabilidade 

temporal da vazão de água afluente. Dados coletados em estações fluviométricas no período 1943 a 

1966, reportados por Soares (1975) e Anonymous (1966), permitiram ajustar tal curva de 

distribuição de probabilidade, como está ilustrado na Figura 2a. A base de dados é, portanto, de 24 

anos. Uma representação mais adequada poderia ser obtida caso houvesse registros de um período 

mais longo, que se iniciasse muito antes de 1943. 

A distribuição de probabilidade ajustada aos dados foi do tipo lognormal, que é dada pela 

expressão:  

 (11) 

em que  e  são os parâmetros que foram ajustados como 19,283 e 0,5963, respectivamente. 

De acordo com os dados coletados, existe uma correlação forte entre o volume anual de 

sedimentos afluentes e o volume anual de água afluente, caracterizado por um coeficiente de 

correlação igual a 0,75. Assim, esses dois parâmetros estocásticos não são independentes e, 

portanto, uma função de distribuição de probabilidade conjunta deveria ser definida. No entanto, 

optou-se por trabalhar com a concentração média anual ao invés da vazão média anual dos 

sedimentos como variável estocástica. A concentração é definida como a razão entre o volume 

anual de sedimentos afluentes e o volume anual de água afluente. Com estes dados, ajustou-se a 
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função de distribuição de probabilidade que melhor os representassem, que foi do tipo lognormal, 

definida pelos parâmetros  e  e está ilustrada na Figura 2b. 

Com relação à elevação do nível d’água na barragem, não existem registros dos níveis d’água 

na barragem ao longo do tempo que pudessem ser usados para ajustar uma função de distribuição de 

probabilidade. Entretanto, sabe-se que os níveis mínimo e máximo operacional do reservatório estão 

nas cotas 1154,2 m e 1173,1 m, respectivamente, e o nível d’água relativo à metade da capacidade 

de armazenamento do reservatório está na cota 1166,0 m (Soares, 1975). Assim, adotou-se a 

distribuição do tipo beta, que é dada pela expressão: 

 (12) 

em que  e  são os parâmetros que definem a forma da curva, e  é a função beta. Os parâmetros 

 e  foram determinados como 4 e 2, respectivamente, o que deu à distribuição beta uma forma 

idealizada dentro do intervalo [0, 1]. Em seguida, o intervalo [0, 1] foi extrapolado para o intervalo 

dos níveis d’água mínimo e máximo do Reservatório John Martin. A distribuição de probabilidades 

beta resultante para os possíveis níveis d’água da barragem está ilustrada na Figura 2c. 

(a)       (b) 

 

(c) 

Figura 2 – Histograma e distribuição de probabilidade para: (a) o volume de água afluente anual; (b) 

a concentração de sedimentos afluentes anual; e, (c) os níveis d’água na Barragem John Martin 

 

4.3 Geração dos parâmetros estocásticos 

Antes de iniciar o processo de simulação de Monte Carlo é preciso obter os parâmetros 

estocásticos, de acordo com o método de amostragem hipercubo latino, que serão utilizados em 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Volume anual de água afluente (bilhões m³)

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030

Concentração de sedimentos afluentes

1154 1156 1158 1160 1162 1164 1166 1168 1170 1172 1174

Elevação do nível d'água na barragem (m)



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13 

 

cada realização determinística. Assumiu-se que os três parâmetros estocásticos, vazão de água 

afluente, concentração de sedimentos afluentes e nível d’água da barragem, variavam anualmente 

ao longo dos 24 anos da análise.  

O número de realizações (simulações) do método de Monte Carlo é uma incógnita do 

problema. Sendo assim, optou-se por realizar 1000 realizações determinísticas do problema de 

assoreamento do Reservatório John Martin a fim de determinar as estatísticas das respostas em cada 

seção transversal do reservatório. Durante as 1000 simulações de Monte Carlo, acompanhou-se a 

convergência da média e do desvio padrão da resposta em cada seção. Admitiu-se que a 

convergência da média e do desvio padrão representaria a convergência dos demais parâmetros 

estatísticos da resposta, o que garantiria que o método de Monte Carlo já tinha produzido 

informações suficientes às análises estatísticas. 

