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IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO HIDRODINÂMICO 3D DE QUALIDADE 

DA ÁGUA NO ALTO E MÉDIO TIETÊ  

José Antônio Oliveira de Jesus1, Alceu Gueiros Bittencourt2, Carlos Alberto Amaral Oliveira 

Pereira3, Mitsuyoshi Takiishi4, Nelson Menegon5 & Tang Hai Ling Chieh6 

RESUMO --- Este trabalho descreve o projeto de implantação de um modelo matemático 
hidrodinâmico 3D de qualidade da água nas bacias do Alto e Médio Tietê, em São Paulo, Brasil. As 
simulações incluíram os reservatórios Billings e Barra Bonita, e os rios Pinheiros e Tietê. O 
trabalho foi resultado de um contrato firmado entre a CETESB e o BID, com aporte financeiro do 
Japan Special Fund. Foi realizada a coleta e preparação de dados, a implantação e calibração do 
modelo, e o treinamento e capacitação da equipe técnica. Realizou-se com sucesso simulações da 
dinâmica e qualidade da água dos reservatórios e rios, e foram analisados cenários de eventos 
meteorológicos e operações das estruturas hidráulicas existentes nesta. O emprego de interfaces 
gráficas, com filmes e animações dos resultados, permitiu uma melhor exploração das simulações, 
além de facilitar a compreensão dos impactos de cada cenário simulado, por todos os técnicos 
envolvidos na gestão. Para a continuidade do projeto, foi elaborada um lista de ações a serem 
implementadas envolvendo a realização de campanhas específicas de monitoramento, a manutenção 
de um banco de dados e a difusão do uso e capacitação de modelagem pelos técnicos envolvidos na 
gestão dos recursos hídricos. 

ABSTRACT --- The present work describes the implantation project of a 3D hydrodynamic 
mathematical model of water quality in the basin of the Upper Tietê, in São Paulo, Brazil. 
Simulations included the Billings and Barra Bonita reservoirs, and the Pinheiros and Tietê rivers. 
The present work is a result of a contract signed between CETESB and the IADB, with financial 
support from the Japan Special Fund. The work includes the collection and data preparation, 
implantation and calibration of the model, and training and capacitating the technical team. 
Successful dynamic simulations and water quality were performed in the reservoirs and rivers and 
many settings of meteorological events were analyzed as well as the existing hydrological 
operational structures in this region. The use of graphic interfaces, with shootings and animations of 
the results enabled better exploration of the simulations, besides facilitating to understand the 
impacts of each simulated setting by all the technicians involved in the management. With the 
objective of continuity of the project, a list of activities to be implemented was elaborated, 
involving specific monitoring campaigns, maintenance of a data bank and diffusion of the modeling 
use and capacitation by the technicians involved in the management of the water resources. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O presente trabalho descreve o projeto de implantação de modelagem matemática 3D aplicada 
à gestão dos recursos hídricos na bacia do Alto e Médio Tietê localizada no Estado de São Paulo, 
Brasil. A realização deste projeto ocorreu por meio de um contrato firmado entre o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID e a Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental – CETESB com recursos do Japan Special Fund – JSF, Projeto ATN/JC-7807-BR.  

1.1 - O Projeto “Modelo Matemático para as Bacias do Alto e Médio Tietê na Região 
Metropolitana de São Paulo, Brasil”  

O projeto, desenvolvido durante os anos de 2004 e 2005, teve como objetivo principal a 
implantação de modelo matemático hidrodinâmico 3D de qualidade da água para os reservatórios 
Billings e Barra-Bonita e rios Tietê e Pinheiros para subsidiar a gestão de recursos hídricos e as 
políticas de saneamento das regiões envolvidas. Com este trabalho pretendeu-se ainda intensificar a 
cultura de utilização de modelagem matemática na gestão de recursos hídricos no Brasil, somando-
se a experiência internacional com o conhecimento das condições locais, BID (2005).  Os trabalhos 
foram realizados e coordenados pela CETESB, tendo como parceiros representantes das instituições 
responsáveis pelos usos da água na região, sendo elas: o Departamento de Água e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo – DAEE; a Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE; a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; a Secretária de Estado do 
Meio Ambiente – SMA e a Companhia de Geração de Energia Elétrica - AES-CESP. 

