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DESENVOLVIMENTO DE UMA LÓGICA FUZZY PARA AVALIAR O 

ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO MODIFICADO DO RESERVATÓRIO 

ACARAPE DO MEIO. 
 

Juliana Alencar Firmo de Araújo1; Raquel Jucá de Moraes Sales 2 & Raimundo Oliveira de Souza 3 

 

Resumo – Na tentativa de reduzir a escassez de água, é comum, em regiões com características 

semiáridas, a construção de grandes reservatórios. Por outro lado, o armazenamento de água em 

reservatórios acaba tornando essas águas vulneráveis a um maior risco de degradação. Assim, com o 

aumento das demandas pelo uso da água, os indicadores de qualidade têm mostrado uma degradação 

considerável nos corpos hídricos. Esta metodologia permite que se faça um diagnóstico atual do 

estado em que se encontra o reservatório Acarape do Meio. Para isto, foi utilizado o cálculo de índices 

de estado trófico modificado (IETM`s), para avaliar as condições ambientais do reservatório Acarape 

do Meio, no estado do Ceará, na busca de uma identificação das principais transformações nos seus 

níveis tróficos, bem como, na identificação das principais causas de um possível processo de 

eutrofização do mesmo. Para isso, foram utilizados dados de campo dos anos de 2001 e 2002. 

 

Palavras-Chave – Eutrofização. Teoria fuzzy. Índice de estado trófico modificado. 

 

DEVELOPMENT OF FUZZY LOGIC TO EVALUATE THE MODIFIED 

TROPHIC STATE INDEX OF ACARAPE DO MEIO RESERVOIR. 
 

Abstract - In an attempt to reduce water scarcity is common in regions with semiarid features the 

construction of large reservoirs. On the other hand, water storage in reservoirs makes these waters 

vulnerable to a greater risk of degradation. Thus, with increasing demands for water use, quality 

indicators have shown a considerable degradation in water bodies. This methodology allows us to 

make a diagnosis of the current state of the reservoir Acarape do Meio. For this, it was used the 

calculation of modified trophic state index (TSIM) to assess the environmental conditions of the 

reservoir Acarape do Meio in the state of Ceará, in order to identify the major transformations in their 

trophic levels, as well as identify the main causes of a possible eutrophication process in this water 

body. It was used field data of the years 2001 and 2002. 

 
Keywords – Eutrophication. Fuzzy theory. Modified trophic state index.   

 

 

 

 

 
 

1) Doutoranda em Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Ceará e bolsista do CAPES. Campos do Pici, CEP- 60445-760. Bloco 713. 
Fortaleza – Ceará. e-mail: judiaraujo@yahoo.com.br;  

2) Doutoranda em Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Ceará e bolsista do CNPq. Campos do Pici, CEP- 60445-760. Bloco 713. Fortaleza 

– Ceará. e-mail: raqueljuca@gmail.com; 
3) Professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. Campus do Pici, Centro de Tecnologia, Bloco 713, Fortaleza – Ceará, Brasil, 

CEP 60445-760, e-mail: rsouza@ufc.br. 

mailto:judiaraujo@yahoo.com.br
mailto:raqueljuca@gmail.com
mailto:rsouza@ufc.br


 

 

 

 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  2 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presença de um grande número de reservatórios no nordeste brasileiro demonstra o quadro 

de escassez de recursos hídricos que tem passado esta região. Como é do conhecimento de toda a 

sociedade, o volume de água disponível para atender os mais diversos usos, além de não ser suficiente, 

não possui uma distribuição adequada no tempo e no espaço. 

Apesar das similaridades na dinâmica de corpos d’água com características hidráulicas 

semelhantes, cada corpo d’água apresenta respostas específicas aos mais variados fatores, o que tem 

estreita relação com a região climática e geológica em que se encontra (TUNDISI & MATSUMURA-

TUNDISI, 1995). 

Um dos mais importantes fenômenos que se desenvolve nos reservatórios, e que é determinante 

na sua qualidade de água, é a eutrofização. Sua formação é decorrente de um processo natural que 

ocorre em todos lagos e reservatórios, ou através da presença de uma intervenção humana, 

aumentando o fluxo de nutrientes para o corpo hídrico, acelerando, assim, este processo. 

A metodologia proposta permite que haja uma transformação dos índices de estado trófico 

modificado (IETM) em funções de pertinência. Este trabalho tem como objetivos conhecer o 

comportamento dos principais parâmetros que afetam a qualidade de água no Acarape do Meio, e 

identificar os principais elementos que governam os processos de eutrofização em regiões do 

semiárido.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia proposta consiste na fuzzificação das equações dos IET’s tanto para o fósforo 

total como para ortofosfato solúvel e clorofila-a. Assim, o processo metodológico é apresentado com 

base na combinação dos cálculos do 𝐼𝐸𝑇𝑀 e sua fuzzificação. 

