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RESUMO

Como as águas superficiais e subterrâneas são compartimentos ambientais vulneráveis e estratégicos, sua contaminação por pesticidas pode causar danos 
significativos aos ecossistemas e ao homem. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um índice simples e robusto para estimar o risco de contaminação 
da água por pesticidas, em diferentes condições agronômicas e ambientais, e validá-lo a campo. O risco de contaminação (R) foi tomado como produto da vul-
nerabilidade do sítio (V) e do potencial de contaminação (Pc) dos pesticidas. A vulnerabilidade é calculada a partir do conteúdo de argila do solo, da distância 
da gleba ao curso d’água mais próximo, e do tipo de manejo do solo utilizado. O potencial de contaminação, por sua vez, é dado pelo produto da mobilidade, 
da persistência, e da toxicidade do pesticida ao homem e à ictiofauna, calculados por parâmetros físico-químicos e ambientais intrínsecos dos pesticidas. Um 
experimento foi realizado numa gleba de soja no Distrito Federal, com o objetivo de validar e verificar o índice. Para tanto, o escoamento superficial da vertente 
da gleba foi amostrado após a aplicação de glifosato, e as concentrações do escoamento superficial foram comparadas com o comportamento previsto pelo índice. 
As concentrações do pesticida no ribeirão a jusante da gleba e sua classe de enquadramento foram também comparadas ao risco calculado pelo índice. Em 
ambos os casos, o índice ARCA previu adequadamente as tendências das concentrações observadas na vertente e o nível da qualidade da água do ribeirão. En-
tretanto, considerando-se o caráter limitado do experimento realizado, outros estudos são recomendados para validar e verificar o índice de forma mais ampla. 

Palavras Chave: Contaminação. Água. Pesticidas. Índice. Validação

ABSTRACT: 

Since surface and ground water are strategic and vulnerable environmental compartments, their contamination by pesticides can cause significant damage to 
man and ecosystems. The objective of  the present paper was to develop a simple and robust index to estimate the risk of  water contamination by pesticides, 
in different agronomic and environmental settings, and to validate it at the field level. The risk of  contamination (R) was defined as the product of  the en-
vironmental vulnerability of  the site (V) and the contamination potential of  the pesticides (Pc). The vulnerability is calculated using the clay content of  the 
soil, the distance to the nearest stream, and the type of  soil management. The contamination potential is the product of  the pesticide mobility, persistence, and 
toxicity to man and fish. A validation experiment was carried out in a soybean field in the Distrito Federal, Brazil. In that study, the glyphosate concentration 
on the runoff  of  the slope was compared with the behavior predicted by the index. Furthermore, the glyphosate concentrations in the river downstreamr were 
compared with the risk calculated by the index. In both cases, the ARCA index correctly predicted the values and trends obtained in the field study. However, 
considering the limited scope of  the experiment, it is recommended that further studies be performed to better assess model validity. 

Keywords: Pesticide. Water. Contamination. Validation

Índice para a avaliação do risco de contaminação da água por pesticidas: 
desenvolvimento e validação

Index for Evaluating the Risk of  Water Contamination by Pesticides: Development and Validation



287

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 286 - 297

INTRODUÇÃO

Como as águas superficiais e subterrâneas são comparti-
mentos ambientais vulneráveis e estratégicos, sua contaminação 
por pesticidas pode causar danos significativos aos ecossistemas 
e ao homem. Entretanto, a despeito do desenvolvimento de 
pesticidas menos impactantes nos últimos vinte anos, os recur-
sos hídricos continuam a ser contaminados por esses produtos 
(SURGAN; CONDON; COX, 2010). 

No Brasil, onde são aplicados anualmente mais de 300 
mil toneladas de pesticidas, há evidências de contaminação de 
mananciais superficiais e subterrâneos por esses produtos. En-
quanto Silva, Peralba e Mattos (2003) encontraram concentrações 
de glifosato de 0,7 mg/L em um córrego do Rio Grande do 
Sul, Ribeiro et al. (2007) relataram a presença de tebuthiuron 
na água subterrânea do aquífero Guarani em Ribeirão Preto, 
porém em níveis não críticos (0,1 µg/L).

Nesse sentido, um dos principais objetivos da ciência 
moderna é predizer o impacto ambiental de pesticidas antes que 
eles sejam usados no meio ambiente (CHENG, 1990). Embora 
modelos matemáticos baseados em processos sejam utilizados 
na predição da contaminação difusa da água por pesticidas, a 
natureza dinâmica do processo, as complexidades do sistema 
natural e a incompletude dos algoritmos geram significativas 
incertezas de predição (SURGAN; CONDON; COX, 2010). 

Além disso, a complexidade dos modelos baseados 
em processos, como o Hydrus ( Simunek; VAN GENUCH-
TEN; SEJNA, 2006) e o SWAT (GASSMAN al., 2007), bem 
como sua natureza dado-intensiva, dificultam sua aplicação na 
maioria das situações de campo ( URICCHIO; GIORDANO; 
LOPEZ, 2004). Isso é particularmente verdadeiro em regiões 
com escassez de dados, tais como o Brasil (CHAVES; CAME-
LO; MENDES, 2012).

Visando preencher esta lacuna, indicadores e índices 
vem sendo desenvolvidos para a estimativa do risco de contami-
nação da água por pesticidas (REICHENBERGER et al., 2007).

Apesar dos indicadores de risco carecerem da amplitude 
e do caráter mecanístico dos modelos baseados em processos, 
os primeiros são ferramentas úteis na gestão agrícola e ambien-
tal, permitindo o estabelecimento de rankings ambientais de 
pesticidas, a estimativa da vulnerabilidade ambiental de sítios, 
e a identificação de medidas para a redução do risco de con-
taminação (FERREIRA et al., 2010, FINIZIO; CALLIERA; 
VIGHI, 2001;). 

Embora existam alguns indicadores de risco de con-
taminação da água por pesticidas na literatura, eles não são 
integrados, e diferem no que diz respeito à finalidade, à escala 
espacial, ao compartimento ambiental, ao grupo-alvo e ao grau 
de integração dos processos (REUSS, 2002). Eles variam desde 
índices complexos (p.ex., KOOKANA; CORRELL; MILLER,  
2005) a indicadores mais simples, porém amplamente utilizados 
(p. ex, GUSTAFSON, 1989).

Entretanto, há uma falta de indicadores integrados e uma 
necessidade urgente de ferramentas práticas de avaliação de risco 
de contaminação da água por pesticidas (PERES et al., 2005). 

Do ponto de vista conceitual, o risco de contaminação 
da água, associado a uma probabilidade de ocorrência, é definido 

como o produto do potencial de contaminação da substância 
ou principio ativo pela vulnerabilidade do sítio (URICCHIO; 
GIORDANO; LOPEZ, 2004). 

O primeiro é função do potencial de dano do produto 
aos sistemas biológicos e à exposição potencial dos grupos
-alvo, e o segundo indica o grau de sensibilidade intrínseca 
do sistema natural à contaminação. Nesse aspecto, o grau de 
sorção do pesticida pelo solo ou sedimento, seja pelas forças 
de van der Waals, seja pelas ligações químicas ou pela partição 
orgânica, é um importante processo que determinará a fixação 
do pesticida ou sua movimentação, por lixiviação ou pelo es-
coamento superficial (HORNSBY; WAUCHOPE; HERNER, 
1996; SCHNOOR, 2014). 

A vulnerabilidade do sistema natural aos pesticidas é, 
em geral, independente do tempo. O potencial de contaminação, 
por sua vez, é não homogêneo e tempo-dependente (HORNSBY; 
WAUCHOPE; HERNER, 1996). 

Em função das significativas incertezas envolvendo o 
potencial de contaminação e a vulnerabilidade do sítio, o risco, 
que é função dessas duas variáveis aleatórias, é também aleatório 
(CHAVES, 2010). Essa aleatoriedade pode, por sua vez, dificultar 
o processo de ranking e o zoneamento do risco de pesticidas 
em campo (FINIZIO; CALLIERA; VIGHI, 2001). 

De forma a lidar com essa complexidade, alguns autores 
desenvolveram sistemas de apoio à decisão para a avaliação do 
risco de pesticidas baseados em lógica difusa (p. ex., URICCHIO; 
GIORDANO; LOPEZ, 2004). Entretanto, esses métodos de-
pendem fortemente da experiência de especialistas, diminuindo 
a objetividade da análise (KOSKO, 1997).  

Considerando esses aspectos, o objetivo deste trabalho 
foi desenvolver e apresentar um índice integrado de avaliação de 
risco de contaminação da água por pesticidas, que fosse tecni-
camente robusto e que permitisse sua fácil utilização nas glebas 
e bacias. Em seguida, buscou-se validar o índice em condições 
reais de campo, através de um monitoramento detalhado de seu 
movimento numa vertente. 

MATERIAL E MÉTODOS

Critérios de Desenvolvimento do Índice 

O índice proposto, denominado Avaliação do Risco de 
Contaminação da Água por Pesticidas (ARCA), visa estimar o 
risco de contaminação da água decorrente do uso de pesticidas, 
em uma gleba ou bacia hidrográfica. Uma vez calculado o risco 
de contaminação, o índice permite que seja analisada a efetividade 
de alternativas para sua redução. 

Os critérios e diretrizes que nortearam o desenvolvi-
mento do índice foram: i) a integração dos diferentes processos 
físicos e bióticos, ii) a relevância dos indicadores e parâmetros, 
iii) a robustez, e iv) a disponibilidade de dados(CHAVES; ALI-
PAZ, 2007; OECD, 2003). 

A seleção dos indicadores e parâmetros do índice in-
corporou também aspectos reais de aplicabilidade do modelo 
no campo, tais como a disponibilidade de informações sobre 
propriedades físico-químicas dos pesticidas, e sobre as condições 
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ambientais locais, como a topografia, a pedologia, e o tipo de 
manejo do solo. 

Estimativa do Risco de Contaminação da Água por 
Pesticidas

No índice proposto, a estimativa do risco de conta-
minação da água por pesticidas aplicados na lavoura ou bacia 
seguiu a recomendação de Hornsby, Wauchope e Herner (1996) 
e Uricchio, Giordano e Lopez (2004), ou seja, o risco (R) de 
contaminação sendo função de dois indicadores: o potencial de 
contaminação do pesticida (Pc)e a vulnerabilidade ambiental do 
sítio (V), ou seja: 

R = V ∙ Pc                                                     (1)

A etapa seguinte foi a seleção dos parâmetros e os 
respectivos pesos, que pudessem definir matematicamente os 
dois indicadores de risco, acima. A estrutura usada para isso 
foi uma variação daquela proposta por Uricchio, Giordano e 
Lopez (2004), ou seja: 

I =  ∏ vi pi
n
i=1    

 

                         (2)

onde: I = valor do indicador; vi = valor do parâmetro i do 
indicador; e pi = peso do parâmetro i. 

 No presente estudo, e seguindo o princípio da entropia 
máxima (CHAVES; NEARING, 1991; JAYNES, 1957;), tomou-
se o mesmo peso para todos os parâmetros dos indicadores 
(pi=1,0), pois não se sabia, a priori, qual deles seria o mais ou 
o menos importante na definição algébrica do indicador. Essa 
suposição, por sua vez, tende a reduzir a incerteza na estimativa 
do indicador (CHAVES; ALIPAZ, 2007).

Potencial de Contaminação do Pesticida (Pc)
Para este indicador, buscou-se identificar os parâmetros 

que pudessem explicar o processo de contaminação da água de 
maneira integrada, considerando-se ambos os compartimentos 
hídricos ao mesmo tempo (águas superficiais e subterrâneas), 
bem como o grau de exposição dos grupos-alvo relevantes (o 
homem e a itciofauna). 

Nesse sentido, e após serem seguidos os critérios de 
seleção de indicadores da OECD (2003), citados anteriormente, 
foram considerados os seguintes parâmetros, todos refletindo 
propriedades intrínsecas e tabeladas dos pesticidas: i) a mobili-
dade do pesticida no ambiente (M), ii) a persistência do pesticida 
no campo (P), e iii) a sua toxicidade para os grupos-alvo (T).

A mobilidade e a persistência refletem o comporta-
mento do pesticida no ambiente (HORNSBY; WAUCHOPE; 
HERNER, 1996), e o último indica o seu dano potencial aos 
grupos-alvo selecionados (FALCONER, 2002), sendo os três 
complementares entre si, e cujos parâmetros são disponibiliza-
dos em bancos de dados de agroquímicos on-line, como o da 
IUPAC (2014).

No caso da mobilidade do pesticida, o parâmetro se-
lecionado foi o coeficiente de sorção do pesticida pela matéria 
orgânica do solo (Koc), o qual é inversamente proporcional à 
mobilidade do composto no ambiente (HORNSBY; WAUCHO-

PE; HERNER, 1996). O Koc é uma propriedade intrínseca dos 
pesticidas, distinta do coeficiente de sorção pela argila (Kf), que 
é simplesmente a razão entre a concentração do pesticida nas 
partículas e aquela presente na solução (HADERLEIN; WEIS-
SMAHR; SCHWARZENBACH, 1996), esta última dependente 
das variáveis ambientais. 

No caso da persistência do pesticida no ambiente, o 
parâmetro selecionado para estimá-la foi a sua meia vida no 
campo (t1/2), já que a primeira é diretamente proporcional à 
segunda (HORNSBY; WAUCHOPE; HERNER, 1996). Este 
parâmetro, por sua vez,é tabelado para a maioria dos pesticidas. 

Já no caso da toxicidade, dois grupos-alvo sensíveis 
foram selecionados: i) o homem e ii) a ictiofauna. A expressão 
algébrica integrada para a toxicidade do índice ARCA seguiu a 
expressão dedano, sugerida por Falconer (2002):  

D =  ∑ ∑ qj
 n

 j

m

  i   
dij 

 

(3)

onde: D = dano associado aos pesticidas; i = ingrediente ativo 
(1 a m); j = espécies de indicadores (1 a n); qj = peso da espécie 
de indicador (j); e dij = dano à espécie de indicador j causado 
pelo ingrediente ativo i. 

 Nesse sentido, os parâmetros de toxicidade que, ao 
mesmo, explicam tanto os danos ao homem como à ictiofauna,e 
estão disponíveis em bases de dados de pesticidas, são a dose 
cumulativa aceitável (DAH), e a dose letal para 50% dos peixes, 
respectivamente (LD50). 

 Seguindo novamente o princípio da entropia máxima 
(JAYNES, 1957), os pesos dos parâmetros de toxicidade do índice 
foram tomados como sendo iguais a 1,0, semelhantemente ao 
recomendado por Chaves e Alipaz (2007) para indicadores de 
sustentabilidade de bacias. 

Vulnerabilidade Ambiental (V)
A vulnerabilidade ambiental está relacionada ao grau 

de sensibilidade intrínseca do sistema natural ao contaminante 
(US-EPA, 1985). Nesse sentido, após serem observados os cri-
térios de seleção de indicadores da OECD (2003) (relevância, 
robustez, e disponibilidade), foram selecionados parâmetros que 
representassem a dinâmica do pesticida em direção aos compar-
timentos hídricos analisados (águas superficiais e subterrâneas), 
e que fossem, ao mesmo tempo, de fácil obtenção a campo. 

Dessa forma, três parâmetros ambientais foram consi-
derados para explicar a vulnerabilidade intrínsica do meio aos 
pesticidas: i) o teor de argila do solo da gleba, ii) a distância do 
centroide da gleba ao curso d’água mais próximo, e iii) o tipo 
de manejo do solo praticado na gleba. 

No caso do teor de argila do solo, Cox et al. (1997) 
indicaram que existe uma correlação positiva entre este e o 
coeficiente de adsorção do pesticida pelas partículas do solo 
(Figura 1). 

Apesar de o teor de matéria orgânica do solo também 
contribuir para o processo de adsorção do pesticida, esse é mais 
dependente do tipo de uso e manejo empregado, fator que será 
considerado explicitamente, adiante. 

Já no caso da distância da gleba aos compartimentos 
hídricos, esta já havia sido reconhecida por Carter (2000) como 

 .

 ,

 ,
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sendo inversamente proporcional ao potencial de lixiviação e ao 
transporte superficial do pesticida, via escoamento.

Visando facilitar a estimativa da vulnerabilidade deste 
componente topográfico, utilizou-se o modelo de Freeze e  
Cherry (1979), que relaciona a distância ao rio (compartimen-
to superficial) à distância ao lençol freático (compartimento 
subterrâneo), dado graficamente pela figura 2, e analiticamente 
pela equação (4).

(4)

onde: h (m)= altura do lençol freático acima de uma superfície 
impermeável; r (m ano-1) = taxa de recarga da água subterrânea; 
Ta (m

2 ano-1) = transmissividade do aquífero; a (m) = distância 
do rio ao divisor de água da bacia; e x (m) = distância do ponto 
de interesse p ao rio mais próximo. 

A partir da figura 2 e da equação (4), verifica-se que a 
superfície freática é uma réplica atenuada da superfície topo-
gráfica. Consequentemente, a distância do ponto de interesse 
ao rio (x) pode ser usada como um indicador da profundidade 
do lençol freático (d), que é mais difícil de ser obtida no campo. 
Nesse sentido, a distância ao rio foi selecionada como o parâ-
metro fisiográfico da vulnerabilidade ambiental. 

No caso do indicador de manejo do solo, sabe-se 
que quanto maior o volume de restos de cultura sobre o solo, 
menor será o escoamento superficial e a erosão, responsáveis 

pelo transporte dos pesticidas em direção aos cursos d’água 
(GEBHART et al., 1985). 

Dessa forma, os restos de cultura contribuem para 
a redução dos riscos de contaminação da água por pesticidas 
(HALL; MUMMA; WATTS, 1991), e os macro-poros de lavouras 
de plantio direto, que poderiam aumentar o risco de lixiviação, 
são geralmente revestidos de compostos orgânicos, que tendem 
a reter os pesticidas (HOLLAND, 2004). 

Portanto, a vulnerabilidade ambiental em relação ao 
manejo do solo foi tomada como sendo inversamente propor-
cional à quantidade de restos de cultura sobre o solo, que é 
função do tipo de manejo do solo empregado na gleba (COGO; 
LEVIEN; SCHWARZ, 2003). 

Estrutura Algébrica e Estimativa dos Indicadores 
e do Risco do Índice ARCA

Visando relacionar algebricamente os parâmetros, 
indicadores e o risco de contaminação, foram feitas análises 
de sensibilidade (McCUEN, 1973) nos parâmetros, usando-se 
dados de campo de cinco glebas agrícolas do Distrito Federal. 

Nesse sentido, foram testadas cinco situações reais 
de aplicação do índice, envolvendo diferentes combinações de 
pesticidas, topografias, solos e tipos de manejo do solo.

Assim, após a identificação de potenciais estruturas 
algébricas para os indicadores, e suas respectivas análises de 
sensibilidade, aquelas que apresentaram o melhor balanceamento 
matemático (CHAVEZ; ALIPAZ, 2007), e alta sensibilidade 
relativa (CHAVES, 1991), foram selecionadas.

Potencial de Contaminação
No caso do potencial de contaminação dos pesticidas 

(Pc ), buscaram-se funções algébricas que pudessem linearizar as 
relações matemáticas existentes entre os diferentes parâmetros 
do indicador e as suas propriedades intrínsicas (Tabela 1). 

Para tanto, 36 pesticidas largamente utilizados nas 
lavouras brasileiras foram selecionados, e suas propriedades 
ambientais e toxicológicas foram levantadas na base de dados 
da IUPAC (2014) (Tabela 1). 

Assim, o potencial de contaminação (Pc) foi determi-
nado seguindo a estrutura algébrica recomendada por Uricchio, 
Giordano e Lopez (2004) (equação 2), usando os parâmetros de 
mobilidade (Koc), persistência (t1/2) e toxicidade (LD50 e DAH), 
previamente linearizados através da função logarítmica. 

Posteriormente, a partir dos valores mínimos e máxi-
mos calculados de Pc para os produtos da tabela 1, três níveis 
de mesma amplitude foram estabelecidos para o indicador 
(alto, médio e baixo), de forma que três escores pudessem ser 
atribuídos à Pc. 

 No caso de haver mais de um pesticida na lavoura, o 
potencial de contaminação do conjunto de produtos é dado 
pelo valor daquele cujo valor de Pc foi máximo. Esta suposi-
çãoresulta do conhecimento incompleto do efeito combinado 
de vários produtos em relação ao homem e ao meio ambiente 
(KONSTANTINOU, 2007), atendendo-se, assim, ao Princípio 
da Precaução (EUROPEAN UNION, 2000). 

 

Figura 1 - Relação entre o conteúdo de argila do solo e o coeficiente 
de adsorção de pesticidas (Kf). Adaptado de Cox et al. (1997)
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Figura 2 - Seção transversal hipotética de um terreno, mostrando 
as relações entre a distância de um ponto p ao rio e ao lençol 

freático. Adaptado de Freeze e Cherry (1979)
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Vulnerabilidade Ambiental (V)
No caso da vulnerabilidade ambiental, foram também 

definidos três níveis e escores, de forma que eles cobrissem o 
amplo espectro fisiográfico, pedológico e de manejo do solo 
das áreas de lavouras brasileiras. 

Nesse sentido, para a estimativa do comprimento médio 

das vertentes das bacias utilizou-sea seguinte equação (CHOW; 
MAIDMENT; MAYS,  1988): 

            , (5)

onde: Lm (m)=comprimento médio das vertentes das bacias; e 
Dd (m-1) = densidade de drenagem das bacias. 

Assim, a partir de um modelo digital de terreno das 
principais bacias agrícolas brasileiras e da sua respectiva rede 
de drenagem, ambos em escala de 1: 250 mil, obteve-se no SIG, 
por meio da equação (5), um comprimento médio de vertentes 
de 1.650 m, e um desvio padrão de 500 m. 

As faixas do parâmetro fisiográfico (L) do indicador de 
vulnerabilidade foram definidos da seguinte maneira: o limite 
superior da faixa intermediária do parâmetro foi duas vezes o 
desvio-padrão do comprimento das vertentes estudadas (1.000 
m), e o valor inferior da faixa foi a metade daquele (250 m).

Semelhantemente, para o parâmetro conteúdo de argila 
do solo (C), foram definidos três níveis de amplitude semelhan-
tes(<30%, 30-60%, e >60%), seguindo o modelo de Cox et al. 
(1997), indicado pela figura 1, de tal sorte que o grau de sorção 
do pesticida no solo pudesse ser obtida facilmente através de 
análises físicas do solo das glebas. 

Já para tipo de manejo do solo (S), foram selecionadas 
três situações tipicamente encontradas nas lavouras brasileiras: 
i) o preparo convencional do solo, ii) o cultivo reduzido, e iii) 
o plantio-direto na palha (EMBRAPA, 2014). Nesse sentido, 
três níveis e três escores de vulnerabilidade foram associados 
aos três tipos de manejo acima, inversamente proporcionais ao 
percentual de cobertura do solo. 

Verificação e Validação do Índice ARCA

 Validação nada mais é do que a adequação das predi-
ções do modelo aos resultados observados, apoiada por relações 
física e matematicamente coerentes (LEGATES; McCABE JR., 
1999; RYKIEL, 1996). 

 Assim, visando validar e verificar o índice ARCA, 
um estudo experimental foi conduzido numa gleba de soja de 
225ha, situada na cabeceira da bacia hidrográfica do ribeirão 
Pipiripau, na divisa entre Goiás e o Distrito Federal (Figura 3), 
cujo centroide tem as coordenadas 15º28’45” S e 47º28’45” W. 

A área de estudo apresenta um clima do tipo Cwa de 
Köppen, com precipitação média anual de 1.340 mm, concen-
trada nos meses de verão, e temperatura média anual de 21ºC. 

O córrego Pipiripau apresenta, em seu exutório, uma 
vazão média anual de 2,3 m3/s (CHAVES; PIAU, 2008), sendo 
enquadrado como Classe 2 pela Res. CONAMA No. 357/05 
(SEINFRA-DF, 2005). 

A altitude média da gleba estudada é de 1.140 m, e a 
vertente, topograficamente retilínea, apresenta um comprimento 
de 1.300m e declividade média de 4,6%. 

O escoamento superficial e a água lixiviada no perfil 
do solo foram coletados em cinco pontos ao longo de um tran-
secto da vertente, com duas repetições, seguindo o gradiente 
topográfico, sendo três pontos situados no interior da lavoura, 
a uma distância de 250 m (P3), 750 m (P2) e 1.250 m (P1) do 

Produto Kocml g-1 t1/2dias DL50 
mg l-1 

DAH 
mg kg-1d-1 

2,4 D 56 10 100,00 0,05 

Abamectina 5.638 10 3,6E-4 0,00 

Atrazina 100 29 4,50 0,02 

Azoxistrobina 482 70 0,47 0,20 

Bentazona 51 13 100,00 0,10 

Bifentrina 236.610 26 2,0E-4 0,02 

Carfentrazona-etílica 866 1 1,60 0,03 

Ciproconazol 309 142 19,00 0,02 

Clorothalonil 850 22 0,04 0,02 

Clorpirifós 8.151 21 1,3E-4 0,01 

Crorimuron etílico 106 28 1.000,00 0,02 

Diflubenzurom 4.620 3 0,13 0,01 
Fenoxaprope-P 

etílico 11.354 2 0,19 0,01 

Fluazifope 3.394 8 1,31 0,01 

Fomesafen 50 86 170,00 0,00 

Glifosato 21.699 12 38,00 0,30 

Hidr. de Fentina 3.104 26 0,05 0,00 

Imidacloprido 225 174 211,00 0,06 

Iprodione 373 84 3,70 0,06 

Lactofem 10.000 4 0,10 0,00 

L-Cialotrina 157.000 25 2,0E-4 0,01 

Lufenuron 41.182 16 29,00 0,02 

Mancozebe 998 18 0,07 0,05 

Metalaxil-M 660 39 100,00 0,08 
Metiram / 

Piraclostrobina 500.000 7 0,33 0,03 

Metribuzin 38 11 74,60 0,01 

Nicosulfurom 21 19 65,70 0,90 

Óxido cuproso 12.000 365 0,21 0,15 

Oxitetraciclina 102.600 70 116,00 0,03 

Paraquat 1.000.000 3.000 19,00 0,00 

Permetrina 100.000 42 0,01 0,05 

Picoxystrobina 898 20 0,08 0,04 

Piraclostrobina 11.000 32 0,01 0,03 

Profenofós 2.016 7 0,08 0,03 

Tebuconazol 769 55 4,40 0,03 
Tiofanato metílico 207 1 11,00 0,08 

 

Tabela 1 - Pesticidas utilizados na estimativa do potencial 
de contaminação do modelo ARCA, e suas respectivas 

propriedades 

Fonte: IUPAC (2014).

Lm = 1/2 Dd 
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rio, um ponto na área de várzea, a 100 m do rio (PV),e outro 
no próprio rio (PR) (Figura 4).

Os solos ocorrentes na vertente são o Latossolo ver-
melho-amarelo (textura média), na área de lavoura, e Gleissolo 
(textura média), na área de várzea. Suas propriedades são apre-
sentadas na tabela 2.  

Tabela 2 - Propriedades do solo (0-25 cm) nos pontos de coleta 
da vertente estudada

 A gleba, objeto do estudo, vinha sendo continuamente 
utilizada com lavoura de soja (Glycine max) em rotação com 
milho (Zea mays), ambos sob sequeiro, desde 1991. A lavoura 
estudada foi a de soja (safra 2012-2013), em plantio direto após 
milho, usando sementes Pioneer 98-4-30 (RoundupReady®), 
tendo sido feitas três aplicações de glifosato (Roundup® WG), 
antes e após o plantio da cultura (Tabela 3).

Tabela 3 - Aplicações de glifosato (pó molhável) na lavoura de 
soja, durante o período de estudo

Foram realizadas três campanhas de amostragem de 
glifosato nos quatro pontos ao longo da vertente (com garrafas 
de Gerlach, instaladas rente ao solo), e no rio (com amostrador 
DH-48), com duas repetições cada, todas no período imedia-
tamente após a primeira chuva, seguida de uma aplicação de 
glifosato, ou seja, a 2, 30 e 60 dias após a data do plantio. 

Para a coleta do material lixiviado a 50 cm de pro-
fundidade, foi utilizado um amostrador de umidade do solo 
de cápsula porosa, marca Eijkelkamp, modelo 1201-AS, com 
bomba de sucção, em furos de 50 cm de profundidade, vizinhos 
às caixas de Gerlagh, com duas repetições por ponto amostral.

A precipitação diária foi coletada durante o período de 
estudo, em um pluviômetro instalado junto à lavoura. 

Como não havia outras lavouras a montante dos dois 
pontos amostrados no curso d’água, e considerando a limitada 
meia-vida do glifosato, se supôs que as concentrações obser-

 

Figura 3 - Localização da área de estudo, na cabeceira da bacia do rib. Pipiripau (GO)

Figura 4 - Seção transversal da vertente estudada, com os pontos 
de coleta

Variável Ponto de Amostragem 
P1 P2 P3 PV 

Argila (g kg-1) 200,0 175,0 150,0 350,0 
Silte (g kg-1) 25,0 100,0 150,0 400,0 
Areia (g kg-1) 775,0 725,0 700,0 250,0 

pH (H2O) 6,0 6,2 6,3 4,9 
P (ppm) 97,4 12,7 25,0 12,1 
K (ppm) 0,3 0,2 0,3 0,1 
Ca (ppm) 2,6 3,9 3,8 0,5 

Sat.Bases (%) 47,0 59,0 58,0 7,0 
CTC (ppm) 7,0 8,0 8,0 11,0 

M.O. (g kg-1) 24,6 35,3 34,1 42,8 
 

Data Estágio 
cultural 

Dose Concent. 
da Calda 

kg ha-1 (mg L-1) 
25/10/2012 Pré-plantio 2,5 562,5 
14/11/2012 Pré-plantio 1,5 337,5 
11/12/2012 Pós-plantio 1,0 225,0 
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vadas no ribeirão Pipiripau fossem oriundas apenas da área da 
lavoura estudada. 

As amostras coletadas, após o devido acondicionamento 
e refrigeração, foram enviadas ao laboratório, para análise do 
glifosato. 

A concentração de glifosato em solução nas amostras 
foi obtida através da cromatografia de troca iônica (US-EPA, 
1993), com nível de quantificação de 0,005 mg L-1. 

Um teste de outliers, usando o método de Grubbs 
(1969), foi aplicado às amostras analisadas, e as médias obtidas 
(em relação à posição na vertente e aos períodos de amostragem) 
foram classificadas de acordo com o teste de comparação múl-
tipla de Duncan (1955), usando o pacote estatístico Assistat®, 
versão 7.6 (SILVA, 2012). 

A validação do índice ARCA foi feita da seguinte 
maneira: i) as concentrações de glifosato observadas na água 
do ribeirão Pipiripau (PR) foram usadas para enquadrá-lo nas 
classes de qualidade de água estabelecidas pela Res. CONAMA 
No. 357/05 (Tabela 4); ii) o risco de contaminação da água por 
glifosato foi estimado pelo índice ARCA usando as informações 
do estudo, sendo o risco inversamente proporcional ao nível 
de qualidade  da água (Tabela 4); e iii) o nível de qualidade da 
água das classes do CONAMA, resultante das concentrações 
observadas, foi então comparado com o risco de contaminação 
estimado pelo índice ARCA. Lilly e Kay (2004) fizeram uma 
comparação semelhante, relacionando risco de contaminação 
e qualidade da água na Escócia.

Tabela 4 - Classes de enquadramento da Res. CONAMA No. 
357/05 em relação às concentrações de glifosato em águas 

doces, e os respectivos níveis de qualidade

Assim, se o nível de qualidade de água observado no 
ribeirão Pipiripau coincidisse com o nível de risco de contami-
nação da água por glifosato, calculado pelo índice ARCA (Tabela 
4), este seria validado para as condições do presente estudo, e 
vice-versa. A probabilidade de isso ocorrer aleatoriamente era 
de apenas 33%.

Adicionalmente, buscou-se verificar no campo o com-
portamento de três dos seis parâmetros do índice ARCA, 
correlacionando-se as concentrações de glifosato nas amostras 
de escoamento superficial da área de lavoura (vertente) com:

o percentual de argila do solo no ponto; 
a distância horizontal do ponto de coleta e o ribeirão; e 
o tempo decorrido desde o plantio. 
Dessa forma, se os três parâmetros acima apresentassem 

uma significativa correlação negativa com a concentração obser-
vada do glifosato, conforme previsto pelo índice, isso seria uma 
indicação que ele foi verificado (RYKIEL,  1996), e vice-versa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Potencial de Contaminação

No índice ARCA, o potencial de contaminação de um 
pesticida foi estimado como sendo o seguinte produto: 

                                                   (6)

onde: Pc=potencial de contaminação do pesticida; M=mobili-
dade do pesticida no ambiente; P=persistência do pesticida no 
ambiente; e T=toxicidade do pesticida aos grupos-alvo. 

A equação (6) permite que distintos pesticidas sejam 
ranqueados de acordo com seu potencial de contaminação, 
servindo para identificar aqueles que apresentam maior perigo 
para o homem e para o meio ambiente. 

A mobilidade do pesticida no ambiente (M) é dada 
pela seguinte equação:

                    (7)

onde: M = mobilidade do pesticida no ambiente e Koc (mg L-1) 
=coeficiente de sorção do pesticida pela matéria orgânica do 
solo, intrínseco ao produto. 

A persistência do pesticida no ambiente, por sua vez, 
é estimada pela seguinte equação: 

                      (8)

onde: P = persistência do pesticida no ambiente e t1/2 (dias) = 
meia-vida do pesticida no campo. 

Já a toxicidade do pesticida é dada pela média aritmética 
entre as toxicidades humana e da itciofauna, ou seja: 

T = (LD50 + DAH) / 2 ,                                    (9)

onde: T =toxicidade do pesticida aos dois grupos-alvo; LD50 
(mg L-1) =  concentração letal aguda (96h) de peixes; e DAH 
(mg kg-1 dia-1) = dose aceitável diária humana, ambas tabeladas.

Os pesos iguais dos dois parâmetros da equação (9) 
decorrem do fato de que tanto o homem como a ictiofauna são 
igualmente importantes e vulneráveis. 

A tabela 5 apresenta os valores, os níveis e os escores 
do indicador Pc , calculados pela equação (6), a partir dos da-
dos da Tabela 1, para os cinco estudos de caso analisados no 
Distrito Federal.

Tabela 5 - Valores, níveis e escores do potencial de 
contaminação, Pc

Enquadramento 
CONAMA 

Glifosato        
(mg L-1) 

Nível de 
Qualidade 

Risco de 
Contam. 

Classes 1& 2 < 0,065 Alto Baixo 
Classe 3 0,065 a 0,280 Médio Médio 
Classe 4 > 0,280 Baixo Alto 

 

Pot. de Cont. (Pc) Nível Escore 
0,00 – 0,83 Baixo 1 
0,84 – 1,65 Médio 2 
1,66 – 2,50 Alto 3 

 

 M = 1 / log10 (Koc)                    

P = log10(t1/2)                         , 

, 

Pc = M ∙ P ∙ T   ,
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Vulnerabilidade Ambiental

No índice ARCA, a vulnerabilidade ambiental à con-
taminação por pesticidas foi estimada pela seguinte equação: 

V = C ∙ L ∙ S  ,                                           (10)

onde: V= vulnerabilidade ambiental; C= parâmetro de textura 
do solo; L =parâmetro de distância da lavoura ao rio; e S =pa-
râmetro de manejo do solo. 

A tabela 6 apresenta os intervalos, as classes de vulnera-
bilidade e os respectivos escores dos parâmetros da equação (11).

 
Tabela 6 -  Intervalos, níveis e escores dos parâmetros de 

vulnerabilidade ambiental

A partir da estimativa dos parâmetros C, L e S acima 
(Tabela 6), e do produto dos seus respectivos escores (equação 
10), a vulnerabilidade ambiental do sítio é classificada de acordo 
com a tabela 7.

Tabela 7 - Valores, níveis e escores de vulnerabilidade 
ambiental

 Tanto Pc (equação 6) como V (equação 10) são pro-
dutos de parâmetros, semelhantemente à equação do risco (1), 
mantendo-se a linearidade e a coerência algébrica, e atenden-
doà estrutura sugerida por Uricchio, Giordano e Lopez (2004) 
(equação 2). 

Risco de Contaminação

O risco de contaminação R, é obtido através do pro-
duto dos escores de Pc e de V (Tabelas 5 e 7, respectivamente). 
Semelhantemente aos dois indicadores, R apresenta três níveis, 
de acordo com a tabela 8. 

Verificação e Validação do Índice

Risco de Contaminação do Glifosato
A tabela 9 apresenta os valores dos parâmetros,níveis 

dos indicadores e do risco de contaminação da água por pestici-
das, calculados pelo índice ARCA para a gleba de soja estudada. 

Tabela 9 - Valores dos parâmetros e níveis dos indicadores e do 
risco de contaminação da água por pesticidas, calculadas pelo 

índice ARCA para a gleba estudada

1Coeficiente de sorção do pesticida pela matéria orgânica do solo (mgL-1); 
2 Meia vida de campo do pesticida (dias); 3 Concentração letal (96h) aguda de 
peixes (mgL-1); 4 Dose aceitável diária humana (mg kg-1dia-1).

Fonte: IUPAC (2014)

De acordo com a tabela 9, o potencial de contaminação 
do glifosato, estimado pelo índice ARCA, foi baixo (escore 1), a 
vulnerabilidade ambiental da gleba foi média (escore 2), resultando 
num baixo risco (escore 2) de contaminação da água por pesticidas. 

Concentrações de Glifosato Observadas
A precipitação acumulada na gleba durante o período 

de estudo foi de 531 mm, representando 70% da média histó-
rica para o período. Talvez por isso, não foi possível coletar o 
lixiviado do solo a 50 cm de profundidade, em função de sua 
baixa umidade e da alta retenção de água pela matriz do solo. 
Portanto, apenas amostras de escoamento superficial e da água 
do ribeirão foram obtidas e analisadas no estudo.

A tabela 10 apresenta as concentrações médias de 
glifosato coletadas no escoamento superficial da vertente e na 
água do ribeirão Pipiripau, nos diferentes pontos e períodos 
de amostragem. 

Tabela 10 - Valores médios (N=2) da concentração de Gli-
fosato (mg L-1) no escoamento superficial e no ribeirão, por ponto 
e por período de amostragem, e a respectiva classe de Duncan1

Parâm. Descrição Intervalo Nível Escore 

C Conteúdo de 
argila do solo 

> 60% Baixo 1 
30-60% Médio 2 
< 30% Alto 3 

L 
Distância ao 
curso d’água 
mais próximo 

> 1.000 m Baixo 1 
250-1.000 m Médio 2 
<250 m Alto 3 

S 
Sistema de 
manejo do 
solo 

Plantio direto Baixo 1 
Cultivo reduz. Médio 2 
Prep. conv. Alto 3 

 

Vulnerab.(V) Nível Escore 

1 - 3 Baixa 1 
4 - 9 Média 2 

12 - 27 Alta 3 
 

Risco (R) Nível 
1 - 2 Baixo 
3 - 4 Médio 
6 - 9 Alto 

 

Tabela 8 - Valores e níveis do risco de contaminação da água 
por pesticidas

Indicador 
/ Índice Parâmetro Valor Escore Nível 

Pot. 
Cont. 
(Pc) 

Koc1 21.699,0 

1 Baixo t1/22 12,0 
LD503 38,0 
DAH4 0,3 

Vuln. 
Amb. (V) 

% Argila 17,5 
2 Médio D. rio (m) 750,0 

Manejo Pl. Dir. 
Risco (R) - - 2 Baixo 
 

Ponto 
Tempo após plantio 

Média 
2 dias 30 dias 60 dias 

P1 1,40ab 0,01 c 0,13 b 0,51 a 
P2 1,89ab 0,54 a 0,22 a 0,89 a 
P3 3,60 a 0,05 b 0,13 b 1,26 a 
PV 0,01 b 0,01 c 0,01 c 0,01 a 
PR 0,03 b 0,01 c 0,01 c 0,02 a 

 
1Letras diferentes numa mesma coluna indicam que houve diferença significati-
va entre as médias, a 95% de probabilidade
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A tabela 10 indica que, apesar de ter havido diferen-
ças significativas nas concentrações nos diferentes pontos 
de amostragem, em cada período, onde as concentrações da 
lavoura foram superiores àquelas da várzea e do ribeirão, não 
houve diferenças nos cinco pontos quando as médias dos três 
períodos foram consideradas.

Tendo em vista que a concentração do glifosato en-
contrada na água do ribeirão Pipiripau não ultrapassou o valor 
de 0,065 mg L-1 (alta qualidade, de acordo com a Tabela 4), este 
resultado está de acordo com o nível de risco previsto pelo 
modelo ARCA (Tabela 9). 

As concentrações de glifosato observadas no ribeirão 
Pipiripau (0,01-0,03 mg L-1) foram inferiores aos valores obti-
dos por Silva, Peralba e Mattos (2003) (0,5-0,7 mg L-1)para um 
córrego no Rio Grande do Sul. Entretanto, considerando que 
o ponto de amostragem desses autores se localizava a jusante 
de várias lavouras, pode ter havido um efeito cumulativo. No 
presente estudo, isto foi improvável, pois a gleba analisada era 
a única área agrícola a montante dos pontos amostrados. 

Por outro lado, os valores médios de concentração no 
escoamento superficial na vertente, nos três períodos analisa-
dos (0,51-1,26 mg L-1) foram próximos àqueles obtidos por 
Queiroz et al. (2008) no escoamento superficial de lisímetros 
experimentais (0,20-0,63 mg L-1).

A figura 5 apresenta a correlação entre a concentração 
média de glifosato no escoamento superficial nos pontos de 
lavoura nos três períodos, e o teor de argila do solo no ponto. 
A figura 6, por sua vez, mostra a correlação da concentração 

do média composto com a distância do ponto amostral ao rio.  
De acordo com as figuras 5 e 6, as concentrações de 

glifosato no escoamento superficial diminuíram com o aumento 
do teor de argila no solo, e com o aumento da distância do ponto 
ao ribeirão, comportamento esse previsto pelos dois parâmetros 
de vulnerabilidade do índice ARCA (Tabela 6). 

O primeiro processo pode ser explicado pela maior 
adsorção do pesticida nos pontos com maior teor de argila 
(HORNSBY; WAUCHOPE; HERNER, 1996), resultando em 
menores concentrações do produto no escoamento. 

Já o segundo processo pode ter decorrido da maior 
saturação de umidade na parte inferior da vertente durante os 
eventos chuvosos, contribuindo para um aumento do volume 
da enxurrada (HEWLLET, 1982) e, consequentemente, para 
um maior transporte do pesticida pelo escoamento, no terço 
inferior da lavoura. 

A figura 7, por sua vez, apresenta um decaimento ex-
ponencial da concentração média de glifosato no escoamento 
superficial na área de lavoura, com o tempo. Este decaimento, 
explicado pelo parâmetro de persistência do índice ARCA, 
ocorreu em função da curta meia-vida de campo do glifosato 
(12 dias), e pelo fato de que as maiores doses do pesticida foram 
aplicadas próximas à data de plantio. 

Figura 7 - Relação entre a concentração de glifosato no escoamento 
superficial da área de lavourae o tempo após o plantio

Dessa forma, as correlações negativas e os bons ajus-
tes obtidos nas figuras 5, 6 e 7 indicam que o comportamento 
ambiental teórico do glifosato, previsto pelo índice ARCA, foi 
observado experimentalmente no campo, verificando assim seus 
componentes (RYKIEL, 1996).

Entretanto, apesar de o índice ARCA ter sido validado e 
verificado experimentalmente no presente trabalho, mais estudos 
com diferentes pesticidas e distintas condições ambientais são 
necessários para validá-lo e verificá-lo de forma mais ampla. 

CONCLUSÕES

Um índice para avaliação risco de contaminação da água 
por pesticidas (ARCA) foi desenvolvido a partir de critérios 
holísticos, de robustez, e disponibilidade de dados, podendo 
ser aplicado em glebas e bacias hidrográficas agrícolas. O risco 
de contaminação é dado pelo produto da vulnerabilidade am-

 

 

Figura 5 - Correlação entre o percentual de argila no solo no ponto 
de amostragem e a concentração de glifosato no escoamento 

superficial no interior da lavoura

Figura 6 - Correlação entre a distância do ponto amostrado ao 
ribeirão e a concentração de glifosato no escoamento superficial 

no interior da área de lavoura
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biental e do potencial de contaminação da água por pesticidas, 
considerando os compartimentos superficiais e subterrâneos e 
dois grupos-alvo: o homem e a ictiofauna. 

A vulnerabilidade ambiental do sítio, por sua vez, é 
estimada pelo produto do teor de argila do solo, distância da 
gleba ao rio mais próximo, e do tipo de manejo do solo praticado. 
Já o potencial de contaminação do pesticida é estimado pelo 
produto dos fatores de mobilidade, persistência e toxicidade 
dos compostos, os quais podem ser obtidos de bases de dados 
on-line. Esse indicador pode ser utilizado para ranquear dife-
rentes pesticidas em função de seu potencial de contaminação, 
facilitando o processo de tomada de decisão. 

Os parâmetros do índice são classificados em três 
diferentes níveis e escores, o que facilita tanto sua estimativa 
por parte de usuários, como o cálculo do abatimento do risco 
de contaminação, a partir da adoção de medidas mitigadoras.

O índice ARCA foi validado e verificado através de um 
estudo realizado numa gleba de soja do Distrito Federal. Nesse 
trabalho, as concentrações de glifosato observadas no ribeirão 
a jusante da gleba, após a aplicação do produto, o enquadra-
ram como Classe 1-2 (alta qualidade) na Res. CONAMA No. 
357/05. Ao mesmo tempo, o risco de contaminação estimado 
pelo índice ARCA foi baixo, o que é uma indicação que ele foi 
validado no presente estudo. 

Além disso, as signiticativas correlações negativas entre 
as concentrações do glifosato no escoamento da vertente estu-
dada estiveram de acordo com o previsto pelos parâmetros do 
índice ARCA, sendo uma indicação de sua verificação. 

Entretanto, considerando o caráter limitado do estudo 
experimental conduzido, recomenda-se que o índice ARCA seja 
validado e verificado em outras situações. 

Em função de sua praticidade e facilidade de uso, o 
índice ARCA já vem sendo utilizado em programas de avaliação 
agro-ambiental de propriedades rurais brasileiras, tais como 
aquele desenvolvido pela EMATER em Minas Gerais.
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RESUMO

Esse artigo é o segundo artigo de uma série que analisa o modelo Muskingum-Cunge-Todini (MCT). No primeiro artigo (Pontes e Collischonn, 2012) é 
feita uma comparação entre os modelos simplificados de propagação de vazão MCT, MCL (Muskingum-Cunge linear) e MCNL (Muskingum-Cunge 
não linear).Além disso, também são realizados testes em um sistema real.No atual artigo é apresentada uma modificação do modelo MCT para considerar 
o fluxo em rios com planície de inundação, onde a velocidade na área alagada é significativamente menor do que a velocidade da água na calha principal, o 
que afeta fortemente a celeridade da onda de cheia. Também foram realizados testes de conservação de volume variando declividade, rugosidade, discretização 
temporal e espacial. Além disso, foi realizada uma análise acerca do valor de ∆x ideal, para evitar problemas de volume ou instabilidade numérica, e acerca 
dos critérios de aplicabilidade descritos por Ponce (1989). O modelo MCT considerando planície de inundação foi comparado com o modelo hidrodinâmico 
HEC-RAS já consagrado na literatura, e um modelo Muskingum-Cunge não linear (Tucci, 2005). Os resultados mostram que o modelo MCT modificado 
para considerar a planície de inundação conserva o volume nos casos de variação de declividade e rugosidade. Com relação aos valores de ∆x, o modelo apre-
senta certa sensibilidade. Valores muito altos de ∆x podem originar erros de vazão de pico e tempo de ocorrência da vazão de pico, além de instabilidade nos 
hidrogramas. Os mesmos problemas podem ser identificados no modelo HEC-RAS quando adotado ∆x altos. Também foi sugerida uma formulação para 
o cálculo do ∆x ideal. Esse novo valor diminui a ocorrência de erros de volume e instabilidade nos hidrogramas. 

Palavras Chave: Conservação de volume. Muskingum-Cunge não linear. Planície de Inundação

ABSTRACT: 

This paper is the second of  two papers in a series which analyzes and improves the Muskingum-Cunge-Todini (MCT) model. In the first paper the simpli-
fied stream flow model and HEC-RAS are compared.  The volume error was analyzed. The current paper presents a modification in the MCT model to 
account for the flow in floodplain rivers, whose velocity in flooded areas is significantly lower than the velocity in the main channel. This paper also shows the 
volume conservation tests and analysis of  DX to avoid volume errors and numerical stability problems. The results show that the improved MCT model is 
conservative regarding volume.

Keywords: Volume conservation. Non-linear Muskingum-Cunge. Floodplain

O modelo Muskingum-Cunge-Todini em rios com planície de inundação

The Muskingum-Cunge-Todini streamflow routing model in floodplain rivers
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INTRODUÇÃO

Os cálculos da propagação de ondas de cheias em 
rios podem ser realizados atualmente de forma relativamente 
simples com o uso de modelos hidrodinâmicos que resolvem 
numericamente as equações de Saint-Venant.

Em geral, os modelos hidrodinâmicos representam muito 
bem os efeitos de amortecimento, translação, efeitos de jusante 
e a planície de inundação, além de propagarem a onda de cheia 
conservando o volume dos hidrogramas e representando bem as 
vazões de pico. Em contrapartida, os modelos hidrodinâmicos 
podem exigir um alto custo computacional, especialmente se o 
modelo necessita ser aplicado um grande número de vezes, ou 
se a simulação é realizada para vários períodos de tempo. Diante 
disso, modelos mais simplificados de propagação de vazão ainda 
têm uma grande importância, uma vez que eles exigem menos 
dados de entrada e, normalmente, são mais eficientes compu-
tacionalmente.Esses modelos visam cada vez mais contemplar 
os efeitos representados por modelos hidrodinâmicos.

Um dos modelos simplificados mais importantes de 
escoamento em rios continua sendo o modelo de Muskingum, 
proposto por McCarthy em 1939 (TUCCI, 2005). Esse modelo 
foi modificado por Cunge, em 1969, para que os seus parâme-
tros K e X variassem no tempo, de acordo com a vazão a ser 
propagada. Essa versão passou a ser conhecida como modelo 
Muskingum-Cunge não linear (MCNL). A versão em que os 
valores de K e X não se alteram ao longo do tempo é conhe-
cida como Muskingum-Cunge linear (MCL) (PONCE, 1989; 
TUCCI, 2005).

O método MCNL apresenta grandes vantagens quando 
a celeridade da onda de cheia varia com a vazão. Isto é especial-
mente importante em rios com planícies de inundação, em que 
a celeridade da onda de cheia é bastante diferente nas condições 
de escoamento contido na calha, ou escoamento que inunda a 
planície. Nestas condições, o modelo MCL não representa tão 
bem as vazões de pico como o modelo MCNL (PERUMAL 
et al., 2001). Tucci (2005) e Silva et al. (2003), por exemplo, 
mostram algumas vantagens da utilização do método MCNL 
no rio Jacuí - RS em escoamentos com planície de inundação.
Entretanto, diversos autores demonstraram que o método MCNL 
pode ter um erro de conservação de massa da ordem de 8% 
a 10% (TANG; SAMUELS, 1999; FAILACHE et al., 2004).

Ao longo dos últimos 20 anos o problema da conser-
vação de volume no modelo MCNL foi analisado por diversos 
autores, que procuraram resolver a questão de diversas formas 
(PERUMAL, 1994a,b; CAPPELAERE, 1997; TODINI, 2007; 
PRICE, 2009). 

Uma das propostas mais simples, e ao mesmo tempo 
mais promissoras, foi desenvolvida por Todini (2007). Este autor 
percebeu uma inconsistência na forma como eram obtidas as 
equações para aplicação do modelo MCNL a partir das equações 
originais de Muskingum-Cunge e desenvolveu uma metodologia 
que contempla a conservação de volume, denominada método 
Muskingum-Cunge-Todini (MCT). 

Pontes e Collischonn (2012) compararam os modelos 
MCT, MCL e duas versões do modelo MCNL em um canal 
hipotético com seção transversal retangular e mostraram que o 

modelo MCT apresentou melhor desempenho em termos de 
conservação de volume. Os autores mostraram que o modelo 
pode representar casos reais satisfatoriamente.

Apesar dos testes realizados em seções retangulares 
surgiu a dúvida acerca da capacidade dos modelos simplificados 
de propagação de vazão conservar volume em rios com planície 
de inundação da mesma forma que modelos hidrodinâmicos 
o fazem.

Existem diversas alternativas para representar tanto o 
fluxo no canal principal como na planície de inundação. Com 
relação à planície de inundação, pode-se usar metodologia de 
seções compostas acoplando isso a modelos hidrodinâmicos ou 
modelos simplificados de propagação de vazão. Outra forma 
consiste no uso de modelos bidimensionais ou tridimensionais 
para representar o escoamento na planície. Além disso, pode-se 
usar um modelo de células acoplado a um modelo unidimensional 
para representação do fluxo na planície do canal.

Alguns trabalhos desenvolvidos nessa última década 
abordam a combinação de modelos diferentes para planície e 
para o canal principal (PAZ, 2010; HORRITTE BATES, 2001; 
PAIVA, 2009).

O presente trabalho, o segundo de uma série de dois 
artigos sobre propagação de vazão utilizando o modelo MCT 
(PONTES; COLLISCHONN, 2012), apresenta uma extensão 
do modelo MCT para considerar o fluxo em rios com planície de 
inundação, onde a velocidade é significativamente menor do que 
a velocidade da água na calha principal, o que afeta fortemente 
a celeridade da onda de cheia. Também são realizados testes de 
conservação de volume para uma ampla faixa de condições, e 
alterando características do rio e opções de discretização espacial 
e temporal. Esse modelo é comparado com o modelo hidrodi-
nâmico HEC-RAS (USACE, 2008) já consagrado na literatura, 
e um modelo Muskingum-Cunge não linear (TUCCI, 2005).

MODELOS HIDRODINâMICOS

Os modelos hidrodinâmicos unidimensionais utilizam 
as equações da conservação de massa e da quantidade de mo-
vimento para representar o escoamento em rios e canais. Essas 
duas equações combinadas formam o sistema de equações 
conhecido como equações de Saint-Venant:

    (1)

 (2)

onde 
A [L²] é a área da seção transversal, Q [L³/T] é a vazão, q [L²/T] 
é a vazão de contribuição lateral, t [T] e x [L] são respectivamen-
te o tempo e a distância longitudinal, g [L/T²] é a aceleração 
da gravidade, [L/L] é a declividade do fundo do rio, [L/L] é a 
declividade da linha de energia e h [L] a profundidade da linha 
d’água, que pode ser dada pela equação a seguir.
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onde n é a rugosidade [L-1/3/T] e R é o raio hidráulico. 
É importante citar que, como o conjunto de equações 

na forma completa é formado por um sistema de equações 
diferenciais de primeira ordem, do tipo hiperbólico, não existe 
uma solução analítica. Sendo assim, é necessária a utilização de 
técnicas numéricas para a resolução das equações.

A técnica numérica mais freqüentemente utilizada é o 
método das diferenças finitas. Este método aproxima as derivadas 
parciais analíticas para derivadas numéricas, e pode ser usado 
em esquemas explícitos ou implícitos.

Quando a estimativa da variável no tempo i+1 é feita a 
partir de resultados da mesma variável no tempo i, o esquema 
é chamado explícito. Nos esquemas implícitos, o cálculo da va-
riável no tempo i+1 não pode ser explicitado, formando assim 
um sistema de equações. 

Vários esquemas numéricos podem ser utilizados para a 
resolução dessas equações. Um dos mais importantes é o esquema 
implícito de quatro pontos de Preissmann (Cunge  et al.,1980), 
utilizado, por exemplo, no modelo HEC-RAS (USACE, 2008). 
Outro método para a resolução das equações de Saint-Venant 
é apresentado por Silva et al. (2003). É chamado de Método 
Explícito Difusivo de Diferenças Finitas.

A partir do desenvolvimento desses métodos de re-
solução de equações diferenciais, uma variedade de programas 
foi desenvolvida utilizando os modelos hidrodinâmicos em 
sua forma completa, como é o caso dos programas HEC-RAS 
(USACE, 2008) e MIKE11 (THOMPSON et al., 2004; ZHANG 
et al., 2008). 

Apesar da facilidade na resolução das equações com-
pletas de Saint-Venant, graças a essas técnicas de resolução e 
ao desenvolvimento desses programas, é importante citar que 
estudos envolvendo modelos hidrodinâmicos requerem atenção 
em alguns aspectos. Um exemplo disso é a questão da melhor 
representatividade do escoamento nas planícies de inundação. 
Pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de melhorar 
a predição de áreas alagadas e entender melhor o escoamento 
nessas planícies (PAZ, 2006). 

MODELOS SIMPLIFICADOS MCL E MCNL

Em 1969, Cunge concluiu que o método de Muskingum 
é equivalente a uma solução numérica da equação hiperbólica 
da onda cinemática (Equação 9). Este autor também concluiu 
que a atenuação da onda de cheia que acontece na propagação 
utilizando a solução numérica da equação de onda cinemática 
é devido à difusão numérica em função do esquema numérico 
de diferenças finitas adotado para representar as derivadas da 
equação 4.

   (4)

Cunge utilizou um esquema numérico de quatro pontos, como 
ilustrado na figura 1, e aproximou as derivadas através das 
equações 5 e 6.

Figura 1 - Esquema numérico de quatro pontos utilizado no método 
Muskingum-Cunge. Os índices i e j representam tempo e espaço 
respectivamente. Q é a vazão, t o eixo tempo e x o eixo espaço

As derivadas são aproximadas da seguinte forma:

(5)
 

 
(6).

Os índices i e j representam tempo e espaço respec-
tivamente. Q é a vazão e os termos ε e  ϑ = 0.5 

 

 são parâmetros 
ponderadores.

Substituindo essas equações5 e 6 na equação 4, obtém-se: 

(7)

(Considerando  ϑ = 0.5 

 

 , ou seja, o esquema numérico centrado).
Após algumas manipulações, pode-se obter a seguinte 

equação:
  

(8)

onde:
   

(9)

   (10)

   (11)

Cunge (1969) sugeriu uma equação para o parâmetro ε, 
onde a difusão numérica seria equivalente à difusão real:

   
(12)

onde B e S0 correspondem a largura do rio [L] e a declividade 
de fundo [L/L], respectivamente.
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Considerando o valor do parâmetro sugerido por Cunge, 
pode-se reescrever as equações 9 a 11 na forma apresentada a 
seguir:

   
(13)

   
(14)

   
(15)

onde C é o número de Courant e D é o coeficiente de difusão, 
dado por: 

    
(16)

   (17)

O parâmetro ε é estimado com base em uma vazão 
de referência. Após a quantificação dessa vazão de referência, 
calcula-se a celeridade, e os outros parâmetros necessários para 
a obtenção do hidrograma de saída.

No modelo Muskingum-Cunge Linear (MCL), essa 
vazão de referência é fixa para todo o período de cálculo. Tucci 
(2005) sugere que a vazão de referência seja aproximadamente 
70% da vazão máxima do hidrograma de entrada no trecho.

No modelo Muskingum-Cunge Não Linear (MCNL), 
a vazão de referência é calculada em cada passo de tempo de 
simulação. Desta forma, ε também varia em cada passo de tempo. 

Diferentes formas de estimar a vazão de referência fo-
ram propostas (FAILLACHE et al., 2004; TANGE; SAMUELS, 
1999; PONCE, 1989).

Dois esquemas para a estimação da vazão de referência 
são mais usuais: (a) o esquema de três pontos explícito – chamado 
aqui de MCNL3 - (equação 18); e (b) o esquema de 4 pontos 
implícito – MCNL4 - (equação 19)

  
(18)

 (19)

O método MCNL4 exige um processo iterativo para 
solução da equação, em função da presença do termo Qi+1 e 
por ser um método implícito. O método MCNL3 é explícito, 
logo não precisa das iterações para encontrar o termo Qi+1. O 
termo c (i,j) é a celeridade [L/T] no tempo i e espaço ou trecho j.

Operacionalmente, o modelo MCNL é aplicado uti-
lizando uma tabela que relaciona a vazão no sub-trecho com 
a celeridade e os parâmetros do modelo. Para cada passo de 
tempo uma vazão de referência é estimada a partir da equação 
18 ou da equação 19, e os valores dos parâmetros são definidos 
de acordo com a relação tabular.

MODELO MUSKINGUM-CUNGE-TODINI 
(MCT)

Todini (2007) detectou dois problemas no método 
MCNL. Um dos problemas está relacionado com a conservação 
de massa ou volume.

No modelo Muskingum-Cunge não linear os parâmetros 
k e ε devem variar em cada passo de tempo e em cada trecho. 
Operacionalmente, essa premissa é obedecida, porém Todini 
percebeu que a variação de k e ε no tempo não acontece na 
concepção matemática dos modelos. Conceitualmente, o modelo 
não linear utiliza o equacionamento inicial do modelo linear, 
gerando problemas de conservação de volume. 

A resolução desse problema consiste em uma nova 
derivação das equações do modelo Muskingum-Cunge assu-
mindo a variação dos parâmetros k e ε no tempo como mostra 
a equação 20.

  (20)

A variável I corresponde às vazões de entrada no siste-
ma. As derivadas na equação 20 são aproximadas por derivadas 
numéricas, resultando na equação 21.

    (21)

Após algumas operações matemáticas, pode-se reescre-
ver as equações 13, 14 e 15 com os parâmetros k e ε variando 
no tempo:

   
(22)

   
(23)

   
(24)

Essa modificação permite a conservação de volume 
dos hidrogramas propagados.

O segundo problema do método MCNL está associado 
às equações de armazenamento. A derivação dessas equações 
permite calcular o armazenamento no tempo t+1 de duas 
formas diferentes:

   
(25)

  (26)

Os resultados obtidos pelas equações 25 e 26 apresentam 
valores de armazenamento S(i+1) diferentes e que não estão de 
acordo com as condições de regime permanente. Todini (2007) 
mostra que a equação 25 não respeita as condições iniciais de 
armazenamento em regime permanente e o armazenamento 
calculado pela equação 26 apresenta valores menores do que 
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Pontes e Collischonn: O modelo Muskingum-Cunge-Todini em rios com planície de inundação

as condições de regime permanente.
Em regime permanente as vazões de entrada e saída 

em um determinado trecho devem ser iguais, sem considerar 
o amortecimento da onda, mas apenas uma translação “k”. O 
armazenamento é calculado pela equação 27

   
(27)

O armazenamento também pode ser calculado pela 
equação 26 baseado no equacionamento inicial do modelo 
Muskingum (KOUSSIS, 2009).

   
(28)

onde A é a área da seção [L²]; ∆x é o trecho ou comprimento 
[L]; Q é a vazão [L³/T], v é a velocidade média na seção [L/T] 
e k é referente à translação da vazão [T].