Para consecução dos objetivos propostos foi contratado um consórcio formado por duas 
empresas japonesas – NJS Consultants C. Ltda e KK – Kokusai Kogyo Co. Ltda e pela empresa 
brasileira - COBRAPE - Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, que trabalharam em 
parceria com o CWR – Centre for Water Resources da University of Western Australia.  

O trabalho foi desenvolvido em 4 fases: I) Seleção e implantação dos modelos; II) Calibração 
preliminar e cenários de operações; III) Proposição de estudos complementares e IV) Treinamento 
da equipe e divulgação dos resultados. Foram elaborados 5 relatórios, além de uma síntese, e 
realizados 2 seminários internacionais para discussão da metodologia, dos resultados e da 
sustentabilidade do projeto. 

Inicialmente realizou-se o levantamento de dados e estudos de modelagem 
realizados/disponíveis na região. Foi definida a abordagem para a modelagem hidrodinâmica e de 
qualidade de água, e realizada a seleção dos modelos para simulação dos rios e reservatórios e 
estimativa das cargas e vazões geradas na bacia de contribuição. 

Após a seleção os modelos foram implantados, e realizaram-se simulações preliminares 
visando a verificação dos principais processos que afetam a qualidade de água da região, e a 
resposta dos modelos a estes processos. Foi desenvolvido um banco de dados para a preparação dos 
dados de entrada para o modelo hidrodinâmico e de qualidade de água, incluindo o modelo de 
geração de cargas na bacia de contribuição. 

Após a calibração dos modelos foi realizado o primeiro seminário internacional, onde foram 
apresentadas e discutidas as metodologias e os resultados utilizados tanto no modelo de geração de 
cargas, quanto no modelo hidrodinâmico e de qualidade de água.  

Na seqüência realizaram-se simulações para verificação da sensibilidade dos modelos 
aplicados à área de estudo, simulando-se diferentes cenários de ocupação e condições de contorno, 
promovendo-se posteriormente a discussão dos resultados obtidos. A formulação destes cenários foi 
norteada pela avaliação da potencialidade dos modelos utilizados em responder às questões 
levantadas no gerenciamento dos recursos hídricos. 

Finalmente foram apresentadas recomendações acerca dos aspectos institucionais e do modelo 
hidrodinâmico, de forma a garantir a sustentabilidade do projeto e indicar ações para aperfeiçoar a 
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utilização dos modelos como ferramenta de apoio à decisão no gerenciamento dos recursos hídricos. 
Neste momento, ressaltou-se a importância da criação de um grupo permanente de discussão, da 
manutenção de um banco de dados e de ações a serem realizadas visando a continuidade do projeto. 
Todos estes pontos foram abordados durante a realização do segundo seminário internacional. 

 Em outubro de 2004, com a instalação do sistema na CETESB, foi realizado um treinamento 
do modelo hidrodinâmico e de qualidade de água, bem como do modelo de carga, possibilitando 
sua utilização como um instrumento para a gestão dos recursos hídricos nas bacias do Alto e Médio 
Tietê. 

1.2 - A área do Projeto 
A figura 1 apresenta a área do projeto, sendo compreendida pela bacia do rio Tietê desde sua 

nascente até a barragem de Barra Bonita com uma área de drenagem de cerca de 32.330 km2. Na 
bacia do Alto Tietê, com 6.000 km2, localiza-se a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, com 
mais de 20 milhões de habitantes que juntamente com seu parque industrial é responsável por cerca 
de 1/3 do PIB brasileiro. Na cabeceira de um dos formadores do rio Tietê, o rio Pinheiros, localiza-
se o reservatório Billings, inserido numa bacia de 560 km2. Este reservatório, construído no início 
do século passado, teve na sua origem a função de geração de energia elétrica por meio do desvio 
de suas águas para a Usina de Henry Borden, localizada junto ao nível do mar, aproveitando um 
desnível geométrico de mais de 750 m, o que o tornava altamente atrativo do ponto de visto 
econômico. Com a intenção de aumentar a produção de energia elétrica, foram construídas uma 
série de obras hidráulicas, objetivando bombear água da bacia do Tietê para o reservatório Billings, 
garantido uma vazão  média turbinada de 100 m3/s, bem superior aos 12 m3/s correspondentes à 
vazão média  da bacia Billings.  