 

2.1 Caracterização do açude Acarape do Meio.  

O açude Acarape do Meio, objeto deste estudo, faz parte da bacia hidrográfica do rio Pacoti 

com área de drenagem de 210,96 𝑘𝑚2. Localizado no município de Redenção e fazendo parte do 

sistema da bacia metropolitana. A capacidade da barragem é 31.500.000,00 𝑚3
 

e a vazão regularizada 

é de 0,15 𝑚3/𝑠. A cota do sangradouro é de 130,02 𝑚 e a largura de 60,00 𝑚. A tomada d’água é do 

tipo galeria e o seu comprimento é de 45,00 𝑚. (COGERH, 2011). 

O sistema de produção do Acarape atende o 1º distrito industrial com água bruta (vazão da 

ordem de 76,0 𝐿/𝑠), garante o suprimento das estações de tratamento de água (ETA’s) de Guaiúba, 

Pacatuba, Maranguape, Redenção, Acarape, Barreira, do distrito de Antônio Diogo e da perenização 

do vale entre os municípios de Redenção e Acarape (CAGECE, 2011). Quando este açude está com 

a capacidade de acumulação comprometida, o açude Gavião fica responsável por este abastecimento 

(FREIRE, 2000). 

 

2.2 Obtenção de dados e localização dos pontos de coleta. 

Os dados foram obtidos a partir do estudo desenvolvido por Ribeiro (2007), onde com a ajuda 

da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) foram realizadas algumas campanhas 



 

 

 

 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

nos anos de 2001 e 2002. Esses dados foram trabalhados e fuzzificados com uma base de 20% para 

cada lado, onde a concentração central representa aquela com maior grau de pertinência. 

Para monitoramento da qualidade da água do reservatório pela COGERH, foram selecionados 

nove pontos. Foram escolhidos os seguintes pontos de monitoramento:  

 Ponto 1 – Entrada que vem de Genipapo;  

 Ponto 2 – Eixo do rio Pacoti e entrada que vem da cidade de Pacoti;  

 Ponto 3 – Entrada que vem do município de Palmácia;  

 Ponto 4 – Próximo ao ponto 5;  

 Ponto 5 – Eixo do rio Pacoti;  

 Ponto 6 – Próximo à margem direita do reservatório;  

 Ponto 7 – Entre os pontos 5 e 9;  

 Ponto 8 – Vertedouro;  

 Ponto 9 – Próximo à derivação da adutora que abastece o distrito industrial de Maracanaú.  

É importante ressaltar que os pontos 1, 2 e 3 representam locais receptores d’água no 

reservatório em estudo. Em outras palavras, são as principais entradas que alimentam o reservatório 

ao longo do ano. Os pontos 2 e 3 recebem contribuições de zonas urbanas, enquanto o ponto 1 recebe 

contribuições de zonas rurais. O ponto 8 está localizado próximo ao vertedouro do açude. Já o ponto 

9 é um ponto situado nas proximidades da barragem.  

 

2.3 Índices de estados tróficos (IET`s).   

O estado trófico de um corpo d’água pode ser expresso como a condição nutricional do mesmo 

e nenhum simples indicador trófico ou parâmetro é completamente adequado para descrever e/ou 

quantificar este conceito. Apesar disto, alguns autores classificam os lagos em função de parâmetros 

que refletem a produtividade do corpo de água, ou seja, floração de algas, presença de macrófitas, 

oxigênio dissolvido etc. (VOLLENWEIDER, 1983; RAST & LEE, 1978). 

De forma geral, são três os estados tróficos da água: oligotrófico (lagos claros e baixa 

produtividade); mesotrófico (lagos com produtividade intermediária) e eutrófico (lagos com elevada 

produtividade, comparado ao nível natural básico). Entende-se por produtividade de um corpo d’água 

a sua capacidade de propiciar e sustentar o desenvolvimento da vida (TOLEDO et al., 1984). 

O IET utiliza-se exatamente de algumas variáveis determinadas através de equações. O IET de 

Carlson, pela sua simplicidade e objetividade, tem sido um dos mais usados para classificação de 

lagos e reservatórios, embora tenha sido desenvolvido com base em dados de lagos e reservatórios de 

clima temperado. Este índice tem como variáveis a “clorofila-a”, a visibilidade do disco de Secchi e 

o fósforo (TOLEDO et al., 1984; DUARTE et al., 1997). 