Em contrapartida, o modelo derivado por Cunge em 
1969 (Todini, 2007; Ponce, 1989) considera que a onda translada 
com uma celeridade “c” e translação “k”, dado por:

   
(29)

Para resolver a inconsistência com o regime perma-
nente deve-se partir da premissa que o modelo Muskingum 
(não linear) respeita essas condições. Todini, então, introduziu 
um parâmetro β, que corresponde à razão entre celeridade e 
velocidade da onda.

Considerando esse novo parâmetro, pode-se reescrever 
as equações 16 e 17 na forma apresentada a seguir:

   (30)
  

  
(31)

Portanto, deve-se reescrever C1, C2 e C3 em função de 
C* e D* para que o modelo MCT conserve volume e respeite a 
condição de armazenamento em regime permanente.

Algoritmo do método MCT
Nesta seção descreve-se um resumo do algoritmo 

computacional referente ao método MCT para nortear a imple-
mentação e otimizar os custos computacionais. É importante 
citar que as equações a seguir são válidas para um canal com 
seção retangular.

Nesse tópico o intervalo temporal foi representado 
pelo índice “i” e o intervalo espacial é representado por “j”.

O primeiro passo do algoritmo é estimar a vazão no 
tempo i+1 do hidrograma de saída. Inicialmente o valor é:

   
(32)

Com essa vazão, calculam-se as vazões de referência 
nos intervalos de tempo i e i+1:

   (33)
   

(34)

Com base nessas vazões de referência, calcula-se os níveis 
(y) de água na seção de jusante nos intervalos de tempo i e i+1:

   
(35)

   (36)
    

(37)

onde y corresponde ao nível de água [L] e o termo alfa é parte 
da equação de Manning reorganizada.

Usando ainda a vazão de referência, calculam-se as 
celeridades em cada intervalo de tempo:

   
(38)

   
(39)

Aqui, assumimos que o raio hidráulico é equivalente ao 
nível da água (i.e. canais que apresentam largura muito superior 
a profundidade). A variável n é a rugosidade e a variável B a 
largura do rio.

Com base na vazão de referência, na área de seção trans-
versal e na celeridade pode-se calcular o fator de correção β*:

  
  

(40)
   

 (41)

o número de Courant (C*):
   (42)
  

  

(43)

e o coeficiente de Difusão (D*):
  

(44)
  

 
(45)

Na seqüência, calcula-se os parâmetros C1, C2 e C3 
do método proposto por Todini (2007):
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 (46)
  
 

(47)
 

  
(48)

O último passo é calcular a vazão de saída no tempo 
i+1 pela fórmula tradicional:

 
 (49)

É importante que esta seqüência de cálculo se repita 
pelo menos duas vezes, para que se possa eliminar a influência 
da estimativa inicial para  

 

Qj+1
i+1 

 

.

REPRESENTAÇÃO DA PLANÍCIE DE     
INUNDAÇÃO

O comportamento da onda de cheia é afetado conside-
ravelmente pela interação entre canal e planície. Por isso, em rios 
onde existe planície de inundação deve-se levar em consideração 
a representação da mesma no modelo utilizado.

O armazenamento na planície de inundação é um dos 
mais importantes aspectos que contribuem para o amortecimen-
to dos hidrogramas de cheia. Segundo Price (2009), modelos 
que consideram esse efeito são muito mais precisos quando 
relacionados aos que não consideram, além de representarem 
o sistema simulado de maneira mais aproximada quando com-
parados com modelos hidrodinâmicos. As trocas de água entre 
calha e planície influenciam diretamente na celeridade da onda 
como pode ser visto na Figura 2. Nota-se que enquanto a água 
permanece na calha (Q = Q1), a celeridade tende a crescer. Isso 
acontece devido às relações geométricas da seção. Assim que a 
água passa para a planície de inundação (Q = Q2), a celeridade 
decresce até um valor muito baixo e rapidamente. A partir do 
momento que a água está estabilizada na seção (Q = Q3) não há 
um aumento significativo na largura da seção transversal, fazendo 
com que a celeridade aumente, mas de uma forma mais branda.

Figura 2 - Efeito do armazenamento na planície de inundação 
na celeridade 

Fonte: Paiva, 2009

Critérios de Aplicabilidade e Δx ideal dos modelos 
simplificados

Primeiramente deve-se saber que existe uma diferença 
entre “aplicabilidade” e “estabilidade”. O último termo está 
associado com o esquema numérico. Para saber a estabilidade de 
um esquema numérico pode ser utilizado o critério de Newmann. 

Porém analisar estabilidade de esquema numérico não é 
o foco deste trabalho. O esquema numérico mais utilizado nos 
modelos de propagação de vazão é o de Preissmann, no qual é 
sabido que o esquema é estável para  (parâmetro ponderador do 
esquema numérico). Todo o equacionamento para chegar a esse 
valor não será mostrado aqui, mas é de fácil acesso na literatura. 

Com relação à aplicabilidade dos modelos, essa sim será 
tratada aqui, é importante saber o porquê da sua importância. 
Modelos simplificados de propagação, como já dito em outras 
partes desse trabalho, são limitados por simplificações nos termos 
da equação dinâmica (ou da quantidade de movimento). Essas 
limitações não permitem que tais modelos sejam utilizados para 
qualquer situação. Devido a isso, alguns critérios de aplicabilidade 
foram definidos por alguns estudiosos da área. 

Como exemplo pode-se citar as inequações propostas 
por Ponce (1989) para onda cinemática e modelo tipo difusão 
respectivamente:

    
(50)

onde: t é o tempo de subida do hidrograma de entrada, S0 é a 
declividade, v é a velocidade média na seção transversal e h a 
profundidade média na seção transversal.

    
(51)

o parâmetro g é a aceleração da gravidade. 
Obs.: Todos os valores nas unidades do sistema internacional SI.

Deve-se ter um cuidado especial na hora de afirmar a 
escolha de um tipo de modelo baseado nos resultados desses 
testes. Perumal et al.(2007) mostram que os critérios supracitados 
podem apresentar uma deficiência em alguns casos. 

Outra equação que pode ser citada é a apresentada 
por Fread (1993) com base em um trabalho de Jones (1981)
que define a discretização espacial ideal para os modelos de 
Muskingum-Cunge. A equação é a seguinte:

 
 (52)

METODOLOGIA

Acoplamento da planície de inundação
Considerou-se uma seção composta por três regiões, 

como pode ser visto na Figura 3.
O procedimento de cálculo da propagação na planície 

consiste em utilizar uma tabela com os parâmetros necessários 
para o modelo na seção. Foi criado um vetor crescente de pro-
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fundidades até um valor arbitrário que fosse suficientemente 
grande para que a vazão correspondente superasse a vazão 
máxima nos hidrogramas a montante dos trechos simulados.

Para cada cota, foi calculada uma largura, área, perímetro, 
raio hidráulico, vazão, celeridade e velocidade (Fórmula de Man-
ning) e parâmetros como o fator beta, o número de Courant e a 
Difusão, necessários para o modelo Muskingum-Cunge Todini. 
Para modelos como Muskingum-Cunge não linear, a tabela foi 
necessária apenas até o cálculo da celeridade.

Durante a aplicação do modelo, foram interpolados 
(com auxílio da tabela) de acordo com a vazão de referência, os 
valores necessários para o cálculo dos coeficientes C1, C2 e C3. 

Figura 3 – Planície de inundação utilizada para realizar o exemplo 
numérico

Comparação entre os modelos MCT, MCNL3 e 
HEC-RAS

Os métodos MCT, MCNL3 e HEC-RAS foram aplicados 
em um canal hipotético composto por três regiões (Figura 3) 
para avaliar a representatividade da propagação de uma onda 
de cheia em termos de conservação de volume.

Este experimento numérico consiste em um trecho de 
canal com seção transversal composta, de largura da base(B), 
largura da planície (Bp), que corresponde a 2020 m descon-
tados de B, comprimento (L), declividade (S0), coeficiente de 
Manning da calha (Man), coeficiente de Manning da planície 
(ManP), discretização espacial (∆x) e discretização temporal 
(∆t).Consideramos os seguintes valores dos parâmetros como 
a simulação de referência: B = 300 m; Bp = 1720 m; L = 200 
km; S0 = 0,0001 m/m; Man = 0,035 m-1/3s; ManP = 0,13 m-1/3s; 
∆x = 1000 m; ∆t = 3600 s.

A Figura 3 mostra a seção transversal para esse teste 
considerando os parâmetros padrão. A condição inicial do 
modelo é uma vazão de 100 m³/s, que corresponde a uma 
profundidade de 1,1 metros.

Diversas simulações foram realizadas variando os pa-
râmetros S0, Man, ∆x e ∆t. Cada parâmetro foi perturbado, em 
torno do valor de referência, mantendo os outros parâmetros 
fixos, de acordo com a Tabela 1.

No presente trabalho é considerado um hidrograma de 
entrada sintético NERC (1975) apud Todini (2007), na seção 
de montante, dado por:

     (53)

onde: Qbase = 100 m³/s;Qpico = 2000 m³/s;Tp = 120 horas 
e β = 8. (Parâmetro de curvatura do hidrograma).

Após as simulações serão comparados e analisados os 
resultados obtidos por cada modelo de propagação de vazão. O 
erro de volume foi calculado pela seguinte fórmula:

   
(54)

Análise dos critérios de aplicabilidade e da escolha 
do Δx ideal

A análise do Δx ideal foi feita da seguinte forma. Para 
quatro tipos de declividade (0,0001; 0,00025; 0,0007 e 0,001) 
foram variados os comprimentos de rio (50 km, 100 km e 
200 km) e o número de trechos. O modelo MCT foi testado 
nessas condições. Em cada caso verificou-se se ocorreram ou 
não problemas de conservação de volume ou instabilidade nos 
hidrogramas calculados. Também foram calculados os valores 
de Δx ideal em cada situação e analisado se esse valor era uma 
escolha razoável ou se poderia ser adotado outro valor de Δx. 
Essa análise foi feita de acordo com os erros de volume e ins-
tabilidades nos hidrogramas.

O procedimento para se analisar os critérios de aplica-
bilidade definidos por Ponce foi o seguinte: foram calculados 
os critérios de Onda Cinemática e Difusão e verificado se era 
possível utilizar os modelos simplificados MCT e MCNL3. 
Também foi calculado o coeficiente de Nash-Sutcliffe (Nash e 
Sutcliffe, 1970 apud Perumal e Sashoo, 2007) dos modelos MCT 
e MCNL3 com relação ao HEC-RAS. Finalmente, foi analisado 
se os modelos simplificados tiveram um bom coeficiente de 
Nash-Stucliffe mesmo não estando de acordo com os critérios 
de aplicabilidade citados nas equações 50 e 51.

RESULTADOS

Comparação entre os modelos de escoamento sim-
plificados

Os erros de volume da simulação de referência são 
apresentados na Tabela 2.

Observa-se que o modelo HEC-RAS apresenta erro de 
conservação de volume de 0,64%. No entanto, o modelo MCNL3 
apresenta um erro elevado de -19,49%. Finalmente, o modelo 
MCT apresenta um erro de - 0,06%, o que pode ser considerado 
desprezível comparado ao erro observado no MCNL3.

 

S0 0,0001 0,00025 0,0007 0,001 0,002 
Man 0,01 0,02 0,035 0,045 0,06 
∆x 500 1000 2000 4000 6000 
∆t 900 1800 3600 5400 7200 

 

Tabela 1 - Variação dos parâmetros utilizados na simulação. 
Os valores em negrito são os parâmetros para a simulação de 

referência do teste realizado
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Variação da declividade
A declividade teve um efeito importante com relação à 

conservação de volume. A Figura 4 apresenta os erros de volume 
dos modelos comparados no teste numérico para diferentes 
declividades. Observa-se que o modelo MCNL3 apresenta erros 
maiores à medida que S0 diminui. Os erros são aproximadamen-
te20% em valor absoluto no caso da declividade de 0,0001 m/m.

Os modelos MCT e HEC-RAS apresentam erro de 
volume insignificante.

Figura 4 - Erro no volume para diferentes declividades

Variação da rugosidade da calha
No que diz respeito à rugosidade (Figura 5), MCNL3 

apresenta erros de volume crescentes com o aumento do coe-
ficiente de Manning na calha do rio até o valor de 0,06 m-1/3s. 
Após esse valor os erros diminuem. Os valores ultrapassam20% 
em valor absoluto para o modelo MCNL3.

Novamente os modelos MCT e HEC-RAS apresentam 
valores muito baixos que chegam a- 0,34% (MCT) e - 0,64 (HEC
-RAS) na rugosidade 0,06 m-1/3s e 0,035 m-1/3s respectivamente.

Variação da discretização espacial
A discretização temporal gerou uma grande diferença 

nos resultados de erro de volume. 
O erro de volume observado na Figura 7 mostra que 

para o MCT, os erros foram abaixo de 1% (em módulo) apenas 
para intervalos espaciais inferiores a 2000 metros. Acima disso, 
os erros foram mais altos, chegando a -11,57% para um Δx de 
50000 metros. Para 100 e 200 km o modelo apresentou insta-
bilidade e subida invertida no gráfico (Figura 6).

Figura 6 - Problemas de instabilidade numérica e subida invertida 
do hidrograma. Os hidrogramas são resultados das simulações 

obtidas pelo modelo MCT

O HEC-RAS apresentou menores erros de volume a 
partir do valor de 50 km de intervalo espacial. Em contrapartida, 
problemas de instabilidade surgiram a partir de um Δx de 20 km.

É importante citar também que a partir de 20 km o 
MCT apresentou vazões negativas na subida do hidrograma 
simulado (subida invertida). No HEC-RAS esses problemas 
começaram a aparecer a partir de 5 km. 

Os erros de volume do modelo MCNL3 tiveram uma 
média de -20,34%. De 50 metros a 5000 metros, de intervalo 
espacial, o escoamento não chegou a entrar na planície de inun-
dação e a partir de 10 km observou-se a presença de vazões 
negativas na subida do hidrograma.

A linha Δx = 6 km (intervalo espacial ideal) indica qual 
o limite de escolha de Δx. Pode-se perceber que para valores 
menores do que 6 km, os erros do MCT e HEC-RAS são baixos. 
Após esse valor começam a aparecer problemas na conservação 
de volume, principalmente para o modelo MCT.

Tabela 2 - Resultados da vazão de pico (Qpico), tempo de 
pico (Tp) e conservação de volume (∆V%) na simulação de 

referência

Modelo Qpico (m³/s) Tp(h) ΔV% 
HEC-RAS 678,29 123 0,64% 

MCT 656,07 121 -0,06% 
MCNL3 526,4 94 -19,49% 

 

 

 

Figura 5 - Erro no volume para diferentes rugosidades do rio

 

 

Figura 7 - Erro no volume para diferentes ∆x
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Variação da discretização temporal
Como pode ser visto na Figura 8, o MCT apresentou 

baixos valores de erro de volume. A média desses valores foi 
de – 0,10%. O MCNL3 apresentou uma média de -19%.

Devido ao formato do intervalo temporal de saída 
do hidrograma calculado pelo HEC-RAS, optou-se em não 
utilizá-lo nessa análise.

Figura 8 - Erro no volume para diferentes ∆t

Critérios de aplicabilidade
As últimas análises do exemplo numérico foram re-

lacionadas à escolha do Δx ideal e critérios de aplicabilidade.
Foi calculado um Δx para cada valor de declividade e 

de comprimento do trecho (Tabela 3). Os campos em vermelho 

na tabela dizem respeito a comportamentos instáveis nos hidro-
gramas propagados ou valores de vazões negativas ou abaixo da 
condição inicial do teste. O número de 1 a 4 em módulo indica 
que nesse campo apareceram erros de conservação de volume 
entre 1% e 4% em módulo. O valor |>4|, em verde, indica 
que para essa escolha de ∆x e comprimento de rio, os erros de 
volume superaram 4% em módulo. Os campos na cor amarela 
indicam o ∆x calculado pela equação 52 citada nesse artigo.

Observando a Tabela 3 percebe-se que para as decli-
vidades de 1 cm/km e 2.5 cm/km o valor de ∆x encontrado a 
partir da equação 52 não foi ideal. Isso devido ao fato de que 
em 5000 metros (valor de ∆x) já existia erros entre 1% e 4% 
em módulo e inconsistências no hidrograma propagado. Para 
as declividades de 7 cm/km e 1 m/km, o valor de ∆x calcula-
do pela equação 52 foi menor do que o ∆x onde começam os 
problemas de erro de volume, porém já existiam problemas de 
vazões negativas ou algum comportamento absurdo no hidro-
grama propagado. Deve-se destacar que para as declividades 
menores os problemas de conservação de volume apareceram em 
menores ∆x, porém os problemas de vazão negativa na subida 
do hidrograma simulado surgiram para maiores ∆x. 

Com relação aos critérios de aplicabilidade, propostos 
por Ponce (1989), pode-se perceber que, apesar de um alto co-
eficiente de Nash-Sutcliffe (Tabela4), os valores obtidos pelos 
critérios de aplicabilidade ficaram fora do limite estabelecido 
por Ponce (1989). 

 

Tabela 3 - Comparação entre o ∆x definido pela equação 52 e um ∆x qualquer

0.0001 ∆x (m) 6000 
L 50 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 200000 

 50000           |1-4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4|   
 100000           |1-4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4|   
 200000           |1-4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4| 
 0.00025 ∆x (m) 7000 

L 50 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 200000 
 50000           |1-4| |1-4| |1-4| |> 4| |> 4|     
 100000           |1-4| |1-4| |> 4| |> 4| |>4| |> 4|   
 200000           |1-4| |1-4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4| |> 4| 
 0.0007 ∆x (m) 9000 

L 50 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 200000 
 50000                       
 100000                   |1-4| |> 4|   
 200000             |1-4| |1-4| |1-4| |1-4| |> 4| |> 4| 
 0.001 ∆x (m) 10000 

L 50 100 500 1000 2000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 200000 
 50000                   |1-4|   
 100000                   |1-4| |1-4|   
 200000                 |1-4| |> 4| |> 4| |> 4| 
 

  Os números nos quadros amarelos correspondem ao ∆x ideal conforme a equação 52 para cada declividade. Os valores variando de 50 a 200000 correspondem 
aos ∆x testados. Os valores de 50000 a 200000 correspondem aos comprimentos de trechos testados. Os quadros verdes indicam que não houve problemas de 
instabilidade ou subida invertida nos hidrogramas. Os quadros vermelhos indica que houve algum desses problemas. Os números, em módulo, indicam os erros de 
conservação de volume
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Tabela 4 - Comparação dos critérios de aplicabilidade e 
coeficiente de NS

A Figura 9 mostra a partir de qual valor de declividade 
poderia ser utilizado os modelos de onda cinemática (seme-
lhantes ao MCT e MCNL3) em um gráfico de erro de volume 
e variação de declividade. Observa-se que apenas a partir de 4 
m/km, que corresponde ao critério de aplicabilidade de modelos 
tipo onda cinemática, os modelos MCT e MCNL3 poderiam 
ser utilizados. Observa-se que o modelo MCNL3 tem erros de 
volume consideráveis quando aplicado em declividades inferio-
res. Esse problema não é observado no MCT, que apesar de ser 
um modelo simplificado tem características de conservação de 
volume semelhante ao HEC-RAS.

Figura 9 - Erros de volume dos modelos testados para diferentes 
declividades. A linha vertical mostra o limite de aplicabilidade 
de onda cinemática proposto por Ponce (1989). A seta indica que 
modelos do tipo onda cinemática deveriam ser utilizados quando 

a declividade do rio fosse maior do que 0,004 m/m

DISCUSSÕES E CONCLUSÃO

A metodologia proposta por Todini (2007), aqui cha-
mada de MCT, mostrou-se satisfatória no exemplo numérico.

Em geral, o modelo MCNL3 foi pior do que o modelo 
MCT e o HEC-RAS. Isso é esperado e foi observado em outros 
trabalhos (FAILLACHE et al., 2004; TANG; SAMUELS, 1999; 
PONTES; COLLISCHONN, 2012).

Quando se variou a declividade, os modelos MCT e 
HEC-RAS conservaram o volume. Os erros de volume foram 
muito pequenos, inferiores a 1,2%.

O MCNL3 gerou erros de volume na ordem de -20% 
para declividades mais baixas. Os erros de volume nessas de-
clividades eram esperados, pois são nessas declividades que o 
efeito do termo de pressão da equação dinâmica começa a fazer 
diferença (TODINI, 2007; CAPPELAERE, 1997).

É importante citar que os erros de volume são maiores 
nas declividades mais baixas, porém é nos rios mais íngremes 
que acontecem os problemas de instabilidade.

A variação da rugosidade não influenciou muito no 
erro de volume dos modelos MCT e HEC-RAS. Os erros ob-
servados podem ser considerados desprezíveis perto dos erros 
do modelo MCNL3. 

O modelo MCT apresenta certa sensibilidade aos valores 
de ∆x adotados na discretização espacial. Valores muito altos de 
∆x podem originar erros de vazão de pico e tempo de ocorrência 
do pico, além de problemas nos hidrogramas calculados, como 
a “subida invertida” ou instabilidade. Os mesmos problemas 
podem ser identificados no modelo HEC-RAS quando adotado 
∆x altos. A partir de 5000 metros o MCT já apresentava alguns 
erros de volume. O HEC-RAS só apresentou erros de volume 
a partir de 50 km de intervalo espacial. Em contrapartida, a 
instabilidade no hidrograma foi percebida em um ∆x de 20 km.

A adoção do valor ideal de ∆x indicado pela equação 
52 não garante que alguns destes problemas não vão ocorrer. 
Os resultados parecem indicar que o ∆x ideal deve ser menor 
do que o valor indicado pela equação 52. Não parece haver 
problemas em adotar valores de ∆x relativamente pequenos, 
embora o tempo de processamento possa ser um pouco maior. 
Tomando por base os resultados poderia se propor a utilização 
de um ∆x ideal até três vezes menor do que o ∆x ideal sugerido 
pela equação 52.

Com relação à escolha do Δx ideal pode-se perceber 
que em alguns testes os erros de volume, por exemplo, aparecem 
até antes do ∆x ideal. Analisando os resultados pode-se concluir 
que o ∆x mostrado na equação 52 não deve ser considerado 
como ideal. É preferível o uso de discretizações espaciais sempre 
menores que o valor supostamente ideal. 

É possível também estabelecer um novo valor ideal 
com base na mesma formulação. Com base nos resultados, este 
trabalho sugere que seja utilizado um valor para intervalo ou 
discretização espacial de:

DX ideal= DX/3

onde Dx é calculado pela equação 52. Esse novo valor irá 
diminuir a ocorrência de erros de volume, subida invertida e 
instabilidade nos hidrogramas. 

Deve-se frisar que esse valor é uma sugestão e não 
está validado, precisando assim de vários outros testes variando 
hidrogramas de entrada, seções transversais e parâmetros para 
que seja validado.

Com relação ao intervalo temporal utilizado, o MCT 
não apresentou erros de volume significativos com a variação 
desse parâmetro. 

Acerca da análise dos critérios de aplicabilidade estabe-
lecidos por Ponce (1989), os resultados sugerem que o modelo 
MCT pode ser utilizado fora dos limites de aplicabilidade de 
modelos tipo Onda Cinemática. Apesar de não poder ser utili-
zado, de acordo com o valor do critério de Onda Cinemática, 
o modelo MCT apresentou um coeficiente NS de 98,81% com 
relação ao HEC-RAS. Analisando apenas esse coeficiente pode-
se concluir que o modelo MCNL3 também pode ser utilizado 

Coeficiente Nash-Sutcliffe (NS) 
NS (MCT/HEC-RAS) 98,81% 

NS (MCNL3/HEC-RAS) 71,78% 
Critérios de aplicabilidade – Ponce 

Onda cinemática 2,02 
Difusão 15,62 

 

 

,
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fora dos critérios de aplicabilidade. 
Uma análise mais aprofundada foi feita observando 

os erros de volume para diferentes declividades e o valor de 
aplicabilidade de modelos tipo Onda Cinemática. Os resultados 
mostram que modelos tipo onda cinemática (semelhantes ao 
MCT e MCNL3) só poderiam ser utilizados em declividades 
superiores a 4 m/km. O erro de volume mostra que o modelo 
MCNL3 apresenta muitos erros em declividades menores que 
4 m/km, porém o modelo MCT apresentou erros praticamente 
nulos. Aparentemente percebe-se que o modelo MCT pode ser 
utilizado mesmo que os critérios de aplicabilidade não sejam 
respeitados.

Com relação ao equacionamento da planície de inun-
dação e o seu acoplamento nos modelos simplificados, pode-se 
concluir que o equacionamento da planície é simplificado, mas 
representa bem a propagação de vazão na planície. Essa afirma-
ção pode ser considerada devido a semelhança dos resultados 
dos modelos MCT e HEC-RAS com planície de inundação.

A implementação do equacionamento de planície de 
inundação nos modelos simplificados, é de grande importância 
devido à quantidade de rios que apresentam essa característica 
e de modelos hidrológicos que utilizam métodos simplificados 
para propagação da vazão no rio.

O modelo MCT com planície de inundação teve os 
resultados tão bons quanto o modelo hidrodinâmico HEC-RAS.

Em síntese, o MCT com planície de inundação permite 
aliar os benefícios de modelos não lineares, a fácil implemen-
tação, a conservação de volume ou a diminuição significativa 
dos erros. Sendo assim pode-se concluir que o MCT pode ser 
utilizado para substituir um modelo hidrodinâmico em muitas 
aplicações, desde que não existam efeitos de jusante, os quais 
o modelo MCT não pode representar. 

Limitação dos modelos
Uma atenção especial foi dada aos erros que podem 

ser observados diretamente no gráfico do hidrograma, como 
a tendência de alguns modelos apresentarem uma pequena 
redução da vazão antes do início da ascenção do hidrograma. 

Este efeito, chamado aqui de subida invertida do hi-
drograma, foi observado por outros autores (PERUMAL, 1992; 
SZÉL; GÁSPÁR, 2000) e está relacionado à discretização tem-
poral e espacial adotada. Além disso, a avaliação visual também 

 

Figura 10 - Erros de instabilidade (hidrograma Q2) e erros de 
subida invertida do hidrograma (hidrograma Q1)

buscou identificar períodos de instabilidade nos picos e na 
recessão, como ilustrado no exemplo da Figura 10.
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RESUMO

A presença de barramento à montante regularizando o aporte de águas doce e materiais dissolvidos e particulados de origem fluvial no estuário exerce impactos 
consideráveis no processo de diluição das águas. Modelagem ambiental, utilizando-se da construção de cenários pelos modelos matemáticos, tem sido aplicada 
em estudos, com o objetivo de analisar tais impactos, no comportamento hidrodinâmico e da qualidade de água desses ambientes. O modelo SisBaHiA foi a 
ferramenta utilizada neste trabalho para a análise dos fenômenos envolvidos nos padrões de circulação das águas e o transporte e dispersão de sais no trecho 
do baixo curso do rio Paraguaçu à baía do Iguape. Os cenários foram desenvolvidos baseando-se nos hidrogramas ambientais propostos no plano de operação 
da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, considerando os períodos hidrológicos de ano normal e seco característicos da região, as demandas prioritárias, o 
ecossistema e as populações ribeirinhas que habitam as margens do trecho fluvioestuarino, e utilizam-se dos recursos disponibilizados pelo ambiente. Os cená-
rios modelados identificaram os padrões de circulação hidrodinâmica e a verificação da intrusão salina através da identificação da isoalina 5‰ no ambiente, 
relacionada com a magnitude das vazões operadas, auxiliando no processo de definição do ambiente que deverá ser mantido na região, atendendo aos diversos 
interesses da população e do ecossistema estuarino.

Palavras Chave:  Modelagem ambiental. Ambiente estuarino. Circulação hidrodinâmica. Intrusão salina. Vazão ambiental

ABSTRACT: 

The presence of  an upstream barrier regulating the supply of  freshwater and dissolved and particulate materials in the estuary of  fluvial origin exerts con-
siderable impact on the dilution of  process water. Environmental modeling, using the construction of  scenarios by mathematical models, has been applied in 
studies aiming to analyze these impacts, the hydrodynamic behavior and the quality of  water in these environments. The SisBaHiA model was the tool used 
in this paper for the analysis of  the phenomena involved in the circulation patterns of  water and the transport and dispersion of  salts in the stretch of  the 
lower course of  the Paraguaçu river to the Iguape bay. The scenarios were developed based on the proposed environmental hydrographs in the operation plan 
of  Pedra do Cavalo hydroelectric plant, considering the hydrological periods of  normal and dry year characteristic of  the region, the priority demands, the 
ecosystem and coastal communities that inhabit the banks of  the fluvio-estuarine stretch and using the resources provided by the environment. The modeled 
scenarios identified patterns of  hydrodynamic circulation and verification of  saline intrusion by identifying the isohaline 5‰ in the environment related to the 
magnitude of  the operated flow, helping define  the environment to be maintained in the region, taking into account the  various interests of  the population 
and the estuarine ecosystem.

Keywords:   Environmental modeling. Estuarine environment. Hydrodynamic circulation. Salt intrusion. Environmental outflow

Influência do regime de vazão da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo no comporta-
mento espacial e temporal da salinidade no trecho fluvioestuarino do baixo curso do 

rio Paraguaçu à baía do Iguape

Influence of  the flow regime of  the Pedra do Cavalo hydroelectric plant on the  spatial and temporal behavior 
of  salinity in the fluvio-estuarine stretch of  the lower course of  Paraguaçu river to the Iguape bay 
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INTRODUÇÃO

O estuário é um ambiente de transição entre as águas 
do escoamento da bacia hidrográfica e as águas marítimas que 
se misturam formando zonas que a depender da influência das 
forçantes fluvial e de maré, interferem nos processos de circulação 
e troca de energia do ambiente, bem como nas características 
físicas, químicas e biológicas do ecossistema em questão.

Segundo Powell  et al. (2002) as descargas fluviais são 
de extrema relevância para a ocorrência dos processos físicos, 
químicos, biológicos e geológicos nos sistemas estuarinos e nas 
variações da quantidade e qualidade dessas águas, influenciando 
diretamente nos padrões de circulação e mistura, na diluição e 
intrusão do sal, no transporte de sedimentos, nutrientes, po-
luentes, e também na regulação da distribuição das comunidades 
biológicas.

Miranda et al. (2002) enfatizaram que os movimentos 
hidrodinâmicos dos estuários são influenciados pelas atuações 
dos fenômenos físicos, químicos, climatológicos, oceanográficos 
e hidrológicos, que de modo geral, associados à morfologia do 
ambiente, proporcionam a dinâmica peculiar da massa d’água e 
de todas as substâncias e elementos presentes nela.

Entre as características da água, a salinidade possui rele-
vância na determinação da seletividade espacial dos organismos 
aquáticos, alterando a sua mobilidade e variando a concentração 
de sais ao longo do corpo hídrico, possibilitando a formação 
de regiões mais ou menos propícias para o desenvolvimento da 
biota cultivada e extraída pelas comunidades ribeirinhas da região.

A salinidade é um escalar adimensional por ser rela-
cionada à condutividade elétrica da água a uma temperatura e 
pressão conhecida. Possibilita a caracterização das massas de 
água, estabelecendo as condições de múltiplos usos para atender 
as diferentes demandas, além de determinar as diversas proprie-
dades físico-químico-biológicas do ambiente. É influenciada 
diretamente pela temperatura e pressão, alterando a capacidade 
de dissolução dos sais pela molécula da água e consequente-
mente, a sua densidade. 

Alber (2002) relatou a importância da salinidade como 
fator determinante e crítico na caracterização dos ambientes 
estuarinos, que através do deslocamento na isoalina causado por 
variações na entrada de água doce, pode afetar a distribuição da 
vegetação enraizada e dos organismos sésseis.

A Resolução CONAMA 357/05, no art. 2 define a 
classificação das águas em doce com salinidade igual ou inferior 
a 0,5‰, águas salobras com salinidade superior a 0,5‰ e inferior 
a 30‰ e águas salinas com salinidade superior a 30‰. A Tabela 

1 apresenta a classificação de ambientes costeiros em termos de 
zonas de salinidade (FERREIRA et al., 2006).

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar as mudanças hidrodinâmicas e de salinidade, em conse-
quencia da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo 
(UHEPC), por meio da utilização de um modelo hidrodinâmico, 
comparando as características hidrodinâmicas e de salinidade 
do corpo d’água para diferentes cenários de vazões defluentes, 
levando em consideração o conceito de vazão ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo
O estudo foi aplicado no trecho fluvioestuarino do 

rio Paraguaçu, no estado da Bahia, localizado entre a barragem 
de Pedra do Cavalo, à montante das cidades de Cachoeira e 
São Félix até a falha de Maragogipe, no limite oeste da Baía do 
Iguape, nas proximidades das localidades de Coqueiros e Najé.

A extensão do curso d’água mede aproximadamente 20 
km e escoa encaixada num vale rochoso com altitude de até 220 
m, sendo navegável em toda extensão na preamar em condição 
de maré de sizígia, apresentando restrições de navegabilidade 
em baixa-mar de sizígia, em razão de baixas profundidades e 
formações de bancos de areias em locais mais rasos.

A região é pressionada pela antropização do adensamen-
to populacional, pela presença de cidades e atividades industriais 
que margeiam todo o trecho, despejando seus efluentes no rio, 
além da presença de atividade de dragagem de areia do leito, 
agricultura, pecuária, atividade pesqueira, a navegação de em-
barcações de pequeno a médio porte e a UHEPC no seu curso.

A região de estudo foi subdividida em 4 pontos amostrais 
PA1, PA2, PA3 e PA4 (Figura 1), que abrangem a área situada 
à jusante da barragem de Pedra do Cavalo, compreendendo a 
Unidade de Conservação de mesmo nome (município de Ca-
choeira) e o estuário do Rio Paraguaçu.

O baixo curso do rio Paraguaçu recebe contribuições 
oriundas da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu – com área 
de drenagem de aproximadamente 55 mil km², bem como dos 

Figura 1 – Localização dos pontos amostrais
Fonte: INEMA/UFBA (2013)

Zona Salinidade (‰) 
Hiperalina > 40 
Eualina 40 – 30 
(Mixoalina) (30 - 0,5)  
polialina 30 – 18 
mesoalina 18 – 5 
oligoalina 5 - 0,5 
Límnica (água doce) < 0,5 

 

Tabela 1 - Classificação de ambientes costeiros

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2006)
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principais afluentes da região e suas respectivas áreas de dre-
nagem continental: rio Catú (7,12 km²), rio Capivari (334,40 
km²), rio Cachoeirinha (108,47 km²) e o rio Pitanga (21,96 km²) 
(Votorantim Energia, 2013). 

METODOLOGIA

O estudo foi realizado a partir da identificação da 
dinâmica fluvial associada à variação das marés, buscando com-
preender os fenômenos físico-químicos e suas relações, bem 
como as equações matemáticas e modelos hidrodinâmicos e de 
transporte de sais adequados. Para tanto, foi realizado: 

(1) identificação das condições hidrológicas de referência, 
através de levantamento fluviométrico e de revisão de literatura; 
(2) identificação do comportamento das marés, através da análise 
das constantes harmônicas das estações maregráficas da região 
e de revisão de literatura; (3) escolha do modelo hidrodinâmico 
e de transporte de sais adequado, capaz de representar o fenô-
meno de interesse; (4) identificação das possíveis mudanças na 
calha do curso d’água, isto é, nível d’água e vazão e também o 
transporte de sais para as diferentes condições hidrológicas; (5) 
avaliação das alterações das características hidrodinâmicas e do 
perfil longitudinal da salinidade no rio Paraguaçu, a jusante da 
UHEPC, através de utilização de um modelo computacional.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizados 
os hidrogramas de referência propostos pelos estudos desenvol-
vidos por INEMA/UFBA (2013). Estes estudos fundamentaram-
se na metodologia holística de construção de blocos-Building 
Block Methodology (BBM) (KING, 2008), que se apresentou 
como a mais indicada, por envolver de forma bastante clara não 
apenas os aspectos biofísicos, mas as questões socioeconômicas 
e institucionais.

A metodologia BBM (KING, 2008), considera como 
uma das fontes de informação para o conhecimento do rio, a 
população extrativista e ribeirinha, que observa e analisa o rio 
cotidianamente e depende diretamente do seu estado saudável 
e da diversidade de sua biota. 

O método apoia-se no conceito de que algumas vazões 
no regime hidrológico de um rio são mais importantes que ou-
tras quanto à manutenção do ecossistema fluvial. Essas vazões 
podem ser identificadas e descritas em termos de sua magnitude, 
duração e frequencia, construindo dessa maneira o regime de 
vazões necessário à manutenção do ecossistema. 

A indicação desse regime de vazões foi obtida após 
oficinas com os especialistas envolvidos. A metodologia BBM 
se aplica a rios que possuem poucos dados e se fundamenta na 
integração de uma equipe de especialistas interdisciplinares que 
interagirão entre eles ao longo das suas fases assim estruturadas:

 (1) levantamento de dados, determinação da integridade 
atual do habitat, escolha das seções e classificação da condição 
do rio ou estuário; (2) oficina de trabalho dos especialistas para 
a definição de um regime de vazão adequada; (3) negociação 
entre os atores envolvidos, considerando preocupações ambien-
tais com os interesses dos usuários e possibilidades de manejo.

Além disso, para o procedimento de verificação lon-
gitudinal da intrusão salina, é necessária a identificação da 

ocorrência através da isoalina de 5‰, que se refere à faixa igual 
(isolinha) de salinidade com valor de 5‰ (FLANNERY et al., 
2002; GENZ, 2006; LESSA et al., 2009; LIMA et al., 2010; 
TELESH; KHLEBOVICH, 2010), característica de ambiente 
com baixa salinidade ou oligoalino (FERREIRA et al., 2006).

Neste contexto, a modelagem hidrodinâmica e de 
qualidade da água consiste em uma ferramenta importante no 
auxílio à tomada de decisão. No entanto, os modelos devem ser 
utilizados criteriosamente, pois eles não produzem dados, mas 
sim, transformam estes em informação (TUCCI, 2005). Assim, 
as simulações visam fornecer informações sobre a dinâmica 
das águas e seus processos de mistura em diversas situações 
fluviais e marítimas.

A Escolha do Modelo
A escolha do modelo hidrodinâmico a ser utilizado 

depende de vários aspectos, dentre os quais se destacam os 
objetivos do estudo, as características do ecossistema, a dispo-
nibilidade de dados, a escala de representatividade do fenômeno 
e a familiaridade com o modelo (TUCCI, 2005).

O modelo computacional adotado para simular o 
comportamento hidrodinâmico e o transporte de sais no trecho 
fluvioestuarino, localizado a jusante da UHEPC, foi o SisBaHiA 
Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, devido a sua ade-
quação ao estudo, pois é capaz de representar satisfatoriamente 
o fenômeno de interesse, simulando o escoamento em sentidos 
opostos e acoplado ao modelo de qualidade de água para o 
transporte de sais, fornecendo informações de elevação do nível 
d’água, velocidade das correntes, vazões e o perfil longitudinal 
da salinidade para diferentes cenários. 

Além disso, o SisBaHiA foi utilizado em estudos ante-
riores na região (XAVIER, 2002; TOPÁZIO, 2003; CONSÓCIO 
SDO-HYDROS-CH2MHill-COPPETEC, 2003 e 2003/2004) 
sendo calibrado e validado para as situações e condições en-
contradas na Baía de Todos os Santos (BTS).

O modelo hidrodinâmico SisBaHiA, possui a linhagem 
FIST (Filtered in Space and Time), é otimizado para corpos de 
águas naturais, permitindo ótima representação de contornos 
recortados e batimetria complexa, como a usual em tais corpos 
de água. Esta linhagem é baseada em técnicas de filtragem, que se 
aproxima daquelas empregadas na Simulação de Grandes Vórtices 
(LES –Large Eddy Simulation). As equações de Navier-Stokes 
são resolvidas com aproximação em águas rasas, considerando 
a aproximação de pressão hidrostática (ROSMAN et al., 2013).

No SisBaHiA o método FIST3D é composto por dois 
módulos: um módulo promediado na vertical ou bidimensional 
na horizontal (2DH), através do qual a elevação da superfície 
livre e velocidades de corrente 2DH promediada na vertical 
são calculadas; e o outro módulo 3D que calcula o campo de 
velocidades tridimensional através de duas opções possíveis.

O modelo de qualidade de água do SisBaHiA é base-
ado no Modelo de Transporte Euleriano Advectivo-Difusivo 
(MTEAD) para escalares conservativo e não conservativo 
presentes na água.

No âmbito deste trabalho foi empregado o módulo 
2DH do FIST3D, que é capaz de simular a circulação hidro-
dinâmica em corpos de águas naturais, sob diferentes cenários 
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meteorológicos, oceanográficos, fluviais ou lacustres e o módulo 
MTEAD para a verificação do transporte dos sais longitudinal 
promediado na vertical. 

A discretização espacial foi feita por meio de elemen-
tos finitos quadrangulares de quarta ordem. Já a discretização 
vertical da coluna d’água foi feita através de diferenças finitas 
com transformação sigma. A discretização temporal foi feita 
via um esquema implícito de diferenças finitas, com erro de 
truncamento de segunda ordem (ROSMAN et al., 2013).

Os principais dados de entrada utilizados para simular os 
fenômenos envolvidos no estudo foram: vazões afluentes, velo-
cidade e direção do vento, batimetria do trecho do rio ou canal, 
constantes harmônicas ou registros maregráficos, rugosidade 
relativa, malha de elementos finitos, mapas georreferenciados 
do domínio de modelagem, dados iniciais dos parâmetros de 
qualidade da água, entre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Calibração do Modelo Hidrodinâmico
O processo de calibração para o ajuste dos parâmetros 

do modelo foi realizado para o período referente à 5ª campanha 
de campo, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2013 em condição 
de maré de sizígia, sendo realizadas medidas de correntes utili-
zando um Perfilador Acústico de Correntes com efeito Doppler 
(ADCP) e medidas de salinidade através da sonda hidrográfica 
CTD (Conductivity, Temparature and Depth).

Conforme metodologia sugerida por Rosman et al. 
(2013) após verificar a compatibilidade das escalas caracterís-
ticas de discretização do modelo, bem como a geometria do 
domínio da modelagem, o processo de calibração concentrou-
se em verificar, inicialmente, as variações dos níveis de maré e 
posteriormente, as velocidades das correntes.

As primeiras verificações demonstraram que o modelo 
hidrodinâmico necessitaria de ajustes, sobretudo nas constantes 
harmônicas e na batimetria, pois as velocidades e vazões simu-
ladas pelo modelo apresentavam consideráveis diferenças de 
fase e de amplitude em relação aos dados medidos em campo.

A diferença de fase (diferença de tempo) e de ampli-
tude (diferença de magnitude) na simulação foi associada ao 
marégrafo utilizado na fronteira aberta (forçante de maré). A 
Figura 2 representa as principais estações maregráficas da região 
e estão situadas nas localidades de São Roque (Estação 143), 
Najé (Estação 139) e Cachoeira (Estação 137)(FEMAR, 2013). 

Foram utilizadas as constantes harmônicas do marégrafo 
de São Roque para representar a forçante de maré, por estar 
mais próximo à fronteira aberta do domínio da modelagem. 
Após análise das primeiras simulações, foi observada à neces-
sidade de ajustar as constantes harmônicas à fronteira aberta 
do modelo, ajustando as componentes K1, M2, M4, MS4, O1 
e S2, conforme Tabela 2.

Após a correção das constantes harmônicas, foram 
realizadas 20 (vinte) simulações, variando diversos parâmetros 
do modelo, a exemplo de: batimetria da fronteira de terra, 
espessura do meio poroso-rugoso, fator de rugosidade e rugo-
sidade equivalente. 

A simulação que apresentou melhores resultados foi a 
décima sexta (S16), na qual é possível observar o desempenho do 
modelo SisBaHiA em representar satisfatoriamente o fenômeno 
estudado, tanto em termos comportamentais como em termos 
absolutos, com valores estatísticos do coeficiente de eficiência de 
Nash-Sutcliffe (COE) acima de 93% para o nível d’água e para 
velocidade e vazão acima de 80%. Segundo Silva et al. (2008), 
quando o valor de COE for maior que 75%, o desempenho do 
modelo é considerado bom. Para valores de COE entre 36% e 
75%, o desempenho é considerado aceitável, enquanto que para 
valores de COE abaixo de 36% o modelo é julgado inaceitável.

Além do COE, utilizou-se também o coeficiente de 
correlação de Pearson para a avaliação dos resultados da si-
mulação S16 nos Pontos Amostrais (PA) 2, 3 e 4, conforme 
apresenta a Tabela 3.

Tabela 3 - Desempenho do modelo: Valores de Coeficiente de 
Correlação de Pearson (Dados medidos X simulados)

Segundo Rosman et al. (2013), no SisBaHiA, as dife-
renças estatísticas aceitáveis para nível d’água são inferiores a 
5% e as de velocidade e vazão inferiores a 20%. 

Validação do Modelo Hidrodinâmico
Para o processo de validação do modelo foram utili-

zadas às campanhas de campo realizadas nos dias 21/10/2011 
em condição de maré de quadratura e 11/11/2011 em condição 
de maré de sizígia. 

A Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam os resultados 
estatísticos encontrados para os parâmetros de nível d’água, 
velocidade e vazão, obtidos na simulação para os períodos das 
campanhas de campo, em referência às cidades de Cachoeira, 
Najé e ao Ponto Amostral 2 (PA2).

Observou-se que o coeficiente de correlação de Pearson 
manteve-se acima de 91%, corroborando para a confirmação 
da eficiência do modelo em representar o fenômeno estudado.

Comp. Amplitude 
(m) 

Fase 
(rad) 

Amplitude 
(m)* 

Fase 
(rad)* 

K1 0,035 3,70 0,036 3,24 
M2 0,923 1,99 0,926 1,77 
M4 0,066 5,55 0,070 5,11 

MS4 0,045 0,68 0,046 0,40 
O1 0,073 2,55 0,076 2,43 
S2 0,372 2,36 0,339 1,96 

 

Tabela 2 - Constantes harmônicas ajustadas para a                     
estação São Roque

(*) Valores ajustados.

Parâmetro 
Correlacionado 

Pontos Amostrais 
PA2 PA3 PA4 
Correlação de Pearson (R²) 

Nível d’água  0,96 - 0,99 
Velocidade  0,93 0,97 0,95 
Vazão 0,93 0,95 0,96 
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Tabela 4 - Valores de Coeficiente de Correlação de Pearson. 
Campanha de Out/11

Tabela 5 - Valores de Coeficiente de Correlação de Pearson. 
Campanha de Nov/11

Simulação dos Cenários Propostos
Para a simulação dos cenários propostos, foram utiliza-

dos os hidrogramas ambientais definidos no estudo do regime 
de vazão ambiental da UHEPC, realizados por INEMA/UFBA 
(2013), que culminaram na elaboração do novo Plano de Ope-
ração da Usina, como condição de operação do reservatório e 
atendimento da demanda ambiental, visando garantir a manu-
tenção dos processos do ecossistema estuarino, bem como, o 
desenvolvimento dos seus componentes.

As definições dos hidrogramas ambientais tomaram 
como referência a quantidade, qualidade e sazonalidade das 
vazões defluentes da usina, observadas as restrições e regras em 
função da proteção das comunidades à jusante, o atendimento 
das demandas prioritárias dos múltiplos usuários e a manutenção 
da variabilidade sazonal do ambiente estuarino.

Segundo o Plano Operacional da Usina Hidrelétrica de 
Pedra do Cavalo (INEMA/UFBA, 2013), na condição de Ano 
Normal, durante o período úmido, deve ser liberado um pulso 
de vazão média diária de 250 m³ s-1 com duração mínima de 7 
dias, e na condição de ano Seco, durante o período úmido, deve 
ser liberado um pulso de vazão média diária de 100 m³ s-1 com 
duração mínima de 4 dias.

Assim, foram simulados quatro cenários: Ano Normal 
com Pulso; Ano Normal sem Pulso; Ano Seco com Pulso e Ano 
Seco sem Pulso, conforme representado na Figura 3. 

A Figura 4 representa o resultado da simulação do 
comportamento hidrodinâmico no PA1 no trecho estudado 
para o ano de 2015. As vazões com sinal negativo indicam fluxo 
de corrente no sentido estuário acima ou maré enchente e as 
vazões positivas indicam o fluxo no sentido estuário abaixo ou 
maré vazante, o que evidencia a influência da forçante de maré 
no trecho estudado.

Os resultados da simulação no PA1 para o cenário Ano 
Normal com Pulso e Ano Normal sem Pulso demonstram, 
praticamente, a prevalência da forçante fluvial, com vazões 
de magnitude acima de 100 m³ s-1 para enchentes e vazantes, 
limitando a influência da forçante de maré no ponto amostral. 

Observa-se que em dezembro, mês característico de 
cheias na região, a forçante de maré quase não atingiu o PA1, 
devido às vazões com altas magnitudes defluentes da usina, 
possibilitando maior aporte de água doce para o estuário. Nos 
demais meses, o comportamento hidrodinâmico manteve-se 
variando em função das vazões maiores durante a maré vazante 
e menores durante a maré enchente.

Já o comportamento hidrodinâmico apresentado nos 
cenários Ano Seco com Pulso e Ano Seco sem Pulso apresen-
tou uniformidade nas magnitudes das vazões e nos períodos 
de enchente e vazante, variando apenas em função do ciclo de 
maré da região.

Parâmetro 
Correlacionado 

Pontos Amostrais 
PA2 PA3 PA4 
Correlação de Pearson (R²) 

Nível d’água  0,94 - 0,92 
Velocidade  0,91 - - 
Vazão 0,92 - - 

 

Parâmetro 
Correlacionado 

Pontos Amostrais 
PA2 PA3 PA4 
Correlação de Pearson (R²) 

Nível d’água  0,96 - 0,99 
Velocidade  0,93 - - 
Vazão 0,93 - - 

 

 
Figura 3 – Hidrogramas médios mensais para os cenários:

Ano Normal com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com 
Pulso e Ano Seco sem Pulso da UHEPC

Fonte: Adaptado de INEMA/UFBA, 2013

 

Figura 4 – Vazão simulada no PA1 para os cenários Ano    Normal 
com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com Pulso e Ano 

Seco sem Pulso



315

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 310 - 319

 A Figura 5 representa os resultados das simulações dos 
cenários propostos utilizando o modelo de qualidade de água do 
SisBaHiA para o transporte longitudinal dos sais, relacionados 
aos valores de salinidade (‰) no PA1. 

 Os resultados de salinidade simulados para os quatro 
cenários e condições hidrológicas propostas, corroboraram com 
a análise do comportamento hidrodinâmico no PA1, sobre a 
afirmativa de não estar sendo influenciado pela forçante de maré, 
o que é evidenciado pelos valores de salinidade próximos a zero 
(0,2‰), característica de águas doce (BRASIL, 2005), permane-
cendo abaixo da isoalina de 5‰, possibilitando a caracterização 
do ambiente como límnico (FERREIRA et al., 2006) e propício 
ao desenvolvimento do biota estenoalino na região.

Os resultados hidráulicos simulados no PA2 (Figura 
6) representam também, o padrão de comportamento hidrodi-
nâmico em função dos cenários propostos pelos hidrogramas 
ambientais operados pela Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

Os resultados das simulações no PA2 não apresentaram 
alteração significativa no comportamento hidrodinâmico, em 
relação aos diferentes cenários e condições propostas para o Ano 
Normal e Ano Seco. Ocorreu apenas a mudança de influência 
da forçante, se comparado com os resultados do PA1, passando 
a ser influenciado pela forçante de maré.

Figura 6 – Vazão simulada no PA2 para os cenários Ano Normal 
com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com Pulso e Ano 

Seco sem Pulso

 

Figura 5 – Salinidade simulada no PA1 para os cenários de Ano 
Normal com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com Pulso 

e Ano Seco sem Pulso

 

 

Figura 7 – Salinidade simulada no PA2 para os cenários Ano 
Normal com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com Pulso 

e Ano Seco sem Pulso
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As vazões de maiores magnitudes ocorreram na con-
dição de maré de sizígia e na enchente, medindo em torno de 
500 m³ s-1, ocorrendo uma diminuição no período característico 
de estiagem da região (Maio a Agosto), registrando vazões em 
torno de 400 m³ s-1 em maré de sizígia e na enchente, ambos 
apresentando tempo de enchente menor do que o tempo de 
vazante, no trecho analisado.

A Figura 7 representa os resultados das simulações para 
a salinidade (‰) no PA2 em função dos cenários ambientais 
propostos.

A Figura 7 mostra resultados simulados para os referidos 
cenários demonstrando variabilidade ambiental em função da 
salinidade nos períodos característicos de cheias e estiagem da 
região. Nos cenários Ano Normal com Pulso e Ano Normal sem 
Pulso, a salinidade manteve-se praticamente abaixo da isoalina 
de 5‰, com exceção nos meses de agosto e setembro, devido 
a altas magnitudes de vazão registradas na maré enchente na 
condição de sizígia, prevalecendo a classificação de águas salo-
bras (BRASIL, 2005) e classificando o ambiente como polialino 
(FERREIRA et al., 2006), favorável ao desenvolvimento do 
biota estenoalino. Entretanto, os resultados apresentados na 
simulação dos cenários Ano Seco com Pulso e Ano Seco sem 
Pulso, demonstraram alterações significativas da salinidade no 
ambiente. Praticamente, em todo o período observado, a sali-
nidade esteve acima da isoalina de 5‰, chegando a apresentar 
valores em torno de 20‰ nos meses de setembro e outubro, 
o que classifica o ambiente como mesoalino variando a polia-
lino(Ferreira et al., 2006), favorecendo o desenvolvimento do 
biota eurialino na região.

Observa-se que no PA2 ocorre a alteração da qualidade 
ambiental em função da escolha do cenário que será utilizado 
para a operação da usina de Pedra do Cavalo, possibilitando o 
acompanhamento da resposta do ambiente às alterações de quan-
tidade e qualidade do aporte de água doce no trecho estudado.  

A Figura 8 representa os resultados hidrodinâmicos das 
simulações em razão dos cenários propostos para as condições 
hidrológicas de Ano Normal e Ano Seco para o PA3.

Os resultados simulados no PA3 apresentaram, prati-
camente, uniformidade entre as magnitudes das vazões para os 
cenários propostos, independentemente, do hidrograma defluente 
da usina, perdendo a capacidade da variabilidade sazonal neste 
PA, pois, nota-se que o PA3 é totalmente influenciado pela 
forçante de maré.

As vazões registradas na enchente sob condição de 
maré de sizígia foram registradas com magnitudes da ordem de 
900 m³ s-1, maiores do que as vazões registradas na vazante sob 
mesma condição de maré com magnitude da ordem de 600 m³ s-1. 

 A Figura 9 representa o resultado das simulações de 
salinidade (‰) no PA3, para os cenários de vazões propostas 
pelo estudo.

Figura 9 – Salinidade simulada no PA3 para os cenários Ano 
Normal com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com Pulso 

e Ano Seco sem Pulso

 Os resultados apresentados na Figura 9 para os cenários 
simulados, demonstraram o aumento significativo na salinidade em 
relação aos Pontos Amostrais anteriores, registrando a presença da 
isoalina de 5‰ variando em todo o período simulado, evidenciando 
o aumento na influência da forçante de maré na região.

 

Figura 8 – Vazão simulada no PA3 para os cenários Ano Normal 
com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com Pulso e Ano 

Seco sem Pulso 
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Nos cenários Ano Normal com Pulso e Ano Normal 
sem Pulso a salinidade manteve-se praticamente acima da isoalina 
de 5‰, chegando a atingir valores acima de 25‰ nos meses 
de agosto e setembro permanecendo a classificação em águas 
salobras (BRASIL, 2005) devido a altas magnitudes de vazão 
registradas na maré enchente e na condição de sizígia, possibi-
litando a classificação do ambiente em polialino (FERREIRA 
et al., 2006), favorável ao desenvolvimento do biota eurialino.

No caso dos cenários Ano Seco com Pulso e Ano Seco 
sem Pulso, os resultados da simulação (Figura 9) demonstraram 
um maior aumento na salinidade no ambiente. Foi observada 
em todo o período simulado a presença da isoalina de 5‰, 
registrando valores de salinidade acima de 30‰, permitindo a 
classificação das águas em salobras e salinas (BRASIL, 2005), 
verificando apenas uma leve redução nos meses de novembro 
e dezembro característicos de cheias, devido ao aumento do 
processo de diluição da concentração dos sais. Baseado nos 
altos valores de salinidade observados, pode-se caracterizar 
o ambiente em mixoeualino, com ampla faixa de salinidade 
(FERREIRA et al., 2006), favorecendo o desenvolvimento do 
biotaeurialino na região.

A Figura 10 representa os resultados hidrodinâmicos das 
simulações em razão dos cenários propostos para as condições 
hidrológicas de Ano Normal e Ano Seco para o PA4.

 Figura 10 – Vazão simulada no PA4 para os cenários 
Ano Normal com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com 

Pulso e Ano Seco sem Pulso

Os resultados simulados no PA4 apresentaram, prati-
camente, uniformidade entre as magnitudes das vazões para os 
cenários propostos, independentemente, do hidrograma defluente 

da usina, perdendo a capacidade da variabilidade sazonal neste 
ponto amostral, pois, nota-se que o PA4, assim como no PA3, 
é totalmente influenciado pela forçante de maré.

As vazões registradas na enchente sob condição de 
maré de sizígia tinham magnitudes da ordem de 1.500 m³ s-1, 
mais altas do que as vazões registradas na vazante sob mesma 
condição de maré com magnitude da ordem de 1.300 m³ s-1.

 A Figura 11 representa o resultado das simulações de 
salinidade (‰) no PA4, em relação às magnitudes das vazões 
liberadas pela usina para os cenários propostos.

Figura 11 – Salinidade simulada no PA4 para os cenários Ano 
Normal com Pulso, Ano Normal sem Pulso, Ano Seco com Pulso 

e Ano Seco sem Pulso

Os resultados da simulação de salinidade para os quatro 
cenários demonstraram que em todo o período simulado há 
ocorrência da intrusão salina no PA4. Nos cenários Ano Normal 
com Pulso e Ano Normal sem Pulso a salinidade manteve-se 
praticamente acima da isoalina de 5‰, com valores variando de 
1‰ a 30‰, características de águas salobras e salinas (BRASIL, 
2005) em razão de altas magnitudes de vazão registradas na 
maré enchente em condição de sizígia, possibilitando também 
a classificação do ambiente em mixoalino variando a polialino 
(FERREIRA et al., 2006), favorável ao desenvolvimento do 
biota eurialino. No entanto, os resultados apresentados na 
simulação dos cenários Ano Seco com Pulso e Ano Seco sem 
Pulso, apresentaram os valores mais altos de salinidade para 
todo o trecho estudado, devido a sua proximidade com a baía de 
Iguape e também, com base no fato de que as vazões aplicadas 
pelos hidrogramas propostos não chegam ao PA4, distante 20 
km da barragem de Pedra do Cavalo.
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Foi observada uma faixa restrita de salinidade no am-
biente variando de 13‰ a 34‰, classificando suas águas como 
salobras a salinas em todo o período simulado (BRASIL, 2005), 
variando em razão do ciclo de maré da região, permitindo a 
classificação do ambiente também em mixoalino variando a 
polialino (FERREIRA et al., 2006), favorecendo o desenvolvi-
mento do biota eurialino na região.

CONCLUSÕES

Os estudos hidrológicos e hidráulicos de suporte à 
determinação da vazão ambiental do rio Paraguaçu demons-
traram as alterações ocorridas no regime fluvioestuarino ao 
longo do trecho entre a barragem e a Baía do Iguape quanto à 
magnitude e sazonalidade, considerando as condições hidroló-
gicas características de ano Normal e ano Seco, observando as 
regras e restrições operacionais da usina de Pedra do Cavalo no 
atendimento aos múltiplos usuários e ao ecossistema em questão.

A alteração no comportamento hidrodinâmico do 
trecho estudado pode ser evidenciada na defasagem de tempo 
entre as preamares e baixa-mares, em função das magnitudes 
das vazões liberadas pela usina. Foi observada em todo o trecho 
a redução de tempo das correntes de enchente em relação ao 
tempo das correntes de vazante, com exceção do cenário Ano 
Normal para o PA1, que é influenciado diretamente pelas altas 
magnitudes de vazões defluentes pela usina.

As vazões mensais simuladas para os quatro períodos 
refletem as condições de diminuição na sua magnitude nos 
meses característicos de cheia, para trechos mais próximos da 
barragem, que tem seu fluxo controlado pelas vazões liberadas 
pela usina e da fraca influência desta operação sobre os trechos 
próximos da Baía do Iguape, os quais apresentam o comporta-
mento hidrodinâmico de acordo com o ciclo das marés.

Os cenários simulados apresentaram alteração na qua-
lidade ambiental em relação à salinidade, podendo ocasionar o 
deslocamento do biota estenoalino para as regiões próximas dos 
PA1 e PA2, favoráveis ao seu desenvolvimento. Enquanto que, 
em razão dos altos valores de salinidade observados nos PA3 
e PA4 e também da ampla faixa de variação da salinidade no 
trecho fluvioestuarino, o domínio do habitat pelo biota eurialino 
característico de águas salobras é permitido.
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RESUMO

Este estudo explora a construção de um mecanismo de compensação financeira baseado em índices de seca como forma de eliminar o risco moral e a mitigar 
impactos resultantes de uma alocação de água ineficiente. Para isso, foi analisado um sistema com reservatório de regularização plurianual e múltiplos usos 
(abastecimento urbano e irrigação). O mecanismo financeiro foi projetado com base no SPI (Standardized Precipitation Index) com escala de tempo de 12 
meses e no SRI (Standardized Runoff  Index) com 12 e 24 meses. No intuito de obter recursos suficientes para a cobertura das compensações financeiras 
elaborou-se um fundo de reservas que possui parcelas de arrecadação anual realizadas pelo abastecimento humano e pelo governo. O modelo financeiro per-
mite que as compensações sejam pagas com base unicamente no valor percebido do índice, assim, não há necessidade de estimar a perda real do usuário. As 
simulações realizadas mostraram que o índice SRI-24 obteve o melhor desempenho para as taxas de juros aplicadas, 0%, 2% e 3%.O instrumento proposto 
impede que os usuários influenciem no valor do índice e, consequentemente nos valores das compensações e no período de pagamento. Ele consegue compensar 
a transferência de risco entre setores conflitantes e gerar uma maior equidade ao sistema de recursos hídricos. 

Palavras Chave:  Risco. Transferência e Compensação

ABSTRACT: 

This study explores the construction of  the index insurance in order to manage the moral hazard in water resources as well as to mitigate impacts resulting 
from an inefficient allocation of  water. A system with a pluriannual and multiple use (urban supply and irrigation) reservoir was analyzed.  The index insu-
rance was designed based on SPI (Standardized Precipitation Index) with a time scale of  12 months and SRI (Standardized Runoff  Index) with 12 and 
24 months. In order to obtain sufficient resources to cover financial compensation a reserved fund was created that has annual revenues raised from human con-
sumption and government. The index insurance model allows compensations that are paid based solely on the perceived value of  the index, so that there is no 
need to estimate the actual loss of  irrigation. The simulations showed that the SRI-24 index had the best performance for the interest rates applied, 0%, 2% 
and 3%. The proposed instrument can prevent opportunistic behavior of  users (moral hazard) since they cannot influence the value of  the index, the values of  
compensation and payment period. It can compensate for the risk transfer between conflicting sectors and generate greater equity in the water resource system.