 

Reservatório 
Barra Bonita 

Reservatório 
Billings 

Rio Tietê 

Rio Pinheiros

 
 

Figura 1 - Área do Projeto 

Com o crescimento da RMSP, iniciou-se um processo de degradação dos seus cursos d´água, 
tanto por cargas industriais, quanto por cargas domésticas e difusas. O comprometimento da 
qualidade da água na bacia do Alto Tietê gerou um conflito entre os distintos usuários (figura 2), 
que competem por este recurso para o abastecimento urbano, industrial, irrigação, geração de 
energia, lazer, preservação da vida aquática, além da necessidade de utilização das estruturas 
hidráulicas para o controle de cheias na RMSP, que se agravam devido às grandes taxas de 
impermeabilização da bacia. Há no presente momento uma série de ações para a recuperação destes 
cursos d’água dentre as quais destacam-se o Projeto Tietê, de ampliação da infra-estrutura sanitária, 
o Programa Mananciais, de proteção e recuperação dos mananciais na RMSP, e a Ampliação da 
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Calha do Tietê, associada ao plano de macrodrenagem da bacia, contando com suporte financeiro de 
organismos internacionais como BID, Banco Mundial e JBIC.  

 

 
Figura 2 - Usos da água no Alto Tietê 

Para dar suporte a implementação e operação destes planos, as instituições responsáveis pelo 
uso da água na região utilizaram diversos modelos matemáticos tanto de quantidade quanto de 
qualidade de água. No entanto, nenhum destes modelos possui as características hidrodinâmica e 
tridimensional, como os modelos implementados neste projeto. Este novo modelo 3D possibilita 
prognósticos de alterações da qualidade da água com variações temporais, em intervalos horários, e 
espaciais, numa grade tridimensional, frente a eventos tais como: duração e intensidade de aberturas 
de comportas e bombeamentos, relação entre variações meteorológicas e florações de algas, 
impactos de planos de recuperação em regiões da bacia ou compartimentação de braços dos 
reservatórios. Estes prognósticos dificilmente poderiam ser obtidos de outro modo e os resultados, 
analisados e discutidos com técnicos de todas as instituições envolvidas, constituem importante 
subsídio aos gestores de recursos hídricos.  

 

1.3 - Os modelos matemáticos utilizados 
Os modelos matemáticos utilizados foram selecionados a partir de critérios que priorizaram: 

I) ser um modelo 3D, II) ser um modelo dinâmico, III) ser um modelo determinístico e IV) ser um 
software livre. A partir destes critérios, foram selecionados 3 modelos desenvolvidos pelo CWR, 
sendo eles o modelo Estuary and Lake Computer Model - ELCOM para a parte hidrodinâmica dos 
reservatórios, Hodges et al (2001), o modelo Dynamics River Model - DYRIM para a parte 
hidrodinâmica dos rios e o modelo Computacional Aquatic Ecosystem Dynamics Model - 
CAEDYM para a parte de qualidade da água tanto dos reservatórios quanto dos rios, Romero et al. 
(2003).  Estes modelos foram desenvolvidos em linguagem FORTRAN, operando em ambiente 
Linux. Tanto para a entrada de dados, quanto para a visualização dos resultados foram implantadas 
interfaces gráficas, que facilitam e otimizam estas operações, aumentado a compreensão dos 
resultados do modelo por públicos de distintas formações.   

Os modelos hidrodinâmicos simulam a velocidade, o nível d’água, a salinidade e a 
temperatura ao longo do tempo e da malha de resolução. O modelo de qualidade de água simula as 
seguintes variáveis de qualidade: ciclo do oxigênio, matéria orgânica, pH, cor, nutrientes, metais, 
patogênicos, fitoplâncton e zooplâncton, incorporando as interações entre sedimento e coluna 
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d’água. Maiores informações sobre os modelos podem ser obtidas no sítio 
http://www2.cwr.uwa.edu.au/~ttfadmin/. 