Para se estabelecer os critérios de qualidade foram usados os IET’s para fósforo total, 

ortofosfato solúvel e clorofila-a para região semiárida, desenvolvidos por Toledo et al. (1984), que 

propuseram uma modificação do IET de Carlson (1977), incluindo ainda uma expressão para o 

ortofosfato solúvel. As equações 2.1 a 2.3 exprimem o índice do estado trófico de Carlson modificado 

(𝐼𝐸𝑇𝑀): 
 

                𝐼𝐸𝑇𝑀(𝑃𝑇) = 10 ∗ [6 − (
𝑙𝑛

80,32
𝑃𝑇

𝑙𝑛 2
)     ]                                                                   (2.1) 
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 𝐼𝐸𝑇𝑀(𝐶𝐿_𝐴) = 10 ∗ [6 − (
2,04 − 0,695 ln 𝐶𝐿_𝐴

𝑙𝑛 2
)]                                              (2.2) 

𝐼𝐸𝑇𝑀(𝑂𝑆) = 10 ∗ [6 − (
𝑙𝑛

21,67
𝑂𝑆

𝑙𝑛 2
)]                                                                          (2.3) 

 

Onde:  

 

𝑃𝑇 → Concentrações de fósforo total;  

𝐶𝐿_𝐴 → Concentrações de clorofila-a;  

𝑂𝑆 → Concentrações de ortofosfato solúvel. 

Foram utilizados os três índices: 𝐼𝐸𝑇𝑀
 
(𝑃𝑇), 𝐼𝐸𝑇𝑀

 
(𝐶𝐿_𝐴) e 𝐼𝐸𝑇𝑀

 
(𝑂𝑆) e, a seguir, foi 

calculada a média deste índice (𝐼𝐸𝑇𝑀). 

𝐼𝐸𝑇𝑀 =
𝐼𝐸𝑇𝑀

 
(𝑃𝑇) + 𝐼𝐸𝑇𝑀

 
(CL_A) + 𝐼𝐸𝑇𝑀

 
(𝑂𝑆)

3
                                                  (2.4) 

 

2.4 Teoria fuzzy.  

A lógica fuzzy pode lidar com dados altamente variável, linguístico, vago e incerto ou de 

conhecimento e, portanto, tem a capacidade de permitir um fluxo de informações lógico, confiável e 

transparente de recolha de dados para uso de dados em aplicações ambientais. Tem sido utilizada para 

avaliar a qualidade da água através do desenvolvimento de um índice de qualidade da água com base 

no raciocínio fuzzy (DUQUE et al., 2006). 

Técnicas baseadas na teoria fuzzy podem fornecer um meio para medir a intensidade de 

ultrapassar os limites regulamentados com a ajuda de funções de pertinência de vários níveis de 

qualidade da água. Ela tem sido aplicada extensivamente na classificação da qualidade da água dos 

recursos hídricos (CHANG et al., 2001). 

A teoria dos conjuntos fuzzy (ZADEH, 1965; ZIMMERMANN, 1985) é um método matemático 

usado para caracterizar e quantificar a incerteza e imprecisão nos dados e relações funcionais. 

Conjuntos difusos são úteis quando o número de dados não é suficiente para caracterizar a incerteza 

por meio de medidas padrão estatística envolvendo a estimativa de freqüências. 

De acordo com Ganoulis (1994) o conceito central da teoria dos conjuntos fuzzy é a função de 

pertinência que representa numericamente o grau em que um elemento pertence a um conjunto. Se 

um elemento pertence a um conjunto fuzzy em algum grau, o valor da sua função de pertinência pode 

ser qualquer número entre 0 e 1. Quando a função de pertinência de um elemento pode ter os valores 

0 ou 1, apenas, a teoria dos conjuntos se reduz à teoria clássica dos conjuntos. 

 

2.5 Fuzzificação dos índices de estado trófico modificado. 

O trabalho visa fazer uma fuzzificação das equações (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4) de modo que 

sejam incorporadas neste modelo as incertezas provenientes de medidas de observações de campo, 

deformidades das amostras de água em laboratório, entre outras. Para tal, as equações do 𝐼𝐸𝑇𝑀 se 

transformaram em:  
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𝐼𝐸𝑇�̃�(𝑃𝑇) = 10 ∗ [6 − (
𝑙𝑛

80,32

𝑃�̃�
𝑙𝑛 2

)     ]                                                                    (2.5) 

𝐼𝐸𝑇�̃�(𝐶𝐿_𝐴) = 10 ∗ [6 − (
2,04 − 0,695 𝑙𝑛 𝐶𝐿_�̃�

𝑙𝑛 2
)]                                              (2.6) 

𝐼𝐸𝑇�̃�(𝑂𝑆) = 10 ∗ [6 − (
𝑙𝑛

21,67

𝑂�̃�
𝑙𝑛 2

)]                                                                         (2.7) 

Onde:  

𝐼𝐸𝑇�̃� → Função de pertinência do 𝐼𝐸𝑇𝑀; 

𝑃�̃� → Função de pertinência para concentração de fósforo total;  

𝐶𝐿_�̃� → Função de pertinência para concentração de clorofila-a; 

𝑂�̃� → Função de pertinência para concentração de ortofosfato solúvel.    