Keywords:  Risk. Transfer and compensation

Mecanismo financeiro projetado com índices de seca como instrumento de gestão de 
risco em recursos hídricos 

Financial mechanism designed with drought indices as a risk management instrument in water resources
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INTRODUÇÃO

A alocação da disponibilidade hídrica em diversas regiões 
tem sido marcada por conflito entre os diversos grupos sociais. 
Esses conflitos se acentuam em período de escassez hídrica, 
que gera, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Segundo 
Aquino et al., (2012), as diversas situações de conflitos não 
emergem apenas porque o recurso está escasso, mas, sobretudo 
porque a sociedade é marcada por dicotomias, onde o uso dos 
bens seja natural ou não, nem sempre são disponibilizados a 
todos da mesma forma.

Com isso, o gestor de recursos hídricos enfrenta o desa-
fio de elaborar regras para alocar água entre setores conflitantes, 
que nem sempre, levam a um processo de alocação equitativo e 
eficiente sendo necessário a busca de alternativas inovadoras para 
alcançar esses objetivos. Com isso, Brown e Carriquity (2007) 
propôs transformar a variabilidade do espaço hidrológico no 
espaço financeiro através de mecanismos financeiros.

O mecanismo financeiro escolhido pelo gestor de 
recursos hídricos deverá se adaptar as características climáticas 
da área de aplicação e reduzir os problemas encontrados em 
instrumentos já existentes. 

Neste contexto, Breustedt et al., (2008) analisaram a 
redução do risco climático através de contratos de seguros índice 
para fazendas de trigo do Cazaquistão. Skees (2008) projetou 
esse tipo de seguro para atender os países pobres de baixa renda 
onde mercados financeiros rurais e agrícolas estão em grande 
parte subdesenvolvidos. Brown e Carritiry (2007) analisam o 
seguro índice como uma estratégia de gestão de risco climático 
para um reservatório de usos múltiplos. Leiva e Skees (2005) 
faz uma menção ao uso de seguros índices para cobrir risco na 
irrigação com base em escoamento de reservatórios.

O seguro indexado, por exemplo, faz parte de um con-
junto de instrumentos de proteção contra o risco (componente 
da gestão de risco estratégica). Entretanto, este mecanismo 
quando projetado com dados de vazão e precipitação estão 
susceptíveis ao risco moral. Este risco está relacionado com a 
assimetria de informação e é conseqüência do comportamento 
oportunista dos agentes envolvidos no contrato de seguro após 
a execução dele.

Segundo Hellmulth (2009), o risco moral ocorre quando 
os usuários realizam atividades ocultas para aumentar a sua ex-
posição ao risco. Essas atividades podem deixar o administrador 
do fundo de reservas expostos a níveis mais elevados de risco 
do que tinha sido previsto quando foram estabelecidos os juros 
e as compensações.   

Em recursos hídricos, um exemplo desta ação seria a 
redução dos volumes dos reservatórios através de uma operação 
fraudulenta por parte dos usuários. Neste contexto, Souza Filho 
et al., (2013) ressaltam a necessidade de identificar incentivos 
econômicos, financeiros e sociais para a promoção do compor-
tamento socialmente desejado dos usuários de água. 

É importante salientar que somente através do controle 
de comportamentos oportunistas e dos usos por parte do Es-
tado e da sociedade pode-se diminuir as incertezas na alocação 
durante um período onde o balanço hídrico for negativo, ou 
seja, quando não tivermos água em quantidade disponível para 

todos os usos na bacia. 
Deste modo, este estudo apresentará um modelo de 

compensação financeira baseado em índices de seca como for-
ma de eliminar o risco moral e a mitigar impactos resultantes 
de uma alocação de água ineficiente. Para isso, serão utilizados 
como índice o SPI (Standardized Precipitation Index) e o SRI 
(Standardized Runoff  Index) que relacionam variáveis meteoro-
lógicas e hidrológicas com funções estatísticas. O modelo será 
aplicado no reservatório Orós, localizado no estado do Ceará 
região de pronunciada escassez hídrica.

LOCAL DE APLICAÇÃO

Para aplicação deste estudo escolheu-se o reservatório 
Orós, localizado no sistema Jaguaribe-Metropolitano, estado do 
Ceará em virtude deste reservatório possuir a maior quantidade 
de dados consistentes disponíveis dentre os reservatórios desta 
área. Além disso, este estado é marcado por uma significativa 
variabilidade climática podendo ser um modelo para o semiá-
rido brasileiro.

O reservatório Orós possui uma capacidade máxima 
de armazenamento de 1.940 hm³. De acordo com a Lei de Re-
cursos Hídricos do Estado do Ceará (Lei nº 14.844 de 2010), 
a água disponível para distribuição é de 90% do volume Q90. 
Com base em dados historicamente observados, este é um 
volume de 600 hm3/ano. Este volume é então dividido entre 
dois usuários, abastecimento urbano com um volume de 180 
hm3/ano e irrigação com um volume demandado de 420 hm3/
ano. O abastecimento urbano é composto pelo abastecimento 
humano, indústria, serviços e turismo. 

METODOLOGIA

Para desenvolver este estudo, inicialmente foram obtidas 
as disponibilidades hídricas (vazão de retirada) do reservatório 
para cada ano da série histórica utilizando o cenário de vazão 
zero na operação dele. Em seguida, a vazão de retirada foi 
alocada para os usuários utilizando dois modelos de alocação: 
rateio linear e rateio com prioridades. Com os valores das vazões 
atendidas em cada setor foram determinados os benefícios e a 
transferência de risco. 

Na seqüência, elaborou-se os índices de seca ajustando 
uma distribuição gama de dois parâmetros para os dados de 
precipitação média e vazão afluente, respectivamente. Com base 
nesses índices foi definida a regra de operação do mecanismo 
e os valores das compensações financeiras. Em seguida, foi 
desenvolvido um modelo de fundo de reservas para guardar os 
recursos necessários para o pagamento das compensações. A 
descrição detalhada desta metodologia é apresentada a seguir:

Alocação de água entre os setores usuários
A vazão disponível para a alocação entre o abastecimento 

urbano e a irrigação foi determinada utilizando a estratégia de 
operação do reservatório com vazão zero (estratégia adotada 
no estado do Ceará).
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No cenário de vazão zero, o sistema hídrico é simulado 
com vazões afluentes zero (estado mais crítico para o sistema) 
no período de julho a dezembro (futuro conhecido de 6 meses). 
Esta hipótese é aplicada devido ao comportamento de aversão ao 
risco do decisore os menores benefícios estão associados a ela.

Para atender a necessidade de regularização plurianual 
manteve-se no reservatório, a quantidade de água que satisfizesse 
as demandas humanas no ano seguinte, sem racionamento. A 
simulação foi realizada ao longo dos 18 meses seguintes a tomada 
de decisão seguindo o balanço hídrico descrito na equação 1:

em que I é a afluência, E é a evaporação, A é a área do espelho 
d’água, S é o vertimento (retirada de água não controlada), t é o 
mês e R representa a retirada controlada. As variáveis de estado 
do reservatório são o armazenamento (V) e a afluência (I).

Foram utilizados os dados de evaporação disponível no 
banco de dados das normais climatológicas do INMET con-
siderando a cidade de Iguatu. Esses dados são observados em 
evaporímetros de pichê com distribuição mensal. Para representar 
a evaporação sobre o reservatório adotou-se oitenta por cento 
(80%) dos valores da variável evaporação média.

Os dados de afluência foram obtidos no relatório de 
regionalização de vazões da UFC/COGERH (2013) para o 
período de 1912 a 2012. Neste relatório foi utilizado o modelo 
SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) para a calibração 
e geração de vazões, com discretização temporal mensal.

A vazão anual alocável para o sistema foi distribuída 
entre os dois setores usuários através de dois modelos de aloca-
ção, são eles: rateio linear e sistema de prioridades. No primeiro 
método, a disponibilidade hídrica foi rateada linearmente entre 
os usuários conforme as expressões 2 e 3.

onde: 

 

 𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕      
 𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕    
𝑹𝑹𝒕𝒕       
 𝑫𝑫𝒖𝒖       
,𝑫𝑫𝒊𝒊      
 

 é a vazão urbana atendida no tempo t, em hm³/
ano; 

 

 𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕      
 𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕    
𝑹𝑹𝒕𝒕       
 𝑫𝑫𝒖𝒖       
,𝑫𝑫𝒊𝒊      
 

corresponde a vazão atendida do setor de irrigação 
a no tempo t, em hm³/ano; 

 

 𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕      
 𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕    
𝑹𝑹𝒕𝒕       
 𝑫𝑫𝒖𝒖       
,𝑫𝑫𝒊𝒊      
 

é a vazão alocável do sistema 
no tempo t, em hm³/ano; 

 

 𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕      
 𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕    
𝑹𝑹𝒕𝒕       
 𝑫𝑫𝒖𝒖       
,𝑫𝑫𝒊𝒊      
 

 representa a demanda urbana 
(180 hm³/ano); e, 

 

 𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕      
 𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕    
𝑹𝑹𝒕𝒕       
 𝑫𝑫𝒖𝒖       
,𝑫𝑫𝒊𝒊      
 

 é a demanda da irrigação  (420 hm³/ano);
O método de Prioridades caracteriza-se pela escolha 

prioritária de um setor em detrimento de outros setores e de 
um segundo setor em detrimento dos restantes e assim por 
diante. Neste caso, leva-se em consideração a Lei Estadual de 
Recursos Hídricos que expressa o seguinte como fundamento: 
“... em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais”.
Desta forma, a prioridade legal é do setor urbano em detrimento 
da irrigação em épocas de escassez.  Para este método tem - se 
as seguintes condições:

Transferência de risco
A transferência de risco entre os usuários foi avaliada 

através da diferença dos benefícios alcançados por cada setor nos 
dois métodos de rateio das disponibilidades hídricas, conforme 
apresentado nas equações a seguir:

em que: 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅  
 
                                                                   𝐵𝐵𝑘𝑘𝑃𝑃𝑅𝑅  
 

é o benefício obtido pelo método do rateio linear; 
𝐵𝐵𝑘𝑘𝑅𝑅𝑅𝑅  

 
                                                                   𝐵𝐵𝑘𝑘𝑃𝑃𝑅𝑅  
 

é o benefício obtido pelo método de prioridades; k é cada 
um dos setores usuários de água; é a diferença de benefícios 
entre os dois métodos de rateio de disponibilidade hídrica; e, 
TR é o risco transferido.

A diferença de benefício entre os usuários define os 
recursos financeiros que um setor estaria satisfeito em receber 
e que o outro setor estaria disposto a desprender. Ou seja, as 
perdas de um setor e os ganhos do outro setor.

Os benefícios foram calculados através das funções 
proposto por Souza Filho e Brown (2009) que tem como base 
a elasticidade-preço da demanda. Estas funções estão expostas 
nas expressões 8 e 9:

em que:
 – função benefício da irrigação em milhões de reais;
 – função benefício do abastecimento urbano em milhões
de reais;
 – vazão atendida da irrigação, em hm³/ano;
 - vazão atendida do setor de abastecimento urbano, em
hm³/ano.

Mecanismo de Compensação Financeira
O modelo proposto possui como gatilho de acionamento 

um índice de seca que estabelecem o estado de seca do sistema 
sobre os quais as compensações devem ser feitas.

Gatilhos de acionamento e regra de operação
Índices de seca são normalmente utilizados na moni-

torização e identificação das secas em várias escalas temporais. 
Neste estudo, foram elaborados dois índicesno intuito de veri-

𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡 ∗ 𝐴𝐴 − 𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑡𝑡  
 

𝐐𝐐𝐮𝐮,𝐭𝐭 = (𝐃𝐃𝐮𝐮)
(𝐃𝐃𝐮𝐮) + (𝐃𝐃𝐢𝐢)

∗ 𝐑𝐑𝐭𝐭                                                                            (𝟐𝟐) 

 
 

𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕 = (𝑫𝑫𝒊𝒊)
(𝑫𝑫𝒖𝒖) + (𝑫𝑫𝒊𝒊)

∗ 𝑹𝑹𝒕𝒕                                                                             (𝟑𝟑) 

𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕= mínimo (𝑹𝑹𝒕𝒕; 𝑫𝑫𝒖𝒖);                                                                     (4) 
 

𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕= MÍNIMO (𝑹𝑹𝒕𝒕 − 𝑫𝑫𝒖𝒖; 𝑫𝑫𝒊𝒊);                                             

𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕= mínimo (𝑹𝑹𝒕𝒕; 𝑫𝑫𝒖𝒖);                                                                     (4) 
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𝚪𝚪(𝒙𝒙) = ∫ 𝒚𝒚𝜶𝜶−𝟏𝟏𝒆𝒆−𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚
∞

𝟎𝟎

                                                                            (𝟏𝟏𝟏𝟏) 
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,

,
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𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕 
 

𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕 
 
 

𝑩𝑩𝒊𝒊,𝒕𝒕 
 

𝑩𝑩𝒖𝒖,𝒕𝒕 
 

𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕 
 

𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕 
 
 

𝑩𝑩𝒊𝒊,𝒕𝒕 
 

𝑩𝑩𝒖𝒖,𝒕𝒕 
 

𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕 
 

𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕 
 
 

𝑩𝑩𝒊𝒊,𝒕𝒕 
 

𝑩𝑩𝒖𝒖,𝒕𝒕 
 

𝑸𝑸𝒊𝒊,𝒕𝒕 
 

𝑸𝑸𝒖𝒖,𝒕𝒕 
 
 

,

,

,

,
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ficar o impacto da seca na acumulação do reservatório: o índice 
normalizado de precipitação (Standardized Precipitation  Index 
- SPI) desenvolvido por McKee et al., (1993, 1995) e o índice 
normalizado de escoamento (Standardized Runoff  Index - SRI) 
elaborado por Shukla e Wood (2008).

O SRI é um complemento útil do SPI para retratar os 
aspectos hidrológicos da seca, pois, ele incorpora processos 
que determinam defasagens sazonais na influência do clima na 
vazão e, assim, carrega implicitamente variáveis do clima como 
a evaporação em seu cálculo (SHUKLA; WOOD, 2008).

Para o cálculo do SPI e do SRI, em uma escala de 
tempo escolhida, ajusta-se uma distribuição de probabilidade 
para os valores de entrada (precipitação média, vazão afluente 
e temperatura, respectivamente) depois estima-se os valores 
da distribuição de probabilidade correspondente e converte os 
valores de probabilidade acumulada obtidos que correspondem 
à variável normal reduzida.

A distribuição de probabilidade utilizada no ajuste dos 
dados foi a gama dois parâmetros, definida por:

em que α> 0 é o parâmetros de forma, β> 0 o parâmetro de 
escala, x é a variável aleatória em estudo. A função gama está 
descrita pela equação 11.

A distribuição gama, conforme exposto na equação (10), 
só está definida para x> 0, logo quando um dado mês apresenta 
valores nulos, faz-se necessário o uso de uma transformação da 
distribuição de probabilidade acumulada, dada por:

onde G(x) é uma função gama incompleta, que é a função de 
distribuição estimada a partir dos valores não nulos da série de 
dados utilizada e q a probabilidade de zeros na amostra. Com 
isso, o SRI e o SPI são definidos como:

em que φ a função de distribuição normal reduzida.
O SPI será apresentado para a escala temporal de 12 

meses enquanto que, o SRI para 12 e 24 meses. As escalas de 
tempo utilizada para o cálculo do índice estão diretamente re-
lacionadas com o tempo necessário para que os efeitos da seca 
sejam sentidos sobre os diferentes setores de atividades e sobre 
os recursos hídricos em geral. Esses índices são adimensionais 
e seus limiares estão expostos na Tabela 1.

Tabela 1 – Limiares dos índices com as devidas classificações e 
estados de seca

Fonte: Adaptado de Cunha (2008)

Com isso, mecanismo financeiro segue a regra de ope-
ração apresentada na Figura 1, isto é, quando índice alertar que 
o reservatório encontra-se no estado de seca excepcional tem-
se o pagamento da compensação máxima e, se ele não indicar 
nenhum estado de seca, não tem-se compensação.

Figura 1 – Regra de operação do mecanismo de compensação    
financeira

Fonte: Elaboração própria

A compensação financeira foi obtida com base na diferença 
de benefícios calculada na seção anterior, conforme exposto 

na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores das compensações financeira

Fonte: Elaboração própria.

Na tabela 2 tem-se que:
Med∆B(i) corresponde ao valor médio da série de ∆B(i);
Md∆B(i) representa a mediana da série de ∆B(i);
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(12)

(13)

Limiares do SPI e do 
SRI Estado de Seca 

> -0,79 Normal 
-0,80 a -1,29 Seca Moderada 
-1,30 a -1,59 Seca Severa 
-1,60 a -1,99 Seca Extrema 

≤ -2,00 Seca Excepcional 
 

 

Gatilhos (SPI e SRI) Compensação (R$) 
Normal 0,00 

Seca Moderada Med∆𝐵𝐵𝑖𝑖  

Seca Severa Md∆𝐵𝐵𝑖𝑖  
Seca Extrema Q75∆𝐵𝐵𝑖𝑖  
Seca Excepcional Max∆𝐵𝐵𝑖𝑖  

 

,

.

,

,
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Q75∆B(i) é o terceiro quartil da série de ∆B(i);
Max∆B(i) significa o valor máximo da série de ∆B(i).

Fundo de reservas

O fundo de reservas foi construído com o objetivo de 
guardar recursos financeiros suficientes para realizar o pagamento 
das compensações. Ele foi simulado conforme a formulação 
matemática a seguir que é uma adaptação do fundo para risco 
hidrológico proposto por Righetto (2005):

em que,
 = Valor acumulado no ano t em R$
 = Valor acumulado no ano anterior em R$;
 = Arrecadação total em R$;
 = Juros em R$
 = Compensação paga no ano anterior em R$.

O valor do juros foi estimada de acordo com a expressão 
15 na qual d é a taxa de juros adotada em percentual.

 O valor que deve ser obtido para a arrecadação total 
foi determinado conforme a formulação 16:

em que, n é o período de tempo de simulação do seguro índice 
(101 anos) e 
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o representa o custo médio da seca que foi 
obtido pela razão do montante total de compensação financeira 
pela quantidade de compensações pagas.

RESULTADOS 

Alocação de água e transferência de risco

As retiradas para cada setor usuário utilizando os 
dois métodos de alocação das disponibilidades hídricas (rateio 
linear e rateio com prioridade) no cenário de vazão zero estão 
apresentadas na Figura 2. 

Nesta figura observa-se que no sistema de prioridades 
a irrigação apresenta maiores falhas apresentando 51 anos em 
que a oferta de água foi completamente reduzida a fim de for-
necer a água para o abastecimento urbano, do total de 101 anos 
de simulação. Neste caso, um grande déficit na oferta de água 
para o setor supracitado levaria a um custo social e econômico 
muito alto por isso, é necessário reduzir ou mitigar este risco, o 
que pode ser realizado com o uso de instrumentos econômicos 
e financeiros.

As funções benefícios utilizadas indicam que a partir 
de 290 hm³/ano do setor de irrigação começa a ter o benefi-
cio marginal negativo, ou seja, os benefícios diminuem com 
o aumento da vazão e, até 32 hm³/ano o setor urbano possui 
benefício negativo. Por isso, o estudo considera benefício zero 
para vazões até 32 hm³/ano para o setor urbano; e o benefício 
máximo para vazões acima de 290 hm³/ano.

Os benefícios obtidos por cada setor podem ser visu-
alizados na Figura 3. Percebe-se que com o sistema de priori-
dade, o abastecimento urbano é exposto a menores variações 
anuais nos seus benefícios. Este setor atingiu um rendimento 
máximo de R$ 25.521.617 no cenário de rateio de prioridade 
enquanto que, a irrigação alcançou apenas R$ 12.135.800 para 
o mesmo cenário.

A transferência de risco entre os setores foi analisada 
comparando a variação dos benefícios obtidos por meio dos 
métodos de rateio (Tabela 3). Assim, tem-se que a irrigação 
perdeu 3,50 milhões de reais e o abastecimento urbano ganhou 
715.076 reais. Estes valores são explicados pela transferência 
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𝚪𝚪(𝒙𝒙) = ∫ 𝒚𝒚𝜶𝜶−𝟏𝟏𝒆𝒆−𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚
∞

𝟎𝟎

                                                                            (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 
 

𝑭𝑭(𝒙𝒙) = 𝒒𝒒 + (𝟏𝟏 − 𝒒𝒒)𝑮𝑮(𝒙𝒙)                                                                         (𝟏𝟏𝟏𝟏) 
  

 
Í𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏𝒏𝒏𝒆𝒆 = 𝝋𝝋−𝟏𝟏[𝑭𝑭(𝒙𝒙)]                                                                               (𝟏𝟏𝟏𝟏)  

 
𝐹𝐹𝑡𝑡 =  𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐽𝐽𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1                                                                (14) 

 
𝐽𝐽𝑡𝑡 =  𝐹𝐹𝑡𝑡−1 × 𝑑𝑑                                                                                             (15) 

 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑛𝑛                                                                                              (16) 

 
𝑨𝑨𝑨𝑨 =  𝑨𝑨𝑨𝑨𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 + 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈                                                                             (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 
 

𝑴𝑴á𝒙𝒙𝒏𝒏𝒙𝒙𝒈𝒈 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖(%) =  (
∑ ∆𝑩𝑩𝒖𝒖 

𝒏𝒏
𝒏𝒏=𝟏𝟏

∑ 𝑪𝑪𝒈𝒈𝒙𝒙𝑪𝑪𝒆𝒆𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪çõ𝒆𝒆𝑪𝑪𝒏𝒏
𝒏𝒏=𝟏𝟏

)   𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎       (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 
Figura 2 – Vazão anual de retirada do reservatório Orós (hm³)

Fonte: Elaboração própria

(16)

(15)

(14)

;

,
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volumétrica realizada do setor de irrigação para o setor priori-
tário (em média 59 hm³).

Tabela 3 – Benefícios anuais médios para os setores de 
irrigação e abastecimento urbano (R$)

Fonte: Elaboração própria

 Os valores expostos acima comprovam a necessidade 
de desenvolver um instrumento de compensação financeira uma 
vez que o setor que transferiu garantias hídricas perdeu os bene-
fícios gerados pelo recurso transferido e outro setor aumentou 
sua garantia e seus ganhos com o uso da água. Além disso, o 
setor urbano é composto pelo abastecimento humano (setor 
prioritário de acordo com Lei Nacional de Recursos Hídricos) 
e outros setores econômicos (indústria, serviços e turismo) que 
estão na mesma categoria de prioridade da irrigação segunda 
a mesma legislação.

A redução da garantia hídrica no setor de irrigação 
pode ocasionar a desestruturação do processo produtivo e do 
modo de vida das famílias que são dependentes da existência e 
uso deste para alcançar o desenvolvimento social e econômico 
bem como, podem gerar conflitos intersetorial e interregional 
ou tornar-se mais acirrados.

Mecanismo de Compensação Financeira

A compensação financeira foi calculada para cada limite 
com base na diferença dos benefícios alcançados pelo setor da 
irrigação. O valor máximo da compensação foi estimado em 
7.950.714 reais (Tabela 4).

A simulação dos anos de acionamento do mecanismo 
financeiro para dois índices está apresentada na Figura 4. Ob-
servando esta figura tem-se que para um período de 101 anos, o 
mecanismo foi ativado 18, 19 e 22 vezes para os índices SPI-12, 
SRI-12 e SRI-24, respectivamente.

Tabela 4 –Valores das compensações financeiras (R$)

Fonte: Elaboração própria 

A severidade da seca tem influência direta nos mon-
tantes pagos das compensações. A seca excepcional, de maior 
severidade, foi registrada apenas com o SPI-12 enquanto que, 
seca moderada obteve a maior recorrência para os três índices 
(Tabela 5).

O montante total de compensação financeira no período 
de 101 anos obteve o menor valor para o SRI-12 (Tabela 6). 
Este índice também alcançou a menor média.

Os índices de seca evitam que este mecanismo sofra 

 

Figura 3 – Benefício anual dos setores usuários de água (Milhões de Reais)
Fonte: Elaboração própria

 

Gatilhos (SPI, SRI) Compensação (R$) 

Normal Q25PerIrri 0 

Seca Moderada MedPerIrri 3.504.245 

Seca Severa MdPerrIrr 4.131.165 

Seca Extrema Q75PerdIrr 6.626.802 

Seca Excepcional MaxPerdIrr 7.950.714 

Setores 

Benefício médio anual (R$) 

Rateio 
Linear 

Rateio 
com 

prioridade 


Irrigação 8.255.498 4.751.253 3.504.245 

Abastecimento 
Urbano 24.684.321 25.399.397 715.076 

 

 



326

Silva et al.: Mecanismo financeiro projetado com índices de seca como instrumento de gestão de risco em recursos hídricos

Estado de 
seca 

Número de ocorrências 
SPI-12 SRI-12 SRI-24 

Moderada 9 10 13 
Severa 2 6 6 
Extrema 4 3 3 
Excepcional 3 0 0 
Total 18 19 22 

 

com o risco moral uma vez que o usuário não pode influenciar 
no valor do índice e, conseqüentemente nos valores das com-
pensações e no período de pagamento. Entretanto, quando se 
trata de verificar o estado de seca em um reservatório plurianual, 
o SPI e o SRI podem apresentar dois problemas: falso alarme e 
probabilidade de detecção. No primeiro, os índices alertam para 
o estado de seca, mas ela não é apresentada pelo reservatório 
devido a ele transportar água no tempo. Assim, o falso alarme 

mostra os eventos de seca que na verdade não se materializaram 
no reservatório. No segundo, estes índices podem caracterizar 
o estado normal e o reservatório encontrar-se em estado de 
seca devido ao tempo necessário para que ele atinja um dado 
nível de volume.

Fundo de Reservas

O fundo de reservas foi simulado para as taxas de juros 
de 0%, 2% e 3%. 

Devido a transferência de risco ocorrer do abastecimento 
urbano para a irrigação decidiu-se que a arrecadação total seria 
paga pelo setor de abastecimento urbano devido à preferência 
na utilização do recurso hídrico em épocas de escassez e pelo 
governo por uma questão de justiça social. Assim, tem-se:

na qual, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  

 

corresponde a parcela de arrecadação do Setor 
Urbano e 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  

 
 representa a parcela de arrecadação do Governo.

A parcela de arrecadação máxima que o setor urbano 
poderia pagar foi calculada pelo percentual que o ganho do 
setor urbano (∆Bu) representa sobre o total de compensação:

𝐵𝐵𝑖𝑖,𝑡𝑡 = −0,137∗𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡2+79,51∗𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡
1000                                            

𝐵𝐵𝑢𝑢,𝑡𝑡 = (−4,75 ∗ (𝑄𝑄𝑢𝑢,𝑡𝑡
12 )−0,818 + 2,17) ∗ 12                               (9)

 
𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝟏𝟏

𝜷𝜷𝜶𝜶𝚪𝚪(𝜶𝜶) 𝒙𝒙𝜶𝜶−𝟏𝟏𝒆𝒆−𝒙𝒙
𝜷𝜷, 𝒙𝒙 > 0                                                            (10) 

 
 

𝚪𝚪(𝒙𝒙) = ∫ 𝒚𝒚𝜶𝜶−𝟏𝟏𝒆𝒆−𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚
∞

𝟎𝟎

                                                                            (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 
 

𝑭𝑭(𝒙𝒙) = 𝒒𝒒 + (𝟏𝟏 − 𝒒𝒒)𝑮𝑮(𝒙𝒙)                                                                         (𝟏𝟏𝟏𝟏) 
  

 
Í𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏𝒏𝒏𝒆𝒆 = 𝝋𝝋−𝟏𝟏[𝑭𝑭(𝒙𝒙)]                                                                               (𝟏𝟏𝟏𝟏)  

 
𝐹𝐹𝑡𝑡 =  𝐹𝐹𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐽𝐽𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡−1                                                                (14) 

 
𝐽𝐽𝑡𝑡 =  𝐹𝐹𝑡𝑡−1 × 𝑑𝑑                                                                                             (15) 

 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠
𝑛𝑛                                                                                              (16) 

 
𝑨𝑨𝑨𝑨 =  𝑨𝑨𝑨𝑨𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 + 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈                                                                             (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

 
 

𝑴𝑴á𝒙𝒙𝒏𝒏𝒙𝒙𝒈𝒈 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖(%) =  (
∑ ∆𝑩𝑩𝒖𝒖 

𝒏𝒏
𝒏𝒏=𝟏𝟏

∑ 𝑪𝑪𝒈𝒈𝒙𝒙𝑪𝑪𝒆𝒆𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪çõ𝒆𝒆𝑪𝑪𝒏𝒏
𝒏𝒏=𝟏𝟏

)   𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎       (𝟏𝟏𝟏𝟏) 

(17)

 
Figura 4 – Simulação do acionamento do mecanismo financeiro com os gatilhos 

SPI-12, SRI-12 e SRI-24 e valor da compensação anual (R$)
Fonte: Elaboração própria

Tabela 6 – Montante total e médio da compensação financeira 
para o SPI-12, SRI-12 e SRI-24 no período de 1912 a 2012

Fonte: Elaboração própria

Compensação  SPI-12 SRI-12 SRI-24 
Média (R$)  910.808 804.747 901.300 
Total (R$)  90.130.000 79.670.000 90.170.000 

 

Tabela 5 – Número de secas ocorridas conforme os índice 
utilizado e severidade da seca

Fonte: Elaboração própria

,

𝑴𝑴á𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖(%) =  (
∑ ∆𝑩𝑩𝒖𝒖 

𝒏𝒏
𝒙𝒙=𝟏𝟏

∑ 𝑪𝑪𝒙𝒙𝒙𝒙𝑪𝑪𝒅𝒅𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪çõ𝒅𝒅𝑪𝑪𝒏𝒏
𝒙𝒙=𝟏𝟏

)   𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏       (𝟏𝟏𝟏𝟏) (18),
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em que, i corresponde ao número de anos.
Com isso, o percentual da parcela máxima anual de 

arrecadação que o abastecimento urbano deve repassar para o 
pagamento das compensações foi de 80% para o SPI-12 e SRI-24 
e 91% para o SRI-12. Contudo neste estudo será considerado 
um percentual de arrecadação de 60% para o abastecimento 
urbano e 40% para o governo. Estes percentuais correspondem 
aos valores financeiros apresentados na Tabela 7 que devem ser 
pagos anualmente.

Tabela 7 – Arrecadação total e parcelas da arrecadação do 
abastecimento urbano e governo (R$/ano)

Fonte: Elaboração própria

Vale ressaltar que o mecanismo financeiro poderia ser 
financiado por todos os agentes sociais envolvidos na alocação, 

isto é, irrigação, abastecimento e governo. Esta é uma decisão 
política.

Foram simulados cenários com diferentes valores ini-
ciais para o fundo financeiro de forma que tivesse recursos 
suficientes para pagar as indenizações e não tivesse acumulo 
excessivo de capital. 

Considerando a taxa de juros de 0%, 2% e 3% os 
menores valores iniciais que o fundo de reservas utilizando o 
SPI-12 pode ter para garantir a cobertura das compensações são 
R$ 12.000.000, R$ 7.500.000 e R$ 6.000.000, respectivamente 
(Figura 5). No caso do SRI-12 foram encontrados os valores 
de R$ 16.000.000, R$ 6.000.000 e R$ 4.000.000 (Figura 6). En-
quanto que, para o SRI-24 tem-se R$ 11.500.000, R$ 3.000.000 
e R$ 100.000 (Figura 7).

Analisando as simulações realizadas constata-se que o 
índice que obteve o melhor desempenho no fundo de reserva 
para as três taxas de juros foi o SRI-24. Além disso, este índice 
incorpora a defasagem sazonal da influência do clima na vazão.

O fundo de reservas e as parcelas de arrecadação 
pagas pelo abastecimento urbano e pelo governo garantem a 
sustentabilidade financeira e uma boa capacidade de adaptação 
ao sistema. 

Compensação  SPI-12 SRI-12 SRI-24 
AT (R$) 892.376,24 788.811,88 892.772,28 

 (R$) 535.425,74 473.287,13 535.663,37 
  (R$) 356.950,50 315.524,75 357.108,91 

 

 

Figura 5 – Simulação do fundo de reserva para o SPI-12 com taxas de juros (d) de 0%, 2% e 3% e valores iniciais (VI) 
correspondendo a R$ 12.000.000, R$ 7.500.000 e R$ 6.000.000

Fonte: Elaboração própria
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Figura 7 – Simulação do fundo de reserva para o SRI-24 com taxas de juros (d) de 0%, 2% e 3% e valores iniciais correspondendo

 a (VI) de R$ 11.500.000, R$ 3.000.000 e R$ 100.000
Fonte: Elaboração própria

Figura 6 – Simulação do fundo de reserva para o SRI-12 com taxas de juros (d) de 0%, 2% e 3% e valores iniciais (VI) 
para correspondendo a R$ 16.000.000, R$ 6.000.000 e R$ 4.000.000

Fonte: Elaboração própria
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CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS

A transferência de risco existente entre os dois usuários 
de água mostra que a incorporação de um mecanismo financeiro 
no sistema de recurso hídrico é chave para garantir a eficiência, 
a flexibilidade e a sustentabilidade deste sistema.

Com o estudo verificou-se que o setor de abastecimento 
urbano obtém os maiores benefícios além de garantia hídrica 
enquanto que, o setor de irrigação apresenta perdas em seu 
rendimento e falhas no atendimento de sua demanda. Este fato 
pode acirrar conflitos entre usos além de, demonstrar que em 
longo prazo esse tipo de sistema é insustentável e ineficiente 
uma vez que a irrigação encontra-se na mesma categoria de 
prioridade de outros setores econômicos segundo a Lei Nacional 
de Recursos Hídricos.

 Deste modo, o pagamento da compensação em um 
período de seca devido a maior garantia (prioridade) de outros 
usos opera no sentido de uma maior equidade e eficiência nos 
sistemas hídricos. Ela foi obtida para cada estado de seca do 
reservatório tendo seu valor igual ao máximo de perda de be-
nefício do setor menos prioritário.

O instrumento proposto consegue compensar a transfe-
rência de risco entre setores conflitantes, impedir comportamentos 
oportunistas dos usuários (risco moral) através dos índices utiliza-
dos no designe do mecanismo bem como, reduzir a sensibilidade 
da sociedade aos eventos de seca que historicamente impõem 
restrições ao desenvolvimento social e econômico. Assim, ele 
é uma opção viável tanto para os gestores de recursos hídricos 
que terão maior flexibilidade nas suas decisões quanto para os 
usuários menos prioritários do processo de alocação de água.

Este trabalho também abre discussão para alguns as-
pectos de complementação da pesquisa em trabalhos futuros. 
Assim, sugere-se (i) a articulação de mecanismos financeiros 
com outros instrumentos de gestão, como a cobrança pelo uso 
da água e a outorga, (ii) o desenvolvimento de estudos sobre a 
administração do fundo de reservas de forma a evitar a utilização 
dos recursos financeiros deste fundo para outros fins e (iii) a 
implantação e institucionalização de sistemas de fiscalização e 
punição para garantir a eficácia do direito de uso e a eficiência 
do mecanismo de compensação financeira em região onde ele 
for implantado.
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RESUMO

O presente estudo consistiu na avaliação espacial e temporal da qualidade de água ao longo do estuário do rio Itajaí-Açu, entre os anos de 2003 a 2011. 
Foram avaliados os parâmetros físico-químicos, nutrientes inorgânicos dissolvidos, COP, DBO5, Cla-a, SS e Coliformes fecais. O estuário foi dividido em 
três segmentos (alto, médio e baixo). Na avaliação espacial os altos valores de SS (82,7±114 mg/l), DBO5 (2,5 ± 0,9 mg/l) e COP (203,8 ± 230 µM) 
se associaram a regiões de maior população e área agrícola, sendo estes encontrados em maior concentração no alto estuário. Elevações de NH4

+ no baixo 
estuário (31,7±11,2 µM) sugerem que há entrada de material orgânico neste segmento. Na análise temporal a descarga fluvial (315± 343 m³/s) foi o 
principal agente responsável pelas alterações das variáveis de qualidade de água se relacionando fortemente ao SS e ao COP. Ao comparar as variáveis com 
a resolução CONAMA 357/05 observou-se que as maiores inconformidades foram observadas no baixo estuário, em períodos de baixa descarga fluvial.

Palavras Chave:  Descarga fluvial. Litoral norte de Santa Catarina . Uso agrícola. Urbanização   

ABSTRACT: 

The present study consisted in the evaluation of  spatial and temporal quality of  the water in the Itajaí-Açu river estuary, from 2003 to 2011. We evaluated 
physicochemical parameters, dissolved inorganic nutrients, POC, BOD, Cla-a, SS and fecal coliforms. The estuary was divided in three segments (high, 
medium and low). From the spatial analysis, high values of  SS(82.7±114 mg/l), POC (203.8 ± 230 µM), BOD (2.5 ± 0.9 mg/l) were associated 
with regions with high population and agricultural area., these parameters being found at higher concentrations in the high estuary. The high levels of  
NH4

+(31,7±11,2 µM) suggest an input of  organic material in the lower estuary. In temporal analysis a strong influence of  the river discharge (315± 343 
m³/s) on the system was found, strongly related to SS and POC. By comparing these values   with CONAMA Resolution 357/05, our data suggest that 
the main non-conformities were observed in the lower estuary during periods of  low river discharge. 

Keywords:  River discharge. North coast of  Santa Catarina. Agricultural use. Urbanization

Diagnóstico da qualidade de água ao longo do estuário do rio Itajaí-Açu, SC.

Diagnosis of  water quality along the Itajaí-Açu river estuary, SC
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INTRODUÇÃO

O termo estuário é utilizado para indicar a região inte-
rior de um ambiente costeiro, onde ocorre o encontro das águas 
fluviais com a água marinha transportada pelas correntes de maré 
se estendendo até o limite da influência da maré (MIRANDA et 
al., 2002). Este ambiente geralmente é dividido em três setores: 
o estuário inferior ou marinho com ligação livre para o oceano; 
estuário médio sujeito a intensa mistura da água do mar com 
a fluvial; e estuário superior ou fluvial caracterizado por água 
doce, porém sujeito a influência da maré (DIONNE, 1963). 
Com o resultado da crescente pressão sobre os ecossistemas 
costeiros de todo mundo, as cargas de sedimento em suspensão, 
nutrientes, produtos químicos oriundos de indústrias, pesticidas 
entre outros, causam declínios na qualidade de água dos rios e 
estuários, podendo exercer influência também sobre a região 
costeira (SCHAFFELKE et al., 2011). 

Apesar de mostrar um padrão de desenvolvimento 
econômico elevado para a realidade brasileira, o estado de 
Santa Catarina tem os mais baixos percentuais de cobertura de 
serviços de coleta e tratamento de efluentes, apresentando a 
bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, uma situação crítica no que 
se refere a coleta e tratamento de efluentes. Em função disso, 
alguns municípios iniciaram a implantação de rede coletora e 
instalação de sistema de tratamento de efluentes a partir de 2009. 
Essa implantação e o aumento da cobertura dos municípios da 
bacia podem resultar em melhoria gradual da qualidade dos 
corpos d’agua na região.

A porção final da bacia do Rio Itajaí-Açu constitui um 
dos mais importantes polos industriais e urbano do Estado, 
cujas atividades principais são a industrial têxtil, metal mecânico, 
papeleira, além das indústrias de beneficiamento do pescado no 
município de Itajaí e Navegantes (BELLOTTO et al., 2009). 
Nas margens do estuário estão situadas cerca 70 indústrias de 
pescado, tornando a cidade de Itajaí o maior porto pesqueiro 

do Brasil (PEREIRA FILHO et al., 2010). Próximo à foz en-
contra-se também um elevado grau de ocupação das margens 
por cais de atracação de embarcação de pesca, estaleiros, portos 
e orla urbana das cidades de Itajaí e Navegantes (SCHETTINI; 
TRUCCOLO, 2009).

Programas de monitoramento vêm sendo desenvol-
vidos e demonstraram que a qualidade química da água sofre 
deterioração principalmente na porção final do estuário, tendo 
como causa as ocupações de suas margens (SILVA; PEREIRA 
FILHO, 2010). Assim, esse trabalho tem como objetivo fazer 
um diagnóstico da qualidade de água ao longo do estuário do 
Rio Itajaí-Açu, mostrando como ocorre sua variação desde sua 
porção fluvial até a região de sua desembocadura, assim como 
sua evolução entre os anos de 2003 a 2011. Esse diagnóstico 
pretende servir como um panorama da qualidade de água na 
região, antes da implantação de sistema de coleta e tratamento 
de efluente nas cidades da bacia.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A bacia do rio Itajaí-Açu é a maior bacia da vertente 
atlântica do Estado de Santa Catarina com uma área de 15.500 
km², correspondendo cerca de 15% da área do estado, compre-
endendo em média de 50 municípios com uma população de 
cerca de1 milhão de habitantes. Ela é dividida em três regiões: 
o alto, médio e baixo vale. O alto vale é representado por ati-
vidades agrícolas colaborando com uma grande quantidade de 
efluentes contendo defensivos agrícolas ou dejetos de animais, 
o médio vale compreende atividades industriais contribuindo 
com efluentes químicos (SILVA; PEREIRA FILHO, 2010). Já o 
baixo vale, além de receber a drenagem da bacia possui diversos 
terminais portuários e indústrias pesqueiras em suas margens e 

Figura 1 - Área de estudo com as estações amostrais
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é onde está localizado o estuário do rio Itajaí-Açu.
O estuário do rio Itajaí-Açu está localizado nas coordena-

das 26° 54,7’ S e 48° 38,1’ W com extensão de aproximadamente 
70 km e espelho da água de 14 km². O estuário é classificado 
em relação a sua hidrodinâmica como altamente estratificado 
ou de tipo cunha salina (SCHETTINI, 2002). A área de drena-
gem do estuário corresponde a uma área de aproximadamente 
3.150 km² o que equivale a 21% do total da bacia hidrográfica 
do Rio Itajaí-Açu. Indaial foi determinada como limite superior 
por ser a primeira cidade que não sofre influência da maré e é 
também o local onde é feita a medição diária da descarga fluvial 
do rio Itajaí-Açu. No outro extremo estão o município de Itajaí 
e Navegantes separados pelo baixo estuário do rio Itajaí-Açu, 
na região costeira.

A descarga fluvial média, calculada com os dados 
diários de descarga de 1934 a 1998, é de 228 ± 282 m³.s-¹ e a 
altura da maré astronômica regional é de 0,8 m (SCHETTINI; 
TRUCOLLO, 2009). A partir das definições propostas por 
Dionne (1963) sobre as subdivisões para estuários, Schettini 
(2002) propôs subdivisões para o estuário do rio Itajaí-Açu: o 
alto estuário sendo a região compreendida entre os municípios 
de Indaial e Ilhota; médio estuário de Ilhota até o ponto pró-
ximo a confluência do estuário com o Rio Itajaí-Mirim e baixo 
estuário sendo deste ponto até a foz (Figura 1).

Uso do Solo 

O conhecimento do uso e ocupação da região em es-
tudo se torna um item de grande importância para as possíveis 
interpretações dos dados de qualidade de água. Por isso realizou-
se um levantamento dos principais usos na área em estudo, a 
partir de dados do IBGE. Entre os usos e a ocupação do solo 
que mais podem influenciar na qualidade de água estão o de-
senvolvimento urbano e as atividades de agricultura (PEREIRA 
FILHO et al., 2010). A tabela 1 mostra a população da área em 
estudo e da bacia hidrográfica. O alto estuário compreende os 
municípios de Indaial, Blumenau, Gaspar e Ilhota, o médio e 
baixo estuário compreende os municípios de Itajaí e Navegantes. 
Observa-se que a população da área em estudo corresponde a 
cerca de 56% da população total da bacia (Tabela 1) sendo que 
a área equivale a apenas 21%, compondo um forte indício da 
ação antrópica nesta região.

Tabela 1 - População dos municípios da margem do estuário e 
da bacia hidrográfica

cerca de 85% da área total em estudo englobando o município 
de Blumenau, que possui o maior número de habitantes dos 
municípios da bacia. No médio e baixo estuário está situado 
o município de Itajaí que possui cerca de 200 mil habitantes 
(IBGE, 2013). Durante o período em estudo a população au-
mentou a uma taxa de 2% e 3% nas regiões do alto e médio/
baixo estuário respectivamente. A população da bacia também 
apresentou aumento a uma taxa de 2%. 

Em relação a agricultura, nos municípios que margeiam 
o estuário ocorreram oscilações na área agrícola com um ligeiro 
aumento entre 2004 e 2011, em torno de 1000 ha (Tabela 2), 
sendo o município de Gaspar e Indaial com a maior agrícola da 
área em estudo. Ao contrário do estuário a área agrícola da bacia 
apresentou decaimento durante o período em estudo (Tabela 2).

Tabela 2 - Área da agricultura para a região do estuário e de 
toda a bacia

Ano População – Estuário 
(hab.) 

População 
Bacia (hab.) 

 Alto 
estuário 

Médio/Baixo 
estuário 

 

2000    358.990 186.811 996.443 
2007 404.638 215.856 1.120.350 
2010 434.201 243.929 1.212.494 
 

Ano Agricultura 
Bacia (ha) 

Agricultura  
Estuário (ha) 

  Médio 
Estuário 

Baixo  
Estuário 

2004  9.482 3.371 
2005  10.296 3.493 
2006 164.642 10.411 3.938 
2007 157.383 11.038 4.039 
2008 154.976 10.808 3.920 
2009 150.268 8.841 3.411 
2010 147.495 7.634 3.994 
2011  9.460 4.095 
 

Fonte: IBGE (2013)

Em relação a urbanização o alto estuário se destaca por 
conter o maior número de habitantes.Esta região representa 

Fonte: IBGE (2013)

A rizicultura é a cultura de maior destaque na área de 
estudodevido a classificação geomorfológica do estuário ser 
de planície costeira. A declividade do estuário é de 0,03% e à 
montante de Blumenau aumenta para 0,40% (SCHETTINI, 
2002) sendo isto um fator importante para escolha do terreno 
para o cultivo da planta. As microrregiões de Blumenau e Itajaí 
estão em terceiro e quarto lugar no volume produzido de arroz 
correspondendo 7,1% e 7,2% respectivamente do total produzi-
do no estado. (EPAGRI, 2012). A rizicultura é concentrada nas 
margens do estuário fazendo o uso da água para a irrigação das 
lavouras. A água é captada ao longo de todo o ciclo do arroz 
e é parcialmente devolvida para o estuário após ser utilizada 
(SILVA; PEREIRA FILHO, 2010).

MÉTODOS

Desde 1999 um programa de monitoramento ambiental 
vem sendo realizado na porção final da bacia do rio Itajaí-Açu. 
O presente trabalho foi realizado a partir de dados secundários 
compilados de trabalhos já realizados no estuário (PEREIRA 
FILHO, 2006; PEREIRA FILHO et al., 2010; SILVA; PEREIRA 
FILHO, 2010) e de dados do laboratório de oceanografia química 
da UNIVALI ainda não publicados. Durante as campanhas de 
monitoramento foram feitas medições de variáveis físico-químicas 
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(Temperatura, Salinidade, pH e oxigênio dissolvido), com sondas 
multiparamétricas (Sonda Horiba U10/Sonda Multiparâmetros 
YSI 6600) em 8 estações amostrais (Figura 1). 

Alíquotas de água foram coletadas na superfície das 8 
estações amostrais. Nas estações #6, #7 e #8 além da coleta na 
superfície foi realizado também uma coleta próximo ao fundo. 
Estas alíquotas foram levadas ao laboratório com a finalidade 
de se determinar as concentrações de nutrientes inorgânicos 
dissolvidos (NH4

+, NO2
-, NO3

-, PO4
3- e Si), Carbono orgânico 

particulado (COP), material particulado em suspensão (SS), 
Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO5), Clorofila-a (Cla-a) 
e Coliformes fecais. A metodologia para todos os parâmetros 
está descrita na Tabela 3.

Pela grande quantidade de dados utilizou-se métodos 
estatísticos multivariados para avaliar as relações das variáveis 
monitoradas. Na avaliação espacial foi aplicada uma técnica de 
agrupamento com a finalidade de formar grupos de trechos 
do rio com as mesmas características de qualidade de água. A 

análise de agrupamento foi feita a partir das 8 estações de mo-
nitoramento ao longo do estuário. A matriz de dados utilizada 
baseou-se na média padronizada de cada variável de qualidade de 
água em relação a toda série histórica. Nesta análise foi utilizada 
a distância Euclidiana como índice de dissimilaridade. A distância 
Euclidiana é um índice adequado quando são incluídas variáveis 
biológicas e ambientais para interpretação de dados ecológicos 
(CLARKE; WARWICK, 2001). O método de agrupamento 
usado foi o método de Ward ou método de agrupamento pela 
variância mínima. 

Após o agrupamento, foram realizadas análises de vari-
ância (ANOVA), para testar se as variáveis que formaram cada 
trecho de rio, apresentam diferenças estatísticas significativas 
e com isso avaliar a eficiência de separação do agrupamento, 
com o nível de significância de 5%. 

Para avaliar o padrão de variação temporal aplicou-se 
uma análise de componentes principais (ACP) para cada trecho 
do estuário. Está análise tem como objetivo extrair as variáveis 
responsáveis pela maior variabilidade do conjunto de dados e 
mostrar a relação entre as variáveis de modo a facilitar a interpre-
tação. (MUSTAPHA; ARIS, 2011). Essa relação é feita a partir 
de uma matriz de correlações entre as variáveis. Um conjunto 
de eixos perpendiculares que explicam uma parte da variância 
total dos dados serão formados e o comprimento desses eixos 
representa sua contribuição à variância total dos dados. A matriz 
de dados contém os dados das variáveis logaritimizados e foi 
retirada as variáveis que apresentaram mais que 20% de dados 
faltantes na série total. 

Realizou-se também análise de correlação básica uti-
lizando-se o coeficiente de correlação de Pearson com análise 
de variância a nível de 5% de probabilidade, entre os dados de 
descarga fluvial, SS e COP afim de avaliar se estas variáveis 
tiveram comportamento semelhante ao longo da série temporal. 

Outra forma de analisar as variáveis em estudo é a 
comparação dos valores com a legislação pertinente, pois o 
resultado nos mostra como se encontra a qualidade da água do 
local. Conforme o artigo 42 da Resolução CONAMA 357/2005, 
os rios que não apresentam enquadramento conforme esta 
resolução se enquadram como rios de água doce classe 2. As 
águas que apresentam salinidade superior a 0,5 são consideradas 
salobras e estas quando não possuem enquadramento deve seguir 
os padrões de água salobras classe 1. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Variação espacial

A partir do proposto por Schettini (2002), o qual 
dividiu o estuário do rio Itajaí-Açu em 3 segmentos, optou-se 
por realizar uma análise de agrupamento sobre as 8 estações 
amostrais afim também de identificar segmentos do estuário que 
possuem características semelhantes em relação a qualidade de 
água. A resposta foi a formação de um dendrograma (Figura 2) 
com o agrupamento das estações de maior semelhança entre si 
em relação as variáveis analisadas.

Através do dendrograma (Figura 2) observa-se a sub-

Parâmetro Metodologia 
Nitrogênio 

Amoniacal(NH4+) 
Método Colorimétrico. 
Determinado pela formação do 
complexo colorido azul de 
indofenol,  

 
Nitrito (NO2-) 

Método Colorimétrico. Baseado na 
reação de Griess.  

 
Nitrato (NO3-) 

Método colorimétrico. 
Determinado como nitrito, após a 
passagem por uma coluna redutora 
preenchida por grãos de Cádmio. 

 
Fosfato (PO43-) 

Método colorimétrico. Formação 
complexo reduzido de cor azul 
após a reação do ortofosfato com 
molibdto de amônia e tártaro de 
antimônio. 

 
Silício (Si) 

Método Colorimétrico. 
Determinado como ácido 
ortosilícilico (H2SiO4) 

 
Carbono 
orgânico 

Particulado 

Método Titulométrico. Os filtros 
são digeridos com ácido sulfúrico 
e dicromato de potássio e titulado 
com uma solução de sulfato 
ferroso amoniacal.  

Material 
Particulado em 
Suspensão (SS) 

Método Gravimétrico. 
Determinado a partir dos filtros 
com porosidade de 0,45 µM 

Demanda 
Bioquímica de 

oxigênio (DBO5) 

Amostras incubadas a 20°C por 5 
dias com leitura no inicio e no 
final do oxigênio dissolvido. 

Clorofila-a (cla-a) Extração dos filtros com acetona 
90% lidas no Fluorímetro Turner 
Designs® TD-700 

Coliformes 
Fecais 

Colilert 

 Referência: Strickland & Parsons 1972; APHA-AWWA-WPCF, 1998

Tabela 3 - Metodologia da determinação das variáveis de 
qualidade de água
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que em superfície (Tabela 4). Na camada superficial por estar 
em contato com a atmosfera ocorre a troca de gases entre os 
dois compartimentos ocasionando uma maior concentração 
na superfície. A entrada da cunha salina causa o isolamento 
da camada de fundo dificultando a troca de água entre as duas 
massas de água. A menor concentração de OD está relacionada 
também a maior concentração de matéria orgânica, visto que os 
valores de DBO5 também foram maiores na maioria dos casos 
no fundo (Tabela 4). Além disso a região do baixo estuário é 
constantemente dragada para a manutenção do canal de acesso 
à região portuária de Itajaí e Navegantes. A dragagem ocasiona 
ainda  suspensão do material de fundo, favorecendo o consumo 
do oxigênio dissolvido presente na coluna da água.

A DBO5 apresentou concentração média de 2,5 mg/l no 
alto estuário e diminui em direção a boca do estuário. Geralmente 
a DBO5  apresenta comportamento inverso do OD, portanto 
o esperado seria que esse segmento tivesse os menores valores 
de DBO5. Sugere-se que exista uma forte entrada de matéria 
orgânica, a qual pode ser proveniente dos municípios do alto 

Variável  
  

  Méd DV Máx Mín N 

Salinidade 
Alto 0 0 0 0 46 
Médio 2 3 11 0 67 
Baixo 6 5 30 0 68 

OD   mg/l 

Alto 7,8 1,2 10,5 4,3 71 
Médio 6,6 1,6 10,9 3,8 68 
Baixo 6,3 1,7 12,9 2,7 69 
Médio F 5,3 1,5 9,0 2,1 67 
Baixo F 5,4 1,6 8,4 2,0 54 

DBO5   mg/l 

Alto 2,5 0,9 4,5 0,9 58 
Médio 1,7 1,0 6,7 0,5 62 
Baixo 1,5 1,2 7.6 0.0 64 
Médio F 2,3 1,5 6,8 0,50 57 
Baixo F 2,2 2,0 12,4 0,40 60 

SS       mg/l 
Alto 82,8 114 13 707 59 
Médio 65,0 92,8 11,2 662 60 
Baixo 49,9 78,3 4,4 486 59 

COP     mg/l 
Alto 203 230 1172 20,5 57 
Médio 160 156 996 19,1 55 
Baixo 154 169 934 4,4 71 

NH4+    µM 
Alto 22,9 11,6 67,7 4,4 71 
Médio 29,5 12,6 78,7 10,1 69 
Baixo 31,7 11,2 60,2 12,6 67 

NO3-     µM 
Alto 49,3 14,2 89,6 10,9 62 
Médio 38,4 13,6 77,9 9,8 63 
Baixo 29,6 14,1 74,8 1,9 60 

PO43-    µM 
Alto 1,5 0,7 4,7 0,3 71 
Médio 1,1   0,6 4,0 0,3 71 
Baixo 1,1 0,8 6,0 0,0 68 

Si      µM 
Alto 77,5 57,6 408 3,7 83 
Médio 86,0 52,0 238 9,1 81 
Baixo 87,0 52,6 274 3,4 67 

 

Tabela 4 - Valores de média, desvio padrão, máximo, mínimo 
das variaveis de qualidade da água por segmento do estuário

 

Figura 2 - Dendrograma formado a partir da matriz padronizado 
das variáveis em estudo ao longo do estuário

divisão do estuário também em três regiões: o alto estuário 
compreendendo as estações (#1 a #5) representando a parte 
fluvial do estuário entre os municípios de Blumenau e Ilhota; 
médio estuário (#6 #7) englobando os municípios de Ilhota e 
Itajaí; e o baixo estuário (#8) sendo a porção final do estuário. 
A tabela 5 apresenta a média espacial dos valores das variáveis 
analisadas de toda a série histórica (2003-2011) por segmento 
de estuário.

Com a aplicação do teste de variância obteve-se como 
resposta o comportamento das variáveis ao longo do estuário 
(Tabela 5) se estas apresentaram semelhança ou não. Todas as 
variáveis apresentaram o valor de p menor que o erro estabelecido 
(0,05) significando que nem todas as médias das variáveis são 
iguais entre os segmentos do estuário, sendo assim necessário um 
teste posterior. O teste posterior escolhido foi o teste de Fischer, 
pois os coeficientes de variação das amostras foram maiores 
que 10%.  As variáveis que apresentaram valores abaixo de 0,05 
(Tabela 5) tiveram comportamento diferente entre os segmentos 
do estuário. As principais diferenças foram encontradas para as 
variáveis salinidade e NO3

- OD, pH, DBO5, NH4
+, NO2

- e PO4
3-.

Em relação aos parâmetros físico-químicos a salinidade 
apresentou diferença entre os segmentos do estuário. Todas as 
amostragens de salinidade no alto estuário foram 0. No médio 
estuário a máxima chegou a 11 e foi aumentando em direção à 
boca do estuário chegando a 3 no baixo estuário. As amostras 
de fundo apresentaram maiores valores de salinidade em relação 
a superfície. Esta tendência é função da influência da intrusão 
da água marinha, de maior densidade, pois o estuário do rio 
Itajaí-Açu é classificado como tipo cunha salina.

A concentração média de oxigênio dissolvido no alto 
estuário foi de 7,8 mg/l  O2, superior aos demais segmentos e 
decaindo em direção a boca do estuário, com valores médios em 
torno de 6 mg/l O2 no baixo estuário (Tabela 4). O decaimento 
do OD está relacionado com a entrada da carga poluidora rica 
em matéria orgânica ao longo do estuário que ao ser degradada 
resulta no consumo de oxigênio dissolvido. Outro fator a ser 
considerado é que no alto estuário há a presença de correntezas 
ocasionando a oxigenação da água, sendo estas ausentes na 
porção final do estuário. 

As concentrações de OD no fundo foram menores do 
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estuário que juntos possuem mais de 430 mil habitantes (Tabela 
1) e não apresentam coleta e sistema de tratamento de efluentes, 
logo, provavelmente este material está sendo degradado ao longo 
do sistema. Na proximidade da boca do estuário ocorre a entrada 
de água marinha com menor quantidade de matéria orgânica oca-
sionando a diluição neste segmento sendo outro motivo e pode 
estar refletindo nas menores concentrações de DBO5 neste local.

Além da DBO5, maiores valores de Col. Fecais tam-
bém foram encontrados no alto estuário corroborando com a 
hipótese que o município de Blumenau contribui com a entrada 
de efluentes domésticos no estuário. Rörig (2005) destaca que, 

o principal indicador de contaminação por esgoto doméstico, 
os coliformes fecais, apresentam contagens excessivas no Rio 
Itajaí-Açu nas áreas com maior percentual de urbanização, 
incluindo os municípios de Blumenau, Gaspar e Itajaí. O SS 
variou de 4 mg/l a 700 mg/l durante o tempo em estudo. Apesar 
desta alta variabilidade observa-se uma tendência de ocorrência 
dos maiores valores no alto estuário (Tabela 4), que pode estar 
relacionado com a presença de áreas agrícolas as margens do 
sistema estuarino. Estas causariam o aumento de SS no corpo 
hídrico, pois as culturas substituem a presença da mata ciliar.
Vanzela et al., (2009) indicou como origem do aumento da 
concentração de sólidos no córrego Três Barras – Marinópolis 
a urbanização, agricultura e a mata degradada situações análogas 
encontradas na Bacia do rio Itajaí.

Assim como o SS o COP também apresentou o desvio 
padrão maior que a média com a mesma tendência de maiores 
valores no alto estuário como era esperado, pois o COP faz 
partedo SS. As maiores concentrações de SS e o COP foram 
encontradas no fundo, podendo estar relacionadas aos efeitos 
das correntes de maré no estuário, promovendo a ressuspensão 
do material sedimentado, assim aumentando as concentrações 
no fundo (PEREIRA FILHO et al., 2002). A Cla-a não apre-
sentou uma variação espacial clara com média de 1,1µg/l nos 
três segmentos do estuário. O fundo mostrou valores superiores 
em relação á superfície em torno de 1,5 µg/l e 1,9 µg/l para o 
médio e baixo estuário respectivamente. Isso sugere que ela é 
formada na região costeira e entra no estuário junto com a água 
marinha pelo fundo, já que o estuário é estratificado.

Entre os nutrientes inorgânicos dissolvidos o nitrato foi 
a forma que apresentou maior proporção enquanto o nitrito foi 
a forma menos abundante, o nitrato é um nutriente geralmente 
relacionado ao escoamento superficial de áreas agrícolas. As 
concentrações de nitrato mostraram diferenças ao longo do 
estuário (Tabela 4) decrescendo em direção á boca. As maiores 
concentrações no alto estuários estão relacionadas ao uso de 
fertilizantes a base de ureia nesta região. Sua oxidação no solo 
acarreta a entrada nitrato no corpo hídrico. Fluxos de NID es-
tão relacionados com o uso agrícola na bacia. Altos valores de 
nitrato encontrados em um pequeno estuário chinês estiveram 
relacionados ao uso de fertilizantes e foi concluído que os usos 
destes contribuiu com até 67% do nitrogênio presente na água 
(KAISER et. al., 2013). 