A quantidade de números estocásticos gerados na técnica de amostragem hipercubo latino foi 

de 24.000 (igual a 1000 simulações de 24 anos), para cada um dos parâmetros estocásticos 

considerados. O volume anual de água e de sedimentos afluentes era transformado em vazão para 

poder ser usado pelo modelo determinístico. Os números correspondentes à vazão de sedimentos 

afluentes foram obtidos multiplicando-se os números gerados para a vazão de água afluente e para a 

concentração de sedimentos afluentes. Os números estocásticos foram gerados através de uma 

rotina implementada no programa computacional Maple
©
.  

Após os 24.000 números estocásticos serem gerados de forma ordenada, eles foram 

misturados aleatoriamente e organizados em 1000 grupos de 24 valores. Cada grupo corresponde a 

um cenário determinístico para a análise de Monte Carlo. Esse procedimento foi feito para cada um 

dos três parâmetros estocásticos considerados.  

4.4 Resultados da simulação de Monte Carlo 

Após os 1000 cenários terem sido determinados para cada um dos parâmetros estocásticos, de 

acordo com o método de amostragem hipercubo latino, e os parâmetros determinísticos também 

terem sido definidos, partiu-se para as 1000 simulações determinísticas do modelo de assoreamento 

realizadas pelo método de Monte Carlo. Cada simulação forneceu uma resposta determinística para 

a área de sedimentos depositados em cada seção transversal do reservatório. O conjunto dos 1000 

valores da área de sedimentos depositados após um período de 24 anos foi analisado, para cada 

seção transversal, de onde se obteve as informações estatísticas relevantes, como a distribuição de 

probabilidade, a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, a moda e valores de percentil.  

Durante as simulações acompanhou-se a convergência da média e do desvio padrão da 

resposta a fim de se garantir um número suficiente de simulações de Monte Carlo que caracterizasse 
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satisfatoriamente as estatísticas da resposta. As 1000 simulações garantiram a convergência da 

resposta em todas as seções transversais.  

Na Tabela 2 estão resumidas as principais estatísticas para a área de sedimento depositado 

calculada em cada seção transversal após as 1000 realizações de Monte Carlo terem sido 

processadas, além dos valores medidos em campo. Pode-se observar que, com exceção da seção 4, 

os valores medidos estão dentro do intervalo definido pela média mais ou menos o desvio padrão. 

Em relação à seção 4 deve-se notar que, considerando apenas a parte da seção em que a área de 

sedimentos depositados foi medida, a área calculada seria igual a 4233,22 m² e, portanto, também 

fica dentro do intervalo mencionado acima. Nota-se, também, que duas seções transversais 

apresentaram distribuições de probabilidade do tipo lognormal e três do tipo log-logística, 

indicando a ocorrência de valores de grande magnitude para a área de sedimentos depositados nas 

realizações de Monte Carlo. A distribuição de probabilidade log-logística é definida pelos 

parâmetros ,  e , e é dada pela expressão: 

 (13) 

 

Tabela 2 – Principais estatísticas da simulação de Monte Carlo para a área de sedimento depositado 

Seção 
Medido 

(m²) 
Média 
(m²) 

Desvio 
Padrão (m²) 

Coefic. de 
Variação (%) 

Moda* 
(m²) 

Distribuição 

2 4305,30 6117,4 1720,9 28,13 5288,5 Lognormal 

3 5221,22 7068,3 1663,6 23,54 6689,4 Lognormal 

4 2828,54 5996,6 1957,7 32,65 5576,8 Log-logística 

5 2980,94 3889,6 2584,8 66,45 3321,0 Log-logística 

6 1804,42 3201,1 2689,2 84,01 2218,1 Log-logística 

* Valores determinados pelo programa BestFit
©

 

 

Na Figura 3 estão ilustrados o histograma, a distribuição de probabilidade ajustada utilizando-

se o programa computacional BestFit
©
 e a densidade acumulada da área de sedimentos depositados 

após 24 anos para cada seção transversal. O ajuste adotado foi feito de acordo com o teste estatístico 

do qui-quadrado. De acordo com a Figura 3, percebe-se que o ajuste das distribuições de 

probabilidade foi satisfatório, pois a densidade acumulada resultante do ajuste praticamente se 

sobrepõe à densidade acumulada obtida com os dados reais em todas as seções. 