 

2 - IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO  

Para a implementação do modelo, dividiu-se a área do projeto por meio de dois critérios: a 
ocupação predominante da bacia de drenagem (urbana ou rural) e as características do corpo d’água 
(rio ou reservatório). Os compartimentos resultantes foram: reservatório Billings, reservatório Barra 
Bonita, rios da bacia do Alto Tietê (área urbana) e rios da bacia do médio Tietê (área rural). Os 
modelos foram implantados e validados em cada um destes compartimentos, sendo depois 
integrados num único sistema. 

A preparação de dados do modelo incluiu a coleta, tratamento e adequação de dados 
referentes às seguintes características: meteorologia, hidrologia, qualidade da água, cargas 
afluentes, estruturas físicas, batimetria e operação das estruturas hidráulicas. Como esses dados se 
encontram disponíveis nas diversas instituições que atuam na gestão dos recursos hídricos, foi 
imprescindível a colaboração dos técnicos destas instituições e a elaboração de um banco de dados 
que foi responsável pela uniformização e armazenamento dos dados disponíveis no período 1980 a 
2003. A figura 3 apresenta o esquema de implantação dos modelos, o período utilizado para a 
calibração em cada uma das regiões e o time ratio, que é a relação entre o tempo do evento 
simulado e o tempo gasto com o computador na simulação, tendo como referência um computador 
Pentium 4, com clock de 3 GHz e memória RAM de 1GB. 

 

 

Figura 3 - Esquema de implantação dos modelos 

 

No reservatório Billings, o modelo foi implantado com uma malha horizontal de 200 X 200 m 
espaçada verticalmente a cada metro, com 175 colunas, 125 linhas e 23 camadas, resultando em 
cerca de 500.000 pontos para os quais se calcula as variáveis de qualidade da água a cada 360 
segundos. No reservatório Barra Bonita, foram utilizadas coordenadas curvilíneas, com células de 
420 x 800 m espaçadas verticalmente de metro em metro. Para os rios, foi utilizada uma malha 
lagrangiana com tamanho variável entre 250 e 1.000 metros. O rio Tietê foi simulado no trecho 
compreendido entre a barragem da Penha e a entrada do reservatório de Barra Bonita, perfazendo 
uma extensão de cerca de 350 km. Neste trecho do rio, existem cinco reservatórios - Edgar de 
Souza, Pirapora, Rasgão, São Pedro e Salto - que foram simulados com o modelo hidrodinamico de 
rio DYRIM. 
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Foi necessário realizar a geração de séries temporais, com intervalos diários, para as vazões e 
cargas afluentes aos corpos d’água. Para esta etapa, a bacia de drenagem foi divida em 50 sub-
bacias para as quais se calcularam a carga gerada e a carga remanescente, tendo como base a carga 
doméstica, a carga industrial, o uso do solo e as séries de chuva e vazão disponíveis na bacia. Foi 
utilizado o Effluent Load Model, demonstrado por Tajima (2003), que é um modelo desenvolvido 
no Japão e com aplicações anteriores na Lagoa dos Patos no Brasil (JICA, 2000). Além da vazão, 
este modelo calcula as concentrações para os seguintes parâmetros com freqüência diária: oxigênio 
dissolvido, demanda química de oxigênio, demanda química de oxigênio, nitrogênio, fósforo, 
sólidos suspensos e coliformes termotolerantes. As demais variáveis de qualidade de água foram 
estimadas a partir da rede de monitoramento implantada na região. A figura 4 apresenta um mapa 
de cargas das bacias de contribuição do reservatório Billings. 