Ao contrário do nitrato, o nitrito e o nitrogênio amo-
niacal atingiram suas maiores concentrações no médio e baixo 
estuário. Para o amônio no alto estuário a média foi de 23 µM 
enquanto no baixo estuário foi de 31 µM (Tabela 4). Estando o 
nitrogênio amoniacal relacionado á entrada recente de matéria 
orgânica no ambiente, a presença de indústrias pesqueiras nas 
margens do estuário consequentemente tem participação no 
aumento do nitrogênio amoniacal, em função do lançamento 
de efluentes rico em orgânicos diretamente no estuário. Restos 
de matéria orgânica quando lançados no corpo hídrico se mi-
neralizam liberando nitrogênio amoniacal para o meio. Além 
das indústrias pesqueiras no baixo estuário encontram-se dois 
grandes importantes centros urbanos da região os municípios 
de Itajaí e Navegantes, os quais também não apresentam coleta 
e tratamento de efluentes acarretando o lançamento de efluen-

Tabela 5 - Resultado da ANOVA em relação ao segmento do 
estuário com as variáveis com um nível de significância de 5% 

e FISHER como teste posterior

Variável Estuário 
    Alto Médio Baixo 
Salinidade Alto   0,00 0,00 

Médio 0,00   0,00 
Baixo 0,00 0,00   

OD Alto   0,00 0,00 
Médio 0,00   0,27 
Baixo 0,00 0,27   

pH Alto   0,00 0,00 
Médio 0,00   0,20 
Baixo 0,00 0,20   

SS Alto   0,32 0,06 
Médio 0,32   0,38 
Baixo 0,06 0,38   

Cla-a Alto   0,87 0,83 
Médio 0,87   0,96 
Baixo 0,83 0,96   

DBO5 Alto   0,00 0,00 
Médio 0,00   0,47 
Baixo 0,00 0,47   

Col. 
Fecais 

Alto   0,21 0,37 
Médio 0,21   0,72 
Baixo 0,37 0,72   

COP Alto   0,22 0,16 
Médio 0,22   0,86 
Baixo 0,16 0,86   

NH4+ Alto   0,00 0,00 
Médio 0,00   0,28 
Baixo 0,00 0,28   

NO2- Alto   0,07 0,17 
Médio 0,07   0,92 
Baixo 0,17 0,92   

NO3- Alto   0,00 0,00 
Médio 0,00   0,00 
Baixo 0,00 0,00   

PO43- Alto   0,00 0,00 
Médio 0,00   0,83 
Baixo 0,00 0,83   

Si Alto   0,47 0,43 
Médio 0,47   0,95 
Baixo 0,43 0,95   
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tes no corpo hídrico. As elevadas concentrações de nitrogênio 
amoniacal encontradas por Signorin et al. (2010) no estuário 
do rio Perequê evidenciaram que as ocupações das margens 
contribuem para a contaminação do ambiente através dos 
efluentes domésticos. A produção de efluentes domésticos e 
industriais, pode gerar cargas de nutrientes maiores do que a 
capacidade dos micro-organismos presentes no meio aquático 
tem de incorporar e mineralizar estes nutrientes (ABREU et 
al., 2010). Pereira Filho et al. (2006) estimaram que a entrada 
de efluente doméstico no baixo estuário do Rio Itajaí contribui 
com até 30% das entradas de nitrogênio amoniacal no estuário, 
em períodos de baixa descarga fluvial, reforçando a importância 
dos municípios de Itajaí e Navegantes para o sistema. 

O fosfato mostrou comportamento semelhante ao do 
nitrato com as maiores concentrações no alto estuário, estando 
também relacionadas com o uso de fertilizantes.A média no alto 
estuário foi de 1,5µM enquanto que no médio e baixo estuário foi 
de 1,1 µM (Tabela 4). Porém além dos fertilizantes o fosfato pode 
ter sua entrada a partir de efluentes domésticos, existem muitos 
detergentes que possuem em sua composição os polisfosfatos, 
e os detergentes estão presentes em grande quantidade nos 
efluentes domésticos. As concentrações relativamente baixas de 
fosfato no médio e baixo estuário podem estar associadas à sua 
tendência de se adsorver ao material particulado em suspensão 
em regiões estuarinas a partir da mistura da água doce e salgada. 
Essa hipótese é reforçada pela grande quantidade de SS presente 

na região. Em estuários chineses as baixas concentrações de 
fosfato encontradas foram relacionadas principalmente a este 
fenômeno de adsorção ao material particulado em suspensão 
(KAISER et al., 2013).

O silício foi o nutriente que apresentou as maiores 
concentrações entre os nutrientes inorgânicos dissolvidos com 
média de 77,5, 86,0 e 86,9 µM para o alto, médio e baixo es-
tuário respectivamente. Esse nutriente é o único que não está 
associado a matéria orgânica, e pode estar relacionado com o 
intemperismo das rochas. Portanto a crescente urbanização e 
falta de mata ciliar pode ocasionar o aumento deste nutriente. 
Na bacia do Gama – DF as altas concentrações de Si foram 
relacionadas principalmente com a falta de vegetação, atividades 
da construção civil e expansão urbana (MOURA et al., 2010).

Variação temporal

Através dos dados de descarga fluvial do período em 
estudo (Figura 3) tem-se claramente definidos dois períodos 
com comportamento distintos: um onde a descarga fluvial foi 
mais baixa (2003-2009) com média 236 m³/s e o período de 
maior descarga fluvial (2010 e 2011) com média de 453 m³/s.

A temperatura, como o esperado apresentou um claro 
padrão sazonal com as maiores temperaturas no verão e as 
menores no inverno, com a mínima chegando a 15°C e máxima 
em torno de 30°C (Figura 4).

Figura 3 - Descarga fluvial 2003-2011- Média de 3 dias da descarga fluvial na estação fluviométrica de Indaial com a indicação da 
média histórica

Figura 4 - Variação temporal da temperatura e do oxigênio dissolvido para os três segmentos do estuário
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O OD mostrou uma alta variabilidade temporal du-
rante o período em estudo, porém observou-se uma pequena 
tendência de ocorrência de maiores valores no inverno e me-
nores no verão (Figura 4), isto porque em altas temperaturas 
a solubilidade do oxigênio dissolvido diminui. No estuário de 
Cananéia em São Paulo esta tendência também foi observada, 
no entanto os valores no verão neste estuário foram na maioria 
dos casos abaixo de 4 mg/l (AZEVEDO; BRAGA, 2011) e no 
estuário do rio Itajaí-Açu este valor foi encontrado apenas em 
casos isolados na série inteira dos dados.

A alta variabilidade apresentada pelos dados de SS 
(Figura 5) sugere que além da agricultura exista outras variáveis 
influentes. Em trabalhos realizados no estuário do Itajaí-Açu e 
outros estuários brasileiros a presença de SS sempre mostrou 
forte relação com a descarga fluvial, com as maiores concen-
trações em períodos de alta descarga (BELLOTTO et al., 2009; 
PEREIRA FILHO et al., 2010; AZEVEDO; BRAGA, 2011). 

Temporalmente os valores de SS apresentaram a dis-
tinção de dois períodos: baixas concentrações nos anos de 2003 
a 2009 e altas concentrações em 2010 e 2011 (Figura 5) coinci-
dindo com os períodos de baixa e alta descarga fluvial (Figura 
3).A correlação entre estas duas variáveis foi positiva (r=0,75) 
mostrando comportamento similar. Os altos valores observados 
em agosto e setembro de 2011 (431 e 191 mg/l) podem estar 
associados, além do fato das altas descargas neste período, à 
exposição do solo que ocorre nestes meses devido ao preparo 
do solo para o cultivo de arroz, ocasionando o carreamento 
do SS para o corpo hídrico (SILVA; PEREIRA FILHO, 2010).

Temporalmente o COP mostrou também a distinção 
de dois períodos, com as menores concentrações no período 
de baixa descarga fluvial e as maiores concentrações no período 
de alta descarga fluvial, como uma correlação positiva (r=0,72), 
coincidindo com a tendência encontrada para o SS (Figura 5).

O nitrito e o nitrogênio amoniacal apresentaram alguns 

Figura 5 - Valores de sólidos suspensos (A) carbono orgânico particulado (B) para a série de dados (2003-2011)

Figura 6 - Valores de nitrogênio amoniacal (A) e Nitrito (B) e Fosfato (C) de toda a série (2003-2011) ao longo do estuário
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picos isolados durante a série de dados e uma pequena tendência 
de menores valores no final da série, o qual indica que estes 
nutrientes não estejam relacionados apenas com a descarga 
fluvial, que além da contribuição fluvial ocorre processos para 
sua produção no ambiente estuarino, como entrada antrópica 
pontual, decomposição da matéria orgânica ou processo de 
nitrificação como já observado por Bellotto et al.,(2009) neste 
estuário. 

Temporalmente as concentrações de fosfato tenderam 
a diminuir a partir de 2009 em relação aos dados anteriores, 
não ocorrendo picos de altas concentrações em nenhum dos 
três segmentos (Figura 6), se igualando ao comportamento do 
nitrogênio amoniacal e do nitrito. Verificou-se também que as 
concentrações diminuíram praticamente pela metade no final 
da série quando comparado com início, sendo justificadas pelo 
aumento do SS observado nesta época que pode ter ocasionado a 
adsorção do fosfato ao material.  Assim como para o nitrogênio 
amoniacal o fosfato pode não ter sua principal entrada a partir 
da descarga fluvial tendo outras fontes de entradas pontuais no 
próprio estuário. Na bacia hidrográfica do rio Yangtze, situada 
na costa da China, nos anos de seca, onde a descarga diminuiu 
significativamente ocorreu um aumento na concentração de 
nutrientes em comparação com os valores médios (CHEN et 
al., 2012).

 A tabela 6 mostra as variáveis de maior destaque em 
cada segmento do estuário através dos autovalores. Os auto-
valores correspondem aos pesos de cada variável e são usados 
para interpretar os eixos (fator). As variáveis mais importantes 
são as de maior peso positivo ou negativo o sinal do peso indica 
se é correlação positiva ou negativa.

Para o alto estuário o eixo 1 (Tabela 6) foi formado 
pelos altos valores positivos das variáveis SS, descarga fluvial e 
OD. No inverso apareceu a variável pH, nitrito e fosfato. Este 
primeiro eixo ilustra que a entrada de SS foi fortemente asso-
ciada com a descarga fluvial, que com o aumento das chuvas 
ocorre o carreamento do solo para o corpo hídrico. O OD ter 
se relacionado positivamente com a descarga fluvial sugere 
que o aumento da descarga causou o aumento a turbulência da 

água ocasionando maior oxigenação. Os autovalores negativos 
de NO2- e do PO4

3-  neste eixo indicam uma correlação inversa 
com a descarga fluvial confirmando que há outros fatores que 
influenciaram nestas variáveis e em baixas descargas a concen-
tração destes nutrientes aumentou.

A não relação do silício com a descarga fluvial no plano 
formado indica que este nutriente pode estar sendo influenciado 
por outros fatores, por exemplo o ciclo de arroz. A planta de 
arroz é composta de 30% do seu peso de silício e dentre os nu-
trientes o silício é assimilado pelas raízes da planta rapidamente 
sendo a planta, portanto reconhecida como um acumulador de 
silício (SILVA; PEREIRA FILHO, 2010 apud TAKAHASHI, 
1995). O eixo 2 foi formado apenas pela temperatura no lado 
positivo e no lado negativo o OD, mostrando que o OD teve 
maiores dificuldade em se solubilizar em águas mais quentes.

No médio estuário o eixo 1 (Tabela 6) continuou sendo 
representado pela descarga fluvial, SS e OD em sua extremidade 
positiva. Por outro lado, além do nitrito a salinidade também 
foi destaque na extremidade negativa mostrando correlação 
inversa com a descarga fluvial. Em alta descarga fluvial a água 
marinha é diluída e expulsa do estuário diminuindo os valores de 
salinidade.Em períodos de baixa descarga a água marinha exerce 
maior influência no estuário.  O eixo 2 foi semelhante ao alto 
estuário com a temperatura e o OD presentes na extremidade 
negativa e positiva respectivamente. 

Para o baixo estuário temos o eixo 1 também repre-
sentado positivamente pelas variáveis OD, SS e descarga fluvial 
(Tabela 6). Ao comparar a água marinha com a fluvial verifica-se 
que a água doce possui maior capacidade de solubilizar o OD, 
sendo uma justificativa para a correlação positiva formada. Na 
parte negativa além da salinidade ainda se encontram as variáveis 
nitrito e nitrogênio amoniacal. Mesmo em baixa descarga fluvial 
existe a entrada de nitrogenados no estuário principalmente a 
partir das indústrias pesqueira instaladas nas margens do estuário, 
além dos efluentes domésticos.

Na análise temporal e com a ajuda da análise multivariada 
nota-se que evolução das variáveis é mascarada devido à forte 
influência da descarga fluvial neste estuário. A concentração 

Alto estuário Médio estuário Baixo estuário 
 Eixo 1 Eixo 2 Eixo1 Eixo2 Eixo1 Eixo2 

Vazão 0,93 0,03 SS 0,86 -0,27 Vazão 0,91 -0,10 
SS 0,82 0,41 Vazão 0,79 0,11 SS 0,80 0,19 
OD 0,65 -0,59 OD 0,67 0,44 OD 0,63 -0,34 
NO3 0,15 -0,33 Cla-a 0,35 -0,38 NO3 0,35 0,50 
Cla-a 0,05 0,53 NO3 0,31 0,41 Cla-a -0,08 0,80 
Temp -0,19 0,74 DBO 0,08 0,36 Temp -0,10 0,18 
NH4 -0,27 -0,45 Temp -0,15 -0,78 PO4 -0,18 0,70 
Si -0,56 -0,37 PO4 -0,38 -0,58 DBO -0,20 0,37 
PO4 -0,64 0,43 Si -0,49 0,36 pH -0,20 -0,48 
pH -0,65 -0,03 NH4 -0,52 0,02 Si -0,59 -0,10 
NO2 -0,68 -0,17 pH -0,56 0,31 NH4 -0,65 -0,11 

   NO2 -0,80 0,01 Sal -0,84 0,07 
   Sal -0,89 0,16 NO2 -0,86 -0,11 

 

Tabela 6 - Autovalores da análise de componentes principais realizada sobre os dados logaritimizados de toda a série temporal 
em estudo para o alto médio e baixo estuário (2003-2013)
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da maioria das variáveis (e.gSS, fosfato, nitrito, amônio) foram 
explicadas conforme a variação da descarga fluvial no período. 
Nota-se também a dificuldade de observar, descrever e rela-
cionar as tendências que estas variáveis sofrem principalmente 
os nutrientes inorgânicos dissolvidos, ao longo de um período. 
Isto porque a água do estuário é renovada periodicamente sob 
a influência da maré (MIRANDA et al., 2002).

Schaffelke et al. (2011) no monitoramento de longo 
período realizado em uma lagoa costeira de barreira de recifes 
retirou os dados de nutrientes dissolvidos da análise, pois as 
concentrações eram variáveis em uma curta escala de tempo 
e espaço não sendo possível verificar os padrões temporais e 
espaciais. Eldson et al. (2009) sugere a necessidade de avaliar os 
impactos do uso e ocupação do solo juntamente com um con-
texto natural devido a variação das concentrações de nutrientes 
ocorrer em uma curta escala de tempo.

Na região estuarina da lagoa dos Patos, durante as últi-
mas duas décadas as concentrações dos nutrientes inorgânicos 
dissolvidos mostraram distintos comportamentos, com ausência 
de correlação com a chuva, seston, temperatura, salinidade, 
sendo justificada esta ausência de correlação com os processos 
que ocorrem no sedimento ou com a intensa hidrodinâmica que 
acontece no ambiente, requerendo amostragens de NID em curta 
escala de tempo como também a medição de outras variáveis 
como vento, evapotranspiração e precipitação que podem ter 
grande influência sobre as variáveis (ABREU et al., 2010).

Comparação com a legislação

Apartir das variáveis que constam na resolução 357/2005 
realizou-se uma tabela com o resultado da porcentagem de 
inconformidade das variáveis em relação aos limites estabele-
cidos (Tabela 7).

No alto estuário nota-se que apenas o pH e os Col. 
Fecais apresentaram valores fora dos padrões estabelecidos. O 
pH apresentou apenas um valor fora do padrão. Os Coliformes 
Fecais já apresentaram 80% dos valores fora dos estabelecido 
pela legislação. O  restante das variáveis obtiveram valores afas-
tados dos limites (Tabela 7). O médio e baixo estuário já tiveram 
a maioria dos seus dados fora dos padrões estabelecidos pelo 
CONAMA e portanto realizou-se uma análise mais especifica 
comparando as inconformidades entre períodos de alta e a 
baixa descarga fluvial. 

A baixa descarga refere-se aos meses dos anos de 
2003 até 2009 e a alta descarga refere-se aos meses dos anos 
de 2010 e 2011. A porcentagem de cada período é apresentada 
na Tabela 8. No médio estuário o oxigênio dissolvido mostrou 
3 dos 68 dados abaixo de 5 mg/l (4%) todos registrados no 
período de baixa descarga. O baixo estuário apresentou 9 dos 
69 dados (13%) fora do padrão estabelecido, ocorridos também 
no período de baixa descarga. Em relação aos nitrogenados 
inorgânicos dissolvidos, apenas o NO2

-  não apresentou valores 
em desacordo com a legislação. O NH4

+ apresentou 40% e 65 
% dos seus dados fora dos limites da legislação para o médio e 
baixo estuário respectivamente. No médio estuário as porcenta-
gens não apresentaram grande diferença entres os períodos de 
baixa e alta descarga, ao contrário da região do baixo estuário.

Para o nitrato mais de 50% dos valores no médio e 
baixo estuário ficaram acima do exigido pela legislação. Ao 
contrário do nitrogênio amoniacal o nitrato apresentou maior 
diferença entre os períodos no médio estuário, já no baixo es-
tuário a porcentagem foi semelhante nos dois períodos. Os Col. 
Fecais apresentaram 85% e 93% para o médio e baixo estuário 
respectivamente acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Em comparação entre segmentos do estuário nota-se 
que o alto estuário possui melhor qualidade de água em relação 
ao médio e baixo estuário. No médio e baixo estuário já se ve-
rifica a degradação da qualidade de água devido a maioria das 
variáveis apresentarem valores fora dos padrões estabelecidos 
pelo CONAMA principalmente nos períodos de baixa descarga 
fluvial.  Os valores das concentrações não se diferenciaram muito 
entre os segmentos, esta diferença no momento de comparar 
com a legislação é devido aos limites estabelecidos para águas 
salobras serem muito mais rígidas do que para aguas doces, pois 
estes ambientes são locais onde ocorre misturas de massas da 
água e consequentemente diluição dos nutrientes. 

No estuário Santos São Vicente-SP as variáveis OD, 
fosfato, nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal ficaram fora dos 
padrões estabelecidos pela legislação, principalmente nos dados 
medidos no verão (AZEVEDO; BRAGA, 2011).  Esta tendência 
foi observada no presente estudo com os valores de OD, que 
estiveram em inconformidade principalmente nos meses do 
verão.  Na bacia hidrográfica do rio Zhangweinan na China, 
um estudo da qualidade da água realizado em um período de 
7 anos mostrou que os anos iniciais tiveram uma classificação 
da água fora dos padrões exigidos, porém os anos finais de 
análise a qualidade da água mostrou uma grande melhora nos 
resultados, fato corrobado principalmente pela gestão cientifica 
ou da aplicação rigorosa que vinha acontecendo nos últimos 
anos (XU et al., 2012)

 Alto 
estuário 

Médio 
estuário 

Baixo 
estuário 

OD (%) 0 4 13 
pH (%) 2 9 6 

Col. Fecais (%) 80 85 93 
NO2- (%) 0 0 0 
NO3-(%) 0 75 58 

NH4+ (¨%) 0 40 65 
 

 Médio estuário Baixo estuário 
Variável Alta Baixa Alta Baixa 
OD (%) 0 9 7 15 
pH (%) 8 9 4 7 

NH4+ (%)  37 45 37 81 
NO3- (%) 87 64 58 58 

Col Fecais (%) 79 84 83 94 
 

Tabela 7 - Porcentagem de inconformidade das variáveis que 
constam na resolução CONAMA 357/05

Tabela 8 - Porcentagem de inconformidade das variáveis que 
constam na resolução CONAMA 357/05 em relação alta e 

baixa descarga fluvial
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CONCLUSÕES

A avaliação espacial mostrou que as variáveis de quali-
dade de água possuem comportamento diferenciado ao longo 
do estuário. O OD, SS, COP, DBO5, Col. Fecais e nitrato, apre-
sentaram maiores valores no alto estuário sugerindo que estejam 
associadas a dinâmica do local, a maior população e maior área 
agrícola. A salinidade, pH, nitrito e nitrogênio amoniacal mos-
traram maiores valores no médio e baixo estuário sendo este 
segmento influenciado pela entrada da água marinha. As maiores 
concentrações de nitrogênio amoniacal no baixo estuário suge-
rem influência do efluente doméstico dos municípios de Itajaí 
e Navegantes, além dos provenientes da indústria pesqueira. 

Na variabilidade temporal, identificou-se a descarga 
fluvial como o fator de maior influência no comportamento das 
variáveis de qualidade de água. O SS, COP, col. Fecais, nitrato 
e silício apresentaram maiores concentrações em períodos de 
alta descarga fluvial enquanto a salinidade, nitrito e a nitrogê-
nio amoniacal apresentaram menores concentrações em alta 
descarga fluvial.

A descarga fluvial foi mais importante para explicar as 
tendências que ocorreram com as variáveis da qualidade de água, 
dificultando a avaliação da evolução das mesmas em relação a 
mudança do uso do solo e urbanização.

Conforme os padrões estabelecidos pela resolução 
do Conama 357/05 o alto estuário apresentou maiores con-
formidades com a legislação. Porém o médio e baixo estuário 
apresentaram a maioria das suas variáveis em inconformidade 
sendo um indicio que as atividades desenvolvidas na bacia têm 
efeito na porção final da bacia.

As medidas de coleta e tratamento de efluentes, que serão 
implantadas na região são uma forma de melhorar os valores 
das variáveis relacionadas a entrada de matéria orgânica, visto 
que o médio e o baixo estuário já se encontram com a maioria 
dos valores das variáveis fora dos padrões estabelecidos pela 
legislação, principalmente a variável coliforme fecal. A falta de 
mata ciliar nas margens do estuário seria outra questão de ser 
abordada, pois a falta dela ocasiona a maior entrada de SS e de 
outros materiais proveniente das atividades antrópicas.
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RESUMO

O uso do Simulador Analógico de Manobras (SIAMA) para testes de condução de navios em modelo físico é uma ferramenta útil para identificar possíveis 
melhorias em projetos portuários e determinação de regras de manobra. Quando aperfeiçoado através de estudos hidráulicos em escala froudiana, o SIAMA 
torna-se uma valorosa fonte de informações estatísticas para os estudos náuticos. A escala de tempo dos modelos físicos froudianos é determinada pela raiz 
quadrada da escala linear. No estudo de caso apresentado, a escala dos modelos físicos portuários disponíveis é de 1:170, assim o tempo no modelo é 13,04 
vezes mais rápido do que no real. Mais de 1.500 testes oficiais foram realizados desde 1.993, por práticos profissionais em quatro portos distintos de duas 
Zonas de Praticagem do Brasil. Estes testes de manobras e otimizações de projetos abrangeram nove cais/píeres, com quatorze berços e navios mineraleiros 
de 75.000, 152.000, 276.000, 365.000, 400.000 e 615.000 tpb. A área portuária estudada abrange canais, bacias de evolução e berços de atracação. 
Os modelos reduzidos dos navios são controlados remotamente por sistema de rádio frequência e a ação dos rebocadores é reproduzida através da rotação das 
hélices de ventiladores fixados nas embarcações. As instalações do Laboratório onde são realizadas as simulações de manobras pertencem à Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, Brasil, no âmbito do CENP – Centro de Estudos Náuticos Portuários.

Palavras Chave:  Manobras de navios. Modelação física, Segurança da navegação

ABSTRACT: 

The Analogic Simulator of  Maneuvers (SIAMA) for conducting vessels in physical models is a useful tool to identify possible improvements in port projects 
and to define maneuvering rules. When improved by hydraulic studies in Froude scale models, the SIAMA becomes a valuable source of  statistical infor-
mation for nautical studies. The time scale of  physical Froude models is determined by the square root of  the linear scale. In the case presented, the scale 
of  physical models is 1: 170, hence the time in the model is 13.04 faster than in reality. Since 1993 more than 1,500 official tests have been performed by 
Pilots from four ports of  two distinct Pilotage zones in Brazil. These maneuvering tests and optimizations projects covered 9 piers with 14 berths and ore 
carriers of  75,000; 152,000; 276,000; 365,000; 400,000 and 615,000 dwt. The studied area covers port channels, harbor entrances, maneuvering and 
anchorage areas. The scale models of  vessels are controlled remotely by radio frequency and the action of  the tugs system is reproduced by rotating propeller 
fans fixed on the vessel. The facilities of  the laboratory, where the simulations are performed, belong to the Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
Brazil, under the CENP – Center for Nautical Studies of  Ports.

Keywords: Vessel maneuvers. Physical modeling. Navigation safety

O Simulador Analógico de Manobras – SIAMA

Analogic Simulator of  Maneuvers – SIAMA 
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INTRODUÇÃO

Na otimização de arranjos portuários, a relação entre 
a disposição das estruturas de atracação, alteração de mudan-
ças de fluxo, padrão de ondas e o trajeto do navio, devem ser 
reproduzidos da maneira mais fidedigna possível. Em casos de 
projetos complexos, opta-se pela utilização de modelos físicos 
em escala reduzida que reproduzem as estruturas portuárias e as 
áreas adjacentes em estudo. A correnteza ou padrão de ondas é 
gerado para simular as condições locais da forma mais realista 
possível. Isto se aplica ao SIAMA (Simulador Analógico de Ma-
nobras), do Laboratório de Hidráulica da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo - LHEPUSP, que está em operação 
desde Dezembro de 1993. Este centro brasileiro de estudos 
em hidráulica atende clientes de organizações governamentais 
e privadas, a Autoridade Marítima, representada pela Marinha 
do Brasil, Autoridades Portuárias e os práticos. Atualmente, o 
laboratório integra o Centro de Estudos Náuticos Portuários 
– CENP – conjuntamente com o Tanque de Provas Numérico 
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Infelizmente, os riscos envolvidos para medições em 
escala real, como técnica de pesquisa, dificulta uma investigação 
mais profunda sobre manobras perigosas em canais confinados 
e rasos. Excluindo-se os testes de campo, que são raros e repre-
sentam elevados riscos e custos, modelos tripulados em lagos 
ou canais, mesmo que exijam grandes áreas de representação, 
são ideais para o treinamento de manobras de navios, especial-
mente no controle em baixa velocidade, sem ou com auxílio de 
rebocadores. Estudos de simulação de Engenharia em tempo 
real, por meio de ferramentas computacionais de navegação nos 
Simuladores de Ponte Completa (“Full Mission Bridge Simulator”) 
são de extrema importância durante o projeto náutico detalhado. 
Contudo, devido aos longos tempos de operação, forçosamente, 
a avaliação acaba restringindo-se apenas a escopos bem precisos 
do projeto, com base em testes das manobras mais promissoras 
feitos por piloto automático virtual comandado por modelos 
matemáticos de tomada de decisão em tempos acelerados (“Fast 
time tests”). Consequentemente, a experiência e conhecimento 
dos práticos são parcialmente aproveitados para avaliações destas  
gamas de opções, feitas sem o concurso humano.

O conceito do SIAMA, que utiliza navios e rebocado-
res não tripulados fisicamente, é um dos meios confiáveis para 
mesclar análises náuticas e práticas usuais da hidráulica, através 
de projetos de estudos portuários em escala reduzida. Pelo fato 
do tempo no modelo ser forçosamente mais rápido do que o real 
na escala de Froude é possível a execução de um grande número 
de testes e variações. Diversas condições ambientais, tais como 
visibilidade (condições diurna e noturna), batimetria, ventos, 
ondas, marés e correntes, para diferentes navios, condições 
de rebocadores (número, tração estática e tipo de propulsão) 
e cenários náuticos (obras fixas e dragagens), durante um pe-
ríodo limitado de tempo, criam uma vasta base estatística. As 
simulações são fisicamente realizadas oficialmente por práticos 
habilitados pela Marinha em sua respectiva Zona de Praticagem, 
da qual são conhecedores por excelência.

OBJETIVO

Este artigo tem como objetivo destacar e consolidar a 
utilidade do SIAMA, com base em mais de 1.500 testes oficiais, 
realizados por práticos habilitados, documentados em 22 anos 
de utilização em diferentes estudos de caso. De fato, a sistema-
tização do uso desta ferramenta, quando já existe um modelo 
físico de um estudo portuário para outras finalidades, permite 
extrair informações de melhor qualidade do que os “fast time 
tests” feitos por um piloto automático virtual. Da mesma forma, 
o número de simulações de manobras de navios em Full Mission 
Bridge Simulator fica reduzido às manobras mais promissoras, 
já triadas pelos práticos.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

No LHEPUSP, as instalações dos SIAMAs estudam, 
ou já estudaram, as seguintes regiões portuárias: 

(1) Baía de São Marcos (MA):
- Terminal Marítimo VALE Ponta da Madeira (PDM), 
maior da América Latina em taxa de carregamento anual, 
com quatro píeres e seis berços de atracação estudados.
- Porto de Itaqui da EMAP com um berço estudado.
- Porto da ALUMAR com dois berços estudados.
- Polo Siderúrgico do Maranhão da chinesa Baosteel, 
com dois píeres e três berços de atracação estudados.
(2) Baía de Sepetiba (RJ):
- Terminal Portuário VALE de Ilha Guaíba (TIG) com 
um píer e dois berços de atracação.

 

Figura 1 – Campos de corrente de maré enchente na Baía de São 
Marcos, São Luís, MA. Saída do modelo computacional MIKE3®
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A adequada reprodução das condições ambientais, 
como a hidrodinâmica de correntes e ondas, é fundamental 
para obtenção de bons resultados no SIAMA. Nas Figuras 1 e 
2 é possível visualizar padrões de correntes de maré enchente 
e vazante, respectivamente, na Baía de São Marcos, calibrados 
e validados no SIAMA através de resultados de modelação 
matemática em nível tridimensional no modelo computacional 
MIKE3® (versão 2011). Estas são condições críticas para ma-
nobras de aproximação aos terminais portuários nesta região. 
De acordo com Alfredini e Arasaki (2014), correntes de maré 
associadas a amplitudes de até 7,0 m no local do porto estudado 

podem ocorrer com recorrência de 50 anos. A ondulação é de 
menor importância na região, com alturas máximas de 1,0 m.

Analogamente, na Baía de Sepetiba, o SIAMA foi 
calibrado com base nos resultados de estudos de modelagem 
computacional. Neste caso, o Terminal Portuário de Ilha Guaíba, 
localizado no interior desta baía, é apenas parcialmente abrigado 
da ação de ondas, e o modelo físico foi preparado para simular 
tanto as correntes de marés, quanto trens de ondas através de 
um sistema gerador eletromecânico. As Figuras 3 a 5 mostram 
os resultados de padrões de correntes e ondas na Baía de Se-
petiba obtidos a partir do modelo computacional DELFT3D® 
(versão 3.28.50.01).

MATERIAIS E MÉTODOS

O SIAMA da Baía de São Marcos utiliza-se de um 
modelo hidráulico com redução geométrica sem distorções em 
escala de 1:170, ocupando no LHEPUSP uma área de aproxima-
damente 1.700 m², onde estão reproduzidas as áreas de interesse 
do estuário próximas aos principais terminais portuários. Na 
Figura 6, há uma vista aérea dos píeres I e III (Berços Norte e 
Sul) da VALE PDM. 

Figura 2 – Campos de corrente de maré vazante na Baía de São 
Marcos, São Luís, MA. Saída do modelo computacional MIKE3®

 

 

 

 

Figura 3 – Campos de corrente de maré enchente na Baía de 
Sepetiba, RJ. Saída do modelo computacional DELFT3D®

Figura 4 – Campos de corrente de maré vazante na Baía de 
Sepetiba, RJ. Saída do modelo computacional DELFT3D®

 Figura 5 – Mapa de altura significativa de ondas e direções 
de propagação na Baía de Sepetiba, RJ. Saída do modelo 

computacional DELFT3D®
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Figura 6 – Vista aérea dos Píeres I e III da VALE (Berços Sul 
e Norte)

O modelo hidráulico foi construído para estudar as 
condições de abrigo dos berços de atracação, os movimentos e 
correspondentes esforços de amarração nos cabos dos navios e 
os padrões do transporte de sedimentos para a otimização dos 
processos de dragagem.

A simulação de correntes marítimas é realizada por 
sistema hidráulico constituído de tubulações de alimentação, 
comportas, distribuidores e direcionadores de fluxo.

Por meio do simulador são realizadas tentativas de con-
duzir um modelo de navio controlado por rádio desde o canal 
de navegação, passando pelas áreas de acesso à bacia portuária, 
áreas de manobra e berços de atracação, com um cenário seme-
lhante ao real (Figura 7). No modelo os equipamentos portuários 
notáveis (carregadores de navios), os auxílios à navegação (boias 
e faroletes), bem como as condições ambientais de correntes e 
nível da maré são reproduzidos em escala. Se necessário, efeitos 
de vento podem ser simulados por ventiladores propulsores e 
efeitos de ondas podem ser reproduzidos por sistema de gera-
dores eletromecânicos.

Figura 7 – SIAMA utilizando assistência de rebocadores para 
atracação por boreste do navio graneleiro classe Panamax (75.000 

tpb) em lastro no Píer III de PDM

Outra possibilidade interessante é estudar as condições 
de manobras noturnas, uma vez que todos os auxílios luminosos 
à navegação estão representados em escala, de modo a reproduzir 
as cores dos sinalizadores, luzes de advertência, faróis, luzes de 
navios e luzes do porto.

A força dos rebocadores (Figura 8) é simulada pelo 
impulso de pequenos ventiladores em dutos de ar. Nos modelos 
de navios maiores são utilizados geralmente quatro ventiladores 
de velocidade e angulação variáveis, fixados sobre o convés 
do modelo do navio, que sopram com intensidade, direção e 
sentido controlados (Figura 9). Estes estão localizados na proa 
e na popa (forças longitudinais), proa por boreste e bombordo 

(forças transversais de vante) e popa por boreste e bombordo 
(forças transversais de ré). Cada ventilador possui um controle 
de velocidade independente, sendo possível selecionar os valores 
de tração estática (bollard pull) desejados.

Figura 8 – Manobra real com auxilio de rebocadores para o navio 
classe Capesize no PDM Píer III, em lastro por boreste

Figura 9 – Rebocadores simulados por ventiladores para um navio 
graneleiro classe Capesize

Durante um teste no SIAMA, o prático manobra o navio 
em diversos cursos, utilizando qualquer combinação disponível 
de forças. O prático pode manobrar o navio de cima do modelo 
hidráulico, como se estivesse no real a vôo de pássaro, com uma 
visão privilegiada, o que é interessante que seja feito nas primeiras 
manobras de ambientação e ajustes para os testes definitivos. 

Para os testes definitivos é interessante que o prático 
realize a manobra a partir de uma sala isolada da vista geral do 
modelo hidráulico, de tal forma que seja possível visualizar a 
manobra somente por meio de micro câmeras instaladas no 
passadiço da embarcação, uma a bombordo e outra a boreste 
(Figura 10). Estas micro câmeras são controladas pelo prático de 
dentro da sala por meio de controle remoto, que permite girar 
as câmeras 180º, simulando a visão real de campo.

As ordens do prático são transmitidas por comunicação 
via rádio (Figura11) para uma equipe de apoio que controla 
os rebocadores, velocidade do motor e o leme (Figuras 12 e 
13). Simultaneamente, vídeos e fotografias são aquisitadas por 
uma vista superior da área (Figura 14). Além disso, todos os 
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comandos dados pelo prático são registrados por sistema ele-
trônico, permitindo ao final de cada manobra uma análise da 
posição e orientação do navio no espaço/tempo, bem como a 
configuração e atuação de todos os controles (motor, leme e 
rebocadores) em cada instante. As análises posteriores destes 
registros revelam, por exemplo, como os rebocadores atuaram 
para ajudar a atracação do navio, ou se as forças aplicadas têm 
excedido as conhecidas na prática. Filmes produzidos de fenô-
menos que ocorrem em modelos hidráulicos são mostrados em 
velocidade reduzida para permitir uma verdadeira comparação 
com o objeto em escala real.

Outra consideração relevante é a de que a aplicação da 
lei de Froude para determinar os fatores de escala do modelo 
hidráulico, implica em que o fator de escala de tempo é igual à 
raiz quadrada do fator linear da escala geométrica. Assim sendo, 
no modelo, o tempo passará mais rápido do que no real (cerca 
de treze vezes mais rápido neste caso). Dependendo do grau de 

dificuldade e rapidez da manobra real, o controle operacional e 
tomadas de decisões tendem a ser mais difíceis no SIAMA do 
que no real. Assim, faz-se necessário um estágio de adaptação 
para o usuário, findo o qual o prático está habilitado a realizar 
as manobras, as quais, de qualquer forma, são realizadas numa 
condição de tempo mais adversa do que no real, pela rapidez, 
o que torna estes testes a favor da segurança, em termos de 
conclusão sobre as manobras mais promissoras. 

Para que a ferramenta tenha aplicação prática e sirva 
efetivamente como um simulador de manobras, é fundamental 
a etapa de calibração dos controles do navio. Motor e leme do 

 

Figura 10 – Instalação da micro câmera de boreste no passadiço 
do modelo de navio

 

 

 

 

Figura 12 – Central de controle SIAMA com operadores recebendo 
comandos do prático via rádio.

Figura 13 – Tela de controle dos comandos do navio e rebocadores 
do SIAMA

Figura 14 – Sequência de fotos sobrepostas em posição zenital 
demonstrando atracação do navio Panamax (75.000 tpb) no Píer 

III berço Norte da VALE PDM

Figura 11 – Prático realizando atracação utilizando o SIAMA através 
do sistema de imagem com câmeras instaladas no passadiço 

do navio
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modelo do navio (Figura 15) são calibrados de acordo com 
dados de prova de mar de cada embarcação (Figura 16) e os 
rebocadores têm sua força de atuação calibrada em bancada de 
registro de esforços, de acordo com a especificação de potência 
de cada rebocador. 

Uma importante questão em relação à eficiência da 
manobra de atracação é a força do impacto ou a equivalente 
deformação das defensas, que é medida por sensores de desloca-
mento com precisão de 0,01 mm, rigidamente montados no deck 
do píer (Figura 17). A elasticidade das defensas é representada 
em escala reduzida por lâminas de aço calibradas de acordo 
com as especificações reais. A avaliação da força de impacto 
pelo SIAMA é usada como um dado de entrada e auxílio para 
projetos de defensas, ou para fins de treinamento de práticos. 
Um gráfico que ilustra a deformação em quatro defensas em 
um teste de atracação é mostrado na Figura 18.

Todos os testes foram realizados por práticos da Zona 
de Praticagem da Baía de São Marcos, com a cooperação e auxilio 
de membros seniores dos departamentos da Marinha do Brasil 
e de empresas envolvidas.

Figura 17 – Detalhe dos sensores para medição dos esforços sobre 
as defensas no berço Norte do Píer III

Figura 18 – SIAMA registrando as condições de atracação para o 
berço Norte do Píer III, apresentando deformações nas defensas 
(cm) versus tempo de manobra (min), ambos em escala de 

protótipo para o Píer III da VALE

Analogamente ao modelo da Baía de São Marcos, o 
SIAMA da Baía de Sepetiba passou pelos mesmos procedi-
mentos de calibração do modelo e navios para os ensaios de 
manobra com participação da praticagem, conforme ilustrado 
nas Figuras 19 e 20.

Figura 19 – Manobra de atracação no berço externo do TIG com 
navio graneleiro da classe Ore Bayovar (180.000 tpb)

 

Figura 15 – Detalhe do leme e hélice para um modelo de navio

 
Figura 16 – Calibração de manobra de giro para o navio graneleiro 

classe Panamax (75.000 tpb)
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Figura 20 – Manobra comandada por prático via rádio para 
atracação de navio graneleiro da classe Ore Bayovar (180.000 

tpb) no berço interno do TIG

As instalações do SIAMA possuem modelos de navios 
transportadores de minério de 75.000, 152.000, 180.000, 276.000, 
365.000, 400.000 e 615.000 tpb.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de alguns estudos de caso com o SIAMA 
da Baía de São Marcos são apresentados a seguir em detalhes. 

As condições excepcionais, de elevado risco, devem ser 
abordadas. Um dos principais riscos existentes para as mano-
bras de navios diz respeito às condições ambientais adversas, 
tais como: intensas correntes de maré, ventos fortes e ondas. 
Outros riscos estão relacionados a falhas de procedimentos e 
de comunicação (mal-entendidos, erros de cálculo e falta de 
atenção), além de problemas técnicos (falhas de motor, leme, 
ou rebocadores). Problemas durante a execução de manobras 
podem resultar em graves acidentes (colisão, naufrágio, etc.), 
perda de vidas, impactos ambientais, entre outros.

A Figura 21 contém uma descrição detalhada de um 
ensaio de manobras realizado com um Capezise (152.000 
toneladas), com aproximação e atracação no Píer II de PDM, 
apenas com auxílio de rebocadores, simulando assim, a ausência 
de motores e leme do navio. 

Ainda na figura 21 é possível observar, ao longo do 
tempo real (tempo de ensaio de modelo físico convertido para 
unidade de tempo real), o registro de todos os comandos soli-
citados pelo prático via rádio. No caso deste ensaio específico, 
como estava sendo simulada uma situação crítica de ausência de 
motor (ENGINE) e leme (RUDDER), só é possível observar 
o registro da ação de rebocadores (TUG POWER) puxando ou 
empurrando a embarcação em relação ao terminal. Nesta região 
ocorrem dificuldades relativas às intensas velocidades das cor-
rentes de maré, pois o canal de navegação é significativamente 
confinado pelo Espigão Sul e por bancos de areia localizados 
ao largo do mesmo, próximos à Ilha Guarapirá. Este ensaio é 
um exemplo da utilidade da avaliação de riscos de choques e 
encalhes, causados por falhas nos motores, leme ou rebocado-
res, sendo que neste caso foi testada a falha de motores e leme. 

Como descrito por Alfredini et al. (2011) e Gerent 
(2010), para cada conjunto de ensaios, no debriefing a equipe 
preencheu uma lista (check-list) baseada nas recomendações 
do PIANC et al. (1997), contemplando os seguintes aspectos:

Rebocadores: número e sua ordenação, bem como a 
tração estática empregada;

Movimentos de motor: frequência, número (nesta 
simulação de falha não foi considerado);

Avaliação da manutenção da trajetória e posição: habi-
lidade de manter a embarcação no trajeto desejado;

Posição: em relação ao píer e às demais embarcações;
Controle e segurança: sentimento de segurança
As seguintes pontuações foram atribuídas para cada item:
10 – Praticável adequadamente e com facilidade
5 – Praticável sob determinadas dificuldades
0 – Minimamente praticável ou não praticável

Procede-se, então, a uma comparação das situações 
ensaiadas duas a duas, classificando os diferentes cenários em 
“muito mais fácil”, “mais fácil”, “tão difícil quanto”, “mais difícil 
que” e “muito mais difícil que”.

A Figura 22 indica uma ideia quantitativa do impacto 
econômico de um estudo de manobras. No primeiro gráfico desta 
figura, é apresentada a condição de operação do porto utilizada 
entre 1986 e 2007, onde existia uma restrição para manobra 
de até 14 horas ao longo do dia (7 horas após cada estofo de 
baixa-mar). Após os estudos realizados de manobra no SIAMA 

 

 
Figura 21 – Descrição detalhada de um ensaio de manobra realizado 
no SIAMA para um navio tipo Capesize (mineraleiro de 152.000 
tpb) em manobra de aproximação ao PDM Píer II somente com 

auxílio de rebocadores, simulando a perda de motor e leme
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com participação de engenheiros, práticos e autoridades navais 
brasileiras, estas restrições foram reduzidas para 6 horas diárias 
(1 hora após cada estofo de baixa-mar e 2 horas antes de cada 
estofo de preamar), resultando em um significativo aumento 
da janela de maré para manobras. Este estudo envolveu todos 
os 13 práticos da Zona de Praticagem do Maranhão, o Capitão 
dos Portos e oficiais navais. Com as melhorias obtidas, agora é 
possível realizar manobras combinadas (aproximação e atracação 
de uma embarcação e desatracação de outra embarcação coor-
denadas), com a utilização de dois rebocadores mais potentes 
(bollard pull de 750 kN) que os utilizados à época (bollard pull 
de 500 kN). A consequência imediata desta otimização foi um 
aumento de 15% no carregamento anual do terminal, levando 
à movimentação de 10 milhões de toneladas de minério de 
ferro a mais.  

Resumindo, o SIAMA da Baía de São Marcos realizou 
mais de 400 testes de simulação para PDM Píer III, mais de 350 
para PDM Píer I, mais de 300 para o PDM Píer IV, mais de 200 
para PDM Píer II, mais de 100 para o Porto da ALUMAR e 
mais de 50 simulações para o Porto de Itaqui. Fato importante 
para obtenção destas estatísticas foi a adaptação dos práticos, 
resultante da familiarização com a utilização desta ferramenta. 
Deve-se destacar também que o fato da escala de tempo ser 
aproximadamente 13 vezes mais rápida do que o real também 
possibilitou a realização de um grande número de manobras, 
sendo que cada prático realizou mais de 100 manobras em média. 
Sob estas condições foi possível obter alterações nas regras de 
manobras oficiais das autoridades navais para região.

CONCLUSÕES

Modelos hidráulicos em escala têm uma extensa gama 
de aplicações. É provável que modelos portuários ou fluviais 
tenham sido construídos para prever os padrões hidrodinâmicos, 
dispersão de poluentes, condições de amarração, assoreamento, 
arranjo geral de obras de abrigo, quebra-mares entre outros. A 

partir de tais conclusões, se faz necessário o questionamento 
sobre a eficácia e utilização de modelos hidráulicos existentes 
para manobras de investigação e conceituais (conceito SIAMA).

Um aspecto importante no projeto é a disposição e 
dimensões do porto em estudo, bem como as dos canais de 
acesso e bacias de evolução. A eficiência e segurança de um porto 
são definidas pela sua acessibilidade e capacidade náutica. O 
dimensionamento estratégico do layout e disposição das janelas 
de entrada operacionais na fase inicial do projeto podem ser 
otimizados por meio de simulações em tempo acelerado, utili-
zando o conceito analógico SIAMA. No exemplo apresentado 
na Figura 22 foi possível observar o aumento expressivo na 
janela de maré para manobras após os estudos desenvolvidos em 
modelo físico. Esta abordagem está de acordo com a premissa 
do relatório PIANC et al. (2014) que indica a importância da 
utilização de modelos físicos no desenvolvimento dos projetos 
portuários.

Além de sua aplicação como ferramenta de treina-
mento, o SIAMA também facilita a análise de risco de forma 
comparativa, como uma ferramenta para projetos portuários. 
Situações de emergência como falhas de motor e leme podem 
ser simuladas, como apresentado no exemplo de ensaio apresen-
tado na Figura 21. Além disso, a ferramenta pode ser utilizada 
também para simulação de outras condições severas, como 
manobras noturnas, influência sobre navios atracados durante 
a passagem do navio em manobra, falhas totais ou parciais em 
rebocadores, entre outros. 

Assim, a principal razão para o uso do SIAMA é o 
auxílio em simular o comportamento real dos procedimentos 
operacionais de manobrabilidade realizadas pelos profissionais 
(práticos e mestres de rebocadores), item extremamente difícil 
para simular em modelos descritivos, matemáticos, entre outros. 
Além disso, os resultados obtidos em experiências de simulador 
de tempo acelerado podem ser incorporados na concepção 
probabilística. 

Portanto, os resultados apresentados confirmam a 
possibilidade e a importância de utilizar o conceito SIAMA 
como uma ferramenta eficaz no aperfeiçoamento de projetos 
portuários.
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RESUMO

O cotejo entre as demandas e as disponibilidades hídricas, em meio às diversas variáveis a serem consideradas na atividade de gerenciamento, apresenta diferen-
tes cenários, cujas avaliações e interpretações são muito úteis às tomadas de decisão pelo órgão gestor de recursos hídricos.  Uma das possíveis alternativas para 
se realizar tal cotejo refere-se ao conceito de estresse hidrológico, o qual estabelece o balanço entre a vazão disponível, obtida com base na curva de permanência 
de vazões de uma dada seção fluvial,e a soma das demandas. O princípio é definir um valor limiar para a proporção entre o valor de pico do conjunto das 
vazões de demanda e um dado percentil da curva de permanência, acima do qual se estabelece uma situação de estresse hidrológico. Assim, objetivou-se neste 
trabalho, empregar este conceito, por meio de um estudo de caso envolvendo as bacias dos rios Paraopeba e Sapucaí, avaliando o nível de estresse distribuído 
por sub-bacia. Os resultados referentes aos índices de estresse hidrológico no qual as bacias se encontram situam-se em níveis desde baixo a alto, apontando 
para a necessidade de alterações na política de gestão de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais.

Palavras Chave: Gestão de recursos hídricos. Curva de permanência. Vazões de referência

ABSTRACT: 

Contrasting water demands and water availabilities, among several variables that are important for natural resource management, present different scenarios, 
whose evaluation and interpretation are key elements for stakeholders. In this context, one of  the possible alternatives refers to the concept of  hydrological 
stress which establishes the overall balance between water availability and water demand, on the basis of  the flow duration curve at a given river cross section. 
The central idea is to define a threshold value for the ratio between the total demand discharge and a given percentile discharge obtained from the at-site flow 
duration curve, beyond which the hydrological stress is established in a given watershed. This study analyzes the opportunity to employ this concept to water 
resources management, through a case study in the Paraopeba and Sapucaí river basin, in order to evaluate the stress level distributed by sub-basins. Hydro-
logical stress indices ranged from low to high, pointing to eventual changes in the water resources management policies in the Minas Gerais State.

Keywords:  Water resources management. Flow duration curve. Reference discharges

Estresse hidrológico: aplicação às bacias dos rios Paraopeba e Sapucaí, Minas Gerais

Hydrological stress evaluation of  Paraopeba and Sapucaí river basin, Minas Gerais
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INTRODUÇÃO

Gestores de recursos hídricos, agências governamentais 
e também os usuários de recursos hídricos deparam-se freqüen-
temente com a questão de manter o fluxo mínimo de água neces-
sário ao equilíbrio dos ecossistemas fluviais e ribeirinhos de uma 
bacia hidrográfica, ao mesmo tempo em que é preciso reservar 
ou alocar água para atender aos seus diversos usos, requeridos 
pelos diferentes setores da economia e usuários ali instalados.

É necessário então, avaliar o grau de comprometimento 
do curso d’água, utilizando-se para isso indicadores que retratem 
as situações atual e prospectiva de seus recursos hídricos, esti-
pulando critérios e limites de enquadramento dos cursos d’água 
semelhante aos níveis de qualidade, em função da disponibilidade 
e das demandas, buscando otimizar as alocações de água entre 
os diversos usos e usuários.

Referindo-se ao uso de indicadores, Gao et al. (2008) 
mostram que sua utilização auxilia na compreensão, por exem-
plo, dos efeitos da operação de reservatórios a montante, bem 
como de outras interferências antrópicas no regime hidrológico 
de um rio, permitindo dessa forma, avaliar o grau de alteração 
hidrológica que pode ser causada por determinada política no 
uso dos recursos hídricos. De modo geral, os indicadores hi-
drológicos permitem caracterizar o estado (ou comportamento) 
de uma bacia hidrográfica, sumariando aspectos chaves de seu 
regime hidrológico a partir de um pequeno número de cálculos 
estatísticos, conforme preconizado por Reichold et al. (2010), 
tornando seu uso fácil e muito útil do ponto de vista da gestão 
dos recursos hídricos locais.

Os métodos de análise hidrológica caracterizam-se 
por estabelecer vazões de restrição usando somente dados de 
séries históricas de vazão, entendendo que o limiar de vazão 
definido é suficiente para a manutenção de certas caracterís-
ticas do ecossistema (Galvão, 2008), tendo como vantagem, 
sua maior precisão, uma vez que são calculados diretamente de 
dados hidrológicos coletados em estações fluviométricas. Os 
métodos dessa categoria utilizam ferramentas da hidrologia 
estatística, especialmente a curva de permanência, para forne-
cer as recomendações de vazões de estiagem e, por sua vez, a 
disponibilidade hídrica mínima da bacia hidrográfica.

Brandt et al. (2008) citam que, de modo geral, os 
indicadores de uso consuntivo são determinados com base 
em análises estatísticas de longas séries fluviométricas capazes 
de descrever a magnitude e a variação temporal das vazões e 
do regime hidrológico. O uso deste tipo de indicador reduz a 
complexidade do sistema de recursos hídricos, possibilitando 
comparações espaciais entre bacias ou a verificação de mudanças 
temporais dentro de uma mesma bacia. Neste sentido, Galvão 
(2008) destaca que o estresse hidrológico pode se estabelecer, 
a partir de um indicador que estima o nível de impacto ao qual 
o curso d’água está submetido, por meio de um balanço entre 
a oferta e a demanda, levando em consideração tanto os efeitos 
da extração da água, como também, as variações a que estão 
submetidos os corpos hídricos.

O termo estresse hidrológico tem sido empregado 
em diferentes regiões, destacando-se os estados americanos 
de Massachusetts (BRANDT et al. 2008), que considera tanto 

os efeitos de qualidade quanto de quantidade de água, e New 
Hampshire (NHDES, 2013), onde o conceito é aplicado visando 
identificar e assegurar a demanda futura de água com o objetivo 
de reduzir os impactos ambientais.

Na Austrália, o Departamento de Recursos Naturais 
de Nova Gales do Sul vem adotando desde 2006, uma meto-
dologia denominada Macro Water Sharing Plans (MWSP) para 
determinar o grau de estresse hidrológico, tomando como parâ-
metros, a vulnerabilidade climática e a razão de uso dos recursos 
hídricos da bacia estudada (SILVA; GALVÍNCIO, 2011). Essa 
metodologia foi inicialmente utilizada por Gordon et al. (2004) 
para classificar bacias em Nova Gales do Sul, permitindo dar 
prioridade aos sistemas altamente estressados e menor prioridade 
para os sistemas menos impactados.

 De acordo com Harris et al. (2006), pode-se relacionar 
o estresse hidrológico como um indicador obtido a partir da 
curva de permanência das vazões, tendo como referência o mês 
mais crítico em termos de disponibilidade hídrica, cujo valor 
limite corresponde à vazão com permanência de 80%, indicando 
assim, através do estresse hidrológico, os potenciais riscos que 
uma determinada demanda por água pode causar em estudos 
realizados na Austrália.

Essa abordagem permite que as agências governamen-
tais reguladoras tenham maior atuação no gerenciamento dos 
recursos hídricos, onde o estabelecimento de novas regras de 
uso pode alterar o pico de demanda diária, diminuindo conflitos 
pelo uso da água.

A adoção de um valor de referência é um dos prin-
cipais entraves à implementação de um sistema eficiente de 
gerenciamento de recursos hídricos. Entretanto, embora essa 
característica possa ser considerada negativa, a adoção de uma 
vazão de referência constitui-se em procedimento oportuno para 
proteção de rios, uma vez que as alocações para derivações são 
feitas, geralmente, a partir de uma vazão de base de pequeno 
risco (SILVA et al., 2006).

Considerando o critério adotado por Harris et al. 
(2006), o qual utiliza a vazão correspondente a um determinado 
percentil da curva de permanência e a demanda pelos recursos 
hídricos, Durães (2010) constatou que para representar o estres-
se hidrológico em Minas Gerais, a vazão de referência deveria 
ser considerada com base em toda a série histórica do curso 
d’água e não somente a série relativa ao período mais seco ou 
o mês mais crítico em termos de disponibilidade, adotando-se, 
portanto, a vazão correspondente à 90% de permanência (Q90%) 
como referência, uma vez que essa variável descreve melhor as 
condições limitantes de vazão e é um estimador conservador 
de escoamento de base médio, conforme mostram Wallace & 
Cox (2002), sendo considerado por Rivera-Ramirez et al. (2002) 
como um valor limite para advertir níveis críticos de vazões, 
embora, para situações onde haja conflito, a análise sazonal da 
Q90% possa ser considerada.

A vazão de referência neste contexto define um valor 
que passa a representar o limite superior de utilização da água 
em um curso de água que enquadre a bacia em um nível de 
estresse elevado, exigindo um papel mais presente dos órgãos 
de gerenciamento.

Embora o Estado de Minas Gerais adote o critério para 
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concessão de outorgas a Q7,10, sua utilização para recomendação 
de vazão e como referência para o estresse hidrológico não 
possui base ecológica, pois não considera as especificidades 
dos ecossistemas e ignora a dinâmica natural da ictiofauna e 
ictioflora, existentes num curso de água (LONGHI; FORMIGA, 
2011). Com isto, Durães (2010) propôs níveis de estresse em 
três categorias, em função da razão entre o total retirado e a 
vazão de referência, sendo considerado alto, aquele valor cujo 
somatório dos usos consuntivos supera 50% da Q90%.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o estresse hidro-
lógico nas bacias dos rios Paraopeba e Sapucaí, utilizando a 
metodologia proposta por Durães (2010), permitindo identificar 
as áreas mais susceptíveis e, consequentemente, viabilizando 
ações pontuais por parte dos órgãos gestores.

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição das áreas de estudo

A área de estudo corresponde às bacias hidrográficas 
do rio Paraopeba (BHRP) e do rio Sapucaí (BHRS). A primeira 
é afluente do rio São Francisco, localizado na região central de 
Minas Gerais na amplitude de coordenadas de -20,85ºS e -18,583ºS 
de latitude e de -45,183ºW e -43,633ºW de longitude, com sua 
foz localizada na represa da UHE de Três Marias, com área total 

de 13.640 Km², porém, delimitada neste estudo até a seção de 
controle da estação fluviométrica de Ponte da Taquara, cuja área 
de drenagem é de 8.750 km², devido à disponibilidade de dados 
somente até esta seção.A segunda área de estudo é integrante 
da bacia do rio Grande, localizando-se na região sul de Minas 
Gerais, na amplitude de coordenadas -22,554°S e -22,885°S de 
latitude e de -45,701°W e -45,735°W de longitude, com área 
total de 8.882 km², porém, delimitada neste estudo, pelo mesmo 
motivo anterior, até a seção de controle em Careaçu, cuja área 
de drenagem é de 7.330 km². Esta bacia drena diretamente para 
o reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas.

A precipitação média anual na BHRP possui variabilidade 
considerável, variando de 1.700 mm na região de cabeceira a 
1.150 mm na região próxima à sua foz. O regime pluviométri-
co apresenta forte sazonalidade, com ocorrência dos valores 
máximos mensais concentrados no período de verão, entre 
dezembro e março, e dos mínimos entre os meses de maio a 
agosto (DURÃES E MELLO, 2013). A classificação climática 
de Köppen apresenta as tipologias Cwb, Cwa e Aw (CPRM, 
2001). Em relação à BHRS, a precipitação média na cabeceira, 
influenciada pela Serra da Mantiqueira apresenta um total médio 
anual superior a 1.800 mm, com duas estações bem definidas, 
sendo a classificação climática para a região do Alto Sapucaí do 
tipo Cwb (MAIA, 2003), sendo que nas demais regiões desta 
bacia, a precipitação média anual está em torno de 1.500 mm, 
com os meses de dezembro a fevereiro caracterizando-se por 
serem os mais chuvosos e os meses de mínimos entre junho 
e agosto. Na Figura 1é ilustrada a localização da BHRP e da 
BHRS dentro do Estado de Minas Gerais.

Estimativa do estresse hidrológico

O estresse hidrológico, também designado como EH 
neste trabalho é um indicador que expressa a quantidade de 
vazão de um curso d’água que tenha sido significativamente 
reduzida,e foi estimado a partir da metodologia proposta por 
Durães (2010) para Minas Gerais. 

Na referida metodologia, foi feito um levantamento das 
vazões outorgadas no país, afim de determinar o limite superior 
para determinar as classes de estresse hidrológico. Desse modo, 
avaliou-se os critérios adotados pelos estados da Bahia, Ceará 
e Espírito Santo, os quais, utilizam como vazão de referência a 
Q90%. Assim, o estado do Espírito Santo, por ter um limite mais 
rígido em relação aos demais que utilizam a Q90%, e por estar no 
Sudeste do Brasil, foi tomado como referência para classificar 
o maior nível de estresse, uma vez que emsua legislação, o so-
matório das vazões a serem outorgadas não deve superar 50% 
da referência, ou seja, a vazão residual (ou ecológica) deve ser 
igual ou superior que 50% da Q90%.Assim, com o intuito de se 
ter uma análise qualitativa do nível de estresse, utilizou-se do 
valor médio da classe mais rigorosa como limite para as classes 
Baixo e Médio.

Essa metodologia proposta por Durães (2010), asse-
melha-se às recomendações do método Northern Great Plains 
Resource Program (MORHARDT, 1986) para vazões ecológicas, 
o qual se baseia na curva de permanência das vazões, onde a 
vazão ecológica recomendada para cada mês é igual à vazão que 

 
Figura 1 – Mapa de localização das bacias hidrográficas dos rios 

Paraopeba (BHRP) e Sapucaí (BHRS)
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é igualada ou excedida em 90% do tempo, com exceção para 
meses de vazões mais elevadas. 

 A análise a partir da curva de permanência permite 
identificar o comportamento hidrológico da bacia ao longo do 
tempo bem como acompanhar os efeitos da sazonalidade no 
regime hidrológico. A partir dessa consideração, os valores de 
referência podem ser alterados, podendo apresentar valores acima 
do critério estipulado, tolerando um aumento da demanda por 
água, tornando-se necessário adotar regras de acesso ao recurso 
hídrico, como esquematizado na Figura 2.

Figura 2 - Curva de permanência esquemática caracterizando o 
conceito de estresse hidrológico

 Considerando a sazonalidade e seus efeitos sobre o 
regime hidrológico, Mclean (2001) estudou esse comportamento 

em uma área reflorestada, comparando as curvas sazonais de 
permanência e observou diferenças na redução da vazão per-
ceptíveis no verão em relação ao inverno, na Nova Zelândia. 
Contudo, esse comportamento pode não ser observado em 
função da maior variabilidade da precipitação nos meses de verão 
no Brasil, em especial na região Sudeste, o qual é caracterizado 
por ser chuvoso. 

 Por outro lado, a curva de permanência varia de acordo 
com as características fisiográficas da bacia e de acordo com Tucci 
(2002), bacias maiores e com grande regularização, a tendência 
é que o trecho médio da curva de permanência apresente um 
intervalo maior, enquanto para bacias de cabeceira, esse intervalo 
tende a ser reduzido. 

 Em razão dessa sazonalidade e efeitos de forma, loca-
lização e também da geologia, o estresse hidrológico, segundo 
a metodologia proposta, pode ser avaliado a partir da curva de 
permanência, permitindo aos Órgãos Gestores uma melhor 
atuação nas atividades de gerenciamento, bem como uma aná-
lise global considerando todo o período ou uma análise mais 
rigorosa, avaliando a demanda pelo uso da água em épocas de 
menor disponibilidade.

Para quantificar os usos de água nas bacias estudadas, 
foram consideradas no presente estudo as outorgas superficiais 
e o cadastro de uso considerado insignificante, emitidas pelo 
órgão responsável por tal concessão de direito de uso em Mi-
nas Gerais, no caso, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(IGAM) e para aquelas localizadas em rios federais, as emitidas 
pela Agência Nacional das Águas (ANA). Foram consultados os 
processos relativos às outorgas e cadastro válidos e concedidos 
até julho de 2012.

 Deve-se notar que os usos consuntivos (irrigação, 
abastecimento e outros usos) relacionados a cada um dos pos-
tos fluviométricos foram incorporadas à série histórica, para a 

 

Figura 3 - Distribuição espacial do uso da água na BHRP (a) e na BHRS (b)
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naturalização das vazões, no período correspondente à validade 
desses usos.

 Considerando os usos dos recursos hídricos superficiais, 
foram observadas 7.946 captações na bacia do rio Paraopeba e 
667 na bacia do rio Sapucaí (IGAM, 2013). Posteriormente, esses 
usos foram distribuídos espacialmente, permitindo a obtenção 
do grau de estresse em nível de sub-bacias, conforme mostra a 
Figura 3.