Em 1966, 24 anos após o fechamento da Barragem John Martin, realizou-se uma nova 

batimetria do fundo do reservatório em cada seção transversal, a partir da qual é possível comparar 

e avaliar os resultados da simulação de Monte Carlo. Na Figura 4 estão representadas as seções 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 15 

 

transversais com a nova geometria obtida em 1966 após a batimetria e os resultados da simulação 

de Monte Carlo. Nesta figura estão representadas a média, a moda e os valores de percentil iguais a 

5% e 95%, 16% e 84% da área de sedimentos depositados por seção. Os valores de percentil 84% e 

16% equivalem à média mais e menos um desvio padrão, respectivamente, quando a distribuição de 

probabilidades é do tipo normal.  

            

     

Figura 3 – Histograma, distribuição de probabilidade e densidade acumulada para a área de 

sedimentos depositados após 24 anos, por seção transversal 

 

Embora o método de distribuição de sedimentos na seção transversal do modelo não 

represente fielmente a distribuição de sedimentos real, vê-se na Figura 4 que a geometria medida na 

seção 2 está compreendida quase que integralmente entre a média e o percentil de 5%, deste modo 

pode-se afirmar que a simulação de Monte Carlo superestimou o assoreamento da seção 2 na 

maioria das realizações. Na seção 3, o leito medido em 1966 está entre o percentil de 5% e 84%, e 

na maioria das vezes está abaixo da moda, novamente o método de Monte Carlo superestimou o 

assoreamento. Na seção 4, o leito medido praticamente coincide com o percentil de 5%. Na seção 5, 

a geometria medida e a média de Monte Carlo são coincidentes, neste caso o método de Monte 

Carlo estimou com mais precisão o assoreamento. Já na seção 6, foi a moda que coincidiu com os 

dados medidos em campo, o que também é satisfatório. 

Mais importante do que fornecer com precisão o assoreamento que ocorre num determinado 

instante numa seção transversal, o método de Monte Carlo fornece a probabilidade de ocorrência de 
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um determinado nível de assoreamento levando em consideração as incertezas e a variabilidade dos 

fatores que interferem no assoreamento. Desta forma, é possível projetar e operar um reservatório 

dentro de margens de segurança, conhecendo-se as chances de ocorrência de certos níveis de 

assoreamento que podem comprometer o funcionamento do reservatório e até inviabilizar o seu 

projeto. Por exemplo, ao analisar os resultados da seção 6 (seção da barragem) na Figura 4, é 

possível saber qual a probabilidade de que os sedimentos depositados alcancem a soleira de tomada 

de água. Essa informação pode ser muito útil para o projeto e a operação do reservatório. 

 

 

 

Figura 4 – Geometria das seções medida em campo e obtida pela simulação de Monte Carlo 
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Na Figura 5 está ilustrado o processo de acúmulo de sedimentos ao longo do tempo em cada 

seção transversal. Além da média da área de sedimentos depositados obtida pela simulação de 

Monte Carlo, estão apresentados os valores de percentil de 5% e 95% e de 16% e 84%. 

 

 

 

Figura 5 – Avanço do assoreamento com o tempo em cada seção transversal 
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em consideração o caráter estocástico do processo de assoreamento, assim como o método de 

amostragem hipercubo latino. O modelo foi implementado computacionalmente e usado para 

analisar estocasticamente um problema real de acúmulo de sedimentos no reservatório da Barragem 

John Martin.  

 

Tabela 3 – Resultados da análise de sensibilidade dos parâmetros estocásticos a partir dos 

coeficientes CCS e CCP, por seção transversal 

Seção 

Vazão de 

água 

Vazão de 

sedimentos 

Nível 

d’água 

CCS CCP CCS CCP CCS CCP 

2 0,33 0,31 0,82 0,75 0,22 0,34 

3 0,57 0,64 0,84 0,88 -0,08 -0,12 

4 0,41 0,63 0,56 0,78 -0,15 -0,34 

5 0,17 0,63 0,22 0,69 -0,06 -0,39 

6 0,11 0,54 0,15 0,53 -0,01 -0,41 

 

O método de Monte Carlo mostrou-se ser uma poderosa ferramenta para fornecer as respostas 

de um problema físico estocasticamente. Qualquer que seja o modelo determinístico desenvolvido, 

o método de Monte Carlo é capaz de fornecer as estatísticas da resposta bastando, para isso, definir 

apropriadamente quais parâmetros do modelo determinístico são estocásticos, ou seja, que possuem 

algum tipo de variabilidade temporal/espacial ou de incerteza associada. Assim, o modelo 

determinístico pode ser constantemente melhorado e incorporado ao método de Monte Carlo. Ele 

permite, também, flexibilidade na escolha de quais parâmetros do modelo são estocásticos. 