#
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17A-5
A-4 333

204A-3
A-2 1.294

DBO (ton/ano)Sub-bacias
4.507A-1

Carga Total de DBO

116 - 255
36 - 115

6 - 15
16 - 25
26 - 35

Carga de DBO por Km²
(Ton/ano/km²)

0 - 5

 

Figura 4 - Cargas geradas nas sub-bacias do reservatório Billings 

 

Após a implantação dos modelos foram realizadas diversas simulações que tiveram por 
objetivo verificar a capacidade do modelo 3D em representar as alterações na qualidade da água 
frente a eventos que ocorrem ou possam ocorrer na região. A lista a seguir resume os cenários 
simulados: 

a) Típica estação seca; 
b) Redução na carga das sub-bacias da Billings e do Alto Tietê; 
c) Resposta de algas ao bombeamento de Pedreira em diversas condições; 
d) Segmentação dos braços Taquacetuba e rio Pequeno do reservatório Billings; 
e) Flotação com vazão de operação de 10m3/s e 50m3/s; 
f) Derramamento de óleo na ponte Imigrantes; 
g) Típico pico de vazão na estação chuvosa; 
h) Operação da barragem de Pirapora; 
i) Abertura de fundo da comporta de Rasgão e 
j) Calha de Projeto da fase II do rebaixamento do rio Tietê 

Uma forte característica do modelo implantado é a utilização de interface gráfica para a 
visualização de resultados. Estas interfaces, em forma de fotografias ou filmes, permitem que os 
fenômenos de alteração da qualidade da água sejam visualizados com maior facilidade, fornecendo 
assim importante subsídio à gestão da qualidade das águas. A figura 5 apresenta um exemplo destas 
interfaces. Nela, podem-se observar três tipos de fotografias obtidas com a interface, sendo a 
primeira foto referente à evolução temporal do perfil da qualidade da água em um ponto do 
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reservatório, a segunda foto referente à alteração da qualidade da água em um instante ao longo de 
uma seção transversal (cortina) e a última foto referente aos resultados simulados na superfície do 
lago em um determinado instante. Como o modelo gera resultados a intervalos de tempo constantes, 
pode-se armazenar uma seqüência de fotos, gerando-se um filme. As interfaces gráficas permitem 
tanto a melhor exploração dos resultados das simulações, quanto uma maior eficácia na sua 
divulgação para o público envolvido na gestão da qualidade da água. 
 

 

 
Figura 5 - Evolução temporal da temperatura, cortina com concentrações de nitrato e  

concentrações de oxigênio dissolvido na superfície do reservatório Billings. 

 

3 - RESULTADOS 

Para o período de calibração, foram simulados os parâmetros temperatura, OD, DBO, DQO, 
séries de nitrogênio e fósforo, fitoplâncton, metais e coliformes ao longo de todo o tempo. Os 
resultados são apresentados na forma de gráficos de concentração versus tempo, comparando-os 
com os dados da rede de monitoramento de qualidade da água. 

A figura 6 apresenta uma comparação dos resultados da simulação da temperatura (superfície 
e fundo) com os dados de 3 estações do reservatório Billings, onde existem monitoramento 
automático - BL101, BL105 e BL106. Por meio destes resultados, observa-se que o modelo 
reproduziu bem o rápido aquecimento que ocorre no reservatório durante o período simulado e 
também o seu caráter polimítico.  

 
Figura 6 – Comparação dos resultados das temperaturas simuladas e monitoradas no reservatório 

Billings 
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A figura 7 mostra os resultados para as variáveis OD, DBO, DQO, NO3, NH4 e nitrogênio 
total. Por meio desta figura pode-se observar a correlação dos dados simulados com os dados 
monitorados, quando disponíveis.  

 
 

 
Figura 7 - Resultados simulados e monitorados no reservatório Billings para as 
variáveis: oxigênio dissolvido – OD, demanda biológica de oxigênio – DBO, 
demanda química de oxigênio – DQO, nitrato – NO3, nitrogênio amoniacal – 

NH3/NH4
+ e nitrogênio total. 
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O resultado das simulações de OD confirma a natureza polimítica do reservatório, com várias 
reduções de OD no fundo relacionados com o consumo de oxigênio do sedimento, seguindo um 
período de estratificação (exemplo em torno de 01/jan/2003 na estação BL-105). A taxa e o ritmo 
da redução de OD são bem reproduzidos pelo modelo. Nas estações BL-101 e BL-105 as 
concentrações de OD foram bem representadas pelo modelo na superfície, mesmo ocorrendo casos 
de subestimação. As bruscas interrupções de aumento de OD são provavelmente causadas por 
super-saturação, devido à excessiva fotossíntese. Pode-se também observar os gradientes espaciais 
que ocorrem desde a BL-106, localizada junto à barragem de Pedreira, até a BL-105, no remanso do 
reservatório, onde há a captação Taquacetuba - simulada com uma retirada de cerca de 3,8 m3/s. Os 
impactos dos diversos processos (estratificação, consumo do sedimento, mistura) na dinâmica do 
oxigênio dissolvido estão representados pela simulação, o que atesta a capacidade do modelo em 
representar os processos associados ao oxigênio dissolvido. 