A média deste índice (𝐼𝐸𝑇�̃�) é dada pela seguinte equação:  

𝐼𝐸𝑇�̃� =
𝐼𝐸𝑇�̃�

 
(𝑃𝑇) + 𝐼𝐸𝑇�̃�

 
(CL_A) + 𝐼𝐸𝑇�̃�

 
(𝑂𝑆)

3
                                                 (2.8) 

Essas funções são representadas de acordo com a figura abaixo:  

 
                                     Figura 1 – Função de pertinência para IET.  

 
                     

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo a simulação proposta permite determinar o grau de eutrofização de um 

reservatório em função dos seus parâmetros de qualidade. Para tal, foram usados os dados de fósforo 

total, ortofosfato solúvel e clorofila-a obtidos no reservatório Acarape do Meio nos anos de 2001 e 

2002. O parâmetro tomado como base foi o índice de estado trófico de Carlson modificado 

desenvolvido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). Os resultados 

foram calculados a partir de uma tabela no Microsoft Excel, onde cada concentração foi fuzzificada 

com desvio de 20%, onde o valor médio representa o número fuzzy com maior grau de pertinência.  
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Figura 2 – IET do ponto 1 do reservatório Acarape do             Figura 3 – IET do ponto 1 do reservatório Acarape do 

                 Meio no ano de 2001.                                                                Meio no ano de 2002. 

 

As figuras 2 e 3 mostram os resultados dos IET’s no ponto 1 para os anos de 2001 e 2002,  nas 

suas formas fuzzy’s. Como pode-se verificar, esta metodologia fuzzy permite que seja detreminada 

qual o valor mais provável de ocorrencia de um IET, diante de algumas incertezas presentes nas 

medições de campo destes parametros. Por exemplo, no dia 31 de maio de 2001,  o IET com maior 

grau de pertinencia era calculado como sendo de, aproximadamente, 70.  Já para a data de 20 de 

novembro de 2001, no mesmo ponto, o IET calculado é de 47, aproximadamente.  Com isso, conclui-

se que é possível avaliar o risco fuzzy para diferentes análises de acordo com a necessidade de um 

programa de gestão dos recursos hídricos. 
 

       
Figura 4  – Função marginal do IET fuzzicado em                 Figura 5 – Função marginal do IET fuzzicado em 

31/05/2001 para os diferentes pontos do reservatório.          27/08/2001 para os diferentes pontos do reservatório. 

 

As figuras 4 e 5 mostram os resultados das funções marginais de segurança, calculadas a partir 

das funções de pertinência das concentrações, ao longo do reservatório, em diferentes períodos de 

observação. Como pode ser observado na figura 4, essas funções estão parcialmente à esquerda da 

origem, o que caracteriza um cenário onde a qualidade da água do mesmo está pobre, com risco alto 

de não atender os padrões de qualidade. Já na figura 5, algumas funções de marginais se encontram 

quase que inteiramente do lado esquerdo da origem, o que caracteriza um cenário para o reservatório 

de qualidade de suas águas muito pobre, com risco muito alto de não atender os padrões de qualidade. 

Isto ocorre com o ponto 1, no dia 27 de agosto de 2001. Assim, conclui-se que é possível fazer um 

diagnóstico da qualidade de água de um reservatório, com base no IET, mediante da aplicação de 

teoria fuzzy. 
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Figura 6 – Função marginal do IET fuzzicado em 17/09/2001 para os diferentes pontos do reservatório. 

 

A figura 6 confirma a análise anterior. Como pode ser visto, a figura indica que no ponto 3 (P3), 

no dia 17 de novembro de 2001, as águas do reservatório, naquele ponto, se encontrava com boa 

qualidade, onde a função marginal foi calculada inteiramente a direita da origem. Isto quer dizer que 

o risco do sistema não atingir os padrões de qualidade, naquele ponto é, praticamente zero, o que é 

uma garantia de que essas águas atenderão o padrão de qualidade requerida em legislação.  

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A análise dos resultados permitiu concluir que a aplicação da teoria fuzzy em problemas de 

qualidade de água em reservatórios pode se tornar uma importante alternativa na busca da obtenção 

de subsídios para os programas de gestão dos recursos hídricos, principalmente, em regiões 

semiáridas. Para este estudo, foi possível verificar a capacidade da teoria no trato com as incertezas 

presentes nas visitas ao campo para coletar amostras. Os resultados mostram ainda um caminho para 

a determinação dessas incertezas e, em consequência, para a determinação do risco de falha para estes 

corpos d’água. 
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