Os dados fluviométricos para obtenção da vazão de 
referência por meio da curva de permanência foram obtidos junto 
ao site Hidro Web/ANA para ambas bacias, conforme as seções 
de controle listadas na Tabela 1. De acordo com esta fonte, os 
dados foram devidamente consistidos, apresentando nível 2 de 
consistência, não representando limitação ao presente estudo.

A partir das séries históricas, calculou-se o estresse hi-
drológico pela razão entre a vazão outorgada em cada sub-bacia 
pela vazão correspondente à 90% de permanência da respectiva 
seção de controle. Os resultados obtidos foram então classifi-
cados conforme Tabela 2, gerando o nível de estresse em cada 
sub-bacia hidrográfica listada na Tabela 1.

Tabela 2 – Classificação dos níveis de estresse (Durães, 2010)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Em relação à BHRP, Durães (2010) caracterizando o 
estresse hidrológico, observou uma demanda hídrica no ano de 
2009 de 11,79 m³s-1 até a seção de controle Porto do Mesquita, 
operado pela CEMIG, cuja área de drenagem totaliza 10.300 
km².

Ainda de acordo com este mesmo autor, para o ano de 
2009, a vazão outorgada para a seção de controle Ponte Nova do 
Paraopeba (P4) foi da ordem de 2,73 m³s-1, sendo que atualmente, 

considerando os usos insignificantes, este valor é de 14,52 m³s-1.
Ressalta-se que os valores encontrados de vazão outor-

gada ocorreram devido a um banco de dados mais consistente, 
desenvolvido após campanha sistemática e intensa do governo 
de Minas Gerais para regularização dos usuários junto ao IGAM, 
muito embora, ainda impreciso e passível de melhorias e de 
maior controle por parte do órgão responsável. A atualização dos 
dados de outorga e do cadastro de uso insignificante por parte 
do Órgão Gestor e sua disponibilidade ao público, possibilitará 
o acompanhamento das políticas de uso da água, verificando 
locais onde houve aumento ou diminuição do grau de estresse, 
alocando recursos para áreas mais estressadas e políticas que 
permitam o uso consciente da água nas bacias menos impactadas. 
Ressalta-se que a metodologia do Estresse Hidrológico ainda não 
vem sendo aplicada pelos órgãos gestores de recursos hídricos 
no Brasil dada sua incipiência nas condições brasileiras. Neste 
sentido, o presente estudo traz como contribuição uma análise 
de gestão baseada em outro princípio do que tradicionalmente 
vem sendo feito no Brasil e em especial no Estado de Minas 
Gerais, permitindo identificar áreas com maior possibilidade 
para conflitos por uso da água. Neste sentido, e por se tratar 
de um estudo piloto para as condições brasileiras, a escolha 
destas duas bacias hidrográficas se deveu a dois fatores: ambas 
são importantes unidades geomorfológicas de Minas Gerais 
uma vez que alimentam diretamente dois grandes reservató-
rios de UHE, e, portanto, grandes consumidores de água que 
impactam os usuários a montante dos mesmos (Furnas e Três 
Marias) e segundo, são bacias que apresentam uma boa base de 
dados hidrológicos, com seções fluviométricas que permitem 
uma análise espacialmente distribuída, bem como um banco 
de dados absolutamente atualizado pelo órgão gestor de Minas 
Gerais (IGAM), inclusive com cadastro atualizado de usuários 
insignificantes, o que em muitas das vezes, limita estudos desta 
natureza.

As informações contidas na Tabela 3, obtidas pelas 
curvas de permanência e pelas demandas hídricas por sub-bacia, 
permitem classificar as bacias em estudo em nível de estresse e 
assim, identificar as áreas mais estressadas, favorecendo mudanças 
na forma da gestão dos recursos hídricos. Tais mudanças estão 
associadas aos procedimentos para emissão de outorgas superfi-
ciais bem como identificar, de forma distribuída, sub-bacias que 

Código Nome Operadora Latitude Longitude Área (km²) Bacia Posto
40549998 São Brás do Suaçuí - Montante CPRM -20,60388 -43,90861 462 BHRP P1
40710000 Belo Vale CPRM -20,40805 -44,02111 2770 BHRP P2
40740000 Alberto Flores CPRM -20,15694 -44,16666 4120 BHRP P3
40800001 Ponte Nova do Paraopeba CPRM -19,94888 -44,30527 5690 BHRP P4
40850000 Ponte da Taquara CPRM -19,42305 -44,54777 8750 BHRP P5
61250000 Fazenda da Guarda IGAM -22,68778 -45,47972 109 BHRS S1
61390000 Vargem do Cervo IGAM -22,11667 -45,91778 486 BHRS S2
61271000 Itajubá IGAM -22,44278 -45,42722 860 BHRS S3
61305000 Santa Rita do Sapucaí IGAM -22,25139 -45,70889 2810 BHRS S4
61320000 São Bento do Sapucaí IGAM -22,68580 -45,73630 475 BHRS S5
61360000 Cambuí IGAM -22,60690 -46,04170 116 BHRS S6
61343000 Bairro do Analdino IGAM -22,55750 -45,88250 247 BHRS S7
61350000 Conceição dos Ouros IGAM -22,41420 -45,79080 1310 BHRS S8
61370000 Ponte do Rodrigues IGAM -22,37060 -45,88810 676 BHRS S9
61410000 Careaçu IGAM -22,05417 -45,69917 7330 BHRS S10  

Tabela 1 – Postos fluviométricos utilizados no estudo e suas informações

Nível de Estresse Critério 

Baixo Somatório das vazões outorgadas 
está abaixo de 25% da Q90%. 

Médio Somatório das vazões outorgadas 
está entre 25 a 50% da Q90%. 

Alto Somatório das vazões outorgadas 
supera 50% da Q90%. 
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apresentam usuários em excesso e aumento das condições para 
possíveis conflitos por uso da água no futuro próximo. Harris 
et al. (2006), ao avaliarem e classificarem bacias hidrográficas na 
Austrália, visando a diminuição de conflitos pelo uso da água, 
propuseram metodologia semelhante a deste trabalho, permi-
tindo identificar áreas mais susceptíveis aos conflitos. A Figura 
4 apresenta as curvas de permanência para as seções estudadas 
e a Figura 5 apresenta o mapeamento do estresse hidrológico 
na BHRP (5a) e na BHRS (5b).

Nome 
RE 

(L s-1 
Km-2) 

Q90% 

(m³ s-1) 
Qoutorga 
(m3 s-1) 

Qout/
Q90% 

EH 

São Brás do 
Suaçuí – Montante 4,54 2,10 0,44 20,95 Baixo 

Belo Vale 6,75 18.70 3,86 20,64 Baixo 
Alberto Flores 5,24 21,62 6,35 29,37 Médio 
Ponte Nova do 

Paraopeba 5,40 30,75 14,52 47,22 Médio 

Ponte da Taquara 4,61 40,41 49,98 122,9 Alto 
Fazenda da 

Guarda 16,23 1,77 0 0 Baixo 

Vargem do Cervo 6,07 2,95 0,0039 0,132 Baixo 
Itajubá 11,58 9,96 0,0132 0,133 Baixo 

Santa Rita do 
Sapucaí 7,15 20,10 0,405 2,015 Baixo 

São Bento do 
Sapucaí 12,42 5,90 2x10-4 0,003 Baixo 

Cambuí 8,10 0,94 4x10-4 0,042 Baixo 
Bairro do 
Analdino 8,14 2,01 7x10-4 0,035 Baixo 

Conceição dos 
Ouros 6,79 8,89 0,0055 0,062 Baixo 

Ponte do 
Rodrigues 8,05 5,44 0,004 0,077 Baixo 

Careaçu 7,91 58,00 1,45 2,5 Baixo 
 

 

 

Tabela 3 – Informações sobre a demanda e vazão de referência 
nas bacias estudadas

Figura 4 - Curvas de permanência das bacias dos rios Paraopeba 
(a) e Sapucaí (b), com seus respectivos valores de vazão média 

de longo termo e período da série

Figura 5 – Distribuição espacial do estresse hidrológico por sub-bacias
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Em relação às informações referentes ao consumo de 
água, observou-se na BHRP uma demanda maior que na BHRS, 
em virtude do seu maior desenvolvimento urbano e conseqüente 
pressão exercida pelos usuários de água naquela região.

Na BHRP, destaca-se que a estação Ponte da Taquara 
se enquadra na categoria de estresse “Alto”, sendo seu valor 
1,22 vezes maior que a vazão de referência para o estresse 
hidrológico (Q90%). As seções Alberto Flores e Ponte Nova do 
Paraopeba por sua vez, se enquadraram no nível “Médio” de 
estresse. Contudo, a seção Ponte Nova do Paraopeba apresenta 
valor bem próximo do limite desta classe. As demais estações 
desta bacia se enquadraram no nível “Baixo”.

Durães (2010), trabalhando com os dados hidrológicos 
da BHRP, classificou-a com nível “Médio” de estresse. Porém, 
deve ser ressaltado que naquela oportunidade foi utilizado 
apenas o banco de dados disponível para outorgas superficiais, 
desconsiderando os usuários insignificantes. Observou-se que 
com a consideração das outorgas de uso insignificante, pôde-se 
avaliar melhor o grau de comprometimento dos recursos hídri-
cos na BHRP, mostrando assim, a importância de um banco de 
dados mais consistente, completo e atual como subsídio para a 
gestão de recursos hídricos.

Os usos enquadrados como insignificantes merecem 
atenção especial, visto que seu processo de obtenção é simples, 
atinge um número alto de usuários e seu critério precisa ser 
discutido em função das pressões exercidas e futuras demandas 
naquela bacia.

 Na BHRP, considerando apenas os usos consuntivos 
sem o abastecimento público e sem os usos insignificantes, foi 
obtido um valor outorgado de 6,78 m³s-1, consumo menor do 
que obtido por Durães (2010), correspondendo a 13,64% do 
volume total outorgado na bacia. Isto significa que, a principal 
fonte de estresse pode ser atribuída aos usos insignificantes.

Em termos comparativos, Schvartzman et al. (2002), 
encontrou para a mesma bacia, uma demanda de 10,60 m³s-1 

para agricultura irrigada no ano de 1996, o que demonstra a 
importância da gestão dos recursos hídricos, bem como no 
investimento em ter um banco de dados atualizado, o qual, 
permite acompanhar a tendência de uso da água na bacia.

 Em relação à BHRS, o nível de estresse encontrado em 
todas as sub-bacias foi “Baixo”, o que caracteriza um ambiente 
com razoável conforto em termos de comprometimento dos 
recursos hídricos superficiais. Comparativamente, a BHRP é 
mais populosa que a BHRS, uma vez que na primeira bacia 
existem importantes cidades e polos industriais do Estado, 
como é o caso de algumas cidades da região metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), além de extensas áreas com agricul-
tura irrigada e cidades de médio e grande porte, que induz um 
aumento na demanda hídrica. Contudo, além destes aspectos 
relativos à demanda inferior na BHRS, é importante considerar 
a maior disponibilidade hídrica desta bacia, traduzida nos va-
lores consideravelmente mais altos de RE90% (Tabela 3), o que 
está associado às melhores condições climáticas no tocante ao 
balanço hídrico vertical (precipitação – evapotranspiração), 
com maiores excedentes hídricos para promoção de recarga 
subterrânea (DURÃES;  MELLO, 2013).

 Os resultados obtidos, principalmente para a BHRP, 

reforçam a afirmação de Collischonn et al. (2005) que demons-
tram a insuficiência do tradicional critério de vazão ecológica 
como um valor único, no caso de Minas Gerais, 30% da Q7,10, 
válido para todas as épocas e estações do ano.

Informações como o nível de estresse hidrológico são 
importantes para nortear as emissões de outorga, com maior 
segurança tanto para o meio ambiente quanto para os próprios 
usuários, evitando possíveis conflitos, consistindo em ferramenta 
de gestão que é mais apropriada que a fixação de um percentual 
de uma vazão de referência, como vem sendo feito atualmente.

CONCLUSÕES

 O banco de dados mais consistente e atualizado de 
usuários de recursos hídricos, principalmente para a bacia do rio 
Paraopeba, foi fundamental para avaliar um aumento da classe, 
sugerindo um constante aperfeiçoamento do banco de dados afim 
de diagnosticar áreas com maiores demandas, principalmente 
para os usos denominados insignificantes.

 Com base nos resultados, fica evidenciado que o con-
ceito de estresse hidrológico permite uma melhor atuação da 
agência gestora dos recursos hídricos, demonstrando ser uma 
ferramenta mais eficiente para auxiliar na tomada de decisões 
em bacias hidrográficas.

A partir da análise da curva de permanência, pode-se 
adotar medidas que aumentem a oferta hídrica e assegurem um 
controle mais efetivo dos usuários instalados nas bacias, per-
mitindo uma maior atuação dos Órgãos gestores dos recursos 
hídricos, proporcionando subsídios que fundamentam a tomada 
de decisões e ajudam no planejamento e manejo racional da 
água e permitindo adequar os fatores socioeconômicos aos 
hidrológicos.
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RESUMO

O Brasil emprega como fonte principal a energia provinda dos aproveitamentos hidráulicos. Isto requer um conjunto de estruturas e equipamentos funcionando 
adequadamente e em segurança. Historicamente, alguns países se preocupam com a utilização de longo prazo destas estruturas e possuem implantada legislação 
que norteia a questão da segurança de barragens. No Brasil, recentemente, em 2010, foi sancionada a Lei Federal nº 12.334, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Segurança de Barragens. Em 2012, a Resolução nº 143 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu critérios gerais de classificação 
de barragens e as Resoluções nº 742/11 e nº 91/12 da Agência Nacional de Águas estabeleceram critérios para o Plano de Segurança de Barragens e das 
inspeções regulares de segurança. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estabelecer um método abrangente para ser utilizado pelos gestores dos barramentos, 
a partir de modificações no Índice de Segurança de Barragens (ISB) proposto por Zuffo (2005). O ISB modificado é composto por critérios tecnológicos em 
que foram incorporadas as recomendações das regulamentações recentes. Aos critérios técnicos são atribuídos pesos que compõem um índice produtório global, 
indicando o estado de segurança de uma barragem. O ISB modificado é de fácil aplicação e uma ferramenta útil para o gestor da estrutura, órgãos governa-
mentais e agências de fiscalização na análise da segurança das barragens. Sua aplicação permite tanto uma visão global da segurança do empreendimento, bem 
como uma visão pontual da segurança. Este fato auxilia a priorização de ações de manutenção periódica e preditiva na estrutura.

Palavras Chave:  Estruturas hidráulicas. Política Nacional de Segurança de Barragens. Índice de Segurança de Barragens

ABSTRACT: 

In Brazil, the main source of  energy is hydroelectric plants. This requires an ensemble of  hydraulic structures and equipment functioning properly and 
safely. Historically, some countries have been concerned about the long-term use of  these structures and have implemented Legislation that guides the dam 
safety policy. In Brazil, only recently, in 2010, Federal Law No. 12.334 was enacted, which establishes the National Policy on Safety of  Dams. In 2012, 
Resolution No. 143 of  the National Water Resources Council established general criteria for the classification of  safety for dams and the Resolutions No. 
742/11 and No. 91/12 of  the National Water Agency established criteria for the Dam Safety Planning as well as the Regular Safety Inspections. In this 
context, the objective of  this work was to establish a comprehensive method to be used by dam managers, by modifying the Dam Safety Index – DSI proposed 
by Zuffo (2005). The DSI consists of  a series of  technological criteria, including those from recent Brazilian Regulations. The weights of  the technological 
criteria make up a global multiplicand index, indicating the security status of  a dam. This modified DSI is easy to apply and useful for managing the safety 
of  the structure. Its application allows both a long-term general analysis, as well as short-term evaluation of  the safety of  the dam, prioritizing actions for 
periodic and predictive maintenance.

Keywords:  Hydraulic Structures. National Policy on Safety of  Dams. Dam Safety Index

Contribuição ao estudo do índice de segurança de barragens – ISB

Contribution to the study of  the dam safety index (DSI)
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INTRODUÇÃO 

A geração de energia hidrelétrica requer um conjunto 
de estruturas e equipamentos hidráulicos funcionando ade-
quadamente e garantindo, assim, a segurança da estrutura. Na 
produção hidroenergética, vários tipos de riscos podem ser 
considerados, entre eles os tecnológicos, que são decorrentes 
de falhas nas estruturas propriamente ditas. 

Muitos acidentes que ocorreram em território nacional 
continuam sem investigação científica, prejudicando o avanço 
do conhecimento na área. Medeiros (2013) aponta que, segundo 
instituições e organizações, tais como o Comitê Brasileiro de 
Barragens (CBDB), a International Commission on Large Dams 
(ICOLD), o Banco Mundial (World Bank) e a Comissão Mundial 
de Barragens (World Commission on Dams) uma barragem é 
considerada segura quando possui integridade estrutural, não 
induz sentimento de ameaça à população afetada e não causa dano 
ambiental. Estes requisitos básicos podem ser desdobrados em 
diversos critérios, dada a complexidade de análise de cada um.

Visando nortear a questão de segurança de barragens 
no Brasil o governo sancionou, em 2010, a Lei nº 12.334 que 
estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens – 
PNSB, destinada à acumulação de água para quaisquer usos, 
à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de 
resíduos industriais, e criou o Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens – SNISB. O SNISB tem como 
objetivo o registro informatizado das condições de segurança 
de barragens em todo o território nacional e compreende um 
sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 
suas informações, devendo contemplar barragens em construção, 
em operação e desativadas. O SNISB é regido pela Resolução 
nº 144, de 10 de Julho de 2012, que estabelece diretrizes para 
implantar a PNSB e o SNISB. A responsabilidade de organi-
zar, implantar e gerir as informações do Sistema é da Agência 
Nacional de Águas – ANA.

Para a regulamentação da PNSB, os principais do-
cumentos existentes são a Resolução CNRH nº 143/12 e as 
Resoluções ANA nº 742/11 e nº 91/12. Outro dispositivo que 
merece destaque é a Portaria Normativa nº 416 de 2012 do 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a qual 
cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e dispõe 
sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica de Segurança 
e Inspeções Regulares e Especiais de Segurança das Barragens 
de Mineração. Atualmente, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL se mobiliza para elaborar o Plano Nacional 
de Segurança de Barragens do Setor Elétrico.

No Brasil, atualmente, acontece uma ampliação do 
parque hidroenergético, com a construção de novas barragens. 
Ao mesmo tempo, as barragens existentes estão envelhecendo. 
Desta forma, avaliações periódicas e sistematizadas de segurança 
de barragens são necessárias, à luz das novas regulamentações 
e das atuais tecnologias de construção.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é estabelecer um método 

abrangente para ser utilizado pelos gestores dos barramentos, 
incorporando as diretrizes das Resoluções nº 143/2012 e nº 
144/2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e as 
Resoluções nº 742/2011 e nº 91/2012 da Agência Nacional de 
Águas ao Índice de Segurança de Barragens-ISB, proposto por 
ZUFFO (2005).

SEGURANÇA DE BARRAGENS

Comumente, um barramento é dito seguro quando 
atende aos critérios técnicos de segurança estrutural, ou seja, 
possui adequação entre projeto, execução e manutenção, de tal 
forma que possa garantir o seu correto funcionamento. Porém, 
também deve ser levado em conta o potencial de danos que uma 
hipotética ruptura do barramento possa provocar. Isso reflete 
diretamente na sensação de segurança passada pela estrutura. 
O potencial de dano, então, é avaliado levando-se em conta 
as áreas de influência a montante e a jusante do barramento. 
Assim, a segurança de um barramento deve ser avaliada por sua 
qualidade tecnológica e sua inserção no espaço. 

Ademais, a segurança de barragens deve abranger 
a qualidade da equipe técnica gestora da estrutura. Segundo 
Peck (1984), 9 entre 10 rupturas de barragens não ocorrem por 
deficiências no estado da arte, mas sim por negligências, falta 
de comunicação entre o executor da obra e o projetista ou por 
previsões otimistas das condições geológicas da região. A história 
mostra que somente após acidentes fatais envolvendo barragens 
foram desenvolvidos estudos com o objetivo de avaliar a segu-
rança, propor melhorias e gerenciar o risco. Muitos problemas 
poderiam ter sido evitados caso fossem elaborados e seguidos 
planos de monitoramento das condições do barramento e planos 
de ação em situações emergenciais.

Diversos países adotam regulamentos específicos que 
passaram por revisões na última década, o que destaca a impor-
tância do tema e a sua atualidade. Em Portugal, a segurança de 
barragens é regulamentada pelo Decreto Lei nº 344/2007 que 
se aplica a todas as barragens com altura superior a 15,0 m ou 
com capacidade do reservatório superior a 1.000.000 m3 quando 
a altura estiver entre 10,0 m e 15,0 m. Também, são incluídas 
barragens com altura inferior a 15,0 m e reservatório com 
volume superior a 100.000 m3. Outras barragens ainda podem 
ser incluídas após avaliação de segurança. O Regulamento de 
Segurança de Barragens de Portugal tem como principal mérito 
o detalhamento técnico e a atribuição de responsabilidades às 
entidades envolvidas na aprovação, gestão e fiscalização de 
barragens. 

No Canadá, destaca-se o British Columbia Dam Safety 
Regulation nº 44/2000-2011 que inclui as obras com mais de 
1,0 m de altura, desde que possuam volume de reservatório 
igual ou superior a 1.000.000 m3; com mais de 2,5 m de altura, 
desde que possuam volume de reservatório acima de 30.000 
m3 e aquelas com mais de 7,5 m de altura ou de acordo com as 
consequências de uma ruptura hipotética.  Este regulamento 
possui caráter técnico e envolve o proprietário da estrutura nas 
responsabilidades de segurança da barragem. O regulamento 
também fornece diretrizes de operação, inspeção e do plano 
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de segurança.
Na Inglaterra, País de Gales e Escócia existe o Reser-

voirs Act 1975, também adotado por alguns proprietários da 
Irlanda do Norte. O decreto determina quatro principais atores 
na segurança de barragens, a saber, Proprietário, Autoridade de 
fiscalização, Engenheiros qualificados e Secretaria de Estado. 
Este regulamento dispõe que a classificação de risco de uma 
barragem é função do potencial de perdas de vidas humanas.

No Brasil a Lei nº 12334/10 aplica-se a barragens com 
altura do maciço maior ou igual a 15,0 m; capacidade total do 
reservatório maior ou igual a 3.000.000 m³; reservatório com 
resíduos perigosos e categoria de Dano Potencial Associado, 
médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de 
perda de vidas humanas. A classificação de acordo com o Dano 
Potencial Associado é dada pela Resolução nº 143 publicada 
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 2012, que 
traz um método para classificação das barragens conforme a 
Categoria de Risco, o Dano Potencial Associado e o Volume. O 
Dano Potencial Associado da legislação nacional se assemelha ao 
conceito de consequências da ruptura hipotética adotado pelo 
Britsh Columbia Dam Safety Regulation (Canadá). No Brasil, 
as consequências da ruptura são caracterizadas pela população 
sob risco, pelos danos ao ambiente e ao patrimônio cultural; 
pelas perdas econômicas e pelos danos à infraestrutura. Um dos 
principais avanços proporcionados pela Lei nº 12.334/10 foi a 
definição dos responsáveis legais pela gestão e fiscalização da 
segurança dos empreendimentos. O empreendedor é o respon-
sável pela segurança e deve tomar as medidas necessárias para 
garanti-la, sendo a responsabilidade da fiscalização da segurança 
atribuída conforme o tipo do empreendimento.

Estes regulamentos apresentam em comum a definição 
dos responsáveis pela gestão da segurança, a sistematização das 
inspeções periódicas de segurança e a apresentação de um con-
senso sobre a importância de danos à vida humana em casos de 
rompimento. Para tanto, um método eficaz e de fácil aplicação 
para os gestores destas obras deve ser desenvolvido.

Andersen (2001) apresenta um método para deter-
minar um índice de risco de ruptura, a partir da avaliação das 
condições físicas do barramento. A importância da barragem é 
medida em termos de fatores intrínsecos à estrutura (altura, tipo 
de barragem, tipo de fundação e capacidade do reservatório), 
fatores externos (idade e sismo) e características de projeto 
(condições do vertedor e fatores de segurança). Outra variável 
utilizada na determinação da importância do barramento é o 
Perigo Potencial, que é dado em uma escala de 1 a 10, sendo 10 
quando há potencial de perdas de vidas humanas, 5 quando não 
há perigo de perdas de vidas humanas e 1 quando as barragens 
causam apenas danos materiais ao proprietário, caso ocorra 
um rompimento. 

No Brasil, Menescal et al. (2001), Zuffo (2005), Duarte 
(2008), Espósito e Duarte (2010) apresentaram métodos para 
determinar um índice de risco de ruptura. Nos modelos, pri-
mordialmente, foram consideradas características como altura, 
volume, tipo de barragem, tipo de fundação e vazão de projeto. 

O trabalho de Menescal et al. (2001) foca a segurança 
estrutural e objetiva hierarquizar as barragens para proporcionar 
um meio eficaz de alocar os recursos necessários para a manu-

tenção das mesmas. O índice gerado pelo modelo é baseado em 
atributos da estrutura distribuídos em três fatores que compõem 
o Potencial de Risco – PR. São estes, a Periculosidade (P), que 
traz informações técnicas de projeto e de construção; a Impor-
tância Estratégica (I), baseada em critérios técnicos, econômicos, 
ambientais e sociais e a Vulnerabilidade (V), baseada em dados 
de inspeções de campo e leituras de instrumentação.

Zuffo (2005) desenvolveu um índice geral de classifi-
cação da segurança de uma barragem, ISB, através do qual é 
possível avaliar diversas características da estrutura. O resultado 
do ISB determina a condição de segurança da barragem, através 
da classificação baseada nas recomendações do USBR (1995), 
desde condição boa, quando não há potenciais deficiências de 
segurança até condição insatisfatória, quando há deficiências 
de segurança em condições normais de carregamento, com a 
necessidade imediata de ações corretivas. 

Outro método brasileiro é apresentado por Duarte 
(2008) que desenvolveu um modelo de classificação de barragens 
de contenção de rejeitos de mineração e de resíduos industriais, 
baseado no trabalho de Menescal (2001). O modelo resultante 
é denominado “Modelo Potencial de Risco Modificado”. Cri-
térios como “tomada d’água” foram excluídos por não serem 
aplicados a barragens para contenção de rejeitos; por outro lado, 
critérios como “alteamento” e “instrumentação e monitoramen-
to” foram incluídos por serem significativos nesta categoria de 
empreendimento. 

A determinação da segurança de uma barragem e a 
elaboração de planos de segurança e de ações emergenciais 
não é uma tarefa trivial e torna-se um desafio estabelecer um 
método abrangente, para uso pelos gestores dos barramentos. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Considerando-se a Lei nº 12.334/10, as Resoluções do 
CNRH e da ANA, os trabalhos de Menescal et al. (2001), Zuffo 
(2005) e Duarte (2008) foram incorporadas modificações ao índice 
de Segurança de Barragens (ISB) proposto por Zuffo (2005). 

O ISB é calculado pelo produtório das notas dos crité-
rios, garantindo assim que todos os critérios sejam verificados. 
O uso do produtório também garante que todos os critérios 
tenham significância na nota final.

O ISB é expresso pela Equação (1):

   
                            (1)

sendo:
qi: nota do i-ésimo critério, um número entre 1 e 100, 

obtido na respectiva curva da função de valor, em função do 
conceito obtido no critério;

wi: peso correspondente ao i-ésimo critério, um núme-
ro entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância para a 
conformação global de segurança.

Os pesos (wi) padronizados foram estabelecidos a partir 
de opiniões técnicas de diversos profissionais da área, obtidas 
a partir da resposta do questionário.

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =∏ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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Sendo assim, tem-se a Equação (2):
         

  (2)

sendo:
n: número de critérios que entram no cálculo do ISB.
Para isso, foram propostos critérios tecnológicos (ou 

de engenharia) considerados importantes, além do envio de 
questionários a um grupo de técnicos. Os critérios foram obtidos 
com base na literatura e a partir da legislação sobre segurança 
de barragens, que não estavam em vigor na época da realização 
do trabalho de ZUFFO (2005). 

A Tabela 1 evidencia os critérios que compõem o ISB 
modificado ressaltando que não foram misturados critérios 
econômicos ou ambientais. 

As dimensões de uma barragem sempre foram con-
sideradas importantes parâmetros de classificação, tanto pela 
legislação quanto por especialistas da área. Dentre as dimen-
sões de uma barragem, destacaram-se a altura da barragem e 
o comprimento da barragem medido entre as ombreiras. A 
altura e o comprimento da barragem guardam relação com a 
energia armazenada, uma vez que a queda e a vazão d’água são 
fundamentais à geração de energia. Assim, quanto maiores as 
dimensões do barramento, maiores os danos ocasionados por 
sua ruptura. A Resolução CNRH nº 143/12 emprega a altura 
da barragem para se determinar a Categoria de Risco.

O tipo de barragem deve ser levado em conta durante 
a avaliação da segurança, uma vez que cada tipo de barragem 
possui sua susceptibilidade particular a determinadas falhas. Em 
barragens de terra, o maior problema concentra-se na possibi-
lidade da ocorrência de erosão interna por piping, descrito por 
Ladeira (2007) como uma erosão interna regressiva (de jusante 
para montante). Quando se trata de barragens de concreto, a 
ocorrência de percolação pelo maciço é menor, porém esse 
tipo de estrutura requer um controle tecnológico constante do 
concreto usado na construção e das condições de cura térmica 
do mesmo. Coelho et al. (2013) indicam que, em obras que 
utilizam grande volume de concreto, podem ocorrer fissura-
ções na estrutura devido às tensões geradas pelo gradiente de 
temperatura, durante o processo de cura. 

A idade da barragem constitui um fator importante 
na determinação da segurança devido à deterioração inerente 
ao envelhecimento da estrutura. Além disso, o reservatório 
sofre assoreamento ao longo de sua vida útil, reduzindo a 
capacidade de amortecimento de cheias e provocando outros 
problemas relacionados ao acúmulo de sedimentos. Ademais, a 
bacia hidrográfica onde se insere um barramento é um sistema 
em equilíbrio dinâmico, ao passo que a barragem compõe um 
elemento praticamente imutável no tempo, podendo não se 
adequar às características hidrológicas futuras, que podem se 
alterar devido à sua ocupação e às mudanças climáticas.

O vertedor de um barramento é, em essência, um 
dispositivo de segurança, já que ele é o órgão responsável por 
descarregar as vazões de cheia que chegam até a barragem. O 
mau dimensionamento do vertedor ou a operação inadequada 
pode fazer com que o nível de água no reservatório se eleve 
além do previsto em projeto, ocasionando o galgamento e até 
o rompimento da estrutura. Assim, este critério foi mantido ao 
ISB modificado da forma como foi concebido anteriormente, 
uma vez que a existência de vertedores de múltiplos canais com 
descarga livre contribui para a segurança da estrutura. A impor-
tância deste critério é corroborada pelo histórico de falhas de 
diversas barragens que romperam quando não houve capacidade 
suficiente para escoar o volume excedente do reservatório ou 
baixar o nível d’água para níveis seguros em tempo hábil.

Um dos itens fundamentais para o correto dimensiona-
mento de obras hidráulicas é a adoção de períodos de retorno 
adequados. Adotar elevados períodos de retorno pode conferir 
maior proteção à população, porém acarreta também maior 
custo da obra, pois o porte da mesma será tanto maior quanto 
maior for a vazão para a qual é dimensionada. Neste sentido, 
busca-se sempre um equilíbrio entre viabilidade técnica-eco-

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 1 

Critério 
1. Altura da barragem 
2. Comprimento da barragem 
3. Tipo de barragem (material) 
4. Tipo de vertedor 
5. Período de Retorno da vazão de projeto dos 
vertedores 
6. Idade da barragem 
7. Presença de percolação/vazamento 
8. Presença de deformações e recalques 
9. Deterioração dos taludes 
10. Conservação das estruturas vertedoras 
11. Evidências de erosão a jusante 
12. Volume do reservatório 
13. Vazão de projetos dos vertedores 
14. Conservação das estruturas de captação 
15. Instrumentação e monitoramento dos registros 
16. Existência de barragens em série no mesmo curso 
d´água (Efeito Cascata) 
17. Tipo de turbina hidráulica 
18. Tipo de comporta do vertedor 
19. Maquinário de operação das comportas 
20. Nível de automação 
21. Capacidade instalada ou de operação 
22. Existência de documentação de projeto, incluindo 
o projeto as-built 
23. Estrutura organizacional e qualificação dos 
profissionais da equipe técnica de segurança da barragem 
24. Existência de planos de ações de emergência 
25. Procedimentos de inspeções de segurança e 
monitoramento 
26. Relatórios de inspeção de segurança com análise e 
interpretação 
27. Regra operacional dos dispositivos de descarga da 
barragem 
28. Existência de população a jusante com potencial 
de perda de vidas humanas 
29. Existência de instalações de infraestrutura ou 
serviços e de equipamentos de serviços públicos essenciais 
 

Tabela 1 – Critérios que compõem o ISB modificado
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nômica e segurança.
Os critérios referentes aos equipamentos hidromecâni-

cos (tipo de turbina hidráulica, tipo de comporta do vertedor, 
maquinário de operação das comportas, nível de automação e 
capacidade instalada ou de operação em MW) foram incorpo-
rados para que o método fosse abrangente em relação às bar-
ragens de grande porte, em que a existência e a caracterização 
desses elementos podem contribuir para a segurança. Embora 
os critérios “tipo de turbina hidráulica” e “capacidade instala-
da” não interfiram na estrutura da barragem e, a princípio, seu 
mau funcionamento não diminua a segurança do barramento 
do ponto de vista de estabilidade, eles foram incluídos, pois, 
são indicadores da importância estratégica do barramento. Os 
critérios “tipo de comporta do vertedor”, “maquinário de ope-
ração das comportas” e “nível de automação” foram incluídos 
para mensurarem o quanto a automatização pode induzir a uma 
maior segurança para o barramento, ao passo que visam reduzir 
o risco de falha humana.

Em barragens menores, esses dispositivos podem não 
existir e, neste caso, assumem valor unitário, para que não haja 
influência no cálculo final do ISB. Outra preocupação recorrente 
nos trabalhos acadêmicos e na legislação é o estado de conser-
vação das estruturas. O artigo 4º da Resolução CNRH nº 143 
informa que as barragens devem ser classificadas de acordo com 
aspectos que possam influenciar na possibilidade de ocorrência 
de acidente. Esses aspectos incluem o estado de conservação 
da barragem, e que foram determinados neste trabalho pelos 
critérios “presença de percolação ou vazamento”, “presença de 
deformações e recalques”, “deterioração dos taludes”, “conser-
vação das estruturas vertedoras”, “conservação das estruturas 
de captação” e “evidências de erosão a jusante”.

Outros critérios adotados a partir da Resolução CNRH 
nº 143 são a “existência de documentação de projeto (incluindo 
o projeto “as built”)”, “estrutura organizacional e qualificação 
dos profissionais da equipe técnica de segurança da barragem”, 
“procedimentos de inspeções de segurança e monitoramento”, 
“relatórios de inspeção de segurança com análise e interpretação” 
e “regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem”. 
Estes itens visam contemplar a legislação promulgada e em vi-
gor, na análise de segurança de uma barragem. A existência de 
documentação de projeto auxilia o gestor da estrutura na tomada 
de decisões, tanto em momentos de emergência quanto em 
manutenções preventivas programadas ou corretivas e também 
quando o barramento precisar passar por alguma reforma ou 
ampliação. Os outros itens citados neste parágrafo interferem na 
segurança, pois representam a preparação que a equipe possui 
para operar a barragem, com todos os equipamentos hidro-
mecânicos e elétricos, em condições normais ou excepcionais.

A cobrança da existência de planos de ações de emer-
gência é uma questão tratada na Lei Federal nº 12.334/10 e 
também por autores como Balbi (2008). O referido autor afirma 
que o Plano de Ações Emergenciais – PAE é uma medida não 
estrutural de mitigação do risco e que deve ser elaborado em 
fase anterior à emergência. Considerando que o PAE engloba 
basicamente os componentes de detecção, tomada de decisões, 
notificação, alerta/aviso e evacuação, a existência dele representa 
um fator de segurança adicional, por esse motivo foi incluído 

entre os critérios para o cálculo do ISB modificado.
Os dois últimos critérios comentados são “existência 

de população a jusante com potencial de perda de vidas huma-
nas” e “existência de instalações de infraestrutura ou serviços 
e de equipamentos de serviços públicos essenciais”. Estes itens 
também são advindos da Resolução CNRH nº 143, quando 
trata do Dano Potencial Associado, ou seja, o potencial de 
devastação frente a um rompimento hipotético. Estes critérios 
foram considerados de suma importância por caracterizarem 
a ocupação do solo a jusante do reservatório, podendo quan-
tificar o impacto socioeconômico, sendo inclusive fatores para 
determinação de alternativas locacionais, no caso de estruturas 
ainda em fase de concepção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a definição dos critérios que compõem o ISB 
modificado, foi elaborado um questionário e este foi enviado para 
especialistas da área, os quais atribuíram pesos de 0 (zero) a 10 
(dez) a cada um dos critérios, sendo 0 (zero) pouco importante 
e 10 (dez) muito importante. 

Com o resultado dos questionários, pôde-se calcular o 
peso de cada critério a partir de um tratamento estatístico dos 
dados coletados. Para cada critério foi calculada a média (M) 
e o desvio padrão (DP). Em seguida, foi somado/subtraído o 
desvio padrão à média (M±DP). Com esses valores foi possível 
estabelecer um intervalo em que devem constar os pesos dos 
critérios. Os valores que se apresentaram fora deste intervalo 
não foram considerados.

A média de cada critério foi calculada pela Equação (3):
   

     
                                    (3)

sendo:
m: número de pesos obtidos para cada critério;
a i: i-ésimo peso do mesmo critério atribuído pelos 

especialistas.
O desvio padrão foi obtido pela Equação (4):

  
                        (4)

Assim, os valores obtidos pelos questionários para 
cada peso não excedem o desvio padrão da amostra. Isto reduz 
a influência de avaliações tendenciosas na média final, caso 
algum técnico atribua pesos muito acima ou muito abaixo do 
praticado pela maioria.

Os questionários foram enviados aos profissionais da 
área, dentre eles, engenheiros civis, mecânicos, hidrólogos, hidráu-
licos, geólogos, geotécnicos, técnicos em segurança envolvidos em 
caráter decisório no projeto, instalação, operação e manutenção de 
barragens, além de profissionais da área acadêmica que possuem 
experiência e conhecimento sobre o assunto, tanto do Brasil 
como de outros países. O questionário foi confeccionado para 
respostas on-line e foram acessados pelos links:  https://docs.
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google.com/forms/d/14OpjzKYg_yP4QlZYz3hN9AbRjyzTq
-T_h6YfoKPZmpI/viewform (em português) e  https://docs.
google.com/forms/d/1Rwm_U3pjkWriEz5CriI2P57vUeLBsix-
NA7KdQii26Gc/viewform (em inglês). O índice de retorno dos 
questionários foi de 33,3%, ou seja, 45 questionários respondidos 
dentre 135 questionários enviados.

A Tabela A do Anexo apresenta um resumo dos valores 
encontrados, indicando os máximos e mínimos pesos dentro 
do intervalo.

O critério que obteve a maior média final foi “presença 
de percolação ou vazamentos”, que, após o tratamento estatís-
tico recebeu peso 10,00 de todos os técnicos. Em oposição, o 
critério que recebeu a menor média final foi o “tipo de turbina 
hidráulica” com 4,32 após a aplicação do método. Outro pon-
to importante a ser destacado é que o critério que obteve o 
maior desvio padrão, indicando, portanto, uma possível falta 
de consenso entre as opiniões foi “Capacidade Instalada ou de 
Operação” com valor de 3,05.

A aplicação do tratamento estatístico implicou na 
exclusão de dados que não estavam dentro do intervalo de-
finido pelo desvio padrão. Assim, dependendo do critério, 
houve mais ou menos pesos desconsiderados. Neste sentido, 
o critério “existência de documentação de projeto” recebeu 
apenas 21 avaliações válidas das 45 obtidas. Os critérios “altura 
da barragem”, “evidência de erosão a jusante” e “existência 
de barragens em série no mesmo curso d’água” foram os que 
obtiveram maior regularidade nas avaliações, com um total de 
41 consideradas em cada.

O critério “tipo de turbina hidráulica” se mostrou muito 
abaixo da média dos demais critérios. Desta forma, é possível 
detectar a queda nos pesos na ordem crescente de apresentação 
dos dados da Tabela A. Esse comportamento indicou aos auto-
res uma nota de corte a ser aplicada, justificando a exclusão de 
determinados critérios do cálculo do ISB modificado. Assim, 
foi calculada a média entre as médias finais obtidas e obteve-se 
o valor de corte de 8,62. A Tabela 2 indica os critérios cujas 
médias finais estão abaixo da nota de corte estabelecida. 

Tabela 2 – Seleção de critérios com médias finais abaixo da 
nota de corte

Porém, a nota de corte não foi a única condição para 
exclusão de critérios na composição do ISB modificado. Tam-
bém, foi considerada a opinião dos técnicos e as exigências das 
regulamentações vigentes. Os técnicos consultados puderam con-
tribuir com suas opiniões, ressaltando critérios que poderiam ser 
excluídos ou incluídos. A maioria dos técnicos que responderam 
ao questionário também deixou contribuições. Entre os critérios 
sugeridos destacam-se a “existência de eclusas”, “onda de cheia 
a jusante” e “tipo e qualidade das fundações”. 20 técnicos não 
sugeriram nenhum critério adicional, 18 técnicos acharam não 
ser necessária a remoção de nenhum critério e 28 não opinaram. 

Os pesos obtidos foram comparados com os encontra-
dos por Zuffo (2005) para avaliar se as modificações propostas 
geraram benefícios. A Tabela B do Anexo traz um comparativo 
entre as médias obtidas nos critérios utilizados por Zuffo (2005) 
com os avaliados neste trabalho. Neste caso, foram comparados 
os critérios mantidos do trabalho anterior, indicados na Tabela 1. 
Salienta-se que Zuffo (2005) utilizou o critério “Dimensões”, o 
qual neste trabalho foi desmembrado em “Altura da barragem” 
e “Comprimento da barragem” para avaliação mais específica. 
Com os dados da Tabela B foi elaborada a Figura 1, que ilustra 
o comportamento das médias obtidas nos critérios comuns aos 
dois trabalhos.

Figura 1 - Comparativo entre as médias dos critérios do ISB e 
ISB modificado

Critério Média 
Final 

Tipo de turbina hidráulica 4,32 

Capacidade instalada ou de operação 5,92 

Comprimento da barragem 6,93 

Tipo de comporta do vertedor 7,00 

Nível de automação 7,26 

Conservação das estruturas de captação 7,68 

Maquinário de operação das comportas 7,71 

Tipo de vertedor 8,14 
Existência de instalações de infraestrutura ou 
equipamentos de serviços públicos essenciais 8,15 

Existência de documentação de projeto (incluindo 
projeto as built) 8,33 
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A partir da Tabela B (do Anexo), percebe-se que o 
critério correspondente à altura da barragem pouco se alterou 
em relação à média, apresentando média ligeiramente maior, 
ao passo que a avaliação quanto ao comprimento da barragem 
foi muito menor em relação ao ISB (ZUFFO, 2005). Este fato 
indica que, possivelmente, quando os técnicos atribuíam pesos 
para o critério dimensão da barragem, se atribuía a nota à altura 
da barragem, sendo o comprimento menos relevante. Outro 
critério que obteve grande variação nas médias foi o “Tipo de 
barragem (material)” que obteve um aumento de 32,3%. Os 
demais critérios não apresentaram variação apreciável (meno-
res que 10%), com exceção de “Deterioração dos taludes” que 
aumentou em 12,4%. 

Considerando os pesos obtidos para cada critério e 
comparando-os com a nota de corte, excluíram-se os critérios 
irrelevantes para a segurança de barragens. A Tabela 3 apre-
senta os 22 critérios remanescentes que compõem o Índice de 
Segurança de Barragens modificado, ISB modificado, e seus 
respectivos pesos calculados pela equação (2).

Tabela 3 – Critérios e pesos do ISB modificado.

Desta forma, os novos critérios para levar em conta 
a regulamentação do Brasil sobre segurança de barragens e os 
respectivos pesos foram obtidos e incorporados ao ISB. 

De acordo com Zuffo e Genovez (2008), o valor do 
ISB pode ser relacionado com a classificação de segurança 
recomendada pelo USBR (1995) e cada condição classificató-
ria pode adotar valores mínimos aceitáveis, sempre a favor da 
segurança. A Tabela 4 indica os intervalos de valores sugeridos 
e a respectiva classificação.

Tabela 4 – Classificação de acordo com o ISB

Fonte: adaptado de Zuffo e Genovez (2008)

Para as condições Boas e Satisfatórias, recomenda-se 
a inspeção de reavaliação após um ano.

Para a condição Regular, após a investigação do(s) 
parâmetro(s) problemático(s), sugere-se a reavaliação após 6 
meses e para as condições Deficiente e Insatisfatória, após 3 
meses de sanados os problemas apontados.

Finalmente, a aplicação do ISB e o consequente resul-
tado obtido permitirá adotar ações corretivas imediatas para a 
solução dos problemas encontrados.

CONCLUSÕES

No Brasil, as construções de novas barragens e as 
avaliações das barragens existentes devem obedecer a regula-
mentação de segurança imposta pela Lei Federal nº 12.334/10. 
Contudo, para se determinar a segurança de uma barragem, 
elaborar planos de segurança e determinar ações emergenciais 
é necessário um método abrangente, para ser utilizado pelos 
gestores dos barramentos. A aplicação da legislação brasileira 
de segurança de barragens pelos empreendedores públicos e 
privados é recente. Assim, as exigências impostas pela recente 
lei levam ao surgimento de novos métodos de avaliação de 
segurança de barragens.

O ISB modificado é um índice geral de classificação 
da segurança de uma barragem e inclui critérios comuns pre-
sentes em pequenos barramentos rurais até usinas hidrelétricas 
de grande porte, diferenciando-se apenas a escala de grandeza 
entre as estruturas, o que possibilita sua aplicação a uma ampla 
gama de barragens. 

O ISB modificado conforme desenvolvido neste trabalho 
tem como principal vantagem focar os critérios tecnológicos da 
barragem, não os misturando com critérios de outras naturezas. 
Sua aplicação permite obter tanto uma visão global da segurança do 
empreendimento, bem como uma visão pontual da segurança. Este 
fato é muito útil, pois auxilia a priorização de ações de manutenção 
periódica e preditiva na estrutura. Como trabalho futuro, as funções 
de valor referentes a cada critério que compõe o ISB modificado estão 
em desenvolvimento. Desta forma sugere-se o uso do ISB modificado.

Critério Peso 
Conservação das estruturas de captação 0,0379 

Existência de instalações de infraestrutura ou 
equipamentos de serviços públicos essenciais 0,0402 

Existência de documentação de projeto (incluindo 
projeto as built) 0,0411 

Evidências de erosão a jusante 0,0443 
Regra operacional dos dispositivos de descarga 0,0445 

Idade da barragem 0,0445 
Vazão de projeto do vertedor 0,0450 

Existência de barragens em série no mesmo curso 
d’água (efeito cascata) 0,0452 

Conservação das estruturas vertedoras 0,0453 
Existência de planos de ações emergenciais 0,0456 
Estrutura organizacional e qualificação dos 

profissionais da equipe técnica de segurança da 
barragem 0,0459 

Volume do reservatório 0,0460 
Deterioração dos taludes 0,0460 

Período de retorno da vazão de projeto do 
vertedor 0,0461 

Tipo de material da barragem 0,0463 
Altura da barragem 0,0466 

Relatórios de inspeção de segurança com análise e 
interpretação 0,0475 

Instrumentação e monitoramento dos registros 0,0475 
Procedimentos de inspeção de segurança e 

monitoramento 0,0481 
Existência de população a jusante com potencial 

de perdas de vidas humanas 0,0484 
Presença de deformações ou recalques 0,0485 
Presença de percolação ou vazamentos 0,0493 

 

Condição Intervalo 
Boa 91-100 

Satisfatória 81-90 
Regular 61-80 

Deficiente 31-60 
Insatisfatória 0-30 
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Critério Média DP M+DP M-DP Média 
Final 

Peso 
Presença de percolação ou vazamentos 9,67 0,63 10,30 9,03 10,00 0,040 
Presença de deformações ou recalques 9,47 0,98 10,45 8,49 9,84 0,039 

Existência de população a jusante com potencial de perdas de vidas 
humanas 

9,42 1,06 10,49 8,36 9,82 0,039 
Procedimentos de inspeção de segurança e monitoramento 9,42 0,83 10,25 8,59 9,76 0,039 

Relatórios de inspeção de segurança com análise e interpretação 9,11 1,02 10,13 8,10 9,64 0,039 
Instrumentação e monitoramento dos registros 9,11 0,99 10,10 8,12 9,64 0,039 

Altura da barragem 9,11 1,32 10,43 7,79 9,44 0,038 
Tipo de material da barragem 8,82 1,34 10,16 7,48 9,39 0,038 

Período de retorno da vazão de projeto do vertedor 8,78 1,55 10,33 7,23 9,34 0,037 
Deterioração dos taludes 8,91 1,36 10,27 7,55 9,33 0,037 
Volume do reservatório 8,69 1,71 10,40 6,98 9,32 0,037 

Estrutura organizacional e qualificação dos profissionais da equipe técnica 
de segurança da barragem 

8,84 1,50 10,35 7,34 9,30 0,037 

Existência de planos de ações emergenciais 8,76 1,37 10,12 7,39 9,24 0,037 
Conservação das estruturas vertedoras 8,60 1,57 10,17 7,03 9,19 0,037 

Existência de barragens em série no mesmo curso d’água (efeito cascata) 8,71 1,85 10,56 6,87 9,17 0,037 
Vazão de projeto do vertedor 8,53 1,68 10,21 6,85 9,13 0,037 

Idade da barragem 8,09 2,09 10,17 6,00 9,03 0,036 
Regra operacional dos dispositivos de descarga 8,56 1,61 10,17 6,94 9,03 0,036 

Evidências de erosão a jusante 8,58 1,67 10,24 6,91 8,98 0,036 
Existência de documentação de projeto (incluindo projeto as built) 8,53 1,45 9,99 7,08 8,33 0,033 

Existência de instalações de infraestrutura ou equipamentos de serviços 
públicos essenciais 

8,36 1,64 9,99 6,72 8,15 0,033 

Tipo de vertedor 7,84 1,84 9,68 6,01 8,14 0,033 
Maquinário de operação das comportas 7,69 2,00 9,69 5,69 7,71 0,031 
Conservação das estruturas de captação 7,02 2,58 9,60 4,44 7,68 0,031 

Nível de automação 7,11 2,31 9,42 4,80 7,26 0,029 
Tipo de comporta do vertedor 7,20 2,31 9,51 4,89 7,00 0,028 

Comprimento da barragem 6,93 2,30 9,24 4,63 6,93 0,028 
Capacidade instalada ou de operação 5,78 3,05 8,82 2,73 5,92 0,024 

Tipo de turbina hidráulica 4,82 2,82 7,65 2,00 4,32 0,017 
Média 8,29 1,67 9,96 6,62 8,62 0,03 

 

Critério Média (Zuffo, 2005) Média (2014) Diferença (%) 
Altura da barragem Dimensões: 9,2 9,44 2,6 

Comprimento da barragem 6,93 -24,7 
Tipo de barragem (material) 7,1 9,39 32,3 

Tipo de vertedor 7,4 8,14 10,0 
Período de Retorno da vazão de projeto dos vertedores 9,5 9,34 -1,7 

Idade da barragem 7,7 9,03 17,3 
Presença de percolação/vazamento 9,6 10,00 4,2 

Presença de deformações e recalques 9,5 9,84 3,6 
Deterioração dos taludes 8,3 9,33 12,4 

Conservação das estruturas vertedoras 9,8 9,19 -6,2 
Evidências de erosão a jusante 9,5 8,98 -5,5 

 

Tabela B - Comparação entre as médias finais obtidas neste trabalho e em Zuffo (2005)

Tabela A - Resultados obtidos através do tratamento estatístico dos dados de resposta dos questionários
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RESUMO

O aumento da vazão geralmente é acompanhado por alterações nas concentrações de sedimentos e de espécies químicas, podendo gerar mudanças na qualidade 
dos corpos hídricos. Este trabalho tem com objetivo avaliar o transporte de espécies químicas nos eventos de chuva geradores de ondas de cheia, bem como, 
estudar o efeito da mudança de escala espacial no transporte destes constituintes. O estudo foi desenvolvido na bacia do ribeirão Concórdia, localizada em 
Lontras - Santa Catarina, que apresenta uso agrícola. Foram coletadas amostras de água em eventos chuvosos no período de 2008 à 2010, em amostra-
dores de nível ascendente e de nível descendente, instalados em três seções de monitoramento fluviométrico da bacia. Pela análise, foi possível concluir que na 
ascensão do hidrograma, as concentrações de fosfato, de nitrato e de nitrito diminuem, provavelmente, devido aos processos responsáveis pelo transporte destes 
constituintes. As concentrações de carbono orgânico total (COT) e de carbono inorgânico (CI) não foram influenciadas pela vazão. Estes parecem estar mais 
associados a sua disponibilidade no solo. O manejo e o uso do solo realizados na bacia do ribeirão Concórdia influenciaram as concentrações de fosfato, nitrito 
e nitrato. Não foram identificadas diferenças significativas entre a ascensão e a recessão do hidrograma e também entre as seções de monitoramento da bacia.

Palavras Chave: Eventos de cheia. Transporte de nutrientes e carbono. Poluição difusa

ABSTRACT: 
Increased flow is generally accompanied by changes in the sediment and nutrient concentrations, and may cause physical and chemical changes in water bodies. 
This work is to evaluate the transport of  chemical species in rainfall events that generate floods, as well as to study the effect of  a changing spatial scale in the 
transport of  these constituents. The study is applied to an agricultural basin (Concordia river basin) located in Lontras - Santa Catarina.  Water samples 
were collected at rainfall events during the period from 2008 to 2010, in ascending and descending level samplers installed in three river monitoring sections in 
the basin. We concluded that in the ascending hydrograph concentrations of  phosphate, nitrate and nitrite decreased, probably due to the processes responsible 
for the transport of  these constituents. The concentrations of  total organic carbon (TOC) and inorganic carbon (IC) were not influenced by the flow, and 
appear to be more related to their availability in the soil. Land use and management performed in the Concordia basin influenced the concentrations of  phos-
phate, nitrite and nitrate. No significant differences were found between the rise and recession of  the hydrograph and also between basin monitoring sections.

Keywords:  Flood events. Transport of  nutrients and carbon. Diffuse pollution

Concentrações de nutrientes e de carbono transportados por ondas de cheia em uma 
bacia agrícola no estado de Santa Catarina

Concentrations of  nutrients and carbon transported by flood in an agricultural basin in Santa Catarina state
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INTRODUÇÃO

O escoamento superficial em áreas agrícolas, decorrente 
de precipitações pluviométricas, transporta espécies químicas para 
a rede de drenagem. Desta forma, o rio é um integralizador dos 
fenômenos ocorrentes nas vertentes da bacia. A degradação da 
qualidade da água via escoamento superficial ocorre, principal-
mente, quando as aplicações de fertilizantes e de pesticidas são 
seguidas de chuvas de alta intensidade (HAUPT, 2009). Nessas 
condições, o escoamento superficial pode propiciar o transporte 
de material solúvel e de partículas em suspensão, constituindo 
fontes de poluição difusa.

A poluição difusa, produzida pelo escoamento superficial 
em bacias agrícolas, tem sido uma grande preocupação sobre 
a qualidade dos recursos hídricos (SHARPLEY et al., 2003). A 
aplicação excessiva de fertilizantes em campos agrícolas é con-
siderada a maior fonte de entrada de nitrogênio para sistemas 
de água doce na Europa, e a produção agrícola intensiva nas 
últimas décadas resultou em grande ameaça à qualidade da água 
de superfície devido à transferência de sedimentos, pesticidas 
enutrientes (OEURNG et al., 2010). Nutrientes como, nitrogênio 
(N) e fósforo (P), são transportados a partir de terras agrícolas 
fertilizadas através do escoamento superficial e da erosão, o 
que contribui e acelera o processo de eutrofização, entre outros 
problemas (QUILBÉ et al., 2006; SHARPLEY et al., 2003).

Estima-se que 50% da carga de poluição que adentra 
em uma bacia são provenientes de fontes difusas (HAUPT, 
2009). A característica mais marcante deste tipo de poluição é 
a grande variabilidade da concentração de poluentes lançados 
nos corpos de água. Conforme Porto (1995) estas concentrações 
variam em ordens de magnitude entre bacias hidrográficas, entre 
diferentes eventos de precipitação e, também, ao longo de um 
mesmo evento. As distribuições temporais das concentrações 
dos poluentes apresentam grandes diferenças entre os eventos 
hidrológicos (PORTO; HAUPT, 2004) podendo gerar mudanças 
físicas e químicas no ambiente aquático.

O aumento da vazão é geralmente acompanhado por 
profundas alterações na concentração de sedimentos em sus-
pensão, resultando em um aumento considerável das cargas de 
poluentes particulados associados (ZONTA et al., 2005). Estas 
alterações estão relacionadas não só a produção de sedimentos da 
bacia, mas também pela mobilização de partículas fixas durante 
o período de fluxo de base (ZONTA et al., 2005).Variações de 
determinadas concentrações em rios, durante eventos pluviomé-
tricos, freqüentemente resultam em um efeito de histerese com 
diferentes concentrações durante a parte ascendente e descen-
dente do poluto grama (BOWES et al., 2005). Assim, conhecer a 
dinâmica e os processos que envolvem o transporte de espécies 
químicas em eventos de cheia são de grande importância para 
identificar as mudanças ocorridas na qualidade do corpo hídrico.

Este trabalho tem como objetivo avaliar o transporte 
de espécies químicas nos eventos de chuva geradores de ondas 
de cheia, bem como, estudar o efeito da mudança de escala es-
pacial no transporte destes constituintes em uma bacia agrícola.

METODOLOGIA

Área de Estudo

A área de estudo é a bacia do ribeirão Concórdia (Fi-
gura 1), localizada no município de Lontras, estado de Santa 
Catarina. O ribeirão Concórdia é afluente do rio Lontras e, este 
é afluente do Rio Itajaí-Açu. Possui uma área de 30,74 Km2. 
A bacia tem uso e ocupação do solo essencialmente agrícola 
por produtores rurais do tipo familiar. As propriedades são de 
pequeno e médio porte. Os principais usos do solo na bacia 
estão destinados à mata nativa (47,61%), pastagem (20,35%) e 
plantio de milho (9,29%).

Figura 1 - Área de estudo

Monitoramento da bacia e aquisição dos dados

A bacia do ribeirão Concórdia é monitorada em três 
seções fluviométricas denominadas ponto 1, 2 e 3. Estas seções 
possuem sensores de nível e amostradores de nível ascendente 
(ANA) e descendente (AND) construído e implantado conforme 
descrito por Paranhos et al. (2002). O ANA é utilizado para a 
coleta de amostras de água na fase ascendente do hidrograma 
de cheias e o AND para a coleta de amostras na fase de recessão 
do hidrograma.

A ANA é composto por um conjunto de frascos onde 
em cada um deles são acoplados dois tubos, um para admissão 
da amostra e outro para a saída do ar. O tubo de admissão é em 
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forma de sifão para impedir a recirculação de água no interior 
do frasco enquanto a mesma estiver submersa. A coleta de água 
em cada cota inicia no instante em que o nível de água chega ao 
bocal de entrada até o momento em que atinge o ponto mais alto 
do seu sifão. O AND parte do mesmo princípio, porém possui 
um sistema de roldanas com alavanca que mantém o bico de 
entrada fechado durante a elevação do nível de água. A partir 
do momento que o nível começa a baixar o contrapeso força a 
abertura do bico de entrada permitindo o enchimento do frasco.

A seção fluviométrica do ponto 1 é constituída por um 
vertedor misto. É equipado com um sensor de nível de boiade 
flutuação, da marca OTT, com registro a cada 5 minutos e ar-
mazenamento em datalogger. Esta seção possui um ANA com 
quatro frascos de coleta de água. Inicia-se na cota de 0,21m e 
termina na cota 0,69 m, com uma vazão de 0,03 e 1,56m³/s, 
respectivamente. A área de drenagem desta seção é de 2,36 Km².

O ponto 2 possui uma área de drenagem de 5,81 Km². 
Esta seção fluviométrica é equipada com um sensor de nível 
de bóia de flutuação, da Thalimedes da OTT. O sensor possui 
registro automático, a intervalos de 5 minutos, onde os dados 
são armazenados em datalogger. Este ponto possui somente o 
amostrador de nível ascendente com sete frascos para coleta 
da água. O primeiro frasco coletor está instalado a uma cota de 
0,31m, que corresponde a uma vazão de 0,18 m³/s e o último 
frasco na cota 1,20m com vazão de 10,95 m³/s. 

A seção fluviométrica do ponto 3 possui sensor de 
nível de pressão Global Water WL15 com registro contínuo a 
intervalo de 5 min armazenados em um datalogger. Esta seção 
possui amostradores de nível ascendente e descendente. O ANA 
e o AND possuem oito frascos cada. O ANA inicia na cota 
2,06m e termina na cota 3,52m, que correspondem as vazões de 
0,39 m³/s e 5,99 m³/s, respectivamente. O AND inicia na cota 
3,72m e termina na cota 2,32m, que correspondem as vazões 
7,94 m³/s e 0,72 m³/s, respectivamente. A área de drenagem 
deste ponto é de 29,89 Km².

Nas seções 2 e 3 foram estabelecidas as curvas chave 
com vazões medidas com molinete C-20 e contador Z-30, da 
marca OTT. Na seção 1, a vazão foi medida no vertedor misto. 
As curvas chave foram estabelecidas com vazões medidas em 
ampla variação de nível. 

Os três pontos amostrais permitem uma análise de 
mudança de escala espacial.Foram coletadas amostras de água 
nos amostradores de nível ascendente e de nível descendente 
no período de 2008 à 2010. No ponto 1 e 2, o monitoramento 
foi realizado durante o período de outubro de 2008 à agosto 
de 2010, totalizando 18 eventos chuvosos. Para o ponto 3, o 
período monitorado foi de janeiro de 2008 à agosto de 2010, 
totalizando 48 eventos de precipitações intensas. A coleta nos 
amostradores foi realizada sempre após um evento gerador de 
ondas de cheia.

Análise da amostra de água

Foram determinadas as concentrações dos parâmetros 
pH, nitrito, nitrato, fosfato, acetato, cloreto, brometo, sulfato, 
carbono inorgânico (CI) e carbono orgânico total (COT). 
As concentrações foram determinadas seguindo os seguintes 

procedimentos: (a) os frascos com as amostras de água foram 
recolhidos dos amostradores ANA e AND e homogeneizados, 
após foram transferidos para uma proveta para aferição do 
volume; (b) foi recolhida uma alíquota de 40mL para realização 
das análises;(c) esta amostra foi filtrada, utilizando um filtro de 
0,45 micros, para separação da fração de sedimentos suspen-
sos; (d)após o preparo as amostras foram analisadas o mais 
rapidamente possível.