A figura 8 apresenta gradientes espaciais simulados para oxigênio dissolvido, nutrientes e 
clorofila-a ao longo de uma seção transversal, de Pedreira a Taquacetuba (BL-106 a BL-105), logo 
após um bombeamento em Pedreira. Os resultados obtidos na simulação do dia 10/fev/2003 
apresentam um forte gradiente horizontal nos nutrientes, devido a uma grande carga de aporte de 
fósforo total (PT) e nitrogênio amoniacal (NH4). A temperatura elevada de entrada restringe esses 
nutrientes à superfície, na qual há pequena concentração de oxigênio dissolvido da água proveniente 
do bombeamento. O NH4 converte-se rapidamente em NO3 e é mantido na superfície pela 
estratificação. O oxigênio dissolvido também apresenta um gradiente vertical, devido à 
estratificação e consumo pelos sedimentos. A clorofila-a, mostrada na superfície do reservatório, 
apresenta concentrações menores próximo ao ponto de entrada e níveis crescentes em direção às 
condições mais favoráveis para seu crescimento. Nessa figura, é apresentada também a série de 
vazões bombeadas em Pedreira, estando marcado com uma vertical pontilhada o dia 10/fev/2003. 

 

BL-105 

BL-106 

BL-101 

 
Figura 8 - Resultados no reservatório Billings – gradientes espaciais em cortinas no eixo 
Pedreira – Taquacetuba (BL106-BL105) para as variáveis: oxigênio dissolvido, amônia, 

fósforo total e nitrato, bem como valores das concentrações de clorofila-a na superfície do 
reservatório. Valores simulados no dia 10/fev/2003, correspondente à linha pontilhada no 

gráfico de vazões bombeadas em Pedreira. 
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A figura 9 apresenta a malha utilizada no reservatório de Barra Bonita e a localização das 
cinco estações de monitoramento operadas pela CETESB. A aparência retificada do reservatório é 
devido à utilização das coordenadas curvilíneas. A adoção destas coordenadas não comprometeu a 
qualidade dos resultados, e tornou factíveis os tempos de processamento, que de outro modo 
inviabilizariam as simulações nos computadores disponíveis. Pode-se observar nos gráficos ao lado, 
o bom ajuste dos resultados das simulações como os dados monitorados de oxigênio dissolvido. As 
simulações no rio Tietê também apresentaram um bom ajuste com os dados medidos, obtidos por 
meio da rede de monitoramento da CETESB, que possui 14 pontos ao longo do rio e 10 pontos nos 
tributários.  

 

 

 
Figura 9 - Malha e resultados no reservatório Barra Bonita 

 

Com relação aos cenários simulados, pôde-se constatar a capacidade do modelo de qualidade 
de água em simular eventos, tais como entradas de frente fria, aberturas de comportas das barragens 
e bombeamentos entre os corpos d´água. As figuras 10, 11, e 12 ilustram exemplos de resultados. A 
formulação dos dados de entrada dos cenários, bem como a discussão dos resultados simulados, 
tiveram participação de técnicos de todas as instituições envolvidas. Estas participações foram 
extremamente importantes, pois, além de incorporarem nas simulações o conhecimento dos 
usuários, elas fomentaram a integração entre técnicos das distintas instituições, permitindo uma 
melhor compreensão, por todos, das alterações da qualidade da água frente aos cenários simulados, 
o que consolida a confiança nos resultados do modelo. 
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Figura 10 - Reservatório Billings – crescimento de algas. Situação da clorofila após uma semana de 

um pulso de bombeamento em Pedreira com duração de 1 dia e vazões de 10 m3/s e 100 m3/s. 