Percebeu-se que as 1000 simulações determinísticas usadas no método de Monte Carlo 

garantiram a convergência da resposta em todas as seções transversais. Observou-se que, com 

exceção da seção 4, os valores medidos estão dentro do intervalo definido pela média mais ou 

menos o desvio padrão. Notou-se, também, que duas seções transversais apresentaram distribuições 

de probabilidade do tipo lognormal e três do tipo log-logística, indicando a ocorrência de valores de 

grande magnitude para a área de sedimentos depositados nas realizações de Monte Carlo. 

A geometria medida na seção 2 ficou compreendida quase que integralmente entre a média e 

o percentil de 5%, indicando que na maioria das realizações o método de Monte Carlo superestimou 

o seu assoreamento. Na seção 3, o leito medido em 1966 ficou entre o percentil de 5% e 84%, e na 

maioria das vezes, abaixo da moda, de forma que novamente o método de Monte Carlo 

superestimou o assoreamento. Na seção 4, o modelo também superestimou a deposição, pois o leito 

medido praticamente coincidiu com o percentil de 5%. Na seção 5, a geometria medida coincidiu 

com a média de Monte Carlo, neste caso o método de Monte Carlo estimou com mais precisão o 
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assoreamento. Já na seção 6, a moda coincidiu com os dados medidos em campo, o que também foi 

satisfatório. 

O método de Monte Carlo forneceu a probabilidade de ocorrência de um determinado nível de 

assoreamento levando em consideração as incertezas e a variabilidade dos fatores que interferem no 

assoreamento. Desta forma, é possível projetar e operar um reservatório dentro de margens de 

segurança, conhecendo-se as chances de ocorrência de certos níveis de assoreamento que podem 

comprometer o funcionamento do reservatório e até inviabilizar o seu projeto, como, por exemplo, 

saber qual a probabilidade de que os sedimentos depositados alcancem a soleira de tomada de água 

na barragem. 

Os resultados mostraram que a vazão de sedimentos afluente foi o fator que mais influenciou 

o assoreamento do reservatório, seguido pela vazão de água. O fator menos importante foi o nível 

d’água na barragem. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao apoio financeiro da Capes através da bolsa de doutorado concedida 

ao primeiro autor e à Universidade Federal de Viçosa pelo suporte dado no desenvolvimento deste 

trabalho. 

BIBLIOGRAFIA 

ANG, A.; TANG, W.H. (1984). Probability concepts in engineering planning design. John Wiley 

& Sons, New York, Vol. II. 

ANNANDALE, G.W. (1984). “Predicting the distribution of deposited sediment in southern 

african reservoirs, challenges in african hydrology and water resources” in Proceedings of Harare 

Symposium.  

ANONYMOUS (1966). Sedimentation in John Martin Reservoir. U. S. Army Corps. Eng., 

Arkansas River Basin, Albuquerque, New Mexico. 

ASADA, H. (1973). “Some examples of bed profile calculations of sedimentation in reservoirs in 

mountainous regions” in Proceedings of 15
th

 Congress IAHR, Istanbul. 

BORLAND, W.M.; MILLER, C.R. (1958). “Distribution of sediment in large reservoirs”. Journal 

of Hydraulics Division 84 (2). 

CARVALHO, N.O. (1998). “Sedimentação e proteção de reservatórios” in Anais do VI Simpósio 

Nacional de Controle de Erosão, ABGE. Brasil. 

CHANG, H. (1988). Fluvial process in river engineering. New York: John Wiley and Sons. 

CRISTOFONO, E.A. (1953). Area increment method for distributing sediment in a reservoir. Area 

Plann. Of., U. S. Bureau of Reclamation of New Mexico, Albuquerque, N. M. 

ENGELUND, F.; HANSEN, E. (1967). A monograph on sediment transport in alluvial streams. 

Teknisk Vorlag, Copenhagen, Denmark. 

GATES, T.K.; AL-ZAHRANI, M.A. (1996). “Spatiotemporal stochastic open-channel flow”. 

Journal of Hydraulic Engineering 122 (11), pp. 641-661. 