Para determinação das concentrações dos nutrientes 
foi utilizado um cromatógrafo de troca iônica da marca DIO-
NEX AG4A, equipado com uma coluna de separação aniônica, 
um supressor e um detector de condutividade. As condições 
de injeção da amostra, temperatura, vazão de gás entre outras 
foram: Injeção da amostra: 10µL; Temperatura: 30ºC; Taxa de 
fluxo: 1,2 mL.min.-1; Efluente: Na2CO3 4,5mM/NaHCO3 1,4mM; 
Detecção: condutividade; Supressor: aniônico auto regenerante; 
Solução estoque: NaHCO3 100mM; Corrente aplicada: 31 m A. 
As curvas de calibração foram realizadas com padrões obtidos 
junto a DIONEX, utilizando-se 5 pontos na faixa de 1 a 10 
mg.L-1 com leitura em quintuplicata. As leituras das amostras 
foram realizadas em triplicatas. Para a análise do carbono total 
as amostras foram analisadas diretamente no analisador de car-
bono da marca (TOC) SHIMADZU. Para a determinação do 
pH foi utilizado um pHmetro (B474) da marca MICRONAUL.

Análise Estatística

As séries de concentrações dos nutrientes e carbono 
foram descritas em termos de suas características estatísticas, tais 
como valores médios, medianas, máximas e mínimas, correlações 
com as vazões escoadas, distribuição temporal e espacial. São 
realizadas comparações com os padrões de qualidade das águas 
estabelecidos pelas normas legais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta as características estatísticas das 
séries de concentrações de nutrientes e de carbonos obtidas 
nos eventos de cheias registrados na seção 3. Os valores das 
concentrações são comparados com os padrões estabelecidos 
pela Resolução nº 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005) 
para corpos de águas de classe 2, no qual o sistema de drenagem 
superficial da bacia está enquadrado, de acordo com a Resolução 
02/2008 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (SANTA 
CATARINA, 2008). Observa-se que os parâmetros pH, nitrito, 
nitrato, cloreto e sulfato encontram-se dentro dos limites esta-
belecidos pela resolução. O restante dos parâmetros analisados 
não possuem padrões estabelecidos por esta resolução.

A concentração de íon H+ nas águas naturais é de 
grande importância nas reações químicas (PERCEBON, 2003). 
Nesta pesquisa, o parâmetro pH sempre se manteve em uma 
faixa de 6 a 7, sem sofrer muitas variações. Nota-se que 75% 
dos valores correspondem a 6,37 e 6,39, para o ANA e o AND, 
respectivamente. 

A resolução CONAMA nº 357/2005 considera o valor 
limite para o parâmetro nitrato de 10 mgL-1. Este parâmetro não 
ultrapassou os limites estabelecidos pela resolução, obtendo 
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variações para o ANA de 1,14 a 1,91mgL-1, e para o AND de 
0,82 a 1,80 mgL-1. Conforme Percebon (2003), o teor médio de 
nitratos, em rios pouco poluídos, é de 5,0 mgL-1. Valores mais 
elevados foram encontrados por Oeurng et al. (2010), onde os 
valores máximos de nitrato obtidos nos eventos de cheia variaram 
de 8,2 a 41,1 mgL-1, com uma vazão de 6,75 a 112,60m³s-1. Neste 
caso, a área de drenagem pode ter ocasionado esta diferença, 
visto que a área analisada pelos autores corresponde a 1.110 
Km² e a do estudo 30,74 Km². O parâmetro nitrito, possui 
limites estabelecidos pela resolução citada de 1,0 mgL-1. Os 
valores máximos obtidos para este parâmetro foram de 0,16 e 
0,27mgL-1, para o ANA e o AND, respectivamente.

O parâmetro cloreto possui limite estabelecido pela 
resolução CONAMA nº 357/2005 de 250 mgL-1. O valor 
máximo obtido foi de 3,31mgL-1. Conforme Percebon (2003) 
a irrigação de culturas com águas que possuem elevado teor 
de sais induz a uma crescente salinização do solo, onde estes 
componentes acabam se concentrando nas camadas superiores 
do solo, podendo ser lixiviado.

O parâmetro sulfato também não ultrapassou o valor 
limite de 250 mgL-1. Este parâmetro obteve valor máximo de 
11,56mgL-1 obtido para o ANA na vazão 2,06 m³s-1, justificando 
assim o desvio padrão de 3,12 obtido para este amostrador.

Para o carbono orgânico total e o carbono inorgânico, 
a resolução não define valores limites. Os valores máximos 
obtidos para estes parâmetros foram de 7,13mg L-1 para o COT 
e 5,60mg L-1 para o CI. Estudos realizados nesta bacia, só que 
em análise de estiagem, apresentaram valores para CI de 4,650 
a 6,827 mgL-1 e para COT 6,007 e 9,925 mgL-1 (Fath, 2009). Os 
valores máximos para as espécies químicas de carbono analisadas 
foram maiores para o AND.

Os amostradores de nível não revelaram significativas 

diferenças entre a ascensão e a recessão do hidrograma, ou 
seja, os valores apresentados pelas características estatísticas 
das séries analisadas foram, geralmente, muito próximos do 
ANA e do AND.

A Tabela 2 apresenta as concentrações médias nas três 
seções. A análise das concentrações médias nas três seções permite 
avaliar o efeito da mudança de escala. Verifica-se que o efeito 
de escala espacial não é uniforme para todos os parâmetros. As 
concentrações médias do fosfato aumentam da montante para 
jusante da bacia, enquanto as concentrações médias dos parâ-
metros nitrito e nitrato apresentam comportamento inverso. O 
menor valor médio obtido para o nitrito e nitrato correspondem 
ao ponto 2, enquanto, para o ponto 1 e 3, no ANA, os valores 
foram próximos. 

Observa-se que as concentrações médias de nutrientes 
são mais elevadas na ascensão do hidrograma de cheia do que 
na recessão. Para o carbono inorgânico, a média apresentada 
para o ponto 1 foi superior do ponto 2 e 3. Mas, apresentando 
um comportamento mais uniforme do ponto 2 ao 3. O carbono 
orgânico total apresentou um aumento de montante para jusante, 
porém o ponto 2 apresentou a média mais elevada. 

Análise do comportamento no transporte de nu-
trientes e carbono

A Figura 2 apresenta as evoluções temporais das concen-
trações médias medidas nos amostradores de nível ascendente e 
descendente de nutrientes nas três seções monitoradas. O eixo 
“x” do ponto 3 representa o número dos amostradores, onde 
1 ao 8 corresponde ao ANA e 9 ao 16 ao AND. Nota-se que 
as variações temporais das concentrações médias ao longo dos 
eventos de cheias são pouco expressivas. Trabalhos desenvol-

Parâmetro Mínima Máxima Mediana 3º quartil Desvio Padrão Padrão Classe 
2 

ANA AND ANA AND ANA AND ANA AND ANA AND 
pH 6,15 6,20 6,39 6,53 6,36 6,36 6,37 6,39 0,08 0,10 6,0 a 9,0 

Nitrito 0,05 0,06 0,16 0,27 0,08 0,11 0,09 0,17 0,04 0,07 1,0 
Nitrato 1,14 0,82 1,91 1,80 1,48 1,41 1,69 1,58 0,26 0,31 10,0 
Fosfato 0,31 0,19 0,94 0,52 0,44 0,29 0,59 0,36 0,21 0,11 - 
Acetato 1,26 1,31 3,65 2,53 1,77 2,14 2,27 2,20 0,83 0,39 - 
Cloreto 2,21 1,89 3,28 3,31 2,64 2,47 3,16 2,63 0,44 0,46 250 

Brometo 0,01 0,02 0,07 0,06 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02 - 
Sulfato 2,06 1,87 11,56 3,97 2,97 2,51 3,35 2,62 3,12 0,65 250 

CI 4,41 4,35 5,26 5,60 4,84 4,79 4,97 4,99 0,28 0,40 - 
COT 4,81 4,83 6,76 7,13 5,56 5,31 5,78 6,31 0,56 0,84 - 

 

Tabela 1 – Características estatísticas das séries de concentrações (mg L-1) nos eventos de cheias na seção 3

Seção Nitrito Nitrato Fosfato Acetato Cloreto Brometo Sulfato CI COT 

ANA (P1) 0,12 1,58 0,11 1,81 2,24 0,02 2,12 8,34 3,73 
ANA (P2) 0,08 1,09 0,16 5,26 2,01 0,01 1,89 4,53 6,45 
ANA (P3) 0,09 1,51 0,51 1,99 2,72 0,02 3,93 4,81 5,64 
AND (P3) 0,14 1,42 0,31 2,01 2,47 0,04 2,63 4,82 5,66 

 

Tabela 2 - Concentração média dos parâmetros nos amostradores de nível ascendente e descendente



373

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 369 - 378

vidos em bacias urbanas e rurais em eventos de cheia (WIT; 
BENDORICCHIO, 2000; MOUHRI et al., 2008; LEE et al., 
2013 )mostram que as evoluções temporais das concentrações 
de nutrientes e de sedimentos aumentam com a ascenção do 
hidrograma e diminuem com a recessão do hidrograma, demons-
trando contribuição mais significativa do escoamento superficial 
e/ou do aumento da contribuição crescente de montante para 
jusante da bacia. 

Na bacia do ribeirão Concórdia, com pequenas e médias 
propriedades rurais, a agricultura familiar é bem distribuída. 
Desta forma, várias hipóteses podem ser levantadas para explicar 
estas evoluções temporais. Uma hipótese pode estar associada 
a uma contribuição uniforme das cargas difusas ao longo da 
bacia, de modo que as quantidades transportadas nas seções 
não sofrem variação temporal. Outra hipótese pode ser descrita 
pelo equilíbrio entre as entradas no sistema de drenagem fluvial 
e as perdas por sedimentação, assimilação ou transformações 
bioquímicas das espécies químicas. Ainda poderia ser considerada 
a hipótese de equilíbrio entre as contribuições dos escoamentos 

superficiais e subterrâneos. 
Porém constata-se um comportamento constante nos 

parâmetros de qualidade da água monitorados.  O ponto 1 é a 
exceção observada para o comportamento do carbono orgânico 
total, o qual apresentou um comportamento crescente com o 
aumento da vazão. O ponto 3 é o único ponto que possui o 
AND e mesmo nestas condições demonstra um comportamento 
sem muita variação na concentração dos parâmetros analisados.

Evolução do pH

O pH influencia o equilíbrio de compostos químicos 
podendo afetar o comportamento das espécies químicas nas 
ondas de cheia analisadas. A Figura 3 apresenta a relação entre 
o valor de pH e a vazão correspondente. Observa-se uma ten-
dência decrescente em todos os pontos monitorados, ou seja, os 
maiores valores de pH são obtidos na ascensão do hidrograma. 
Os coeficientes obtidos através da correlação dos valores de pH 
com a vazão foram mais elevados no ponto 1, apresentando um 
coeficiente de 0,6524. O ponto 2 apresentou o menor valor de 
coeficiente, de 0,3906.

Figura 3 - Evolução do pH nas seções de monitoramento da bacia 
do ribeirão Concórdia

 

 
Figura 2 - Evolução temporal das concentrações médias dos 
nutrientes nos amostradores de nível ascendente e descendente. 

(A) Ponto1; (B) Ponto 2 e (C) Ponto 3

 

 

 



374

Zucco et al.: Concentrações de nutrientes e de carbono transportados por ondas de 
cheia em uma bacia agrícolano estado de Santa Catarina

Relação entre concentração e vazão

Foram analisadas as relações entre as concentrações 
dos nutrientes e do escoamento nos eventos de cheia. A Tabe-
la 3 apresenta a correlação da vazão com a concentração dos 
parâmetros analisados para todos os pontos de monitoramento.

Tabela 3 - Coeficiente de correlação entre a concentração e a 
vazão em eventos de cheias nos pontos de monitoramento

No ponto 1, o nitrato apresentou coeficiente de 0,878, 
indicando forte correlação com a vazão. O COT e o fosfato 
apresentaram coeficientes de 0,783 e 0,554, respectivamente.
Este ponto foi responsável pelos maiores valores de coeficientes 
obtidos no monitoramento. Somente apresentou baixa correlação 
para os parâmetros nitrito ( 0,143) e CI (0,155). 

No ponto 2, o nitrato e o carbono inorgânico apresen-
taram os maiores coeficientes, 0,354 e 0,362, respectivamente. 
É observado que os coeficientes obtidos, apesar de serem os 
maiores encontrados nesta seção, demonstraram fraca correlação 
entre a vazão e as concentrações analisadas. Os parâmetros ni-
trito, fosfato e COT apresentaram fraca ou nenhuma correlação 
com a vazão. O nitrato, nitrito e o fosfato demonstraram uma 
tendência de diminuição com o aumento da vazão.

O ponto 3 apresenta dois comportamentos. Um na 
ascensão do hidrograma e outro na recessão do hidrograma. A 
correlação da vazão com a concentração de nutrientes demonstrou 
comportamento similar no ANA e no AND, não apresentando 
diferença significativa quando observado o mesmo parâmetro. 
Somente para o parâmetro COT houve diferença significativa 
entre a ascensão e a recessão do hidrograma. Este comportamento 
permite dizer que a vazão não é um interferente significativo 
no comportamento destas espécies químicas, devido aos baixos 
coeficientes obtidos. Tanto o parâmetro fosfato como o nitrito, 
apresentaram os maiores valores de concentrações no início do 
hidrograma. Fato este, podendo estar ligado ao transporte de 
sedimentos no início da precipitação. 

O fosfato é resultante da decomposição do fósforo 
orgânico, o qual encontra-se aderido as partículas do solo. As 
espécies químicas aderidas aos sedimentos não foram quanti-
ficados na análise efetuada no cromatógrafo de troca iônica. 
De uma maneira geral, observa-se que o parâmetro fosfato 
apresentou correlação com a vazão no ponto 1 e 3. A tendência 
de diminuição do fosfato pode estar associada ao transporte 
de sedimentos pelo escoamento superficial. Conforme Kato et 
al.(2009), o efeito do aumento da vazão diminui a concentração 
do fosfato, provavelmente devido a seu transporte estar associado 
ao material particulado. Outros autores também encontraram 
esta relação, onde citam que grande parte do fosfato presente 
na superfície do solo é transportado ligado ao sedimento du-
rante os eventos de cheia (MEYNENDONCKX et al., 2006; 

 Coeficiente de Correlação (R²) 
 Nitrito Nitrato Fosfato COT CI 
P1 0,143 0,878 0,554 0,783 0,155 
P2 0,104 0,354 0,075 0,003 0,362 
P3ANA 0,210 0,059 0,303 0,048 0,088 
P3 AND 0,384 0,016 0,298 0,38 0,009 
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Figura 4 - Concentração e vazão nos eventos registrados na seção 1.
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Figura 5 - Concentração e vazão nos eventos registrados na seção 2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 mai/08  set/08  out/08
 nov/08  jan/09  fev/09
 mar/09  set/09  jan/10
 mar/10  abr/10  jun/10

              ago/10  abr/08

 

ni
tr

ito
 (m

g 
L-1

)

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

ni
tr

at
o 

(m
g 

L-1
)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

 

fo
sf

at
o 

(m
g 

L-1
)

 
 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

 

C
I (

m
g 

L-1
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

C
O

T
 (m

g 
L-1

)

vazão (m3 s-1)

 
 

 
Figura 6 - Concentração e vazão nos eventos registrados na seção 3
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MAROTTA et al., 2008).
O nitrito, apesar de o comportamento ser similar em 

todas as seções monitoradas,apresentou fraca correlação com a 
vazão, variando o R² de 0,104 à 0,384. O nitrato também apre-
sentou fraca correlação com a vazão, mas somente no ponto 3 
e 2. O nitrato pode ser explicado devido a diluição provocado 
pelo escoamento superficial. O nitrato é solúvel e facilmente 
transportado no perfil do solo de modo que durante a ocor-
rência do escoamento superficial, a quantidade transportada 
na superfície do solo é reduzida. Conforme Malta (2009), as 
formas nítricas apresentam dificuldades para serem fixadas as 
partículas do solo permanecendo em solução e podendo ser 
facilmente lixiviadas.

A forte correlação indicada para o ponto 1 (R²  igual a 
0,878) é provavelmente devido à agentes externos, como aplicação 
de fertilizantes, descargas orgânicas de animais, entre outros.
Segundo Bruland et al. (2008) a exportação de nitrogênio em 
forma de nitrato e nitrito é associada a fatores como a aplicação 
de fertilizantes e ao preparo do solo.

Para as espécies químicas de carbono analisadas foi 
observado que o COT e o CI possuem comportamento con-
trário nos eventos analisados. O parâmetro COT teve suas 
concentrações menores nos períodos de menores vazões para 
o ponto 1. Neste ponto ele obteve o maior índice de correlação, 
0,7832. Contudo para o restante dos pontos ele apresentou um 
comportamento mais constante.

O CI apresentou comportamento constante nos pontos 
1 e 3, sendo que o ponto 3 não apresentou nenhuma relação 
com a vazão (R²: 0,009 e 0,088), e o ponto 1 uma fraca cor-
relação (R²: 0,155). Para o ponto 2, o índice obtido foi maior 
(R²:0,363), revelando o mesmo comportamento do COT, onde 
as concentrações são menores na medida que a vazão diminui.

O carbono em corpos hídricos pode ser encontrado 
associado ao material particulado. Esta análise corrobora com 
o argumento de Veum et al. (2009), o qual cita que tanto COT 
como CI são influenciados pelo escoamento superficial, jus-
tificando que a medida que diminui o escoamento superficial 
diminui também a concentração. Os autores ressaltam ainda 
que a química do solo e outras propriedades físicas podem 
influenciar o escoamento e as perdas de carbono. A relação do 
carbono parece ser mais dependente de sua disponibilidade do 
solo, o que pode justificar a baixa relação com o ponto 3 e a 
fraca relação com os pontos 1 e 2.

Interferência do uso do solo

Visando identificar possíveis interferências do uso do 
solo na bacia do ribeirão Concórdia, na Figura 4 é apresentada 
uma relação entre a concentração e a vazão em todo o período 
monitorado, mês a mês, para o ponto 1. Relacionando a quanti-
dade de nutrientes transportados pelo volume de água escoado 
é possível notar que alguns meses possuem maiores concentra-
ções do que outros. Isto pode indicar possíveis interferências 
realizadas na bacia, visto que se trata de uma bacia agrícola, a 
qual esta submetida a diferentes atividades de manejo do solo. 
O parâmetro nitrito apresentou concentrações elevadas nos 
meses de outubro e novembro de 2008 e setembro de 2009. O 

parâmetro nitrato apresentou maiores concentrações nos meses 
de outubro e novembro de 2008, dezembro e janeiro de 2009, 
agosto e abril de 2010. O parâmetro fosfato apresentou maiores 
concentrações nos meses dezembro, setembro e janeiro de 2009. 
Para os parâmetros COT e CI quase todos os meses apresentaram 
algum valor de concentração, mantendo um comportamento 
constante, sem indicar interferência do uso do solo.

Para o ponto 2 (Figura 5), os meses agosto e abril de 
2010 apresentaram maiores concentrações para o parâmetro 
nitrato, enquanto o parâmetro nitrito resultou em concentrações 
mais elevadas nos meses de outubro e novembro de 2008. Os 
meses de outubro de 2008 e agosto de 2009 foram mais expres-
sivos para as concentrações de fosfato. As espécies químicas 
de carbono foram marcadas por maiores concentrações nos 
meses de fevereiro e março, para CI, e janeiro e março para 
COT. Contudo o parâmetro COT revelou um comportamento 
constante, podendo não estar ligado com as variações sazonais 
ocorridas na bacia.

Para o ponto 3 (Figura 6) os meses de maio, outubro 
e abril de 2008, apresentaram maiores valores médios para as 
concentrações de nitrito. Já os meses de março de 2008 e abril de 
2010, para nitrato. O carbono sofre bastante oscilações, obtendo 
somente alguns picos mais expressivos em relação aos outros 
meses, indicando que este parâmetro não é alterado conforme 
as mudanças de uso do solo. Para as concentrações médias de 
fosfato, os meses de abril e maio revelaram os maiores resultados, 
sendo que existem alguns picos para o mês de outubro de 2008.

Constata-se que os períodos de maiores concentrações 
coincidem com a maior atividade no manejo e uso do solona   
bacia, onde nos meses de abril e maio de cada ano os produtores 
rurais preparam o solo para o plantio de hortaliças e pastagem de 
inverno. Os parâmetros de nitrito e nitrato apresentaram valores 
elevados para estes dois períodos. A área também é preparada 
para o plantio de tabaco e cereais a partir da segunda quinzena 
de agosto, sendo que o plantio vai até o final de setembro e início 
de outubro. Os parâmetros nitrito, nitrato e fosfato também 
apresentaram valores elevados para estes períodos.

Na bacia do ribeirão Concórdia os agricultores, na 
implantação de suas lavouras, utilizam fertilizantes fosfatados e 
nitrogenados podendo este fato explicar as maiores concentra-
ções obtidas nestes períodos. A intensa movimentação do solo 
no preparo da terra ocasiona o arraste dos sedimentos para os 
corpos de água podendo transportar os poluentes associados a 
ele. Outro fato a destacar foram as precipitações intensas ocor-
ridas nos meses de outubro e novembro do ano de 2008. Este 
evento ocasionou o maior transporte de sedimentos e também 
elevou as concentrações nas seções analisadas. Isso pode explicar 
a incidência deste mês para os parâmetros de nitrito, nitrato e 
fosfato. Conforme Zonta et al. (2005), o aumento da vazão 
geralmente é acompanhado por alterações na concentração de 
sedimentos, resultando em um aumento das cargas de poluentes.

CONCLUSÕES

Pela análise pode-se observar que não existe diferença 
marcante entre as seções de monitoramento. Este resultado 
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permite concluir que as cargas específicas da bacia do ribeirão 
Concórdia são distribuídas uniformemente ao longo da bacia 
devido aos processos atuantes na bacia hidrográfica.

A análise de ascensão e recessão do hidrograma revelou 
que as maiores concentrações médias são obtidas nos amostra-
dores de nível ascendente, apesar destes mostrarem resultados 
próximos aos amostradores de nível descendente.

O aumento da vazão durante os eventos de cheia di-
minuem as concentrações de fosfato, nitrato e nitrito. A fraca 
correlação destes com a vazão pode ser explicada pela mobilidade 
no solo e lixiviação do nitrito e nitrato, enquanto que o fosfato 
apresenta-se ligado aos sedimentos. Para as concentrações de 
carbono estes parecem ser mais influenciados pela sua dispo-
nibilidade no solo.

A influência do uso do solo, em período de cheias, foi 
identificada para as concentrações de fosfato, nitrato e nitrito, 
as quais coincidem com a maior atividade de manejo e uso do 
solo, ficando associados com o cultivo agrícola e seus tratos 
culturais realizados na bacia do ribeirão Concórdia. Estes dados 
assumem significativa importância no estabelecimento de polí-
ticas de gestão eficazes na busca de um melhor gerenciamento 
na bacia hidrográfica.
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RESUMO

No Brasil, a Baía de São Marcos no Estado do Maranhão apresenta um alto potencial energético para o aproveitamento elétrico das correntes de maré, tendo 
sido cogitada para instalação de Parques de Conversores de Energia Hidrocinética (PCEHs). O objetivo principal deste artigo é apresentar uma metodologia 
para análise dos impactos dos PCEHs em regiões costeiras. São consideradas a localização dos PCEHs, a quantidade de potencia extraível em cada parque 
e os Processos Hidrodinâmicos, Sedimentológicos e Morfológicos. Para mostrar a exequibilidade da metodologia foram idealizados e analisados cenários 
hidrossedimentológicos, com uso do código computacional denominado SisBaHiA®, desenvolvido na COPPE/UFRJ. Três regiões foram identificadas para 
a instalação de PCEHs, nas quais podem ser gerados 134 GWh.ano-1. Os resultados do modelo hidrossedimentológico indicaram alterações no movimento 
de sedimentos devido às proximidades dos PCEHs, assim como interferências positivas e negativas na produtividade energética. Concluiu-se ser necessário 
otimizaro número e a distribuição espacial dos PCEHs, para maximizar a geração de energia elétrica e minimizar os possíveis impactos decorrentes do 
movimento de sedimentos na região.

Palavras Chave: Energia renovável. Energia das correntes de maré. PCEH. Modelagem hidrossedimentológica

ABSTRACT: 

In Brasil, São Marcos Bay has a highly promising potential for the generation of  electricity   through the conversion of  tidal current energy. This paper 
presents a methodology to study impacts of  Hydrokinetic Energy Converter Farms (HECF) in coastal regions. Their location, power production and hydro-
dynamic, sedimentological and morphological processes are considered.  For this purpose, idealized hydrosedimentological scenarios were modeled using the Base 
System for Environmental Hydrodynamics (SisBaHiA®) developed at COPPE/UFRJ. Three zones were identified for exploration. When an analytical 
power model was applied to these zones it yielded an annual potential output in the range of  134 GWh. Results of  the hydrosedimentological model show 
alterations in sediment movement, as well as positive and negative interferences in power production. Interactions between HECF must be well understood to 
maximize power production and minimize adverse environmental impacts.

Keywords: Renewable energy. Tidal energy. Hydrokinetic energy converters. Hydrosedimentological modeling

Influência da presença de parques de conversores de energia hidrocinética no          
movimento de sedimentos em cenários idealizados da baía de São Marcos, MA

Influence of  hydrokinetic energy converter farms on sediment transport at idealized scenarios                        
in São Marcos bay, MA
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INTRODUÇÃO

O Brasil é uma das maiores economias emergentes do 
mundo, cujo crescimento tem exigido quantidades consideráveis 
de energia. A Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2012) 
previu um aumento anual médio da demanda elétrica para a 
próxima década, de 4,5 %, passando de 472 TWh em 2011 para 
736 TWh em 2021. Na matriz de energia, as usinas hidrelétricas 
geram 76,9 % da oferta de energia elétrica do Brasil, restando 
12,0 % para os combustíveis fósseis, 2,7 % para a nuclear e 8,4 % 
para outras energias renováveis, tais como biomassa, eólica e 
solar (Ministério de Minas e Energia do Brasil, 2013). O governo 
do Brasil pretende aumentar o uso de energias renováveis na 
geração de energia elétrica.

A costa do Brasil, banhada pelo Oceano Atlântico, 
tem uma extensão superior a 10.000 km incluindo reentrâncias, 
estendendo-se desde o Hemisfério Norte até Hemisfério Sul. 
As marés são semidiurnas de Vitoria-ES para o Norte e mistas, 
com dominância das semidiurnas, para o Sul. Condições de ma-
cromaré (desníveis do mar superiores a 4,0 m) são encontradas 
na região da embocadura do Rio Amazonas, a qual inclui os 
Estados do Amapá, Pará e Maranhão. No Estado do Maranhão, 
na Baía de São Marcos (Figura 1), registram-sedesníveis em 
torno de 6,6 m durante as marés de sizígia(El-ROBRINI et al., 
2006), sendo das mais significativas do país. Devido à energia 
das marés depender da velocidade de suas correntes de enchente 
e vazante, que por sua vez depende de sua altura, a Baía de São 
Marcos surge como local merecedor de análise detalhada, para 
esse tipo de aproveitamento energético.

OBJETIVOS

São quatro os objetivos deste artigo:
1. Selecionar as regiões da Baía de São Marcos, de 

maior potencial energético de correntes de maré, 
e dimensionar PCEHs para estas regiões.

2. Apresentar uma metodologia para análise dos 
impactos dos PCEHs sobre os Processos Hidro-
dinâmicos, Sedimentológicos e Morfológicos em 
regiões costeiras.

3. Descrever os possíveis impactos dos PCEHs nos 
Processos Hidrodinâmicos, Sedimentológicos e 
Morfológicos desta região estuarina.

4. Analisar os efeitos dos PCEHs na hidrodinâmica e 
morfologia das regiões selecionadas da Baía de São 
Marcos, com a ajuda de modelagem computacional, 
para cenários hidrossedimentológicos idealizados, 
possíveis de ocorrer nestas regiões. 

Conversores de Energia Hidrocinética - CEH

Os Conversores de Energia Hidrocinética (CEH) são 
mecanismos que transformam a energia cinética de um escoa-
mento hídrico em energia elétrica. Existem três tipos principais 
de conversores:

CEH de eixo horizontal: quando o eixo de rotação 
do rotor se situa no mesmo plano horizontal do escoamento 
(Figura 2a).

 

Figura 1 – Baía de São Marcos e domínio de estudo
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CEH de eixo vertical: quando o eixo de rotação do 
rotor está num plano transversala o escoamento (Figura 2b).

CEH hidrofólio: a diferença de pressão nas partes su-
perior e inferior do aparelho provoca oscilação no hidrofólio, 
a qual é utilizada para a geração de energia elétrica (Figura 2c).

Os equipamentos a e b são os mais comuns, sendo os 
de eixo horizontal os mais desenvolvidos e testados em escala 
comercial.

Baía de São Marcos

A Baía de São Marcos (Figura 1) está localizada no 
Estado do Maranhão, entre as regiões Norte e Nordeste do 
Brasil. Junto com a Baía de São José formam a unidade geológica 
conhecida como o Golfão Maranhense. Este golfão inclui baías, 
estuários, estreitos, igarapés, enseadas, inúmeras ilhas, além de 
uma vasta área de manguezal e planície de marés (EL-ROBRINI 
et al., 2006). Na metade sul da baía encontra-se uma grande ilha 
de manguezal - a Ilha do Caranguejo, que divide o estuário em 
dois canais. Os três rios principais da baía são os Rios Pindaré, 
Mearim e seu afluente Grajaú,que deságuam no extremo sul 
da baía, sendo os responsáveis pela carga sólida em suspensão, 
cuja concentração média anual é de 250 mg.L-1 (MALHEIRO 
DA SILVA, 2011). A entrada da baía tem aproximadamente 55 
km de largura, estreitando-se para 15 km na sua seção central, 
para novamente aumentar para 25 km a jusante da Ilha do Ca-
ranguejo. A partir daí começa a diminuir continuamente para 
montante, até alcançar uma largura de 1,5 km na interseção 
dos Rios Pindaré e Mearim Malheiro da Silva (2011). A baía 
possui um canal principal bem definido, com profundidades 
que chegam a 70 m, permitindo acesso aos principais terminais 
portuários da região: Portos de São Luis e Itaqui, e os Terminais 
Alumar e Ponta da Madeira. A ampliação em andamento deste 
último permitirá exportar até 235 milhões de toneladas por 
ano de mineral de ferro, convertendo-se no porto com maior 

volume de carga do Brasil. Estas instalações são responsáveis 
pelo crescimento econômico da região, mas, ao mesmo tempo, 
em conjunto com usinas de produção de aço e alumínio, são 
consumidores vorazes de energia elétrica.

Condições para a eficiente extração de energia

Segundo Fraenkel (2002, 2007) e Myers e Bahaj (2005), 
as condições necessárias para a extração eficiente de energia 
com CEHs, são:

1. Velocidades de correntes acima 1,1 m.s-1. Locais 
ideaisteriam velocidades de correntes de maré 
de sizígia médias entre 2,0 a 2,5 m.s-1, com baixa 
dispersão direcional.

2. Profundidades entre 20,0 e 50,0m para CEH de 
primeira geração. A porção utilizável da coluna de 
águaz, encontra-se entre 0,25z acima do fundo e 
3,0 m abaixo do nível mínimo de maré de sizígia 
(MLWS), em áreas protegidas, ou 7,0 m abaixo 
do MLWS, em áreas costeiras expostas a ondas 
maiores que 4,0 m.

3. Áreas com correntes de maré, cujas inversões ocor-
rem no mesmo eixo longitudinal, são preferíveis 
para a instalação de CEHs, devido às características 
operacionais dos conversores. 

4. Áreas com restrições ambientais, conflito de usos e 
exequibilidade comercial devem ser consideradas, 
com o objetivo de identificar,de forma adequada,as 
zonas para instalação de parques de CEHs.

ESTIMATIVA DA POTÊNCIA A SER EXTRAÍDA: 
METODOLOGIA

Para um PCEHs com espaçamento homogêneo, as 

 

Figura 2 – Tipos de CEHs: a) Eixo horizontal (adaptado de Verdant Power, 2014), b) Eixo vertical                                                                                             
(adaptado de Khan, 2009) c) Hidrofólio (STINGRAY GNERATOR, 2002)
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distâncias entre os conversores devem ser otimizadas. Os 
espaçamentos lateral e longitudinal afetam diretamente as 
características das esteiras formadas a jusante dos conversores 
e, conseqüentemente, a extração de potência. O déficit de 
velocidade na esteira(1-U/Uo ), é igual à redução da velocidade 
do escoamento livre Uo a montante e a jusante do CEH. U é o 
valor da velocidade do escoamento atingida ao longo da linha 
de conversores. Neste trabalho, assume-se para conversores 
com diâmetro DR, um espaçamento lateral igual a 3 DR e um 
espaçamento longitudinal inicial de 20 DR, para uma recupera-
ção de 90% de Uo , de acordo com Sun (2008), Harrison et al. 
(2009) e Myers e Bahaj (2010).

O procedimento para a estimativa preliminar de gera-
ção de potência na Baía de São Marcos, com CEHs, contêm 
as seguintes etapas, hipóteses simplificadoras e considerações:

1. Identificação das regiões com velocidades acima 
de 1,1 m.s-1em 50 % do tempo de um mês lunar, 
e profundidades acima de 25,0 m.

2. Promediação das séries temporais de velocidades 
estimadas pelo modelo hidrodinâmico, para as 
zonas de interesse, uma vez que na modelagem 
numérica, cada zona é representada por vários 
elementos e nós de cálculo.

3. Os perfis laterais de velocidade do escoamento, 
que atingemas filas de conversores, são uniformes.

4. CEHs com eixo horizontal de rotação. Escolha 
do diâmetro do rotor em função da profundidade 
média de cada zona. 

5. Arranjo retangular simétrico dos CEHs no corpo 
de água.

6. A Potência Extraída, P, de um CEH é calculada 
pela Equação 1:    cccccccccccccccccccccccccccc 

onde η é a eficiência da turbina, CP o coeficiente 
de potência, 
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 a densidade da água, AT  a área de 
varredura do rotor e U a velocidade do escoamen-
to. O valor de η CP resulta de observações de um 
CEH testado em escala comercial e divulgado por 
Smith (2012). No cálculo da potência, este valor 
foi mantido constante.

7. Uma taxa constante de U/Uo = 0,9 foi admitida 
para todo o parque. Desta forma, a velocida-
de do escoamento que atinge as sucessivas filas 
de conversores Ui, é calculada pela Equação 2:                                       

Sendo i o índice de cada fila, e n o número total 
de filas.

8. Devido ao comprimento longitudinal do parque, é 
possível que haja um déficit crescente de velocidade 
para jusante da primeira fila. Assim, definem-se as 
seguintes restrições para a velocidade de arranque: 
a. A quantidade de filas deve permitir, em 50 % 

do tempo, que a velocidade do escoamento que 
atinge as filas seguintes, U50, seja maior que o valor 
da velocidade de arranque do conversor, ou seja, 
Ua = 0,7m.s-1, para o caso em análise (Polagye, 2010). 
Por meio da Equação 3, substitui-se Ui por Uae Uo 
por U50 pode-se obter uma expressão, Equação 3:    

para determinar o número máximo de filas, NF . 
 Onde U/Uo corresponde à taxa definida no item7                                  
b. Em alguns casos, o espaçamento longitudinal 
entre as filas é aumentado, para maior extração 
de potência. Como a curva de taxa de perda de 
velocidade do escoamento é assintótica, have-
rá uma distância acima da qual não haverá mais 
recuperação significativa de velocidade. Por esse 
motivo, para espaçamentos de 25 DRa 30 DR, as 
relações U/Uo foram consideradas iguais a 0,91 e 
0,92, respectivamente.

9. As hipóteses simplificadoras relativas ao movi-
mento de sedimentos serão destacadas a seguir e 
no decorrer do artigo.

BASES ANALÍTICAS E HIPóTESES SIMPLI-
FICADORAS DA MODELAGEM HIDROSSE-
DIMENTOLóGICA

Os modelos utilizados neste trabalho fazem parte do 
SisBaHiA® - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental.(www.
sisbahia.coppe.ufrj.br). Este sistema foi adotado por resolver 
adequadamente as equações que representam os fenômenos 
físicos a serem modelados. Vale mencionar que o SisBaHiA® foi 
aplicado em numerosos e variados projetos de modelagem de 
corpos de água naturais. Na página do modelo, pode-se acessar 
exemplos de aplicações e a Referência Técnica do SisBaHiA®, 
com informações detalhadas sobre as formulações matemática 
e numérica dos modelos.

Resume-se, a seguir, a parte relativa à modelagem 
hidrossedimentológica da referência técnica do SisBaHiA® 

(ROSMAN et al., 2013). 

Equações governantes do modelo hidrodinâmico

O modelo hidrodinâmico do SisBaHiA® é um modelo 
3D ou 2DH, otimizado para corpos de águas naturais com ge-
ometria complexa, que considera as aproximações hidrostática 
e de Boussinesq. Processos de calibração são minimizados 
devido a fatores como: discretização espacial via elementos 
finitos quadráticos e transformação sigma, σ, que permite o 
mapeamento de corpos de água com contornos e batimetrias 
complexas, campos de vento e atrito junto ao fundo que variam 
no tempo e no espaço, e modelagem de turbulência baseada 
em Simulação de Grandes Vórtices (LES). Podem-se incluir 
efeitos de gradientes de densidade, acoplando-se, por exemplo, 
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o transporte de sal e calor, dos Modelos de Qualidade de Água, 
aos Modelos Hidrodinâmicos. Pode-se também incluir a evolu-
ção morfológica do fundo, com o acoplamento de modelos de 
movimento de sedimentos, descrito sem seguida.

Para o caso analisado, o modelo hidrodinâmico 2DH 
com fundo móvel foi utilizado. Basicamente, o modelo em-
pregado é uma evolução do utilizado por Rosman (2009), 
com a inclusão de um termo de tensão devido aos efeitos de 
turbinas, semelhante ao empregado por Gorbeña et al. (2015), 
mas acoplado a um modelo de transporte de sedimentos, para 
descrição da evolução morfodinâmica. As equações resolvidas 
numericamente pelo modelo hidrodinâmico são:

Equação da continuidade volumétrica com leito móvel:

sendo ζ o nível da superfície livre, h a cota batimétrica, i.e., o 
valor negativo da cota do fundo relativa ao plano de referência 
adotado. Σq representa fluxos de evaporação, precipitação e 
infiltração,e ȗi i a velocidade do escoamento promediada na 
vertical. A altura instantânea da coluna de água é definida pela 
Equação (5)

Equação da quantidade de movimento:

  
onde: ȃ 

i representa a aceleração de Coriolis, 1* são as tensões 
dinâmicas turbulentas, 2* são as tensões do vento na superfície 
livre, 3*são as tensões de atrito atuantesno fundo do escoamen-
to e 4*são termos adicionais de tensão para representar o 
efeito de perda de carga associado à influência dos CEHs. Para 
isto, Gorbeña (2010) introduziu no código do modelo hidrodi-
nâmico do SisBaHiA®,o termo de tensão dado pela Equação:

CT é o coeficiente de arrasto, o qual se relaciona com o coeficiente 
de potência da turbina,CP , mediante a teoria do disco atuador 
desenvolvida por Rankine (1865) e Froude (1889), Equação 8  
e Equação 9 , respectivamente:    

Sendo a o fator de indução de fluxo axial. Conforme o limite 
de Betz (1920), o valor ótimo é a = 1/3, do qual se obtêm 

CT = 0,870 e CP = 0,593. 
Se AI  é a área de influência de cada nó computacional, 

AT a área de varredura de cada CEH, e NP o número de con-
versores por nó, a Equação10 ,  

representa a área total de varredura por nó de cálculo, que se 
denomina fator de obstrução nodal.

Para os CEHs de eixo hotizontal com controle de 
ângulo de passo das pás, o valor de CT varia com a velocidade 
da ponta da pá (BAHAJ et al., 2007). Assim, durante um ciclo 
de maré haverá variação de CT. O mesmo acontece com CP ; 
o qual alcança um valor máximo em função da velocidade da 
ponta da pá. Os valores de CP de um conversor comercial de 
eixo horizontal com controle de passo de pá, variamentre 0,45 e 
0,52 (FRAENKEL, 2011) e o valor máximo de CT é igual a0,82 
para uma velocidade nominal de 2,4 m.s-1(FRAENKEL, 2009).

Modelo hidrodinâmico com fundo móvel – evolução 
morfodinâmica

No SisBaHiA®, o modelo morfodinâmico faz o balanço 
de massa de sedimentos no fundo, a partir da estimativa do movi-
mento de sedimentos devido à ação dos agentes hidrodinâmicos.

O usuário tem a opção de escolher e calibrar a fórmula 
de transporte de sedimentos a ser utilizada. A superfície do 
fundo, SF ≡z = – h(x,y,t), se altera com o tempo, já que o valor 
de h varia com o tempo. Deste modo, é possível avaliar, dentro 
da escala espacial do modelo, a evolução morfológica do leito, 
no domínio de modelagem e quantificar as taxas de erosão e 
assoreamento.

Com a alteração da batimetria, alteram-se também as 
características hidrodinâmicos do escoamento, resultando em 
um processo com retroalimentação.

Critério de mobilidade dos sedimentos

A erosão, o transporte, a dispersão e o assoreamento do 
leito dependem dos valores da tensão de atrito do escoamento 
junto ao leito, τo. Valores de  τo >  τc , onde τc é a tensão crítica 
de mobilidade dos grãos de sedimentos do leito, colocam em 
movimento os sedimentos e degradam o leito do escoamento, 
e quando  τo <  τc , o escoamento não consegue movimentar os 
sedimentos do leito. Entretanto, os valores de τo  necessários 
para manter o grão em movimento podem ser inferiores ao valor 
crítico τc . Assim se τo >  τc é um bom critério para caracterizar 
o início do movimento do grão, τo≤ τc não, necessariamente, 
faz com que ogrão que estiver em movimento, se imobilize.

No caso de sedimentos arenosos, o critério de mobi-
lidade empregado se baseia no parâmetro de Shields (1936), θ 
denominado tensão tangencial normalizada.

Na natureza, o limite para o movimento incipiente não 
é bem definido, pois as forças hidrodinâmicas dos escoamentos 
turbulentos, são variáveis aleatórias que variam continuamente 
no tempo, e atuam sobre leitos formados de sedimentos que 
apresentam irregularidades de forma, tamanho e peso específico. 
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De fato, como se pode observar em representações do diagrama 
de Shields, há uma nuvem de pontos na vizinhança da linha que 
define  τc e/ou θc. Além do mais, segundo Neil e Yalin (1969), 
Buffington e Montgomery (1997) e De Souza (2010), a dispersão 
dos dados experimentais, observada nas curvas do movimento 
incipiente, deve-se, principalmente, à subjetividade na definição 
das condições críticas. Deste modo, ao invés de um valor crítico 
preciso, há uma faixa de movimento incipiente definida por 
τc ± α, onde α representa uma faixa de incerteza ou tolerância. 
O SisBaHiA® (ROSMAN, 2013) considera que à medida em 
que τo /τc  se aproxima de (1 + α) a probabilidade de ocorrer 
movimento e transporte se aproxima de 100%, e, passa a ser 
100% quando τo /τc ≥ (1 + α). Analogamente, quando  τo /τc   
se aproxima de (1 – α) a probabilidade de ocorrer movimento 
diminui, sendo nula quando τo /τc≤ (1 – α).

Fórmulas de Transporte de Sedimentos – Descarga 
Sólida Potencial

No SisBaHiA® pode-se escolher ou inserir a fórmula 
de transporte de sedimentos a ser utilizada. Para o transporte 
total, por arraste e em suspensão do material do leito: Ackers 
e White (1973) apud (HR, 1990), Engelund e Hansen (1967) e 
Van Rijn (2007a,b,c). Para o transporte por arraste: Meyer-Peter 
e Muller (1948), Nielsen (1992), Madsen (1991) e Yalin (1977). 
Embora todas sejam fórmulas bem estabelecidas, com aplicações 
práticas bem sucedidas, a escolha demanda critério, já que foram 
calibradas e validadas para escoamentos e condições hidrosse-
dimentológicas específicas. Quando aplicadas em escoamentos 
naturais, elas devem ser calibradas e validadas para o trecho de 
escoamento estudado, para que suas aplicações sejam confiáveis. 
A fórmula de Engelund e Hansen (1967) é utilizada no presente 
trabalho por considerar os transportes por arraste e suspensão 
do material do leito. O uso desta fórmula se justifica pelos bons 
resultados alcançados com seu uso, na estimativa do movimento 
de sedimentos de leitos arenosos que apresentam configurações 
de fundo do tipo dunas e rugas similares às encontradas nas 
regiões de estudo (ENGELUND, 1967; ENGELUND; HAN-
SEN, 1967; KHORRAM; ERGIL, 2010a, 2010b).

Trata-se de uma expressão, calibrada originalmente 
com dados de Guy et al. (1966) apud Engelund e Hansen (1967) 
obtidos em Fort Collins, Colorado, USA, para leitos móveis 
em regimes de dunas, transição, anti-dunas e “canal-e-poço” 
(ENGELUND; HANSEN, 1967; SOUZA; SILVA, 2013). Para 
sua aplicação, deve-se separar a tensão tangencial de atrito em 
duas parcelas que atuam sobre o leito móvel do escoamento: 
(i) a parcela τo’ ,relativa à rugosidade dos grãos de sedimentos, 
responsável pela geração do movimento de sedimentos, e (ii) a 
parcela complementar τo’’ relativa às configurações ou formas 
de fundo, responsável pela geração de turbulência e calor. 

A fórmula de Engelund-Hansen implementada no 
SisBaHiA® é definida pela Equação11 .

onde, qbm é a descarga sólida em [L3T-1] dos sedimentos de diâmetro 
médio Dm, da classe granulométrica m do material do leito, ρs é 
a massa específica do sedimento, ecf  é um novo coeficiente de 
atrito no fundo, que foi introduzido, empiricamente, na fórmula, 
o qual é calculado, pela Equação 12 :

sendo ε a amplitude da rugosidade equivalente do fundo.
Com a fórmula apresentada, calculou-se a descarga 

sólida potencial para o sedimento do leito, i.e., a capacidade de 
transporte do escoamento fluido.

Atualização da batimetria do modelo morfodi-
nâmico em função da curva granulométrica do 
material do leito

Para modelagem morfodinâmica é necessário conhe-
cer a distribuição granulométrica dos sedimentos do leito e o 
estoque disponível, ou altura da camada erodível, em cada local.

Em um dado local, a altura da camada erodível de 
sedimentos no fundo por metro quadrado é dada por SE (x,y,t). 
Em cada instante, a altura da camada erodível corresponde à 
diferença entre a cota do fundo e a cota da camada não erodível 
mais abaixo. Um valor inicial SE0 deve ser determinado para 
todos os pontos do domínio do modelo. 

Para o estudo morfodinâmico, é necessário conhecer 
a curva granulométrica dos sedimentos do leito do escoa-
mento. No Brasil, adota-se a classificação granulométrica da 
“American Geophysical Union/USA”, baseada no processo de 
peneiramento, na qual os diâmetros da série de peneiras seguem 
uma progressão geométrica de razão iguala 2,0. Assim, um 
leito arenoso heterogêneo pode ser composto de uma mistura 
de areia muito fina (0,0625 ≤ D < 0,125 mm) até areia muito 
grossa (1,000 ≤ D < 2,000 mm), num total de M = 5 classes 
granulométricas. Caso o leito contenha sedimentos grossos, 
tipo cascalho, ou finos não coesivos, tipo siltes, novas classes 
poderão ser acrescentadas.

Curvas Granulométricas do Material do Leito

Para aplicação do SisBaHiA®, é necessário conhecer, em 
todos os pontos da malha do domínio, a curva granulométrica da 
camada ativa do material do leito. Assim, o usuário deve fornecer 
os valores das seguintes variáveis, para cadaponto do domínio:

Dm= diâmetro médio da classe m (m = 1, M), em [mm]
 

s=massa específica dos grãos em [kg.m-³]
λ= porosidade do leito arenoso, que varia de 0,3 a 0,5.
α= percentual da faixa de tolerância para τc.
Com os dados acima o modelo calcula a tensão crítica 

de Shields, para cada classe de sedimento. 
No instante inicial to, em um ponto (x,y,to) do leito do 

escoamento, tem-se a Equação 13 :   
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onde fm(x,y,to) é a freqüência relativa, i. é. a fração em peso, dos 
sedimentos da classe granulométrica de diâmetro médio Dm, 
no instante to. 

O SisBaHiA® considera um esquema simplificado de 
movimento de sedimentos, no qual supõe que, no instante inicial, 
to, a espessura da camada ativa de sedimentos de cada classe 
SE0m, em cada ponto, é dada pela Equação 14:

Durante o tempo, o estoque de sedimentos, ou altura 
erodível remanescente de cada classe de sedimentos será dada 
pela Equação 15 :

 

onde DSEm é a variação acumulada da altura erodível de cada 
sedimento.

A equação do balanço de massa de cada classe de 
sedimento, dada pela Equação de Exner (1925), Equação 16, 
relaciona a variação temporal de SEm, em função das variações 
espaciais das componentes da descarga sólida efetiva por unidade 
de largura, qbmx e qbmy:

onde λm é a porosidade do sedimento m.
O cálculo de qbmconsidera a fração disponível de sedi-

mento, que deve ser obtida de amostras de sedimentos de fundo.

Modelagem hidrossedimentológica

A modelagem hidrossedimentológica demanda uma série 
de dados de entrada que incluem: batimetria, vazões líquida e 
sólida dos principais rios, curvas granulométricas e espessuras 
das camadas erodíveis no domínio, assim como o regime de ma-
rés e ventos na região. Como ainda não se dispõe de um banco 
de dados sobre os regimes hidrossedimentológicos e sobre as 
características morfológicas da região de estudo, durante ciclos 
lunares e hidrológicos, foram utilizados dados da literatura e 
conhecimentos sobre a região, para a idealização de cenários e 
comparação das interferências dos PCEHs sobre o movimento 
de sedimentos, nas áreas selecionadas da Baía de São Marcos.

A modelagem do terreno foi obtida da digitação de cartas 
náuticas da Baía de São Marcos disponibilizadas pela Marinha 
do Brasil (1999 a,b,c,d, 2000), embora estas cartas careçam de 
dados das regiões internas do estuário que têm pouco interesse 
para a navegação. Em tais regiões, a batimetria foi obtida da 
pesquisa desenvolvida na mesma região por Malheiro da Silva 
(2011). O domínio foi discretizado por uma malha de elementos 
finitos quadrangulares composta de 1.244 elementos e 5.757 
nós de cálculo. A Figura 3 ilustra o detalhamento da malha nas 
proximidades do Terminal Marítimo da Ponta da Madeira. Para 
as interpolações foram utilizados polinômios Lagrangeanos 
biquadráticos.

A Tabela-1 mostra as vazões líquidas médias mensais, 

mínimas e máximas, observadas durante o período de 1964 
a 1983, em estações fluviais situadas nos três rios principais, 
Mearim, Pindaré e Grajaú que afluem à Baía de São Marcos 
(MONTES, 1997).

Como mencionado por Malheiro da Silva (2011), de-
vido ao grande prisma de maré da Baía de São Marcos, as 
vazões fluviais, mesmo durante as cheias, só influenciam a 
hidrodinâmica no extremo sul do estuário. Portanto, na mode-
lagem hidrodinâmica 2DH da Baía de São Marcos, o forçante 
principal é a maré. Desta forma, as amplitudes e fases para os 
constituintes de maré observados na estação maregráfica de 
Ponta da Madeira, o principal porto da região, e disponibilizadas 
pela FEMAR (SALLES et al., 2000),foram extrapoladas para a 
fronteira aberta do domínio.

Devido à falta de dados sobre os tipos de sedimentos 
e sua distribuição na baía, adotou-se uma curva granulométrica 
geral composta por cinco classes granulométricas de siltes e areias, 
conforme apresentado na Tabela 2, facilmente encontradas em 
regiões costeiras brasileiras. Como em geral, as dunas obser-
vadas nestas regiões apresentam amplitudes inferiores a 5,0 m, 
adotou-se este valor para a espessura máxima de transporte ou 
de espessura máxima erodível. Nas regiões com afloramentos 
rochosos identificados nas cartas náuticas, o limite de erosão foi 
estabelecido em 0,0 m. A Tabela 2 apresenta as características 
das classes de sedimentos e percentuais que formam a curva 
granulométrica hipotética do estudo.

As condições de contorno sedimentológicas adotadas 
nos contornos aberto e fluviais foram de capacidade de trans-
porte, para as M classes de sedimentos pertinentes ao domínio. 
No caso, as frequências das diferentes classes de sedimentos são 
definidas nas condições iniciais para o nó de contorno. Condi-
ções de capacidade de transporte significam que em qualquer 
momento, a descarga sólida que atravessa o contorno é igual à 
capacidade de transporte do escoamento local.

 (14)
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Rio Estação Vazão média mensal (m³.s-1) 
Mínima Máxima 

Mearim Barra do Corda 45,2 97,0 
Bacabal 50,6 199,0 

    

Grajaú Grajaú 9,2 86,7 
Aratoi-Grande 15,2 317,0 

    

Pindaré Pindaré-Mirim 27,6 532,0 
 

Sedimento Dm(mm) Porosidade % da classe 

Silte grosso 0,0450 0,55 5,0 
Areia muito fina 0,0935 0,45 10,0 
Areia fina 0,1875 0,40 50,0 
Areia média 0,3750 0,30 30,0 
Areia grossa 0,7500 0,25 5,0 

 

Tabela 1 – Vazões líquidas médias mensais, mínimas e 
máximas, dos principais rios da região (Montes, 1997)

Tabela 2 – Características das classes de sedimentos utilizadas 
na modelagem da Baia de São Marcos, MA
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Calibração do modelo hidrodinâmico

A calibração do modelo foi realizada utilizando as 
constantes de maré observadas no marégrafo do Terminal 
Portuário de Ponta da Madeira. Para esse propósito, as princi-
pais componentes harmônicas da maré foram individualmente 
propagadas da fronteira aberta exterior do modelo até a estação 
de medição, e calibradas via um fator de correção aplicado, tanto 
na amplitude como na fase de cada componente. Os fatores de 
correção foram definidos seqüencialmente, para as famílias 1, 
2, 3 e 4 de constantes harmônicas. Os resultados da modelagem 
proporcionaram séries de nível semelhantes às obtidas pela maré 
sintética na estação de Ponta da Madeira. 

Dalbone (2014) publicou medições de séries tempo-
rais de nível e velocidades de correntes, realizadas pelo INPH 
(1991) na Baía de São Marcos, que foram comparadas com os 
resultados do modelo aqui descrito. Na Figura 3 apresentam-
se as comparações das séries computadas e medidas no ponto 
nomeado Area-Delta-VI. Como se pode observar nos gráficos 
comparativos da Figura 3, há forte coerência entre valores 
medidos e valores computados de níveis e correntes. Tomando 
como escala a amplitude dos respectivos valores, i.e., 2 m para 
níveis e 1,5 m.s–1 para correntes, verifica-se que as diferenças 
são em média inferiores a 5% nos níveis e a 10% nas correntes.

Condições hidrodinâmicas predominantes 

Considerando as condições para a eficiente extração de 

energia definidas anteriormente, apresenta-se na Figura 4, um 
mapa com ocorrências de velocidades de maré acima de 1,1 m.s-1, 
durante um período de 31 dias. Na Figura 4 são visíveis várias 
zonas com potencial para a extração de energia, das quais as 
três nomeadas A, B e C foram selecionadas para o cálculo de 
potência, por apresentarem porcentagens de ocorrência de velo-
cidades acima de 1,1 m.s-1 superiores a 50 % e de profundidades 
superiores a 20 m. A zona A está limitada à Oeste pelo canal de 
navegação. Embora a zona B esteja no canal de navegação, ela 
foi considerada para avaliação de potencial energético. A Tabela 
3 resume as características físicas (comprimento X, largura Y, e 
cota batimétrica h = – Z) e hidrodinâmicas (velocidade média 
e máxima) de cada zona.

Tabela 3 – Características físicas e hidrodinâmicas das zonas 
identificadas com potencial energético

Elipses de correntes de maré foram obtidas para definir 
o comportamento direcional em cada zona. Na Figura 5 nota-se 
que os eixos das correntes de maré são bem definidos nas três 
zonas, características ótimas para a instalação de CEHs. Nesta 
figura, as correntes de vazante são positivas e as de enchente, 
negativas.

Zona X (m) Y (m) h (m) Umédia± σ, 
(m.s-1) 

UMax, 
(m.s-1) 

A 1.350 1.000 25 a 40 1,14±0,06 2,76 
B 1.900 2.600 22 1,17±0,14 2,58 
C 1.100 1.000 30 a 35 1,07±0,04 2,28 

 

 

Figura 3 – Comparação das séries temporais de enível computadas e medidas no ponto nomeado Area-Delta-VI
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Figura 4 – Mapa de ocorrência de velocidades de correntes de 
maré acima de 1,1 m/s, com destaque para as regiões onde foram 

avaliadas as interferências dos PCEHs

Figura 5 – Elipses de correntes de maré nas zonas A, B, e C

Localização, potência extraída e outras características 
dos PCEHs

A Tabela 4 resume as características dos parques e 
potências geradas nas regiões selecionadas. As quantidades 
previstas de potência anual são significativas, mas podem ainda 
serotimizadas como indicado por (BAI et al., 2009 ; DIVETT 
et al., 2011 ; LEE et al., 2010 ; WANG ; MÜLLER, 2012 ;  
MYERS ; BAHAJ, 2012).

Uma vez fixadas suas características, é necessário, ava-
liar as alterações morfológicas e hidrodinâmicas causadas pelos 
PCEHs, assim como seus efeitos na produtividade de cada uma 
das regiões ou zonas selecionadas.

Tabela 4 – Configuração e potência gerada nos PCEHs para as 
zonas selecionadas

A análise dos impactos possíveis foi realizada para 6 
cenários computacionais que incluem os efeitos:(i) individu-
ais, de cada parque sobre demais zonas, e (ii) combinados, de 
pares de parques sobre zona remanescente. Nas modelagens 
inclui-se o termo de tensão adicional associado à presença dos 
conversores. O valor de CT foi mantido constante igual a 0,54 
para a velocidade mediana do escoamento durante o período 
das simulações (FRAENKEL, 2009).

Os resultados apresentados na Tabela 5 indicama influ-
ência da combinação de PCEHs. Em alguns casos, há aumento 
significativo de geração de energia, em outros, diminuição.

Tabela 5 – Influência na geração de potência devido à 
combinação de PCEHs

Resultados hidrossedimentológicos dos PCEHs

De modo geral, a alteração na morfologia da região de 
estudo, em conseqüência da presença de PCEHs, foi avaliada 
para os 6 cenários mencionados, e mais outros 6, com coefi-

 

 

Zona 
Diâmetro 

DR do 
rotor (m) 

∆x(m) 
No de 
CEHs 
porfila 

Node 
filas 

Potência 
gerada 

(GWh.ano-1) 

A 20 400 16 3 49,0 

B 15 450 25 3 41,0 

C 20 400 14 3 34,0 
 

Zona P, 
GWh.ano-1 

Porcentagem de ganho ou perda 
devido à influência de: 

A B C A-B A-C B-C 

A 49,0 --- 3,2 -5,4 --- --- -10,7 

B 50,5 -
2,5 --- 9,5 --- -10,4 --- 

C 34,0 -
4,1 16,7 --- 13,2 --- --- 
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cientes de arraste para a condição de velocidade máxima. Os 
resultados obtidos para os 12 cenários foram comparados com a 
condição sem CEHs. As simulações compreendem um período 
de 6 meses para todos os cenários com parques de CEHs e de 3 
meses para o cenário sem turbinas. Esse tempo de simulação foi 
considerado apropriado para atingir uma condição de equilíbrio 
dinâmico. Os resultados obtidos são apresentados, de acordo 
com a região de interesse, no conjunto de mapas das Figuras 6 
e 7, para a condição de velocidade mediana. As cores vermelhas 
indicam áreas de assoreamento ou perda de profundidade, e 
as cores azuis indicam áreas que sofrem erosão ou ganho de 
profundidade.

Da condição sem conversores, Figuras 6a e 7a, resulta 
uma região com tendência à deposição ao Leste da zona B, 
entre esta e a Ilha do Medo. A região de assoreamento segue 
na direção Nordeste, de acordo com o banco identificado nas 
cartas náuticas denominado Banco da Cerca. A Sudoeste da zona 

A, no canal de navegação, tem-se uma área de erosão devido 
às fortes correntes.

O resultado do cenário incluindo o parque na zona A, 
da Figura 6b, indica a maior movimentação sedimentológica 
dentre as quatro simulações realizadas. A região de erosão 
identificada na simulação sem conversores é amplificada, seguida 
de uma área de leve deposição no canal, na direção Nordeste. 
A deposição no Banco da Cerca é aumentada, assim como na 
zona B e suas imediações.

No caso do parque de CEHs se localizar na zona B, os 
processos sedimentológicos são semelhantes aos da condição 
sem turbinas. No terceiro cenário, o parque de conversores se 
localiza na zona C, os processos de erosão e assoreamento são 
influenciados pelos CEHs, embora quantitativamente não tenham 
a mesma intensidade dos cenários com parques na zona A. A 
região de erosão no interior do canal diminui, mas aumenta nas 
proximidades da zona C, na região Oeste e alinhadas ao canal de 

 
Figura 6 – Resultados, após um período de 6 meses, da variação de Δh acima da batimetria inicial adotada. Condições: Sem CEHs 

(3 meses) e com CEHs nas Zonas A, B e C (6 meses)
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navegação. Para esse mesmo cenário, os processos de deposição 
aumentam no Banco da Cerca ea Nordeste da zona A. Entretanto, 
a zona B sofre um assoreamento menor em comparação aos 
outros cenários. Os resultados dos cenários que consideram o 
efeito conjunto de pares de parques de CEHs estão apresenta-
dos na Figura 7. Os cenários que consideram a localização de 
conversores na zona A, Figura 7b e Figura 7c, apresentam uma 
erosão significativa na região do canal de navegação adjacente 
à zona A, sendo um pouco maior para o conjunto de parques 
A-B, mas sem atingir os valores da situação com o parque, 
individual, na zona A (Figura 6b). O aumento de profundidade 
na área é compensado pela deposição de sedimentos ao Sul, 
no alinhamento do Banco da Cerca, sendo mais significativa 
para o cenário com parques nas zonas A e B. Finalmente, no 
cenário com parques nas zonas B e C, Figura 7d, a intensidade 
da erosão diminui no canal de navegação, próxima a zona A, e 
intensifica-se a Oeste da zona C, seguida de uma região de leve 

deposição a Nordeste, alinhada à via navegável. O resultado da 
erosão é semelhante ao caso da Figura 6d, porém mais intenso.

Vale destacar, a coerência da deposição indicada pelo mo-
delo ao longo do Banco da Cerca, a Leste do canal de navegação 
entre as zonas A e B, indicando assim capacidade de reproduzir 
o que se verifica naturalmente. Os efeitos mencionados, em 
cada um dos cenários modelados indicam deposição de maior 
ou menor importância, dependendo do campo de velocidades 
decorrente da interação dos parques de CEHs.