 

 

  
Figura 11 - Reservatório Billings – espalhamento de um derrame de óleo (situação após 24 h e 48 h) 

 

 

 

 
Figura 12 - Rio Tietê – perfil de concentrações de fósforo total em instante anterior e nos tempos de 
1 e 3 dias após a liberação pontual de uma vazão de 400 m3/s  pelo túnel de descarga do reservatório 

Pirapora localizado na estaca de 80 km do eixo das abscissas 
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÔES 

A principal conclusão deste trabalho é constatar a viabilidade de utilização de modelos 
matemáticos 3D de qualidade da água na gestão dos recursos hídricos do Brasil. Embora a 
ferramenta da modelagem matemática de qualidade de água já seja utilizada há muito tempo no 
Brasil, a utilização de modelos mais sofisticados – como o aplicado neste trabalho - 3D e 
hidrodinâmico - capaz de dar respostas para o planejamento e a operação de estruturas, ainda é um 
desafio. 

Sendo a operação e demanda de dados em um modelo 3D dinâmico vastamente maior do que 
a dos modelos matemáticos já implementados na RMSP, a aquisição dos dados dependeu da 
colaboração e cooperação de técnicos das entidades envolvidas na gestão dos recursos hídricos. 
Como esta cooperação ocorreu, o modelo foi implantado com sucesso, existindo hoje uma nova 
ferramenta para apoio à gestão dos recursos hídricos no Alto e Médio Tietê. A participação de todas 
instituições, na preparação dos dados e discussão dos resultados, foi fator determinante para a 
conquista da confiabilidade dos resultados obtidos nas simulações, possibilitando sua utilização na 
gestão dos recursos hídricos. 

Outro aspecto importante, obtido pela aplicação do modelo 3D e hidrodinâmico, foi a 
necessidade de organizar, sistematizar e criar um banco de dados para o armazenamento das 
informações utilizadas pelo modelo, tais como uso do solo, qualidade de água, fontes poluidoras, 
dados hidrológicos e de operação de estruturas.  

Durante a implantação do modelo, dificuldades surgiram e hipóteses tiveram que ser 
assumidas. Dentre as dificuldades, destacam-se a falta de um modelo dinâmico de geração de cargas 
nas bacias de contribuição e a carência de dados de fontes poluidoras e de monitoramento, que na 
maior parte das vezes não eram suficientes com relação a sua abrangência e freqüência, necessárias 
para a implantação do modelo 3D e hidrodinâmico, além do fato deles serem produzidos e 
armazenados por diversas instituições com formatos e mídias distintos.  

Os modelos matemáticos devem estar inseridos dentro de uma abordagem técnica e 
institucional. Sua seleção, considerando o número de dimensões (1D, 2D ou 3D), a variação 
temporal (dinâmico ou estacionário) e a aplicação do cálculo (levantamento de cargas na bacia ou 
qualidade da água no reservatório), deve estar intimamente relacionada aos objetivos pressupostos.  

O modelo certo é aquele compatível com as características do problema e das instituições e 
recursos presentes, sendo importante que ele se integre a todos outros estudos existentes na região. 
O modelo implementado neste projeto é compatível com os demais estudos existentes na região, e 
torna viável o prognóstico da qualidade da água no Alto e Médio Tietê, frente a distintos cenários 
de operação, de uma forma que dificilmente poderia ser feita sem sua utilização. 

A utilização de interfaces gráficas permite, além da maior exploração dos resultados pelos 
técnicos, que os mesmos sejam visualizados mais facilmente pelos diversos atores envolvidos na 
gestão dos recursos hídricos, contribuindo para que todos possuam um mesmo nível de 
compreensão, entre a relação dos cenários de ocupação/operação e as variações na qualidade da 
água e o comprometimento de seus usos.  

A implantação do modelo foi resultado de um projeto específico com suporte do JSF/BID, 
que tem agora sua continuidade com ações promovidas pela CETESB e demais parceiros. A 
sustentabilidade inclui a realização de campanhas de monitoramento específicas; a manutenção de 
um banco de dados; a difusão da utilização do modelo; a manutenção do modelo; e um grupo de 
discussão permanente envolvendo, além das instituições gestoras dos recursos hídricos, membros da 
comunidade científica e universitária. 
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