HARR, M. (1977). Mechanics of particulate media. McGraw Hill Book Company, New York. 

LAQUINI, J.P. (2009). Modelagem determinístico-estocástica da dinâmica de sedimentos em 

reservatórios de água e de rejeitos de mineração. Tese de Doutorado, Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 20 

 

LAQUINI, J.P.; AZEVEDO, R.F.; AZEVEDO, I.C.d’A.D.; NOGUEIRA, C.L.; HELENO, A.F. 

(2009). “Modelo quase-tridimensional para a simulação do assoreamento em reservatórios de 

água” in Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Campo Grande, Nov. 2009, 1. 

LOPEZ, J.L. (1978). Mathematical modeling of sediment deposition in reservoirs. PhD. Thesis, 

Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA. 

MARINILLI, A.; CERROLAZA, M. (1999). “Computational stochastic analysis of esrth structure 

settlements”. Computers and Geotechnics 25, pp. 107-121. 

MCKAY, M.D. (1988). “Sensitivity and uncertainty anlysis using a statistical sample of inputs 

values”, in Uncertainty analysis. Ed Y. Ronen, pp. 145-185. 

PREISSMANN, A. (1961). “Propagation des intumescences dans les canaux et les rivieres” in I 

Congress de l'Association Francaise de Calcule, Grenoble, France. 

RICE, T.L. (1981). Reservoir sedimentation modeling. PhD. Thesis, Colorado State University, 

Forth Collins. 

SALAS, J.D.; SHIN, H.S. (1999). “Uncertainty analysis of reservoir sedimentation”. Journal of 

Hydraulic Engeneering 125 (4), pp. 339-350. 

SHARGHI, A. (1994). Reservoir sedimentation. PhD. Thesis, University of Leuven, Belgium. 

SHARMA, S.; KAVVAS, L. (2005). “Modeling noncohesive suspended sediment transport in 

stream channels using ensemble-averaged conservation equation”. Journal of Hydraulic 

Engineering 131 (5), pp. 380-389. 

SIDDIQUE, M. (1991). A nonequilibrium model for reservoir sedimentation. PhD. Thesis, 

Colorado State University, Forth Collins, USA. 

SLOFF, C.J. (1997). Sedimentation in Reservoirs. PhD. Thesis, Delft University of Technology, 

Holland. 

SOARES, E.F. (1975). A deterministic-stochastic model for sediment storage in large reservoirs. 

PhD. Thesis, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada. 

TONIOLO, H.; PARKER, G. (2003). “1D numerical modeling of reservoir sedimentation” in Proc. 

IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Barcelon, Spain, pp. 457-

468. 

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (1972). HEC-6 scour and deposition in rivers and 

reservoirs, user's manual. Hydrologic Engineering Center, Davis, California. 

WU, W. (1991). The study and application of 1-D, horizontal 2-D and their nesting mathematical 

models for sediment transport. PhD. Thesis, Wuhan University of Hydraulic and Eletric 

Engineering, Wuhan, China. 

WU, W.; LI, Y. (1992). “A new one-dimensional numerical modeling method of river flow and 

sedimentation”. Journal of Hydraulic Research 1, pp. 1-8 (in Chinese). 

WU, W.; RODI, W.; WENKA, T. (2000). “3D numerical modeling of flow and sediment transport 

in open channels”. Journal of Hydraulic Engineering 126 (1), pp. 4-15. 

WU, W.; VIEIRA, D.A. (2002). One-dimensional channel network model CCHE1D version 3.0 - 

Technical manual. National Center for Computational Hydroscience and Engineering, University, 

MS, USA. 

WU, W.; VIEIRA, D.A.; WANG, S.S. (2004). “One-dimensional numerical model for nonuniform 

sediment transport under unsteady flows in channel networks”. Journal of Hydraulic Engineering 

130 (9), pp. 914-923. 

YEN, B.C.; CHENG, S.T.; MELCHING, C.S. (1986). “First-order reliability analysis”, in 

Stochastic and risk analysis in hydraulic engineering. Water Resources Publications, Ed. B. C. Yen, 

Littleton, Colorado, pp. 1-36. 

ZHOU, J.; LIN, B. (1998). “One-dimensional mathematical model for suspended sediment by 

lateral integration”. Journal of Hydraulic Engineering 124 (7), pp. 712-717. 