Ao se analisar os processos sedimentológicos dos cená-
rios com coeficientes de arraste para a condição de velocidade 
máxima, encontraram-se padrões semelhantes aos cenários acima, 
porém com valores de perda e ganho de profundidades maiores. 
No entanto, esses valores foram cerca de 20 % mais elevados. 
No cenário com parques nas zonas A e C, por exemplo, a erosão 
foi duas vezes maior na região do Banco da Cerca. 

 1 

Figura 7 – Resultados, após um período de 6 meses, da variação de Δh acima da batimetria inicial adotada. Condições: Sem CEHs 
(3 meses) e com CEHs nas Zonas A,B; A,C e B,C (6 meses)
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CONCLUSÕES

Os objetivos do trabalho foram alcançados:

1. Por meio da geração e posterior análise de mapas de 
ocorrência de velocidades de correntes de maré acima de 1,1 
m.s-1, Figura 4, e profundidades acima de 20 m, determinaram-se 
três regiões para a instalação de PCEHs na Baía de São Marcos. 
Com a aplicação de um modelo analítico, descrito pelas Equações 
1 a 3, foram especificados: (i) o número de CEHs para cada 
parque, que variou de 14 a 15 unidades, e (ii) a quantidade de 
energia extraível, que apresentou valores de 34 GWh.ano-1 até 
50 GWh.ano-1. As características de cada zona e parque foram 
resumidas nas Tabelas 3 e 4.

2. Apresentou-se uma metodologia para análise dos 
impactos dos PCEHs sobre os Processos Hidrodinâmicos, 
Sedimentológicos e Morfológicos em regiões costeiras com a 
utilização do modelo hidrossedimentológico do SisBaHiA®.
Para o estudo desses impactos incluiu-se um termo adicional de 
tensão na equação bidimensional de quantidade de movimento 
promediada na vertical, apresentado na Equação (7). O termo 
de tensão, baseado na teoria do disco atuador, considera o efeito 
dos PCEHs e dos conjuntos dos mesmos, com coeficiente de 
arrastro, CT , e área de varredura de cada CEH, AT , distintas.

3 e 4. A modelagem hidrossedimentológica avaliou as 
interações entre os PCHEs na geração de energia e os efeitos 
morfodinâmicos devido à presença dos parques. Os resulta-
dos das interações evidenciaram, para a Baía de São Marcos, 
relações de ganho ou perda na geração de energia dependendo 
do posicionamento dos parques, como mostrado na Tabela 5.

5. Os resultados da modelagem hidrossedimentológica 
foram comparados com a batimetria inicial empregada na mo-
delagem, ou seja, para um cenário sem CEHs. Na totalidade dos 
cenários com presença de PCEHs ficou evidente a influência dos 
mesmos nas taxas de erosão e assoreamento em suas imediações, 
ver Figuras 6 e 7. Além disto, os processos sedimentológicos 
influenciaram regiões afastadas até 15 km da zona de extração 
de energia. Nos cenários com posicionamento de PCEHs na 
zona A (Figura 6b, 7b e 7c), a morfologia do canal de navegação 
adjacente mostrou variações maiores de espessuras de erosão 
do que de deposição. O mesmo ocorreu para os cenários com 
conversores nas zonas B (Figuras 6c, 7b e 7d) e C (Figuras 6d, 7c 
e 7d), porém com tendências menores, tanto de erosão quanto 
de assoreamento. Concluiu-se que, para este estudo, a presença 
dos PCEHs não tem impacto significativo nos processos morfo-
lógicos, que ocasione, por exemplo, a perda de calado no canal 
de navegação e/ou nos terminais portuários. Para uma avaliação 
com maior grau de confiabilidade quantitativa será necessário 
obter dados mais realistas, especialmente de batimetria e de 
caracterização dos tipos de sedimentos na baía como um todo 
e especialmente nas cercanias das PCEHs.

Atualmente, estão sendo aplicados modelos de otimi-
zação (GORBEÑA, 2013), para a maximização da eficiência 
dos parques instalados, e minimização dos impactos adversos 
decorrentes das interações entre os parques e o movimento de 
sedimentos.

O estudo realizado confirma a importância das correntes 

de maré da Baía de São Marcos para a instalação de PCEHs. A 
metodologia concebida neste trabalho permite determinaros 
efeitos dos PCEHs na Hidrodinâmica e Morfologia de regiões 
selecionadas na Baía de São Marcos,e em qualquer outra região 
fluvial ou costeira.
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RESUMO

Em junho de 2010, ocorreu nos Estados de Pernambuco e Alagoas um evento hidrológico que causou severos danos às cidades localizadas nas margens dos 
principais rios da zona da Mata dos dois Estados. A bacia do rio Una foi uma das mais afetadas pela cheia. Com uma área de 6.704,0 km2, a bacia do rio 
Una está localizada na região da Mata Sul e Agreste do Estado de Pernambuco. Para reconstituir o evento de junho 2010, utilizou-se o modelo chuva-vazão 
HEC-HMS e o modelo hidrodinâmico HEC-RAS. A geometria do leito menor e maior do rio Una e seu afluente Pirangi foi determinada por meio de 
levantamento com técnica LiDAR (Light Detection and Ranging), que utiliza feixes de laser emitidos a partir de uma aeronave para escanear a área do rio 
e adjacências. O objetivo do artigo é simular os eventos de cheia ocorridos na bacia hidrográfica do rio Una, observando os principais aspectos que influenciam 
a formação da cheia no rio e como isso influencia o processo de calibração dos modelos. Foram testados modos de calibração contínuo e por eventos, ambos de 
forma manual. Verificou-se que a simulação contínua inviabiliza o uso de um conjunto único de parâmetros para os períodos chuvoso e de estiagem. A melhor 
opção foi calibrar os modelos com dois eventos de cheia e verificar com outros seis eventos. Em seguida, reconstituiu-se o evento de 2010 para estimativa da 
vazão ocorrida, pois entende-se que esse foi o mais severo já ocorrido a despeito da falta de registro de vazão. O resultado pôde ser comparado apenas com a 
profundidade da água espacializada na cidade de Palmares. Observou-se superestimação da profundidade calculada pelo modelo HEC-RAS, mas uma boa 
aderência à abrangência da área inundada.

Palavras Chave: Cheias ribeirinhas. Eventos extremos. Bacia do rio Una. LiDAR

ABSTRACT: 

In June 2010, a hydrological event caused severe damage to cities located along the banks of  the main rivers in Zona da Mata in the States of  Pernambuco 
and Alagoas. The Una River basin was one of  the most affected by the flood. The Una River basin covers 6,704.0 km2 and is situated in the Zona da 
Mata and Agreste of  Pernambuco State. To represent the event of  June 2010, the rainfall-runoff  model HEC-HMS and the hydrodynamic model HE-
C-RAS were used. The geometry of  the minor and major riverbed of  the Una River and its tributary Pirangi River was determined by mean of  surveying 
using the LiDAR technique (Light Detection and Ranging), which employs laser beams emitted from an aircraft to scan the river area and its proximities. 
The objective of  the paper is to simulate the flood events that occurred in the Una river basin, verifying the main aspects that influence the formation of  the 
flood in the river and how this influences the calibration of  the models. Continuous and event-based manual calibration was tested. The results showed that it 
is not possible to get a single set of  parameters for wet and dry periods. The best option was to calibrate the models using two flood events and validate them 
with six other events. After the calibration, the 2010 event was simulated to estimate the peak flow. The 2010 flood can be considered the most severe event 
that has ever occurred despite the lack of  streamflow records. The result could be compared only to the spatialized water depth at Palmares city. There was an 
overestimation of  the water depth calculated by the HEC-RAS model, but there was also a good agreement with the extent of  the flooded area.

Keywords: River floods. Extreme events. Una river basin. LiDAR

Caracterização da formação de cheias na bacia do rio Una em Pernambuco:                     
simulação hidrológica-hidrodinâmica

Characterization of  flood formation in the Una river basin, Pernambuco:                                                              
hydrological-hydrodynamic simulation
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  INTRODUÇÃO

As inundações ribeirinhas caracterizam-se pela tomada 
da planície de inundação pela água das cheias. Várias cidades 
do Brasil foram criadas ou expandidas para as áreas da planície 
de inundação dos rios. O resultado da falta de planejamento 
é a ocorrência de grandes prejuízos para a população durante 
os eventos de cheias que extravasam a calha principal do rio. 
Diversas cidades da Zona da Mata dos Estados de Pernambuco 
e Alagoas têm sofrido com enchentes freqüentes ocorridas na 
última década com essa característica.

O enfrentamento desse problema deve passar pelo es-
tudo das enchentes por meio de simulação matemática de modo 
a permitir o planejamento das intervenções como, por exemplo, 
zoneamento da ocupação do solo, previsão de cheias e análise 
do impacto da construção de reservatórios de controle de cheias 
(DE SILVA; WEERAKOON; HERATH, 2014). A combinação 
de modelos chuva-vazão e hidrodinâmico permite avaliar, por 
exemplo, a magnitude da redução da vazão após a construção 
de um reservatório de controle de cheias (GÜL; HARMAN-
CIOGLU; GÜL,  2010) e delineamento de área inundada para 
eventos ocorridos e para eventos projetados com diferentes 
tempos de retorno (KNEBL et al., 2005; LASTRA et al., 2008).

Uma grande dificuldade na análise de eventos ex-
tremos de inundação refere-se à disponibilidade de dados de 
nível e profundidade da água, vazão e abrangência espacial da 
área inundada para calibração dos modelos, o que leva a maior 
incerteza nos resultados obtidos (SANYAL; CARBONNEAU; 
DENSMORE, 2013). O evento de junho de 2010, por exemplo, 
causou a destruição da estação fluviométrica de Palmares no 
rio Una, que impediu o registro do nível máximo da água e a 
correspondente vazão. Como alternativa, utilizaram-se os níveis 
levantados a partir das marcas deixadas pela água nas edificações 
na cidade de Palmares/PE.

Por outro lado, ferramentas modernas podem auxiliar 
na simulação de cheias como, por exemplo, Sistemas de Informa-
ções Geográficas (SIG), LiDAR (Light Detection and Ranging) 
e produtos de sensoriamento remoto (DANTAS, 2012, MEN-
DES; CIRILO, 2013). Estes produtos fornecem informações 
valiosas para a representação precisa do relevo ao longo do rio 
que está sendo simulado, permitindo a caracterização da seção 
transversal para a modelagem hidrodinâmica e, posteriormente, 
determinação da profundidade da água na área atingida pela 
inundação (BALES et al., 2007; USGS, 2012). 

O trabalho aqui apresentado está dividido em dois 
artigos. O objetivo deste primeiro artigo é simular os eventos 
de cheia ocorridos na bacia hidrográfica do rio Una no Estado 
de Pernambuco, Nordeste do Brasil, observando os principais 
aspectos que influenciam a formação da cheia no rio e como isso 
influencia o processo de calibração dos modelos. Um objetivo 
específico foi reconstituir o evento de cheia ocorrido em junho 
de 2010, em que não houve registro de vazão em decorrência 
da perda de estações de medição de vazão durante o evento.

O segundo artigo busca conhecer o padrão de ocorrência 
das inundações mais severas e, a partir desse padrão, estabelecer 
estratégias e cenários que permitam prever e acompanhar a 
evolução das inundações na bacia.

METODOLOGIA

Área de Estudo

A bacia hidrográfica do rio Una, com área de 6.704,0 
km2 está localizada na região da Mata Sul e Agreste do Estado 
de Pernambuco-Brasil. A bacia hidrográfica do rio Una desen-
volve-se no sentido oeste-leste com um comprimento total de 
seu curso principal de aproximadamente 255 km. A parte alta da 
bacia está localizada na Mesorregião do Agreste Pernambucano, 
que possui característica climática intermediária entre a Zona 
da Mata e o Sertão semiárido (Figura 1). O comportamento 
hidrológico da bacia é caracterizado por precipitações elevadas 
nas porções média e baixa da bacia, enquanto no trecho alto 
as precipitações médias observadas tendem a reduzir-se (PER-
NAMBUCO, 2002):

• O curso superior, com cerca de 2.900 km² de área 
e precipitação média anual entre 600 e 800 mm, é 
caracterizado por escoamentos intermitentes anuais 
e grandes picos de enchentes de média recorrência. 
Março apresenta-se como o mês mais chuvoso;

• À medida que avança no sentido do litoral, o rio 

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Una
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Una atravessa áreas da Mesorregião da Mata Per-
nambucana. O curso médio possui cerca de 2.100 
km² de área e precipitação média anual de 1.500 mm. 
Nessa região, encontram-se os afluentes Pirangi e 
seu tributário Panelas. Esses rios são permanentes, 
apresentando picos de cheias significativos, con-
siderando o padrão dos cursos d’água da região e 
maior repetição de vazões máximas, comparadas 
à sua bacia de contribuição, do que os observados 
no curso superior. Os maiores eventos de chuva 
ocorrem entre os meses de maio e agosto;

• No curso inferior, com cerca de 1.700 km² de área e 
precipitação média anual de 2.000 mm, encontram-
se os afluentes Santo Antônio e Jacuípe.

Verifica-se uma pequena defasagem no tempo entre 
as estações chuvosas das três zonas na bacia hidrográfica do 
rio Una. Enquanto essa estação finaliza em março/abril no 
curso superior, o seu início é em abril/maio no resto da bacia. 
No entanto, há anos em que podem ocorrer eventos de chuva 
provocados por sistemas atmosféricos como as ondas de leste 
em que toda a bacia é atingida. Associado a isso, a topografia 
do terreno, caracterizada por elevadas declividades, dará ao 

escoamento grande energia que provocará grandes danos nas 
cidades ribeirinhas.

Dados Disponíveis

Para a simulação hidrológica-hidrodinâmica, são ne-
cessárias séries de precipitação na bacia e vazão no rio Una e 
principais afluentes. A figura 2 mostra a distribuição espacial de 53 
postos pluviométricos pertencentes às redes hidrometeorológicas 
da Agência Pernambucana de Água e Clima (APAC) e Agência 
Nacional de Águas (ANA). A figura 3 apresenta as estações 
fluviométricas e plataformas de coleta de dados (PCD). Uma 
parte das PCD’s possui apenas pluviógrafos e outra parte possui 
pluviógrafos e linígrafos. As PCD’s são úteis para simulações com 
passo de tempo menor que o diário, particularmente importante 
para a bacia hidrográfica do rio Una, que possui pequeno tempo 
de resposta entre o evento de chuva e a chegada da onda de 
cheia nas cidades. As características das estações fluviométricas 
são descritas na tabela 1. A coluna com a vazão máxima diária 
para o tempo de retorno de 10 anos é apresentada porque esse 
é o valor utilizado como referência para a inclusão do evento 
no processo de calibração e verificação do modelo chuva-vazão.

 

 

Figura 2 – Localização das estações pluviométricas

Figura 3 – Estações fluviométricas e pluviógrafos
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A representação da geometria do rio Una foi feita por 
meio de levantamento com técnica LiDAR (Light Detection 
and Ranging), que utiliza feixes de laser emitidos a partir de 
uma aeronave para escanear a área do rio e adjacências (apro-
ximadamente 1 km de cada lado do rio) (Figura 4). O modelo 
digital do terreno (MDT) resultante possui resolução espacial 
de 0,5 m e precisão altimétrica de 15 cm. 

A modelagem hidrodinâmica necessita de uma condição 
de contorno a jusante do sistema. No presente caso, o limite de 
jusante será a foz do rio Una no oceano Atlântico. A alternativa 
para representar a condição de contorno de jusante foi a deter-
minação da maré por meio do uso de constantes harmônicas 
da região próxima à foz do rio.
Figura 4 – Modelo digital do terreno LiDAR na confluência dos 

rios Una e Pirangi

Modelos utilizados

O HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) é um 
modelo distribuído por sub-bacias desenvolvido pelo Hydro-
logic Engineering Center pertencente ao US Army Corps of  
Engineers. O modelo tem sido aplicado na solução de diversos 
problemas em uma grande variedade de bacias com diferentes 
características (DE SILVA; WEERAKOON; HERATH 2014, 
HABERLANDT; RADTKE, 2014, KNEBL et al., 2005).

O HEC-HMS é capaz de realizar simulações de even-
tos (de poucas horas ou dias) ou simulação contínua de longo 
período de modo que englobe períodos de cheia e de estiagem. 
Essa característica só é possível devido a um conjunto de mo-
delos, formulações e equações que podem ser escolhidas para 
representar cada parte da fase terrestre do ciclo hidrológico 
(HEC-HMS, 2000): i) balanço hídrico na interface solo-vegeta-

ção; ii) propagação do escoamento superficial; iii) propagação 
do escoamento subterrâneo; iv) propagação do escoamento na 
calha dos rios e reservatórios.

O modelo HEC-RAS (Hydrologic Engineering Cen-
ter-River Analysis System) é capaz de simular escoamento 
unidimensional em regime permanente, regime transitório, 
transporte de sedimentos, leito móvel e modelagem da tempe-
ratura da água. Para a simulação em regime transitório, o modelo 
utiliza as equações completas de Saint Venant e o esquema de 
diferenças finitas implícito de quatro pontos (HEC-RAS, 2010). 
As equações de Saint Venant são constituídas pelas equações 
da continuidade e dinâmica:
onde A é a área da seção transversal, t o tempo, Q a vazão, 

x a distância longitudinal no canal, q vazão de contribuição 
lateral, v a velocidade da água, g a aceleração da gravidade, y a 
profundidade da água, S0 é a declividade do fundo do rio e Sf  a 
declividade da linha de energia.

Além dessas duas equações, necessita-se de uma ter-
ceira que represente a resistência exercida pelo canal sobre o 
escoamento. A equação de resistência mais utilizada é a fórmula 
de Manning:
onde R é o raio hidráulico e n é o coeficiente de rugosidade 

de Manning.
Uma importante ferramenta disponível no modelo é a 

possibilidade de utilizar o Sistema de Informações Geográficas 
ArcGIS/ESRI para operações de pré e pós processamento dos 
dados de entrada e saída. O pré-processamento, a partir do uso 
de um modelo digital do terreno com informação do relevo, 
realiza a extração das seções transversais do rio e prepara um 
arquivo em formato compatível para ser importado pelo HE-
C-RAS. No sentido inverso, com os resultados da simulação 
hidrodinâmica, é possível realizar o mapeamento da planície 
de inundação no ArcGIS e, dessa forma, avaliar que partes das 
cidades são atingidas pelas cheias de diferentes magnitudes. 

Nome Código ANA Rio Área (km2) Período Qmax (Tr = 10 anos) 
(m3/s) 

Capivara 39540000 Una 2.610,0 1978-2011 291,5 
Catende 39550000 Pirangi 718,0 1999-2011 215,0 
Palmares 39560000 Una 4.910,0 1967-2011 636,3 
Jacuípe 39580000 Jacuípe 756,0 1989-2011 324,0 

Barreiros 39590000 Una 6.550,0 2002-2011 893,0 
 

Tabela 1 – Características das estações fluviométricas
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Sistemas de rios com características diversas tem sido simulados 
com o modelo HEC-RAS (DOMENEGHETTI et al., 2014; 
KNEBL et al., 2005; SALEH et al., 2013).

Simulações

Inicialmente, a sequência de simulações teve três etapas. 
Primeiramente, o modelo chuva-vazão foi calibrado e verificado 
com simulações contínuas com passo de tempo diário. Na se-
gunda etapa, o modelo hidrodinâmico foi calibrado e verificado 
por eventos utilizando como condições de contorno a vazão de 
saída do modelo chuva-vazão. Finalmente, na última etapa, com 
os modelos calibrados, simulou-se o evento de cheia de 2010.

A calibração e verificação do modelo chuva-vazão foram 
feitas nas estações da tabela 1. Procurou-se simular apenas o 
período correspondente à estação chuvosa de cada ano, pois o 
modelo apresentou dificuldade de simular a vazão, utilizando 
o mesmo conjunto de parâmetros, para os períodos úmido e 
seco. Uma vez que o interesse recai sobre os eventos de cheia, 
priorizou-se a calibração das vazões dos meses chuvosos dos 
anos que apresentassem vazão máxima com tempo de retorno 
superior a 10 anos (Tabela 1).

A calibração e verificação do modelo hidrodinâmico 
foi realizada tomando-se apenas os eventos de cheia, pois não 
é possível simular a propagação das vazões com o nível da água 
muito baixo. Isso acarreta instabilidades numéricas no modelo, 
causando interrupção da simulação. Novamente, tomou-se como 
referência o tempo de retorno de 10 anos. A estação fluviomé-
trica de Palmares foi escolhida para a calibração porque possui 
a série mais extensa de vazões e sua localização é representativa 
da severidade dos eventos de cheia no rio Una.

A estratégia de calibração dos modelos teve que ser 
alterada porque a simulação dos eventos não apresentou bons 
resultados em decorrência de vazões subestimadas pelo modelo 
chuva-vazão. Optou-se, assim, pela calibração de forma simul-
tânea dos dois modelos com simulações por evento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Calibração do Modelo Chuva-Vazão

O modelo chuva-vazão HEC-HMS foi configurado 
utilizando-se os métodos Soil Moisture Accounting (SMA) 
para o balanço hídrico na bacia, hidrograma unitário SCS para 
a propagação na superfície da bacia, reservatório linear para a 
propagação da água subterrânea e Muskingum-Cunge para a 
propagação nos rios. O modelo SMA utiliza reservatórios para 
representar o armazenamento e o movimento da água na camada 
superficial do solo, na camada superior da zona saturada e na 
camada inferior da zona saturada.

O HEC-HMS é um modelo que pode funcionar de 
forma concentrada ou distribuído por sub-bacias. Para que a 
simulação tenha característica distribuída, é necessário discreti-
zar a bacia em sub-bacias. A discretização da bacia hidrográfica 
do rio Una foi realizada com a extensão HEC-GeoHMS, que 
funciona em ambiente ArcGIS/ESRI, e resultou em um total 
de 51 sub-bacias (Figura 5). Além da operação de discretização, 
o HEC-GeoHMS pode ser utilizado, também, para a determi-
nação de parâmetros do modelo com base em dados físicos 
como o modelo digital do terreno (MDT). Com o auxílio do 
MDT, calculou-se, por exemplo, os parâmetros do método de 
Muskingum-Cunge e o tempo de concentração das sub-bacias, 
informação útil para a determinação do parâmetro Lag Time 
do método do HU-SCS. Esse parâmetro é utilizado na deter-
minação do hidrograma unitário e pode ser tomado como 60% 
do tempo de concentração na sub-bacia.

Os períodos de calibração e verificação são apresentados 
na tabela 2. Como não se utilizaram todos os dias do ano nas 
simulações, a tabela 2 apresenta, também, o total do número de 
dias simulados (n). Os parâmetros são atribuídos por sub-bacia e 
calibrados de forma manual. Os valores que se mostraram mais 
sensíveis sobre a vazão de saída foram infiltração máxima do 
solo (1,5 a 10,0 mm/h), capacidade de armazenamento do solo 
(40 a 500 mm), área impermeável (5 a 20 %) e interceptação 
superficial (7 mm)). Os parâmetros foram calibrados manual-
mente procurando-se o melhor ajuste entre vazões observada 
e simulada. Maior atenção foi dada para a calibração da bacia 
contribuinte das estações fluviométricas de Capivara, no rio 
Una, Catende, no rio Pirangi, e Jacuípe no rio Jacuípe. As áreas 

 

Figura 5 – Discretização da Bacia Hidrográfica do Rio Una no Modelo HEC-HMS
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da bacia até a estação de Capivara mais os afluentes Pirangi e 
Jacuípe correspondem a 72% da bacia do rio Una e possuem 
papel importante na formação das cheias na bacia.

Foram utilizados os critérios de Nash Sutcliffe (NS) e 
erro de volume (ΔV) para avaliação do desempenho do processo 
de calibração e verificação.
onde

QCalc,i é a vazão calculada do dia i
QObs,i é a vazão observada do dia i
n é o número de dias do período de simulação

Os resultados da calibração do modelo HEC-HMS 
mostraram que, na maior parte do tempo da simulação, a vazão 
calculada acompanhou o momento de ocorrência dos picos de 
vazão medidos. A tabela 2 apresenta os valores de NS e ΔV na 
calibração e verificação nas cinco estações utilizadas. O valor 
de n corresponde ao número de dias utilizados na simulação. 
Apresenta-se, ainda, a média (m), desvio padrão (DP), coeficiente 
de variação (CV) e coeficiente de determinação (R2). Compa-
rando com outros estudos que utilizaram o modelo HEC-HMS, 
verifica-se um desempenho inferior na bacia hidrográfica do 
rio Una (DE SILVA; WEERAKOON; HERATH, 2014, HA-
BERLANDT; RADTKE, 2014). Entretanto, em uma avaliação 
de três modelos hidrológicos na bacia hidrográfica do rio Una, 
Carvalho Neto, Ribeiro Neto e Montenegro (2014) observaram 
desempenho semelhante entre o modelo HEC-HMS e um 
modelo concentrado (MODHAC) e um modelo distribuído 
por células (MGB-IPH).

Calibração do Modelo Hidrodinâmico

Optou-se por uma estratégia diferente para a calibração 
do modelo hidrodinâmico. Foram simulados eventos ao invés de 
simulação contínua. Utilizaram-se os eventos listados na tabela 3 
com o respectivo tempo de recorrência da vazão. Foi necessário 
simular eventos porque o modelo hidrodinâmico apresenta ins-
tabilidade numérica para escoamentos com baixa vazão.

Tabela 3 – Tempo de retorno da vazão registrada em Palmares 
dos eventos simulados

O trecho simulado com o modelo HEC-RAS estende-
se da estação fluviométrica Capivara até a foz do rio no oceano 
Atlântico, incluindo o afluente rio Pirangi (Figura 3). Todo o 
processo de pré-processamento da geometria do rio Una foi 
realizado com o uso da extensão HEC-GeoRAS. Nessa etapa, 
constroem-se as linhas que representarão o eixo do rio, as 
margens e as seções transversais de onde se retiram os valores 
característicos de área, perímetro, raio hidráulico e declivida-
de para a resolução das equações de Saint Venant. A figura 6 
mostra um trecho do rio Una com os elementos geométricos 
representativos do sistema modelado. O espaçamento entre 
seções foi de 1 km nas áreas fora das cidades e 100 metros nas 
cidades para permitir um melhor detalhamento dos resultados 
e, consequentemente, do mapeamento das áreas de inundação.

Uma dificuldade encontrada diz respeito à representação 
deficiente do leito principal (ou leito menor) em algumas seções 
do rio. Isso ocorre porque o feixe de laser do levantamento 
LiDAR não consegue detectar o fundo do rio quando o mesmo 

Tabela 2 – Critérios de desempenho das simulações do modelo chuva-vazão: n = n° de dias de simulação, m = média das vazões, 
DP = desvio padrão das vazões, CV = coeficiente de variação, R2 = coeficiente de determinação

  Calibração Vazão Calculada Vazão Observada 
Estação Período NS V R2 n m DP CV m DP CV 
Capivara 1978-1990 0,39 36,1 0,26 932 20,39 33,69 1,65 14,98 36,19 2,42 
Catende 1999-2007 0,62 -21,7 0,64 1057 11,20 12,66 1,13 14,52 21,12 1,45 
Palmares 1967-1990 0,54 6,9 0,45 3610 53,48 48,75 0,91 53,40 69,45 1,30 
Jacuípe 1989-2000 0,46 -14,4 0,58 3610 13,66 19,93 1,46 18,74 22,07 1,18 

Barreiros 2003-2008 0,53 -6,3 0,46 861 77,5 56,75 0,73 82,79 85,07 1,03 
  Verificação Vazão Calculada Vazão Observada 

Estação Período NS V R2 n m DP CV m DP CV 
Capivara 2000-2011 0,32 42,08 0,12 567 22,13 44,83 2,03 15,57 44,56 2,86 
Catende 2008-2011 0,52 17,80 0,55 631 13,96 24,61 1,76 12,24 14,50 1,19 
Palmares 1991-2011 0,59 -4,22 0,52 631 44,02 37,36 0,85 45,96 41,96 0,91 
Jacuípe 2001-2011 0,13 -14,03 0,56 1078 20,05 41,19 2,05 23,33 28,21 1,21 

Barreiros 2009-2011 0,20 3,54 0,50 462 95,56 118,71 1,24 92,29 92,36 1,00 
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(4)

(5)

Evento Vazão máx. (m3/s) Tr (anos) 
Jul/1969 605,0 8,8 
Jul/1970 832,0 21,0 
Jul/1975 1184,0 67,5 
Jul/1977 613,0 9,1 
Jul/1988 592,0 8,4 
Jul/1989 661,0 11,0 

Ago/2000 1.134,1 57,8 
Jun/2005 630,0 9,8 
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está submerso. O resultado é o aparecimento de instabilidades 
numéricas na resolução das equações de Saint Venant quando 
o nível da água está muito baixo. A solução desse problema 
foi a criação de um canal artificial no leito do rio por meio da 
ferramenta “Pilot Channel” do HEC-RAS. As dimensões do 
canal artificial foram largura de 1 metro e profundidade de 3 
metros (Figura 7). Com isso, garante-se que sempre haverá uma 
lâmina d’água no fundo do rio, que permitirá a resolução das 
equações sem instabilidades numéricas.

O modelo HEC-RAS permite que se representem áreas 
de armazenamento localizadas ao longo das margens do rio. 
Essa opção de representação foi utilizada em todo o percurso 
simulado. Nas áreas de armazenamento, admite-se que não há 
escoamento da água, o que significa, em outras palavras, que se 
aplica apenas a equação da continuidade. Na área central, que 
representa o leito do rio, aplicam-se as equações da continui-
dade e dinâmica. Os valores do coeficiente de Manning foram 
calibrados visando, principalmente, evitar problemas com 
instabilidade numérica. Dessa forma, o valor mais apropriado 
foi 0,055 para o canal principal e para a planície de inundação 
adjacente ao rio conforme mostrado na figura 7.

Figura 7 - Detalhes das seções transversais no modelo 
hidrodinâmico

A integração dos modelos HEC-HMS e HEC-RAS 
foi realizada por meio do sistema de armazenamento de dados 
gerados pelos programas computacionais do HEC. O sistema 
denominado Hydrologic Engineering Center Data Storage 
System (HEC-DSS) foi concebido para armazenar e recuperar 
dados científicos tipicamente sequenciais (como as séries de 
vazão em rios). Dessa forma, a vazão gerada pelo HEC-HMS 
é armazenada em um arquivo .dss, que, posteriormente, pode 
ser lido pelo HEC-RAS para a entrada das mesmas vazões nas 
condições de contorno do modelo hidrodinâmico. Foi utiliza-
da a vazão gerada pelo HEC-HMS a montante da estação de 
Capivara e as vazões dos afluentes que deságuam ao longo dos 
rios Piranji e Una.

Ao se utilizar os resultados do HEC-HMS como en-
trada no HEC-RAS, verificou-se acentuada subestimação da 
vazão máxima do evento. Isso, provavelmente, ocorreu porque 
os parâmetros do modelo chuva-vazão foram ajustados para 
todo o período da estação chuvosa. Isso indica que, não apenas 
é necessário calibração com a vazão do período chuvoso, mas, 
preferencialmente, vazão do evento de cheia. Optou-se por 
modificar os valores dos parâmetros do modelo HEC-HMS para 
melhor ajuste do modelo hidrodinâmico. São eles a infiltração 
máxima (1,5 mm/h na parte superior e 2,0 mm/h no médio e 
baixo curso), capacidade de armazenamento do solo (40 mm e 
50 mm), área impermeável (15% e 20%) e interceptação super-
ficial (0,0 mm para toda a bacia). Foram utilizados, na avaliação 
do modelo, os critérios do coeficiente Nash-Sutcliffe, erro de 
volume e erro percentual da vazão de pico (EQP) (Tabela 4). 
A calibração dos dois modelos de forma integrada foi realizada 
com os eventos de 2000 e 2005. Os demais eventos da tabela 3 
foram utilizados para verificação.

Admitindo como satisfatórios os valores maiores que 
0,50 para NS e menores que 25,0% para o valor absoluto de 
ΔV e EQP (MORIASI et al., 2007), verifica-se que os critérios 
ficaram dentro de uma faixa aceitável para cinco dos oito eventos 
simulados (1975, 1977, 1988, 2000 e 2005). O tempo de pico 
da vazão máxima calculada foi igual ao observado para todos 
os eventos com exceção dos anos 1975 e 1989.

Moriasi et al. (2007) destacam que os limites aceitáveis 
dos critérios de avaliação da calibração de modelos hidrológicos 
devem ser menos exigentes para simulações com passo de tempo 
diário. A figura 8 mostra as vazões observada e calculada para 
todos os eventos da calibração e verificação com os respectivos 
valores do coeficiente de Nash-Sutcliffe. Observa-se que, apesar 
do desempenho ruim de três eventos da verificação, o valor 
global de NS enquadra-se como satisfatório.

 
Figura 6 - Elementos geométricos representativos do sistema 

modelado

 

Evento NS V (%) EQP (%) 
Jul/1969 0,1525 -30,01 -54,46 
Jul/1970 -0,3519 96,74 46,87 
Jul/1975 0,7155 -25,94 -14,10 
Jul/1977 0,5151 -17,39 -26,52 
Jul/1988 0,8557 11,68 -6,25 
Jul/1989 -0,3142 -15,65 -57,42 

Ago/2000 0,6153 10,41 -8,31 
Jun/2005 0,5663 14,99 -23,73 

 

Tabela 4 – Desempenho do modelo hidrodinâmico
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Figura 8 – Desempenho médio dos eventos da calibração e 
verificação do modelo hidrodinâmico

Simulação do Evento de 2010

Em junho de 2010, uma sequência de eventos nas bacias 
dos rios Capibaribe, Sirinhaém, Una, Mundaú e Paraíba, nos 
Estados de Pernambuco e Alagoas, resultaram em enchentes 
de grandes proporções. O primeiro evento ocorreu no período 
de 17 a 19 e o segundo nos dias 27 e 28 de junho.

O total de chuva em Palmares entre os dias 17 e 19 foi 
de 354,5 mm, que equivalem a 43% acima da média histórica de 
todo o mês de junho. No município de Catende, foram regis-
tradas precipitações diárias totais de 55, 122 e 130 milímetros 
respectivamente nos dias 17 a 19. O total de chuva acumulado 
nestes três dias superou em mais de 30% o esperado para todo 
o mês de junho.

A partir da precipitação registrada nos postos plu-
viométricos, realizou-se a simulação do evento de junho de 
2010 com os modelos calibrados. Em virtude da dimensão do 
evento, nenhuma estação fluviométrica localizada no rio Una 
registrou a sequência de níveis e vazões atingidas. No caso da 
estação de Palmares, houve, inclusive, a perda total das réguas 
e a Referência de Nível (RN).

Uma informação disponível que pode ser utilizada 
para a verificação do resultado dos modelos é o levantamento 
de marcas de cheia na cidade de Palmares realizado pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de Pernambuco após o evento. Em 180 
pontos ao longo da cidade, foram obtidas as coordenadas e a 
profundidade da marca até o solo. Este levantamento foi inserido 
em ambiente SIG e, por meio do MDT LiDAR de Palmares, 
os pontos do levantamento passaram a ter cotas das marcas de 

cheia em vez de alturas em relação ao terreno, gerando-se uma 
grade regular de pontos, um raster, de mesmo espaçamento do 
MDT LiDAR, através do interpolador IDW (Inverse Distance 
Weighted). O IDW foi escolhido por ser um interpolador exato, 
ou seja, nos locais em que o grid coincide com os pontos le-
vantados, as cotas calculadas são iguais aos registros de campo, 
gerando superfícies mais suaves apesar da não adoção de fator 
de suavização.

A profundidade dos pontos medidos variou de 0,2 a 9,5 
metros. A comparação dos valores simulados com os medidos 
foi feita subtraindo-se os dois valores e tomando-se o módulo. 
A figura 9 mostra a distribuição espacial da diferença absoluta 
da profundidade da água na área da cidade de Palmares atingida 
pela inundação. O valor médio da diferença foi de 4,3 metros 
e o desvio padrão igual a 0,95 metros.

Figura 9 – Distribuição espacial da diferença absoluta da 
profundidade medida e profundidade calculada pelo modelo 
HEC-RAS na cidade de Palmares no evento de junho de 2010

Para avaliação da vazão simulada, tomou-se como base 
a estimativa de medição de vazão realizada por Engenheiros da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco 
durante o evento de cheia em Palmares. Com o uso de um flu-
tuador, determinou-se a velocidade da água e a vazão estimada 
foi de 1.800,0 m3/s (SRHE, 2010). O valor da vazão máxima 
simulada com os modelos HEC-HMS e HEC-RAS foi de 2.232,0 
m3/s. Apesar de não se ter garantia de que a vazão estimada com 
o flutuador represente o pico do evento, a medição é uma boa 
referência para comparação como a vazão calculada. Na avalia-
ção de simulações de um modelo hidrodinâmico, é importante 
que se verifique a coerência da relação entre o nível da água e a 
vazão correspondente. Ao se comparar o nível medido com o 
simulado e a vazão estimada com a simulada em Palmares, tem-se 
uma forma de se verificar se a relação nível-vazão está coerente.

Na estação fluviométrica de Barreiros, a vazão máxima 
simulada com os modelos foi de 2.420,0 m3/s e, na foz do rio 
Una, a vazão chegou a 2.313,0 m3/s. Utilizando 42 anos de dados 
de vazão em Palmares, ajustou-se a distribuição Generalizada 
de Valores Extremos (GEV) para determinação do tempo de 
retorno das vazões máximas. Admitindo-se que a estimativa 
de quantil máxima recomendada é de três vezes o tamanho 
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da série, não é possível afirmar com exatidão qual o tempo de 
retorno associado ao evento de 2010. Pode-se apenas afirmar 
que, considerando que a vazão para o tempo de retorno de 150 
anos é de 1.461,41 m3/s, o tempo de retorno do evento de 2010 
pode chegar a 200 anos.

CONCLUSÕES

O aumento da freqüência de eventos extremos na última 
década nos rios da zona da Mata do Estado de Pernambuco tem 
causado grandes prejuízos para a população e exige o estudo e 
desenvolvimento de metodologias que permitam a análise das 
cheias e a sua previsão. A integração dos modelos HEC-HMS 
e HEC-RAS permite que, a partir dos dados de precipitação 
medidos ou previstos, realize-se a propagação da vazão nos 
principais rios da região. Os resultados obtidos com o modelo 
chuva-vazão HEC-HMS indicam que a parametrização do mo-
delo é capaz de representar os processos hidrológicos na bacia 
hidrográfica do rio Una e, assim, fornecer os valores de vazão 
necessários para a representação das condições de contorno do 
modelo hidrodinâmico. As características da bacia hidrográfica 
do rio Una (elevada declividade e clima heterogêneo) exigem o 
uso de modelo chuva-vazão, pois apenas a propagação da água 
presente no canal não é suficiente. A formação da cheia se dá 
de forma muito rápida e a modelagem chuva-vazão concede 
um ganho de antecedência na previsão.

Na calibração dos modelos, testaram-se estratégias que 
melhor respondessem às características da bacia. Inicialmente, 
procurou-se calibrar o modelo HEC-HMS utilizando-se os pe-
ríodos chuvosos de cada ano. Ao se utilizar as vazões calculadas 
no HEC-HMS como entrada do modelo HEC-RAS, observou-se 
que, apesar do desempenho satisfatório do modelo chuva-vazão, 
o resultado não era bom o suficiente para simular os grandes 
eventos de cheia. Isso levou à uma segunda estratégia de cali-
bração em que se utilizou simulação por evento. A calibração, 
nesse caso, foi feita de forma integrada onde os parâmetros 
dos dois modelos foram ajustados simultaneamente. As ten-
tativas de calibração dos modelos mostraram que a simulação 
contínua é inviável para a bacia hidrográfica do rio Una, pois 
não foi possível identificar um conjunto de parâmetros único 
que permita simular de forma igualmente satisfatória as vazões 
baixas e vazões extremas de cheias.

Na simulação hidrodinâmica, fez-se uso de dados 
altimétricos obtidos por meio da técnica de sensoriamento 
remoto LiDAR. O elevado nível de precisão dessa técnica é 
útil para o mapeamento da planície de inundação nas cidades 
atingidas pelas enchentes. Um problema encontrado refere-se à 
má representação da geometria do leito do rio que pode resul-
tar em instabilidade numérica, principalmente, nos intervalos 
de tempo em que o nível da água está baixo, ou seja, pequena 
lâmina d’água. As instabilidades foram sanadas com a inclusão 
de um pequeno canal no leito do rio utilizando-se ferramenta 
disponível no próprio HEC-RAS.

Além da comparação com as vazões da estação de 
Palmares, realizou-se avaliação do modelo hidrodinâmico com 
os níveis da água medidos após o evento de junho de 2010. O 

modelo apresentou superestimação da profundidade da água por 
um lado, mas, por outro lado, a abrangência da área inundada 
ficou próxima da medida em campo. A simulação do evento 
de 2010 permitiu reconstituir as vazões nas estações que foram 
destruídas pela cheia. A vazão em Palmares, de acordo com o 
resultado da simulação, chegou a 2.232,0 m3/s, que pode corres-
ponder a um tempo de retorno de aproximadamente 200 anos.

Os modelos apresentados estão hoje integrados a um 
Sistema de Suporte à Decisão aplicado à previsão e alerta de 
cheias no rio Una, sendo refinados para incorporarem a previ-
são das chuvas. De posse da previsão de chuva na bacia, será 
possível determinar a vazão, o nível da água e as áreas atingidas 
nas cidades localizadas nas margens do rio Una, permitindo a 
mobilização com antecedência para a assistência à população. 
Além disso, a integração dos modelos permite a avaliação de 
ações propostas para a redução dos impactos das cheias na 
bacia hidrográfica do rio Una como, por exemplo, construção 
de reservatórios, obras de dragagem e zoneamento da planície 
de inundação.
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RESUMO

Os isótopos ambientais oxigênio-18 e deutério foram utilizados como ferramenta na identificação de interação água subterrânea/água superficial na Bacia 
Hidrográfica do Rio da Prata – Maranhão. Foram georreferenciados 19 pontos, 02 na barragem do rio da Prata, 02 nascentes e 14 poços tubulares e 
uma cacimba, para coleta de amostras no período seco e no período chuvoso e medida da condutividade elétrica e análise isotópica; também foram coletadas e 
analisadas isotopicamente águas de chuva da bacia hidrográfica. Os resultados mostram que nas nascentes, na barragem e em 07 poços CE < 100 µS/cm, 
em 04 poços na faixa de 110 a 137 µS/cm e em 04 de 203 a 400 µS/cm. As medidas isotópicas distinguem as águas da barragem que apresentam os 
maiores valores por efeito da evaporação, com δ18O de -3,55 a -3,01‰ e δD de -16,7 a -15,4‰, que as águas subterrâneas, com faixas de δ18O de -6,90 
a -3,45‰ e δD de -39,6 a -17,0‰. Devido o forte “efeito de quantidade” nas chuvas anuais bastante variáveis, a origem da recarga dos aquíferos na bacia 
e vizinhança pode ser identificada.

Palavras Chave: Rio da Prata - São Luís. Oxigênio-18 e deutério. Recarga de aquífero

ABSTRACT: 

Environmental isotopes oxygen -18 and deuterium were used as tools for the identification of  groundwater / surface water interaction in the basin of  the Rio 
da Prata watershed - São Luís/ Maranhão . 19 points  were georeferenced, 02 in the dam of  the Rio da Prata , 02 springs and 14 drilled wells and one 
dug well for sampling in the dry season and the rainy one and for the measurement of  electrical conductivity and isotope analysis; rainfall was also monitored 
and analyzed isotopically . The springs, the samples from the dam, and  07 wells showed EC < 100μS/cm; 04 wells had EC from 110 to 137μS/cm and 
04 from  203 to 400μS/cm . Isotopic measurements distinguish the waters of  the dam with the highest values due to   the effect of  evaporation on δ18O, with 
-3.55 to -3.01 ‰,  and on δD, with -16.7 to -15.4 ‰; groundwaters range from -6.90 to -3.45 ‰ for δ18O and from -39.6 to -17.0 ‰ for δD . Due to 
the strong isotopic “amount effect” on strongly varying annual rainfall, the origin of  groundwater recharge could be identified.

Keywords:  Rio da Prata - São Luís. Oxygen -18 and Deuterium. Aquifer Recharge

Caracterização isotópica (18O, D) e hidroquímica das águas da bacia do rio da Prata 
de São Luís/MA e vizinhança

Isotopic (18O, D) and hydrochemical characterization of  water of  the Prata river basin in São Luis/MA and 
surroundings
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INTRODUÇÃO

O abastecimento público de água de São Luís/Maranhão 
é feito pelo Sistema Sacavém, predominantemente, de água 
superficial armazenada no Reservatório Batatã, localizado no 
Parque Estadual do Bacanga, uma represa na Bacia Hidrográfica 
do Rio Bacanga e de água armazenada em um lago no rio da 
Prata, afluente do rio Batatã, localizado após a barragem do 
Batatã. Água subterrânea também contribui para o Sistema de 
abastecimento através de uma bateria de 14 poços tubulares.

Outros sistemas de abastecimento já foram desativados 
nos últimos 40 anos (PEREIRA et al., 2011); o do Rio Maracanã, 
que captava água para a Barragem do Batatã, o Sistema Olho 
D´Agua e a antiga Barragem de São Raimundo. A Barragem 
do Rio da Prata, de onde as águas são bombeadas para a bar-
ragem do Batatã, pode ser mais uma fonte a ser desativada se 
as condições de recarga não forem conhecidas para conduzir 
a um uso sustentável.

Os isótopos oxigênio-18 e deutério (D) na água sub-
terrânea são excelentes traçadores porque conservam a compo-
sição em condições de temperatura normal e dificilmente são 
afetados pela interação água rocha (GAT, 1996; McCARTHY 
et al., 1992). Em águas superficiais, a evaporação promove o 
enriquecimento dos isótopos pesados. Entre as aplicações desta 
propriedade estão os estudos sobre a interação água superficial/ 
água subterrânea, alguns identificando os percentuais de mistura 
(CLARK; FRITZ, 1997; KOHFAHL et al., 2008), a determinação 
da evaporação no estudo da qualidade das águas (LAAR et al., 
2011), de recarga de aquíferos (ADOMAKO et al., 2011),  a 
identificação de fontes de recarga (LIU; YAMANAKA, 2012; 
QIN et al., 2011; VANDERZALM et al., 2011; WASSENAAR; 
ATHANASOPOULOS; HENDRY 2011). Estes traçadores 
são aqui utilizados para caracterizar isotopicamente as reservas 
superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio da Prata e vizinhança 
e identificar origem e a interação entre elas. 

A área de estudo (Figura 1), a Bacia Hidrográfica do 
Rio da Prata, com 1,93 km2 (CAEMA, 2010), está localizada na 

porção sudoeste da Ilha de São Luís, inserida na Bacia do Rio 
Bacanga; suas coordenadas geográficas são a Norte: 02° 35’ 40” 
e 44° 16’ 30”; Sul: 02° 36’ 56” e 44°  16’ 14”; Leste: 02° 36’ 19” 
e 44° 16’ 3” e Oeste: 02° 36’ 11”.

O clima da área é tropical quente e úmido, por influência 
da Zona de Convergência Intertropical, caracterizado por duas 
estações bem definidas: uma seca e outra chuvosa. A estação 
chuvosa, de dezembro a junho, tem o mês de abril como o 
mais chuvoso. A pluviosidade normalmente ultrapassa 2000 
mm/ano, o que fragiliza os solos e limita a atividade agrícola, 
já que as intensas chuvas provocam erosão e forte lixiviação 
(BRASIL, 2009).

A temperatura média da região é de 26°C, com am-
plitude térmica menor que 7°C no ano, e sofre influência da 
maré; quando está mais ou menos nublado, como durante a 
preamar, as massas de ar perdem parcialmente sua dinâmica 
deixando de circular, impedindo que o calor seja dissipado 
para a atmosfera, ocasionando aumento de temperatura. A 
temperatura local também é influenciada consideravelmente 
pela vegetação, principalmente nos brejos que, associados aos 
recursos hídricos, tornam o local aprazível em muitos dias do 
ano (FORTES, 2010). 

A área em estudo está inserida numa Área de Proteção 
Ambiental; nela, foi construída uma barragem que forma um 
lago no Rio da Prata. Várias nascentes contribuem para o rio, 
algumas delas na área ou sob a influência da antiga Escola Agrí-
cola do Maranhão, atualmente Instituto Federal do Maranhão, 
Campus do Maracanã, em São Luís.

Segundo Feitosa (1996), as estruturas geológicas su-
perficiais na Ilha de São Luís, são constituídas por rochas da  
Formação Itapecuru, que   datam do Cretáceo,  sobrepostas, em 
algumas áreas, pela Formação Barreiras, originária do Terciário, 
e por sedimentos Quaternários da Formação Açui, que são os 
terrenos recentes. Nos tabuleiros e nas vertentes estão as rochas 
de idade terciária; os sedimentos Quaternários estão na zona 
litorânea e nas desembocaduras.

 

Figura 1 – Área de trabalho com localização dos pontos de amostragens
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Os pontos de amostragem estão indicados na figura 1, 
sendo N1 e N2 respectivamente Nascente 1 e Nascente 2, L1 
e L2, meio do lago (açude) e próximo à parede da barragem, 
respectivamente. Os 14 poços e 01 cacimba estão indicados 
como P1 a P14 e C1, sendo P1, P2 e P5 localizados na Bacia 
do Rio da Prata e os demais na vizinhança. 

As coletas de amostras d’água nos poços foram realizadas 
nos períodos seco e de chuva; as duas primeiras campanhas em 
outubro e dezembro de 2011 (final do período seco) e as outras, 
nos meses fevereiro, abril, julho e setembro de 2012, no período 
chuvoso, e no início de período seco. Águas de chuvas mensais 
de 2012 foram coletadas de um posto na Vila Esperança, chácara 
Laurentina, localizada em 02° 36’ 26” de latitude sul e 44° 15’ 
54,4” de longitude oeste.  No lago e nas nascentes, as amostras 
foram coletadas em dezembro de 2011, março e junho de 2012.

Em campo, foram medidas as condutividades elétricas 
e em cada ponto foram coletadas três amostras em frascos 
plásticos com capacidade para 500 mL e destinadas à análise 
hidroquímica e uma amostra de 100 mL para análise isotópica.

As determinações de deutério e oxigênio-18 são feitas 
em espectrômetro de massa com dupla entrada e duplo coletor, 
onde a amostra e um padrão são medidos alternadamente. As 
concentrações isotópicas são expressas em δ em relação ao 
padrão VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water). 

 As análises foram realizadas no Laboratório de Isótopos 

Estáveis do Instituto de Geociências da Universidade Federal 
de Brasília – LAIS/IG/UnB com erro das medidas de ± 1‰ 
para o hidrogênio e ± 0,2‰ para o oxigênio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A condutividade elétrica (µS/cm), relacionada com a sa-
linidade (ppm) por um fator aproximadamente 0,64 (METCALF; 
EDDY, 1991), em amostras de três coletas de água superficial 
coletadas no lago, L1 na barragem e L2 no meio, e de águas 
subterrâneas coletadas nas nascentes N1 e N2, em poços P1 a 
P14 e em uma cacimba C1, está mostrada nas tabelas 1a, 1b e 
na figura 2. Nas nascentes, no lago e nos poços P1, P2 P5, P6, 
P8 e P14, os dois primeiros na Bacia Hidrográfica do Rio da 
Prata e os outros no seu entorno estão os valores mais baixos, 
com CE < 60 µS/cm; na faixa de 60 a 200 µS/cm estão águas 
nos poços P7, P9 e P13 e valores >200 µS/cm são das águas 
dos poços P3, P10, P11 e P12. As águas na cacimba variaram da 
faixa de valores menores para a faixa de valores intermediários; 
ela estava seca nas duas últimas coletas. As mudanças com o 
tempo indicam o efeito da recarga no período chuvoso, mas 
elas mantêm as faixas, com exceção das amostras da cacimba.

As medidas de oxigênio-18 e deutério (Tabela 1 e Fi-
guras 3a e 3b) apresentam valores mais elevados nas amostras 
do lago do que nas águas subterrâneas indicando o efeito da 
evaporação nas águas superficiais. Valores δ18O na faixa logo 
abaixo são das águas nas nascentes e nos poços P4, P5, P10 
a P14 e os mais baixos que -4,2‰ são das águas dos demais 
poços. As diferenças entre os valores na coleta de dezembro de 
2011 (final do período seco) e junho de 2012 (final do período 
chuvoso) são pequenas, considerando o erro de medida de 0,2‰ 
para δ18O, com exceção de P13 e P14.

As medidas isotópicas das águas do lago mostram mais 
claramente o efeito do processo de evaporação do que as me-
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(1)

(2)

Mês P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 C1 

 Condutividade Elétrica (µS/cm) 

out-2011 55 20 394 98 57 51 120 42 97 358 200 254 132 61 46 

dez-2011 64 30 310 101 46 50 101 52 100 400 230 297 117 50 60 

fev-2012 67 26 377 105 52 56 137 55 96 278 210 282 86 39 95 

abr-2012 59 22 339 102 57 52 96 53 87 288 206 200 130 33 95 

jul-2012 57 20 - 101 51 55 93 49 80 260 223 318 130 41 - 

set-2012 51 21 - 90 16 24 70 13 70 218 203 270 128 30 - 

Mês δ18O (‰) 

dez-2011 -4,38 -4,71 -4,40 -3,81 -3,90 -5,54 -4,79 -4,97 -4,57 -4,31 -3,65 -3,77 -4,01 -4,17 -3,66 

jul-2012 -4,36 -4,98 - -3,93 -3,45 -5,21 -4,33 -5,09 -4,75 -4,08 -3,83 -3,81 -5,00 -6,90 - 

Mês δD (‰) 

dez-2011 -22,1 -24,9 -22,2 -18,2 -19,8 -30,2 -26,7 -28,6 -26,7 -23,7 -18,1 -18,4 -18,4 -19,9 -17,5 

jul-2012 -21,3 -25,5 - -18,1 -18,9 -27,7 -23,0 -28,1 -25,8 -19,7 -18,0 -17,0 -25,2 -39.6 - 

 

Tabela 1a- Condutividade elétrica de amostras coletadas em poços em outubro e dezembro de 2011, fevereiro, abril, julho e 
setembro de 2012 e oxigênio-18 e deutério em dezembro 2011 e julho 2012
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didas de condutividade elétrica como se observa comparando 
as figuras 2 e 3.

Para identificar isotopicamente as águas de recarga, 
foram medidos a pluviosidade mensal, δ18O e δD de janeiro a 
junho de 2012 (Tabela 2 e Figura 4 ); os resultados mostram 
que quanto maior é a quantidade de chuva, mais negativos são 
os valores de  δ18O e δD, o que caracteriza o “Efeito de Quan-
tidade”. A composição isotópica das chuvas é função de fatores 

como intensidade, pressão atmosférica e número de ciclos de 
evaporação e condensação (DANSGAARD, 1964).

O excesso de deutério (Tabela 2) é definido como 
δD - 8 δ18O (MERLIVANT; JOUZEL, 1979; ele depende das 
condições da umidade durante a evaporação (MERLIVAT; 
JOUZELl, 1979; PFAHL; WERNLI, 2008).

As médias ponderadas com a pluviosidade mensal 
(Figuras 3a e 3b) de todas as chuvas de 2012 e dos três meses 
mais chuvosos são δ18O = -3,46‰ e -4,08‰ (Figura 4), respec-
tivamente, e δD = -18,70‰ e -22,33‰, respectivamente. Como 
na recarga dos aquíferos, águas provenientes de pluviosidade 
maior são preferidas (enquanto chuvas fracas retornam para 
a atmosfera por evapotranspiração), consideramos os valores 
trimestrais como característicos da recarga em 2012. Para 2011 
não dispomos de valores isotópicos; podemos, porém usar o 

 Mês L1 L2 N1 N2 L1 L2 N1 N2 L1 L2 N1 N2 

 CE (µS/cm) δ18O (‰) δD (‰) 

dez/2011 51 56 48 55 -3,38 -3,01 -3,94 -4,03 -16,3 -16,3 -18,1 -18,0 

mar/2012 50 50 40 44 - - - - - - - - 

jun/2012 47 50 43 44 -3,55 -3,22 -3,76 -3,72 -16,7 -15,4 -16,5 -16,6 

 

Tabela 1b – Condutividade elétrica (CE), oxigênio-18 e deutério de amostras de nascentes (N1 e N2) e lago (L1 e L2) coletadas em 
dezembro de 2011, março e junho de 2012
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jun -1,09 1,0 9,72 50,8 
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Figura 2 - Condutividade elétrica em nascentes (N1 a N2), lago 
(L1 e L2), poços (P1 a P14) e cacimba (C1) em outubro e dezembro 

de 2011 e fevereiro, abril, julho e setembro de 2012

Figura 3 - (a) δ18O e (b) δD em amostras de nascentes (N1 e N2), 
lago (L1 e L2), poços (P1 a P14) e cacimba (C1) coletadas em 

dezembro de 2011 e julho de 2012

Tabela 2 – Medidas de δ18O, δD, excesso de deutério (d) nas 
chuvas e pluviometria no Posto Meteorológico da chácara 

Laurentina Vila Esperança em São Luís/MA, nos meses de 
janeiro a junho /2012

Figura 4 - δ18O nas chuvas de janeiro a junho/2012 e pluviometria
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efeito de quantidade para obter valores aproximados para este 
ano, que foi, com 2715 mm acumulados, principalmente, nos 
primeiros 04 meses o mais chuvoso dos últimos dez anos. Assim, 
com os valores do Efeito de Quantidade indicados na figura 7 e 
com as pluviosidades para os primeiros quatro meses de 2011, 
resultam valores estimados de δ18O ≈ -7‰ e de δD ≈ -53,5‰.

 Os valores, abaixo de -4,08‰ para 18O e -22,33‰ 
para D que aparecem em grande parte das amostras, devem ser 
produzidos por recargas com chuvas mais intensas de 2011; já o 
ano de 2012 foi de poucas chuvas na área, promovendo recarga 
fraca e, com isso, imprimindo uma marcação isotópica fraca. 

Figura 6 - Histograma de pluviometria no período de janeiro de 
2011 a dezembro de 2012 no posto meteorológico NUGEO-UEMA

Assim, o Efeito de Quantidade explica valores de δ18O 
e δD menores que das chuvas de 2012; são águas de recarga de 
anos anteriores quando a pluviosidade anual foi acima de 2000 
mm, especialmente em 2011. Com isso, os menores valores 
encontrados nos poços, δ18O = -6,9‰ e δD = -39,6‰, podem 
ser explicados pela recarga pelas chuvas intensas em 2011.

Na figura 8, observa-se que amostras com CE < 150µS/
cm têm δ18O na faixa de -3 a -7‰ e que as águas com CE > 
200 µS/cm, mantêm δ18O na faixa de -4,40  a  –3,65‰, carac-
terizando dois sistemas aquíferos diferentes.
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Figura 5 - δD nas chuvas de janeiro a junho/2012 e pluviometria
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Figura 7– δD e δ18O nas chuvas de janeiro a junho/2012 versus 
pluviometria

Figura 8 – δ18O versus condutividade elétrica em amostras de 
poços coletadas em dezembro/2011 e junho/2012
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Figura 9 - δD versus δ18O das chuvas na Vila Esperança em São 
Luís/MA em 2012

Figura 10 - δD versus δ18O em águas subterrâneas coletadas no final 
do período seco (dez/2011) e final do período chuvoso (junho/2012)

.
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A relação δD versus δ18O nas águas de chuva em 2012 
(Figura 9) a Reta Meteórica Local, é expressa por:

 Nas águas subterrâneas, estas relações nas coletas de 

dezembro de 2011 e junho de 2012 são respectivamente (Figura 
10): 

Considerando o erro nas medidas isotópicas, os coe-
ficientes angulares das retas, RML e das amostras de dezem-
bro/2011 são muito semelhantes e são de águas que sofreram leve 
processo de evaporação quando comparadas à Reta Meteórica 
Mundial (ROZANSKI; ARAGUÁS-ARAGUÁS; GONFIANI-

NI, 1993) (Com sua primeira determinação, δD = 8 δ18O + 10, 
feita por CRAIG (1961)):

 A composição isotópica das chuvas é função da quan-
tidade e intensidade, da temperatura da atmosfera e do número 

de ciclos de evaporação e condensação, portanto depende da 
localização (DANSGAARD, 1964).

δ18O (Figura 11) e condutividade elétrica (Figura 12) 
em amostras do lago e de duas nascentes junto a ele, coletadas 
em dezembro/2011, março/2012 e junho/2012, mostram dois 
efeitos, o da recarga no período chuvoso que empobrece as águas 
nos isótopos pesados e o da evaporação que as enriquece. Os 
valores de δ18O no lago são sempre mais elevados do que nas 
nascentes e os mais baixos nas nascentes são os de final do perí-
odo seco; nesta época a interação lago aquífero era inexpressiva. 

 A condutividade elétrica esteve mais alta no final do 
período seco com valores na barragem próximo ao da Nascente 
2, que está em conexão hidráulica com o lago; em março as 
amostras do lago tinham o mesmo valor e em junho os das duas 
nascentes se aproximaram. 

 Com a chegada do período chuvoso, os valores de δ18O 
e CE no lago diminuíram sob o efeito da renovação pelas chu-
vas que têm mais baixos valores isotópicos e de condutividade 
elétrica. Com o período chuvoso, δ18O aumentou nas nascentes 
porque as chuvas que recarregaram o aquífero em 2012 tiveram 
valores mais elevados do que as do ano anterior pelo Efeito de 
Quantidade. A condutividade elétrica diminuiu nas nascentes 
com a recarga aumentando depois por efeito de mistura com 
as águas residuais, mais salinas.

CONCLUSÃO

As concentrações isotópicas de oxigênio e hidrogênio 
marcam as águas na área estudada; na bacia do Rio da Prata, 
as amostras nas nascentes, cacimba e em um poço tinham oxi-
gênio-18 e deutério com valores da média das chuvas mensais 
do ano; as amostras do lago tinham os mais altos valores en-
contrados resultantes do processo de evaporação. Na maioria 
dos poços da vizinhança, os valores estavam na faixa entre a 
média mensal de todas as chuvas e média mensal das chuvas 
mais intensas; valores mais baixos correspondem às chuvas dos 
anos anteriores, de maior pluviosidade dos dez últimos anos.
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RESUMO

Simuladores de chuvas são equipamentos que permitem simular as condições típicas de chuvas naturais e para serem validados, devem produzir gotas de 
diâmetro médio similar àquelas da chuva natural, apresentar velocidade de impacto das gotas no solo o mais próximo possível da velocidade terminal das 
gotas de chuva, produzir precipitações com energia cinética próxima à da chuva natural e promover distribuição uniforme da precipitação sobre a parcela 
experimental em estudo. O objetivo deste trabalho é desenvolver, construir, calibrar e testar um pequeno simulador portátil de chuva. O simulador controla a 
intensidade de chuva por uma válvula solenoide acionada por um temporizador digital cíclico. A relação entre o tempo de abertura e fechamento da válvula 
solenoide permitiu simular chuvas que variaram de 63 a 106 mm/h. Os coeficientes de uniformidade de Christiansen, Estatístico e Distribuição obtidos nos 
testes do simulador de chuvas foram considerados adequados e indicam haver uma boa uniformidade de distribuição das gotas produzidas. Observou-se uma 
relação muito próxima entre a energia cinética da gota da chuva produzida pelo simulador e a chuva natural. Dessa forma, o simulador de chuvas desenvolvido 
atende os requisitos técnicos estabelecido na literatura podendo ser utilizado em diversos trabalhos nas ciências agrárias e ambientais.

Palavras Chave:  Chuva efetiva. Escoamento superficial. Perdas de solo e água

ABSTRACT

The validation of  the rainfall simulator should produce average drop diameter with impact velocity and kinetic energy of  impact similar to drops in natural 
rainfall. The objective of  this work is develop, build, calibrate and test a small portable rainfall simulator. The rainfall intensity is controlled with a solenoid 
valve and a cyclic digital timer. Close-open relation range of  the solenoid valve can produce rainfalls between 63 and 106 mm/h. The Christiansen, Statistical 
and Uniformity coefficients were considered appropriate and with a good uniformity of  water distribution. The agreement between simulated and natural 
rainfall kinetic energy was a good relationship. Thus, the rainfall simulator developed meets the technical requirements established in the literature and can 
be used in many agricultural and environmental sciences tasks.

Keywords:  Effective rainfall. Runoff. Soil and water losses
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INTRODUÇÃO

Estudos sobre o efeito das chuvas em atributos do solo 
são difíceis de serem realizados com chuva natural, pois não se 
tem controle sobre a duração, intensidade, distribuição e tipo 
de chuva. Uma alternativa que se apresenta é a utilização de 
simuladores de chuvas que permitem controlar as características 
das mesmas e têm a vantagem de poderem ser utilizados a qual-
quer tempo. Este tipo de equipamento já vem sendo utilizado 
em estudos de manejo de solos desde 1930 (HUDSON, 1993; 
SOUZA, 2004).

Como existem poucos fornecedores comerciais, os 
pesquisadores costumam construir seus próprios simuladores 
de chuva. No entanto, existe uma grande quantidade de docu-
mentação sobre a construção e ensaio de simuladores de chuva, 
por isso é mais prático analisar projetos anteriores em vez de 
começar do zero. Qualquer consideração sobre a adequação do 
uso de simuladores de chuvas começa por definir exatamente que 
informação é necessária. Por exemplo, em estudos de infiltração 
e do escoamento superficial não é necessário que as chuvas si-
muladas tenham exatamente as mesmas características da chuva 
natural. Em estudos envolvendo processos erosivos é importante 
que as características da chuva simulada sejam semelhantes às 
de uma chuva natural. O tamanho necessário das parcelas para 
os testes pode determinar o melhor tipo de simulador, por 
exemplo, pequenas parcelas podem ser adequadas para estudos 
sobre a erodibilidade quando são comparados diferentes tipos 
de cobertura do solo. Entretanto, para caracterização e manejo 
de uma bacia hidrográfica seriam necessárias parcelas maiores 
e representativas do local (HUDSON, 1993).

O simulador de chuvas é considerado o método de de-
terminação da infiltração de água no solo que melhor representa 
uma realidade local. Dessa forma, deve simular as condições 
típicas de chuvas naturais, como velocidade de impacto e distri-
buição do tamanho das gotas da chuva, intensidade de precipi-
tação, ângulo de impacto das gotas e capacidade de reproduzir 
a intensidade e a duração das chuvas intensas (BRANDÃO; 
PRUSKI; SILVA, 2004).

Segundo Meyer e McCune (1958) citado por Monte-
beller et al. (2001) para os simuladores de chuva serem consi-
derados equipamentos importantes, eles devem produzir gotas 
de diâmetro médio similar àquela da chuva natural, apresentar 
velocidade de impacto das gotas no solo o mais próximo 
possível da velocidade terminal das gotas de chuva, produzir 
precipitações com energia cinética próxima à da chuva natural e 
promover distribuição uniforme da precipitação sobre a parcela 
experimental em estudo. Por isso, para que um simulador seja 
considerado satisfatório, concluíram que o mesmo deve apre-
sentar relação entre a energia cinética da precipitação simulada 
e aquela da chuva natural acima de 75%. Além disso, diversos 
pesquisadores consideram que valores do Coeficiente de Uni-
formidade de Christiansen (CUC) acima de 80% são aceitáveis 
para a uniformidade de distribuição em simuladores de chuva 
e infiltrômetros de aspersão. Segundo Alves Sobrinho, Ferreira 
e Pruski (2002), para que um simulador de chuvas seja consi-
derado adequado, é necessário que ele: i) aplique água de modo 
contínuo na parcela experimental ou, no mínimo, execute duas 

aplicações por segundo compondo, assim, uma aplicação não 
intermitente; ii) permita o uso de parcela experimental com área 
superior a 0,50 m2. Objetiva-se com esse trabalho desenvolver, 
construir, calibrar e testar um simulador de chuva pendular de 
pequenas dimensões.

MATERIAL E MÉTODOS

O simulador de chuva consiste de uma armação me-
tálica retangular apoiada sobre quatro pernas reguláveis para 
uma altura de 2,9 m sobre a superfície do solo (Figura 1). No 
centro da armação há um bico aspersor tipo Veejet, 80.100 da 
Spraying Systems Company que oscila movido por um braço 

 
Figura 1 - Detalhe do simulador de chuva com bico pendular 
e estacionário e das calhas com espaço útil de 1,2 × 1,0 m, 
subdividido em três parcelas de 0,4 × 1,0 m instaladas sob o 

simulador de chuvas
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mecânico acionado por um motor de 12 volts (Figuras 2E e 2D). 
Em funcionamento, esse bico oscila sobre uma área útil de 1,2 
m2 (1,0 × 1,2 m) a uma frequência de 24 ou 48 oscilações por 
minuto (Figura 1). A intensidade de chuva é controlada por uma 
válvula solenoide (Figura 2A) acionada por um temporizador 
digital cíclico (Figura 2B). A relação entre o tempo de abertura 
e fechamento da válvula solenoide permite simular chuvas que 
variam de 63 a 106 mm/h. O temporizador digital e as tomadas 
de energia (para a motobomba, para o motor de 12 volts e para 
a válvula solenoide) foram montadas em uma caixa de passagem 
em termoplástico com chave individual para cada tomada de 
energia (Figura 2B). Parte da água utilizada retorna ao reservató-
rio a partir de uma calha de recolhimento instalada 5 cm abaixo 
do bico (Figura 2C). Essa calha possui uma abertura de 7,5 cm 
por onde o jato de água passa em direção a superfície do solo. 
A água é conduzida de um reservatório de 70 litros para o bico 
aspersor através de mangueira flexível de 20 mm de diâmetro 

(¾ de polegada) e utilizando-se uma motobomba (Figura 2A) 
de 367 W (½ CV). A motobomba é alimentada por um gerador 
de eletricidade capaz de produzir 1200 W. 

A calibração do simulador de chuva foi realizada cole-
tando–se a precipitação pluvial em diferentes intensidades de 
chuvas. Foram utilizados 72 coletores dispostos sob o simulador 
de chuvas, espaçados em 20 cm formando uma malha de coletores 
de 1,6 x 1,4 m. O tempo de aplicação de água foi de 10 minutos, 
sendo que as pressões utilizadas foram de 20, 30 e 40 kPa. Ao 
final de cada teste, os copos com os volumes de água coletados 
eram pesados em uma balança digital com precisão e resolução 
de 1 g. Em cada teste, a intensidade média de precipitação de 
água foi determinada pela relação entre a lâmina média de água 
obtida nos coletores e o tempo de aplicação. Foram calculados 
o CUC, o Coeficiente de Uniformidade Estatístico (CUE) e o 
Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) para cada 
intensidade testada (BERNARDO, 2008). 

  
 

A 

E 

B 

D 

C 

Figura 2 - Detalhe da moto bomba (A) e da válvula solenoide controlada por um temporizador digital cíclico instalado em uma caixa 
de termoplástico (B), da calha de recolhimento do excesso de água com abertura para passagem da água do bico aspersor (C), do 
detalhe do bico aspersor e do motor elétrico responsável pela oscilação do bico (D) e da estrutura principal do simulador de chuvas (E)
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onde: Xi  é a precipitação observada em cada coletor, X̅  é a mé-
dia das precipitações, n é o número de coletores, �̅�𝑥25 é a média 
de 25% do total de coletores com as menores precipitações.

Na determinação do diâmetro médio volumétrico de 
gotas foi utilizado o método da farinha, descrito por Oliveira 
(1991) citado por Montebeller et al. (2001). Este método consiste 
na exposição de recipientes contendo farinha de trigo por 3 a 
4 segundos sob as gotas da chuva formada pelo bico aspersor 
do simulador de chuva posicionado a 2,9 m de altura. Para 
cada determinação foram utilizadas três bandejas com farinha 
de trigo, que foram passadas sob o jato de gotas pulverizadas 
pelo bico, a 0,22 m da superfície do solo, para evitar respingos. 
Dessa forma há a formação de grânulos de farinha que foram 
secos ao ar por 24 horas. Depois de secados ao ar os grânulos 
foram separados por peneiramento, utilizando-se as peneiras 
4,75; 2; 1; 0,85; 0,42 e 0,25mm e depois secos em estufa por 
24h (105 – 110 ºC) sendo, então pesados em balança eletrônica 
analítica com precisão de 0,0001 g, obtendo-se a massa média 
dos grânulos. Os testes foram realizados com o bico submetido 
às pressões de 20, 25, 30, 35 e 40 kPa. A pressão foi medida a 
0,10 m da saída do bocal, utilizando-se um manômetro antivi-
brante preenchido com glicerina, provido de mostrador de 50 
mm e escala de 0 a 100kPa.

A contagem do número de grânulos por peneira foi 
realizada utilizando-se fotografias digitais. Os grânulos na cor 
branca foram distribuídos sobre um tecido preto fosco que 
proporcionava alto contraste na imagem. As fotografias obtidas 
foram processadas no programa ArcGIS (ESRI, 2011) utilizan-
do-se a ferramenta de classificação não supervisionada e a partir 
disso obteve-se o número de grânulos porpeneira. Utilizando a 
relação entre massa de granulo e diâmetro de gota estabelecido 
por  Conceição (2002) foi possível determinar a diâmetro médio 
de gota por peneira. 

O volume de água por peneira foi calculado multipli-
cando-se o número de gotas ou grânulos pelo volume da gota 
relativo a cada peneira. A partir da acumulação do volume de 
água por peneira em relação ao número médio de gotas retidas 
em cada peneira,estabeleceu-se a relação entre o volume de água 
acumulado e o diâmetro médio de gota retida em cada peneira, 
sendo possível determinar-se o D50 , ou seja, o diâmetro médio 
apresentado por 50% das gotas. De posse do D50 obtido para 
cada pressão de serviço, foi possível calcular energia de impacto 
sobre o solo da precipitação simulada, velocidade das gotas e a 
energia cinética da chuva conforme descrito por Alves Sobrinho, 
Ferreira e Pruski (2002) e utilizando-se o programa computacional 

Enerchuva desenvolvido por Alves Sobrinho (1997).
O teste a campo do simulador de chuva foi conduzida 

em um solo classificado como Latossolo Vermelho distroférrico 
(STRECK, 2008). O tempo do início de escoamento superficial 
foi determinado quando um filete contínuo de água começou 
a escoar na calha coletora e a superfície do solo apresentou en-
charcamento. Durante as avaliações, as coletas dos volumes de 
água escoados foram realizadas em intervalos de cinco minutos. 
O volume de escoamento superficial foi medido até tornar-se 
constante ou até o tempo máximo de 120 minutos. A taxa de 
infiltração de água no solo foi obtida pela diferença entre a taxa 
de escoamento superficial e a taxa constante de aplicação da 
precipitação. A declividade dos locais foi determinada em cada 
ensaio, com a utilização de um nível de mangueira. A umidade 
inicial do solo, antes de cada chuva simulada, foi determinada a 
partir da coleta de amostras deformadas da camada superficial 
do solo (0 a 10 cm). A determinação da umidade volumétrica 
correspondente à capacidade de campo foi determinada coletan-
do-se amostras indeformadas de solo 24 horas após uma chuva 
de 60 mm. A determinação da umidade volumétrica foi realizada 
utilizando-se metodologia descrita em EMBRAPA (1997).

Os resultados de escoamento superficial no solo obtidos 
através do simulador de chuva foram ajustados com a utilização 
da equação derivada do modelo matemático determinado por 
Smith (equação 4), conforme descrito por Carlesso et al. (2011):

 
(4)

onde, e é a taxa de escoamento superficial em um tempot (mm/h); 
ec é a taxa constante de escoamento superficial (mm/h); te é 
o tempo de início de escoamento da água sobre a superfície 
do solo (minutos); t é o tempo após o início do escoamento 
(minutos) e b é o parâmetro de ajuste do modelo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, após a montagem do simulador de chuva 
foram realizados os testes de uniformidade de distribuição e 
intensidade de precipitação utilizando-se diferentes pressões de 
serviço (20,30 e 40 kPa) e diferente número de oscilações do 
bico VeeJet 80-100 (24 e 48 oscilações/min). Observou-se que 
o número de oscilações provocou uma variação em torno de 
3 % na intensidade de precipitação. A utilização de diferentes 
pressões de serviço 20, 30 e 40 kPa provocaram intensidade 
de precipitação de 95, 108 e 115 mm/h, respectivamente. A 
variação na pressão de serviço gerou uma variação máxima de 
aproximadamente 17,3 % na intensidade de precipitação. Essa 
amplitude na intensidade é pequena para ser utilizada em testes 
de campo com simulador de chuvas, neste sentido optou-se pela 
utilização de uma válvula solenoide para controle e automação 
da passagem de água para o bico aspersor do simulador de 
chuvas. Dessa forma, o controle da intensidade de precipitação 
passou a ser realizado pela variação de tempo de abertura e 
fechamento da válvula solenoide posicionada na saída da moto 
bomba responsável pelo recalque da água do reservatório até o 
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bico aspersor. Essa relação foi estabelecida fixando-se o tempo 
de fechamento em 2,5 segundos e o tempo de abertura em 2,5; 
5; 7,5 e 10 segundos, respectivamente, 50%, 33, 25 e 20% do 
tempo fechado (Figura 3). A pressão foi mantida em 30 kPa 
e o controle de tempo foi realizado com um temporizador 
digital cíclico. Quando a válvula solenoide permanecia aberta 
ininterruptamente, a intensidade de precipitação produzida era 
de 106 mm/h. Assim, foi possível produzir uma intensidade de 
precipitação que varia de 63 a 106 mm/h. Com esta amplitude 
de intensidade de precipitação é possível simular uma gama 
maior de eventos de chuva tornando os testes mais próximos 
das condições de chuva natural.

Figura 3 - Relação entre a intensidade de precipitação e a 
porcentagem de tempo em que a válvula solenoide permanece 

fechada

Utilizando-se de diferentes intensidades de precipitação 
foram realizados os testes de uniformidade de distribuição de 
água em uma parcela útil de 1,4 × 1,6 m. Utilizando-se uma chuva 
simulada de 106 mm/h (valor médio), observou-se um maior 
volume de água depositado na região central da área ocupada 
com os coletores, com valores superiores a 145 mm/h e nas 
extremidades esses valores chegam a 32 mm/h. Nessa condição, 
utilizando-se os valores dos 72 coletores, o CUC foi de 74,4%. 
Este valor é considerado baixo, pois segundo a literatura deve-
se utilizar como critério valores superiores a 80%. Diante disso 
adotou-se a alternativa de reduzir a área a ser utilizada sob o 
simulador de chuva para uma parcela útil de 1,0 × 1,2 m. Os 
resultados de CUC, CUE e CUD melhoraram significativamente 
(Tabela 1). Observa-se que todos os coeficientes aumentaram 
na medida em que houve um incremento na intensidade de 
precipitação. Os valores do CUE e CUD foram ligeiramente 
menores que os valores do CUC. Segundo Bernardo (2008) que 
propôs expressões para relacionar os coeficientes, os valores de 
CUE e CUD mantém uma relação com o CUC, devendo ficar 
acima de 75 e 68%, respectivamente, para a uniformidade de 
distribuição ser considerada satisfatória. Rezende (1992) afirma 
que o fato do CUD ser sempre menor que o CUC é inerente 
às variáveis das equações utilizadas na determinação desses 
coeficientes, pois no cálculo de CUD consideram-se apenas 
25% da área que recebeu menos água.

Tabela 1 - Resultados dos índices estatísticos para 
diferentes intensidades de precipitação (IP)

Os resultados de diâmetro médio de gota (D50) variaram 
pouco em função das diferentes pressões utilizadas, ou seja, para 
20, 25, 30, 35 e 40 kPa os valores foram de 2,7; 2,1; 2,1; 2,3 e 
2,4 mm, respectivamente. Estes resultados indicam não haver 
grande influência da variação de pressão no diâmetro médio de 
gota uma vez que, a diferença de 20 kPa, entre a maior e a menor 
pressão utilizada, representa pouco para um bico com abertura 
grande (6,2 mm) e que segundo o fabricante, pode operar a 
pressões que variam de 30 a 3500 kPa. Estes resultados estão 
muito próximos aos citados por Carvalho et al. (2012), Cerdà, 
Ibáñez e Calvo (1997), Hudson (1993) e Meyer e Harmon (1979). 

Na figura 4 é apresentada a média do volume de água 
acumulado para os diâmetros de gota e a variação relativa de 
diâmetro ocorrida nas cinco pressões testadas. Adicionalmente, é 
apresentado o diâmetro de gota apenas para a pressão de 30 kPa. 
Observa-se a pequena variação dos valores do diâmetro de gota 
para a pressão de 30 kPa em relação à média da cinco pressões 
testadas. O desvio padrão para as cinco pressões testadas foi 
maior para os maiores diâmetros uma vez que, este indicador 
usa valores absolutos no cálculo. Porém, em termos relativos, 
a maior variação (provocado pela mudança na pressão), 15%, 
ocorreu no diâmetro da primeira peneira (0,25 mm) que resultou 
em um diâmetro médio de gota de 0,43 mm. Para as demais 
peneiras, o efeito da variação da pressão no diâmetro de gota 

 

IP (mm/h) CUC (%) CUE (%) CUD (%) 
63 82,1 77,6 75,3 
77 81,6 76,9 71,7 
84 81,2 76,5 74,3 
88 80,3 75,3 71,8 
106 84,6 80,7 76,6 

 

 

Figura 4 - Relação entre diâmetro de gota e volume acumulado para 
a pressão de 30 kPa, para a média e a variação relativa no diâmetro 
em função das cinco pressões testadas (20, 25, 30, 35 e 40 kPa)
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provocou variações inferiores a 10%. Isto comprova o reduzido 
efeito de diferentes pressões (de 20 para 40 kPa) no diâmetro 
de gota. Neste caso, a variação de pressão (de 20 a 40 kPa) não 
afetam o diâmetro médio de gota do simulador de chuvas. Isto 
é importante, pois garante que pequenas oscilações na pressão, 
que normalmente ocorrem, não causarão efeitos significativos 
nas características da chuva, como o diâmetro médio, velocidade 
e energia cinética da gota. 

A relação entre a energia cinética da chuva produzida 
pelo simulador e a energia cinética da chuva natural (Figura 5), 
correspondeu a valores acima de 84% para a pressão de 30 kPa. 
Na medida em que há uma redução na intensidade de precipitação, 
há um incremento na relação entre as energias cinéticas, chegando 
ao valor máximo de 88,5% para uma intensidade de 63 mm/h. 
Estes resultados podem ainda ser melhores na medida em que 
há um aumento na pressão, uma vez que haverá um incremento 
na intensidade da precipitação e consequentemente a relação 
entre as energias cinéticas (simulador / chuva natural) pode 
ultrapassar os 100% (Figura 5). Na figura 6 observa-se (exceto 
para a pressão de 20 kPa) um incremento na relação entre as 

energias cinéticas a medida em que se aumenta a pressão, che-
gando a 102% com uma pressão de 40 kPa e uma intensidade 
de precipitação de 113 mm/h. Os resultados da figura 6 estão 
muito próximos aos encontrados por Alves Sobrinho et al. (2002) 
que desenvolveu um simulador de chuvas com características 
construtivas diferentes, porém com o mesmo modelo de bico 
aspersor sob uma pressão de 32,7 kPa. Com este resultado o 
simulador de chuvas atende e supera o critério de que a relação 
entre a energia cinética do simulador de chuvas e a energia 
natural deva estar acima de 75%.

No teste a campo o solo apresentou uma umidade 
inicial de 0,24 cm3/cm3 e a superfície do solo encontrava-se 
completamente coberta com aproximadamente 4000 kg/ha de 
resíduo vegetal de trigo. Nesta condição foi realizada uma chuva 
simulada de 88 mm/h para uniformizar a umidade da superfície 
do solo e observar o tempo de início do escoamento superfi-
cial nesta condição. Observou-se que o início do escoamento 
superficial ocorreu aproximadamente 15 minutos após o início 
da chuva. Cinco horas após a primeira chuva, com a umidade 
do solo em 0,54 cm3/cm3 realizou-seu ma segunda chuva si-
mulada com a mesma intensidade (Figura7). Nesta condição, a 
umidade inicial encontrava-se acima dos valores de capacidade 
de campo (0,48 cm3/cm3). A chuva foi realizada durante 70 
minutos quando se observou que os valores do escoamento 
superficial haviam estabilizado. Na segunda chuva, o tempo de 
início do escoamento superficial foi reduzido para 5 minutos. 
Estes resultados são decorrentes do fato da chuva antecedente 
ter aumentado a umidade do solo e reduzido a taxa inicial de 
infiltração provocando dessa forma uma significativa redução 
no início do escoamento superficial. Observa-se na figura 7 
que o solo do local apresentou valores elevados de escoamento 
superficial e consequentemente reduzidos valores de infiltração 
de água. Considerando os valores finais o solo do local presenta 
uma taxa de infiltração de aproximadamente 6 mm/h. Este baixo 
valor pode estar relacionado à elevada densidade do solo (1,38 
g/cm3), com elevado teor de argila (acima de 50%) indicando 
se tratar de um solo compactado. A declividade do local (8,5%) 
também pode ter contribuído para as elevadas perdas de água 
por escoamento superficial. 

Figura 7 - Escoamento superficial observado, intensidade da 
precipitação e curva de escoamento superficial ajustada em 

função da duração da precipitação
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A utilização de simuladores de chuva em trabalhos de 
campo esbarra muitas vezes na dificuldade de transporte para 
locais distantes. No caso do simulador desenvolvido obteve-se 
um equipamento leve e desmontável que facilmente pode ser 
acondicionado e transportado em um veículo de passeio. A sua 
estrutura metálica pesa em torno de 50 kg. Incluindo o gerador 
de eletricidade, motobomba, calhas, reservatório de 70 litros e 
acessórios, o peso não ultrapassa os 100 kg. Em relação a operação 
do simulador de chuvas é necessário pelo menos três pessoas. 
Outro aspecto de extrema importância é o efeito negativo do 
vento na uniformidade de distribuição da precipitação. Dessa 
forma é recomendável a utilização de quebra-vento próximo 
ao simulador. Nesse caso utilizou-se uma lona de nylon de 3,0 
× 4,0 m mantida apoiada e esticada em uma estrutura de bam-
bu. É importante ressaltar que nos locais onde será utilizado 
o simulador de chuvas deve haver uma fonte de água de fácil 
acesso. Dessa forma é possível utilizar o simulador de chuvas 
nas mais diversas condições e locais. 

CONCLUSÕES

O simulador de chuvas apresentou um desempenho 
satisfatório e atende os critérios de validação estabelecidos 
na literatura, ou seja, CUC maior que 80%, uma relação entre 
energia cinética da chuva simulada versus chuva naturas maior 
que 75% e parcela útil maior que 0,5 m2.

O diâmetro médio de gota (D50 ) produzida pelo simu-
lador de chuvas foi de 2,3 mm e variou pouco em função das 
diferentes pressões utilizadas nos testes.

A utilização de uma válvula solenoide associada a um 
temporizador digital cíclico para o controle e a automação da 
passagem de água para o bico aspersor do simulador de chuvas 
mostrou-se eficiente e possibilitou a regulagem de diferentes 
intensidades da chuva.

O simulador de chuvas desenvolvido é de fácil constru-
ção, manutenção e operação. Ainda, de peso reduzido, desmon-
tável e de fácil transporte permitindo o seu uso em diferentes 
locais e para diferentes propósitos.
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RESUMO

Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da água e o uso de macroinvertebrados bentônicos como ferramenta auxiliar para a gestão de recursos 
hídricos tendo como área de estudo a Bacia do Rio Iguaçu. Ao longo do rio Iguaçu foram amostrados dezesseis pontos, contemplando sua nascente até a foz. 
A amostragem do sedimento foi realizada com uma draga de Petersen modificada, os organismos foram triados e fixados com álcool 70%. Os resultados 
evidenciaram uma baixa riqueza taxonômica (nove táxons), sendo os grupos Chironomidae e Oligochaeta os mais frequentes durante o monitoramento. De-
vido a baixa riqueza de táxons a partir de grandes grupos não foi possível fazer inferências em relação a qualidade da água. Por outro lado, a identificação 
dos gêneros de Chironomidae, corroborou com os resultados dos parâmetros abióticos da qualidade da água. Nos pontos poluídos foram observados somente 
os gêneros Chironomus e Polypedilum, contudo, uma melhora da qualidade da água foi observada ao longo do rio Iguaçu através da alteração dos gêneros de 
Chironomidae (por exemplo, Orthocladiinae) e o aumento de riqueza. A avaliação dos macroinvertebrados bentônicos permitiu verificar a variação temporal 
da qualidade da água, resultado que possui grande significado para a gestão de recursos hídricos, devido a periodicidade das amostragens e consequente falta 
de dados que expliquem variações não identificadas por amostragens pontuais.

Palavras Chave:  Biomonitoramento. Macroinvertebrados. Rio

ABSTRACT

The main goal of  this study is to evaluate water quality and the application of  benthic macroinvertebrates as tools to assist the management of  water 
resources in the Iguaçu River Basin. Sixteen points were sampled along the Iguaçu River (source to mouth). The sediment sampling was performed with a 
modified Petersen grab, the organisms were sorted and fixed with 70% alcohol. The results showed low species richness (nine taxa), and Chironomidae and 
Oligochaeta were the groups most frequently found during monitoring. Due to the lower number of   taxa from large groups it was not possible to infer the 
water quality. Moreover, identifying the level of  genera of  Chironomidae, corroborated the results of  the abiotic parameters of  water quality. At  the polluted 
points only genera Polypedilum and Chironomus were found, however  an improvement in water quality was observed along the Iguaçu River through changes 
in Chironomidae genera (eg Orthocladiinae) and the increase of  richness. The assessment of  benthic macroinvertebrates demonstrated the temporal variation 
of  water quality, a result which has great significance for the management of  water resources, because of  the frequency of  sampling and consequent lack of  
data explaining variations not identified by point sampling.

Keywords:   Biomonitoring. Macroinvertebrates. Rivers

Qualidade da água de um ambiente lótico sob impacto antropogênico e sua              
comunidade bentônica

Characteristics of  the organic matter in urban basins: a comparative study of  fluorescence and Uv-vis spec-
troscopy in river and lake
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INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado de unidades legislativas em 
muitos casos não ocorre com planejamento, de modo que esta 
expansão urbana desordenada contribui para a degradação do 
meio ambiente. Em relação as alterações da qualidade da água, 
os principais impactos são originados a partir da poluição por 
fontes pontuais e difusas que lançam vários poluentes que in-
teragem de maneira específica no meio ambiente. 

Antes a gestão de recursos hídricos limitava-se somente 
a matéria orgânica e nutrientes e, atualmente, a hormônios, 
fármacos em geral, hidrocarbonetos e metais pesados no meio 
ambiente. Substâncias estas que em sua maioria são recalcitran-
tes, com características de biomagnificação e bioacumulação, 
causando diversos impactos no ecossistema e na cadeia trófica.

A compreensão da complexidade das interações am-
bientais é possível apenas por meio de um olhar holístico, o 
qual considera as interações entre alterações físicas, químicas 
e a biota, sendo necessário contemplar além da fotografia, 
consagrada no monitoramento ambiental. Usualmente as redes 
de monitoramento da qualidade da água analisam parâmetros 
físico, químicos e hidráulicos como a vazão normalmente, não 
avaliando a integridade do ecossistema, isto é, a qualidade da 
água como resultado das interações ecológicas que ocorrem 
entre a biota e desta com o ambiente abiótico geram o estado 
ecológico da qualidade da água.

A legislação ambiental brasileira não considera o estado 
ecológico da água, ao contrário de alguns países como os Estados 
Unidos que em 1972 instituíram “Clean Water Act” e em países 
pertencentes a União Européia, que  estão implementando “The 
Water Framework Directive” proposto em 2000 com horizonte 
de execução para 2015.

A legislação brasileira faz menções ao meio ambiente na 
Constituição Federal de 1988 que deliberou no Capítulo 6, Art. 
225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado” (BRASIL, 2012a). Entretanto apenas a resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), N° 
357/2005 (BRASIL, 2012b) define os parâmetros de qualidade 
dos corpos aquáticos, as diretrizes ambientais para seu enqua-
dramento e inserem referências as questões ecológicas sem, no 
entanto, considerá-la como aspecto normativo.

A preocupação com a biota aquática é apenas prescrita 
para substâncias potencialmente tóxicas e interações entre estas 
de forma que “não poderão conferir às águas características 
capazes de causar efeitos letais ou alteração de comportamento, 
reprodução ou fisiologia da vida”.

Impondo que os critérios de avaliação para as classes 
e usos previstos devam ser realizados apenas por parâmetros 
físicos, químicos e bacteriológicos, não considerando indicadores 
biológicos, além de outros processos que ocorrem continuamente 
no meio ambiente como fluxo e balanço de energia, produtivi-
dade, estrutura e funções do ecossistema (LUZ; FERREIRA, 
2011), os quais estão envolvidos nos ciclos de nutrientes, con-
sumo e produção de matéria orgânica, degradação, assimilação 
de contaminantes e na consideração do corpo aquático como 
ser saudável.

A avaliação da integralidade do meio ambiente, em 
especial dos recursos hídricos considera além da regulação de 
concentrações, a presença e ausência de substâncias e propõe que 
o ambiente também seja analisado em termos dos organismos 
que estão ou deveriam estar presentes. Teoricamente qualquer 
organismo pode ser utilizado como bioindicador incluindo diver-
sos protocolos para avaliação de bactérias, fungos, protozoários 
(conhecido como sistema sapróbico), algas, macroinvertrados, 
macrófitas e peixes. A escolha do bioindicador será em função 
do objetivo do monitoramento ou do contaminante que se 
pretende avaliar. 

Um dos aspectos positivos do monitoramento biológico 
para a avaliação ambiental é que a resposta biológica fornece 
informações temporais sobre a qualidade da água, além da 
interação dos organismos com parâmetros físico-químicos. 
Outro aspecto importante que se deve considerar na análise 
biológica, é o fato de sua determinação ser mais econômica em 
comparação ao monitoramento tradicional. O monitoramento 
biológico pode ser realizado com foco em várias aplicações, 
para isso, entretanto é necessário amplo conhecimento da área 
de estudo, amostragens em diferentes rios para que haja repre-
sentatividade de um grande espectro quantitativo e qualitativo 
da água em relação aos organismos presentes. 

Dentre os vários indicadores biológicos existentes, os 
macroinvertebrados bentônicos são os mais utilizados devido 
ao fato de possuírem alta diversidade taxonômica, sendo repre-
sentados, principalmente por Arthtopoda (Insecta, Acarina e 
Crustacea), Mollusca (Gastropoda e Bivalvia) e Annelida (Oli-
gochaeta e Hirudinea). Algumas espécies de macroinvertebrados 
bentônicos possuem maior sensibilidade a perturbações enquanto 
outros são mais tolerantes. Além de a fauna bentônica possuir 
papel importante na dinâmica de nutrientes e na transformação 
da matéria orgânica tanto de ambientes lênticos como lóticos, 
promover o biorrevolvimento do sedimento superficial liberando 
assim nutrientes para a coluna d’água e aeração do sedimento 
(REZENDE; GONÇALVES; PETRUCIO, 2010).

Os principais aspetos que influenciam a distribuição de 
macroinvertebrados bentônicos são as características físicas e 
químicas da água (concentração de matéria orgânica, nutrientes), 
tipo de substrato e características hidrológicas (ARTHINGTON 
et al.,  2010; BRACCIA; VOSHELL-JR, 2006; BUSS et al., 2004; 
BUSS et al., 2002; DORNFELD; ESPINDOLA; LEITE, 2005; 
NIYOGI et al., 2007; RHEA et al., 2006; SILVEIRA et al., 2006; ).

A escolha de macroinvertebrados bentônicos em moni-
toramentos biológicos deve-se por serem: amplamente distribu-
ídos, abundantes e de fácil coleta; possuem mobilidade restrita 
ou são sedentários; caracterizam a água em escalas temporais; 
permitem a avaliação de processos de bioacumulação e biomag-
nificação por participarem da cadeia de detritos (HARE, 1992; 
HARE; CAMPBELL, 1992, LYNCH; POPP; JACOBI, 1988; 
MYSLINSKI; GINSBURG, 1977; ROSENBERG; WIENS, 
1976; YSEBAERT et al., 2003).

No biomonitoramento de macroinvertebrados bentôni-
cos alterações na estrutura das comunidades bentônicas ocasio-
nadas por poluição provoca redução de diversidade de espécies 
em relação a áreas de referência e aumento da abundância de 
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espécies tolerantes a poluição (HEPP; SANTOS, 2009). Além 
da presença de metais (DOMINGUES et al., 2007), e matéria 
orgânica (ARTHINGTON et al., 2010), outros compostos 
também podem afetar a fauna aquática como os contaminantes 
emergentes: antiinflamatórios não esteriodais, drogas hipole-
pemiantes, antibióticos, hormônios sexuais femininos (HSFs), 
antiepiléticos, bloqueadores beta, antidepressivos, antineoplásicos 
e meios de contraste para raio-x (SANTOS et al., 2010).

Para a gestão de recursos hídricos é interessante que o 
biomonitoramento seja aplicado de modo a avaliar a comunidade 
presente, para que os organismos coletados possam inferir o 
comprometimento da qualidade da água e dessa forma a partir 
de observações avaliar relações com interferentes, sendo que 
os macroinvertebrados bentônicos devido a sua mobilidade 
restrita ou sedentária permitem inferir a qualidade da água em 
estações de monitoramento.

De acordo com Josefsson e Baaner (2011), a possibi-
lidade de avaliar os ecossistemas de acordo com parâmetros 
biológicos como “elementos de qualidade”, e sua presença ou 
ausência, pode ser importante para os gestores, mas por infor-
mações de condensação em um dos parâmetros, a capacidade 
para diagnosticar sintomas ecológicos é perdida. Dessa forma, 
nenhuma informação real de diagnóstico é fornecida pelo fato 
de que algumas espécies serem raras ou ausentes em um local 
potencialmente afetado, em comparação com um local de refe-
rência, pois as respostas biológicas reagem de forma única em 
cada ambiente, sendo necessário avaliar os efeitos individuais 
ou sinérgicos que ocorrem na área de interesse. 

Deve ser considerado que o biomonitoramento neste 
contexto busca além de fornecer dados, auxiliar na construção 
de ferramentas para a melhoria da qualidade ambiental, sendo 
que a qualidade ambiental deve considerar que no caso das 
comunidades biológicas, o objetivo não deve ser de retornar 
as condições de referência, mas sim, reabilitar a capacidade de 
um ambiente perturbado aproximar-se da trajetória anterior 
(HARRIS et al., 2006), isto é próximo de seu estado original.

No Brasil foram realizados alguns estudos importantes 
sobre a aplicação de macroinvertebrados bentônicos. Moreno 
et al. (2009) desenvolveram uma metodologia para o uso de 
indicadores biológicos, baseando-se na hipótese que o gradiente 
de poluição altera a estrutura e a composição da comunidade 
de macroinvertebrados bentônicos por meio de um índice 
multimétrico. Porém para elaboração e aplicação de índices 
como este é necessário que existam redes de monitoramento 
contínuo de qualidade e quantidade da água, as quais são poucas, 
praticamente não há monitoramento do sedimento e tão pouco 
biológico, exceto o realizado pela Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB). 

Outro estudo importante realizado no Brasil que apre-
sentou caráter vanguardista é o Projeto Manuelzão, realizado pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o qual desde 
1997 busca melhorias nas condições ambientais na Bacia do Rio 
das Velhas e atua em diversas frentes como geoprocessamento 
e recuperação de matas ciliares e biomonitoramento, possuindo 
como um dos principais objetivos consolidar a “volta do peixe” 
e atingir níveis de qualidade de águas Classe 2 de acordo com o 
CONAMA 357/05 no trecho presente em região metropolitana 

(FERREITA et al., 2012). 
Uma das dificuldades encontradas na recuperação de rios 

é fato de muitos situarem-se em áreas densamente povoadas e as 
alterações de qualidade da água são localizadas próximos de suas 
nascentes, o que faz com que o rio perca sua fauna original e o 
gradiente para avaliação é invertido, isto é, de degradado a limpo.

Considerando estes aspectos, este trabalho teve como 
objetivo avaliar a aplicabilidade do uso de macroinvertebra-
dos bentônicos como ferramenta complementar na gestão 
dos recursos hídricos com foco na avaliação da qualidade da 
água, tendo como área de estudo a Bacia do rio Iguaçu, a qual 
apresenta características de ambientes com diferentes níveis 
de comprometimento da qualidade da água e impactos a partir 
de sua nascente.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

O rio Iguaçu é o maior rio do estado do Paraná, a Bacia 
do rio Iguaçu devido ao seu tamanho foi dividida em 3 sub-bacias 
(Alto Iguaçu, Médio Iguaçu e Baixo Iguaçu). O rio Iguaçu corre 
em sentido leste a oeste, tendo sua nascente localizada próximo 
ao município de Curitiba e sua foz na cidade de Foz do Iguaçu, 
é formado pelo encontro dos rios Iraí e Atuba. Percorre cerca 
de 1.100 km com alguns trechos demarcando a divisa entre os 
estados de Santa Catarina e Paraná. Ao longo de seu percurso 
possui um desnível de 800 m e com uma considerável área de 
drenagem em torno de 70.800 km2 no território nacional e cerca 
de 1.837 km2 na Província de Missiones, Argentina. Cinco re-
servatórios de produção hidrelétrica estão localizados neste rio. 

No rio Iguaçu foram monitorados dezesseis estações 
de amostragem. A localização geográfica, e o mapa com a lo-
calização espacial dos pontos amostrados estão apresentados 
na tabela 1 e figura 1. Neste estudo, o rio foi amostrado desde 
sua nascente até próximo de sua foz no rio Paraná. Conforme 
apresentado na figura 1, a Bacia do Alto Iguaçu encontra-se 
inserida na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), região 
com pequeno desnível do rio e grande sinuosidade, com uma 
área de drenagem de aproximadamente 3.000 km² (até a seção 
fluviométrica da Estação Balsa Nova, localizado no município 
de Balsa Nova).

A população total da bacia do Alto Iguaçu é de apro-
ximadamente três milhões de habitantes, da qual 92% caracte-
riza-se como população urbana. A RMC está passando por um 
processo de ocupação irregular de várzeas e áreas de mananciais, 
em especial na margem direita do Rio Iguaçu, ocasionando 
problemas acerca dos sistemas de abastecimento de água, do 
tratamento de esgotos sanitários e dos sistemas de drenagem 
urbana, os quais não acompanham o crescimento das cidades. 

Tanto a bacia do Iguaçu Médio como o Baixo apresentam 
menor impacto de fontes pontuais, embora nestas duas sub-bacias 
o impacto difuso seja predominante, devido as características 
agrícolas da economia dos municípios localizados nesta área.



421

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 418 - 429

 

Tabela 1 – Localização geográfica dos pontos amostrados no rio Iguaçu 
 

PONTO COORDENADA (UTM SAD 69) LOCAL 
IG-1 O 49º 11’ 25.1” S 25º 29’ 3.3” BR 277 
IG-2 O 49º 13’ 7.9” S 25º 31’ 41.7” Parque Naútico 
IG-3 O 49º 15’ 41.6” S 25º 35’ 57.1” Ponte Umbarazinho 
IG-4 O 49º 18’ 55.9” S 25º 37’ 22.1” BR 116, Fazenda Rio Grande 
IG-5 O 49º 24’ 48.8” S 25º 35’ 54.3” Parque das Pontes, Araucária 
IG-6 O 49º 30’ 47.8” S 25º 35’ 59.7” Guajuvira 
IG-7 O 49º 37’ 52.7” S 25º 35’ 15.1” Balsa Nova 
IG-8 O 49º 53’ 20.0” S 25º 32’ 59.4” Porto Amazonas 
IG-9 O 50º 23’ 42.3” S 25º 52’ 52.7” São Mateus do Sul 
IG-10 O 51º 4’ 47.8” S 26º 9’ 32.0” União da Vitória (ETA) 
IG-11 O 51º 2’ 53.9” S 26º 14’ 27.6” União da Vitória (Centro) 
IG-12 O 51º 6’ 31.8” S 26º 14’ 58.2” União da Vitória (ETE) 
IG-13 O 51º 13’ 42.1” S 26º 9’ 32.0” Porto Vitória 
IG-14 O 52º 37’ 20.4” S 25º 38’ 29.5”  
IG-15 O 53º 34’ 32.9” S 25º 33’ 47.9” Ponte BR 163 
IG-16 O 54º 27’ 21.7” S 25º 39’ 10.1” PNI – Macuco Safari 

Legenda: ETE (estação de tratamento de esgoto), ETA (estação de tratamento de água), PNI (Parque Nacional do Iguaçu) 
 

 
 

Tabela 2 – Número absoluto de macroinvertebrados bentônicos identificados no Rio Iguaçu 
 

Pontos Táxons 
Chironomidae Oligochaeta Nematode Hydrachnidae Bivalve Haparticoida Cyclopoida Coleoptera Ceratopogonidae 

IG-1 2 64 17 19      
IG-2 10 21 16 6      
IG-3 3 1 10 2      
IG-4 1 82  3      
IG-5 1 112 2 1      
IG-6 6 36  6      
IG-7 2 32    6 5   
IG-8 136 0 27       
IG-9 16 22        
IG-10  45        
IG-11 2 12        
IG-12 2 20        
IG-13 4         
IG-14  1   10     
IG-15 81 16   9     
IG-16 277 5   4   1 7 
Total 543 469 41 37 23 6 5 1 7 
 

Tabela 1 – Localização geográfica dos pontos amostrados no rio Iguaçu

Legenda: ETE (estação de tratamento de esgoto), ETA (estação de tratamento de água), PNI (Parque Nacional do Iguaçu)

Figura 1 – Bacia do Alto Iguaçu, com localização dos pontos de monitoramento
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METODOLOGIA

Foram realizadas 4 coletas de amostras de água e se-
dimento (julho e novembro de 2012 e fevereiro e setembro de 
2013). O monitoramento da fauna bentônica foi realizado pela 
coleta de amostras em triplicata com o auxilio de uma draga 
de Petersen modificada (0,0180m2). As amostras de sedimento 
foram pré-triadas pela lavagem do sedimento em um jogo 
de peneiras (com abertura de malha de 2,0, 1,0 e 0,2 mm). O 
material retido na abertura de 0,2 mm foi acondicionado em 
frascos e preservados com álcool 70% para posterior triagem 
dos organismos sob microscópio estereoscópico, e identificação 
ao nível de gênero para a família Chironomidae de acordo com 
a chave de identificação elaborada por Trivinho-Strixino (2011). 
A identificação ao nível de gênero foi adotada por ser possível 
inferir características em relação à qualidade da água, sendo que 
a identificação ao nível de morfo-espécie é dificultosa devido 
a muitos organismos não estarem descritos e de acordo com 
Milosevic et al. (2014), a identificação do gênero não produz 
perda de informação em relação a morfo-espécie.

Nas amostras da água foram medidos parâmetros in 
situ (oxigênio dissolvido, pH, condutividade, sólidos totais dis-
solvidos) com a sonda multiparamétrica marca Hanna (modelo 
HI 9828). Os demais parâmetros foram analisados de acordo 
com as metodologias propostas pelo Standard Methods for the 
examination of  Water and Wastewater (APHA, 1998), exceto 
o carbono orgânico total que foi determinado pelo método de 
combustão da matéria orgânica no equipamento HiperTOC, de 
acordo com metodologia proposta pelo fabricante (THERMO 
ELECTRON CORPORATION, 2005). Os dados de vazão 
foram obtidos por meio de estações monitoradas pela Copel, 
Instituto das Águas do Paraná e Agência Nacional de Águas.

A avaliação da influência dos parâmetros analisados 
sobre os gêneros de Chironomidae foi realizada pela técnica de 
regressão linear múltipla (RLM), com o objetivo de identificar 
qual o parâmetro (físico, químico ou hidráulico) tem maior 

correlação com os gêneros identificados, isto é, maior influência 
sobre o estabelecimento do organismo no ponto amostrado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fauna bentônica

Durante o período do monitoramento foram coletados 
1132 organismos distribuídos em nove grupos taxonômicos. Chi-
ronomidae e Oligochaeta foram os grupos mais representativos 
em abundância (Tabela 2). Entre os pontos IG-1 a IG-8 foram 
registrados maior riqueza de táxons, no entanto, foram encon-
trados táxons resistentes e relacionados com contaminação de 
esgoto como Nematoda (SILVA, 2009), além de Hydrachnidae.

A baixa riqueza de táxons de macroinvertebrados ben-
tônicos no rio Iguaçu pode ser devido ao gradiente de poluição 
do rio, que possui comprometimento de sua qualidade desde 
sua nascente colaborando para que organismos resistentes se 
estabeleçam com sucesso, mesmo próximo de sua foz não 
houve ocorrência de táxons sensíveis a poluição da água, este 
fato provavelmente está relacionada à hidrodinâmica do rio, 
por exemplo, vazão, velocidade de corrente, além de maior 
profundidade e largura.

Os resultados do presente estudo evidenciaram que os 
macroinvertebrados identificados em escala taxonômica ao nível 
de grandes grupos não foram suficientes para serem utilizados 
como indicadores de qualidade da água, ao contrário dos estudos 
realizados por Buss et al. (2002), Hepp e Santos (2009) e Mophin
-Kani e Murugesan (2014), os quais utilizaram grandes grupos 
para inferir características de qualidade da água. Neste sentido, 
faz-se necessário a identificação em nível taxonômico inferior, 
como gênero ou espécie quando possível, principalmente, os 
táxons com ampla distribuição entre os pontos de amostragem 
e que possuem organismos com diferentes níveis de tolerância 
a alterações na qualidade da água. 
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IG-6 O 49º 30’ 47.8” S 25º 35’ 59.7” Guajuvira 
IG-7 O 49º 37’ 52.7” S 25º 35’ 15.1” Balsa Nova 
IG-8 O 49º 53’ 20.0” S 25º 32’ 59.4” Porto Amazonas 
IG-9 O 50º 23’ 42.3” S 25º 52’ 52.7” São Mateus do Sul 
IG-10 O 51º 4’ 47.8” S 26º 9’ 32.0” União da Vitória (ETA) 
IG-11 O 51º 2’ 53.9” S 26º 14’ 27.6” União da Vitória (Centro) 
IG-12 O 51º 6’ 31.8” S 26º 14’ 58.2” União da Vitória (ETE) 
IG-13 O 51º 13’ 42.1” S 26º 9’ 32.0” Porto Vitória 
IG-14 O 52º 37’ 20.4” S 25º 38’ 29.5”  
IG-15 O 53º 34’ 32.9” S 25º 33’ 47.9” Ponte BR 163 
IG-16 O 54º 27’ 21.7” S 25º 39’ 10.1” PNI – Macuco Safari 

Legenda: ETE (estação de tratamento de esgoto), ETA (estação de tratamento de água), PNI (Parque Nacional do Iguaçu) 
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Tabela 3 – Densidade (ind/m2) de gêneros de Chironomidae ao longo do rio Iguaçu  
 

Ponto Família Gênero Número Densidade 

IG-1 Chironominae Chironomus 2 37,0 

IG-2 Chironominae Chironomus 10 185,2 

IG-3 Chironominae 
Chironomus 2 37,0 

Polypedilum 1 18,5 

IG-4 Chironominae Chironomus 1 18,5 

IG-5 Chironominae Polypedilum 1 18,5 

IG-6 Chironominae Polypedilum 6 111,1 

IG-7 Chironominae Polypedilum 2 37,0 

IG-8 
Chironominae 

Polypedilum 128 2370,4 

Chironomus 1 18,5 

Orthocladiinae Thienemanniella 7 129,6 

IG-9 
 

Chironominae 

Axarus 1 18,5 

Chironomus 6 111,1 

Polypedilum 2 37,0 

Tanypodinae Monopelia 1 18,5 

Orthocladiinae Cricotopus 1 18,5 

IG-10     

IG-11 Chironominae 
Chironomus 1 18,5 

Oukuriella 1 18,5 

IG-12 Chironominae Polypedilum 2 37,0 

IG-13 Chironominae Polypedilum 4 74,1 

IG-14     

IG-15 

Chironominae 

Polypedilum 60 1111,1 

Pelomus 1 18,5 

Tanytarsus 1 18,5 

Fissimentum 3 55,6 

Caladomyia 10 18,51 

Complexo 
Harnischia 

Cladopelma 3 55,6 

Cryptochironomus 2 37,0 

Tanypodinae Larsia 1 18,5 

IG-16 

Chironominae 

Fissimentum 4 74,0 

Polypedilum 246 4555,5 

Caladomyia 7 129,6 

Pseudochirnomus 2 37,0 

Tanytarsus 1 18,5 
Complexo 
Harnischia Crypotochironomus 2 37,0 

Tanypodinae 

Djalmabatista 12 222,2 

Larsia 1 18,5 

Monopelopia 1 18,5 

Orthocladiinae 
Lopescardius 1 18,5 

Corynoneura 1 18,5 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Densidade (ind/m2) de gêneros de Chironomidae ao longo do rio Iguaçu
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A família Chironomidae e Oligochaeta foram os orga-
nismos mais frequentes no rio Iguaçu (Tabela 2). Chironomidae 
pertence à Ordem Diptera e subordem Nematocera. Trata-se 
de uma família de mosquitos que coloniza ambientes aquáticos 
continentais. Aliado a Oligochaeta são os macroinvertebrados 
bentônicos mais utilizados como bioindicadores, devido a sua 
elevada riqueza e abundância. Sua escolha deve-se principalmente 
por sua ampla distribuição ocupando todos os tipos de ambientes 
aquáticos (HARRISON, 2002; PORINCHU; MACDONALD, 
2003), e também pelo fato de tolerarem grande variação na 
qualidade da água, sendo muito utilizado em biomonitoramento 
(ADRIAENSSENS et al., 2004; BHATTACHARYAY et al., 2006; 
JANSSENS DE BISTHOVEN; GERHARDT,  2003; JANSSENS 
DE BISTHOVEN; GERHARDT; SOARES, 2005, LUOTO, 
2011; MOUSAVI; PRIMICERIO; AMUNDSEN,  2003; ).

Alterações na estrutura da comunidade de Chironomi-
dae podem indicar introdução de efluentes industriais, esgotos 
domésticos e degradação do ecossistema aquático (LUOTO, 
2011). Pesquisadores observaram relações entre contaminação 
ambiental e presença de táxons de Chironomidae. Mousavi, 
Primicerio e Amundsen (2003), avaliaram a estrutura e diversi-
dade da comunidade ao longo de um gradiente de contaminação 
por metais pesados. Adriaenssens et al. (2004), verificaram que 
há gêneros que são sensíveis a alterações na qualidade da água 
podendo ser divididos em três classes que incluem: indicadores 
de boa qualidade da água, indicadores de água enriquecida com 
nutrientes e enriquecida com matéria orgânica. 

Esta família também foi foco de estudo em áreas 
contaminadas por ácido arsênico e contaminação pela água 
de drenagem de mineração (JANSSENS DE BISTHOVEN; 
GERHARDT; SOARES, 2005). Também foram observadas alte-
rações morfológicas nos Chironomidae devido a contaminações 
no ambiente (MAC DONALD; TAYLOR, 2006; NAZAROVA 
et al., 2004; OCHIENG; DE RUYTER VAN STEVENINCK; 
WANDA,  2008). A tabela 3 apresenta a densidade e os gêneros 
de Chironomidae identificados. É possível observar que avaliando 
a família Chironomidae ao nível de gênero houve variação entre 
os pontos amostrados, a variação ocorreu principalmente entre 
o número de gêneros observados em cada ponto, apesar de nos 
pontos IG-10 e IG-14 não houve a sua ocorrência, também 
ocorreu variação de densidade entre gêneros e pontos.

Os gêneros Chironomus e Polypedilum foram registrados 
nos pontos IG-1 a IG-7, alternando-se ou sendo encontra-
dos mesmo ponto, ambos os gêneros são característicos de 
ambientes ricos em matéria orgânica e baixa concentração de 
oxigênio dissolvido (CALLISTO; MORETTI; GOULART, 
2001; DORNFELD; ESPINDOLA; LEITE, 2005), apesar 
das condições favoráveis para uma colonização com sucesso 
devido a disponibilidade de alimento, foram observados baixas 
densidades. Estes organismos possuem hemoglobina, o que faz 
com que armazenem maior quantidade de oxigênio possibili-
tando habitarem ambientes com anoxia ou baixa concentração 
de oxigênio dissolvido. Este trecho do rio Iguaçu encontra-se 
inserido na RMC e tem como principal fator de degradação da 
qualidade da água a introdução de esgotos domésticos in natura 
(KNAPIK; FERNANDES; AZEVEDO, 2011). 

A partir do IG-8 gradualmente foi registrado maior 

número de gêneros de Chironomidae, o que indica que a quali-
dade da água também apresentou melhora. No ponto IG-8, além 
da presença de Chironomus e Polypedilum, também foi observado 
Thienemanniella (subfamília Orthocladiinae), considerada sensível 
a depleção de oxigênio dissolvido. Sua presença foi observada 
em novembro de 2012 onde a concentração de OD foi de 6,07 
mg/L. Apesar de ser observado um táxon sensível, a densidade 
do Polypedilum foi muito superior, 2370,4 ind/m2, ao contrário 
dos outros gêneros, 18,5 para Chironomus e 129,6 ind/m2 para 
Thienemanniella, um indicativo da presença de matéria orgânica 
embora em concentrações menores.

Cricotopus foi registrado no ponto IG-9, este gênero é 
normalmente associado a riachos de altitude e com boa qualidade 
da água. A influência da introdução de esgotos a partir de uma 
estação de tratamento de esgotos e do município de Porto Vitória 
foi observada sobre a comunidade bentônica, nos pontos IG-12 
e IG-13, onde foi observado somente o gênero Polypedilum. Nos 
pontos IG-15 e IG-16 foi observada elevada riqueza de táxons, 
nestes pontos o rio possui boa qualidade da água e parte de seu 
percurso está inserido no Parque Nacional do Iguaçu. 

O IG-15 apresentou 8 táxons diferentes, como ocorreu 
no IG-8, o gênero Polypedilum teve a maior densidade (1111,1 
ind/m2). No ponto IG-16 a diversidade de táxons foi maior 
do que no IG-15, total de 12 táxons, sendo que a densidade 
de Polypedilum apresentou o maior valor entre todos os pontos 
monitorados, 4555,5 ind/m2. Embora as densidades de Polype-
dilum tenham sido elevadas deve ser destacado que sua presença 
é um indicador de contaminação por matéria orgânica quando 
a presença deste gênero é restrita ou em conjunto com outro 
organismo tolerante. Quando encontra-se com vários outros 
gêneros de Chironomidae, incluindo táxons sensíveis, elevadas 
densidades podem ser observadas por ser um organismo cos-
mopolita, colonizando qualquer tipo de ambiente com sucesso. 

Os resultados dos gêneros de Chironomidae diferencia-
ram entre um ambiente com integridade ecológica em relação 
aos trechos onde há ocupação urbana ou agrícola. Resultados 
semelhantes foram encontrados por Kafle et al. (2013), Luoto 
(2011) e Odume e Mueller (2011). Em relação aos resultados de 
vazão (Tabela 4), a maior riqueza de Chironomidae foi registrada 
nos pontos onde houve maior variação da vazão e melhor qua-
lidade da água. O escoamento superficial pode carrear galhos, 
folhas e matéria orgânica, disponibilizando a criação e novos 
habitats para colonização por meio da introdução de material 
alóctone (CALLISTO; MORETTI; GOULART, 2001). A partir 
do ponto IG-10 o rio Iguaçu apresenta um grande aumento 
em sua vazão devido a entrada de muitos afluentes como o rio 
Negrinho, rio da Várzea e rio Potinga.

QUALIDADE DA ÁGUA

Na tabela 4 constam os valores médios e desvio padrão 
dos parâmetros quantificados. De acordo com os resultados foi 
possível distinguir duas tendências em relação a qualidade da 
água assim como ocorreu com a fauna bentônica em relação ao 
gêneros de Chironomidae, a primeira de ambiente impactado 
na RMC, e a segunda a partir do IG-9 a melhora da qualidade 
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da água em função do uso e ocupação do solo (predominância 
de atividade agrícola e centros urbanos pequenos).

As concentrações de sólidos totais dissolvidos (STD) 
acompanharam o gradiente de poluição do rio, sendo que nos 
pontos IG-1 a IG-8 foi observada elevadas concentrações 
(230,00 a 111,00 mg/L, valores máximos). A partir do IG-9 o 
rio apresentou valores inferiores (70,00 mg/L). Os valores de 
condutividade, parâmetro que pode indicar a contaminação por 
esgotos domésticos apresentaram tendência similar ao de STD. 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece valores máximos e 
mínimos de pH entre 6,0 a 9,0 para ambientes lóticos Classe 2. 
No rio Iguaçu todos os valores estiveram dentro desses limites. 

Os resultados das concentrações de oxigênio dissolvido 
indicaram o real o impacto na qualidade da água causado pela 
introdução de esgotos in natura ou da baixa cobertura de rede 
de esgoto e estações de tratamento. Entre os pontos IG-1 a 
IG-7 as concentrações permaneceram inferiores a 5 mg/L, o 
qual é o limite inferior para rio de classe 2, de acordo com a 

Tabela 4 – Caracterização física e quuímica da água do rio Iguaçu e vazões medidas (média ± desvio padrão) 
 

Pontos STD 
(mg/L) 

Condutividade 
(µs/cm2) pH OD  

(mg/L) 

Nitrogênio 
Amoniacal 

(mg/L) 

Nitrato  
(mg/L) 

Ortofosfato 
(mg/L) 

PT 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

Vazão 
(m3/s) n* 

IG-1 
169,50 

± 
54,36 

252,15 
± 

166,55 

6,93 
± 

0,13 

3,34 
± 

1,33 

11,59 
± 

4,58 

1,57 
± 

1,49 

0,41 
± 

0,27 

0,84 
± 

0,94 

15,99 
± 

11,02 

6,74 
± 

4,21 
4 

IG-2 
206,25 

± 
43,44 

285,43 
± 

181,55 

7,50 
± 

0,83 

0,80 
± 

1,51 

14,41 
± 

578 

2,29 
± 

3,44 

0,54 
± 

0,31 

0,90 
± 

0,57 

19,61 
± 

14,06 
- 4 

IG-3 
124,00 

± 
69,72 

216,00 
± 

113,25 

7,73 
± 

0,29 

1,30 
± 

0,37 

8,62 
± 

5,24 

1,00 
± 

1,06 

0,53 
± 

0,34 

0,64 
± 

0,44 

14,40 
± 

8,29 

20,16 
± 

11,01 
4 

IG-4 
1111,75 

± 
69,72 

192,50 
± 

108,76 

7,52 
± 

0,68 

1,00 
± 

0,77 

8,18 
± 

6,82 

0,75 
± 

0,78 

0,51 
± 

0,34 

0,42 
± 

0,24 

12,86 
± 

5,42 
- 4 

IG-5 
124,50 

± 
70,50 

217,50 
± 

117,56 

7,42 
± 

0,29 

0,79 
± 

1,19 

8,49 
± 

5,42 

0,92 
± 

0,82 

0,43 
± 

0,26 

0,44 
± 

0,37 

12,85 
± 

4,54 

 
4 

IG-6 
119,25 

± 
58,66 

189,00 
± 

109,12 

7,21 
± 

0,24 

0,73 
± 

1,00 

5,51 
± 

4,70 

0,88 
± 

0,99 

0,59 
± 

0,60 

0,67 
± 

0,81 

12,04 
± 

4,55 

61,45 
± 

34,75 
4 

IG-7 
103,00 

± 
45,88 

184,00 
± 

85,25 

7,43 
± 

0,29 

1,80 
± 

1,83 

4,97 
± 

2,71 

0,83 
± 

0,58 

0,30 
± 

0,21 

0,36 
± 

0,33 

11,89 
± 

3,85 

68,73 
± 

32,24 
4 

IG-8 
71,50 

± 
31,08 

132,50 
± 

64,40 

8,00 
± 

0,27 

6,84 
± 

1,01 

2,45 
± 

1,45 

3,14 
± 

3,15 

0,17 
± 

0,09 

0,18 
± 

0,05 

7,81 
± 

2,08 

73,61 
± 

26,76 
4 

IG-9 
42,00 

± 
19,11 

76,25 
± 

36,84 

7,60 
± 

0,58 

5,41 
± 

1,84 

0,29 
± 

0,19 

2,07 
± 

0,91 

0,07 
± 

0,05 

0,17 
± 

0,12 

5,51 
± 

1,81 

128,25 
± 

64,81 
4 

IG-10 
15,33 

± 
7,64 

29,00 
± 

17,06 

7,87 
± 

0,70 

6,72 
± 

2,28 

0,10 
± 

0,06 

1,27 
± 

0,63 

0,06 
± 

0,05 

0,16 
± 

0,07 

4,59 
± 

2,65 

684,05 
± 

370,12 
4 

IG-11 
13,00 

± 
9,90 

27,33 
± 

16,26 

7,72 
± 

0,51 

6,43 
± 

1,63 

0,16 
± 

0,08 

1,32 
± 

0,63 

0,05 
± 

0,04 

0,16 
± 

0,14 

13,99 
± 

10,65 

684,05 
± 

370,12 
4 

IG-12 
16,00 

± 
8,89 

30,33 
± 

18,72 

7,84 
± 

1,36 

6,92 
± 

1,68 

0,16 
± 

0,09 

1,32 
± 

0,60 

0,05 
± 

0,04 

0,17 
± 

0,18 

5,93 
± 

2,73 

684,05 
± 

370,12 
4 

IG-13 
13,20 

± 
13,24 

27,67 
± 

22,74 

7,90 
± 

1,03 

6,20 
± 

1,59 

0,11 
± 

0,05 

1,17 
± 

0,54 

0,07 
± 

0,06 

0,13 
± 

0,10 

7,70 
± 

6,57 

833,28 
± 

535,52 
3 

IG-14 
5,00 
± 

3,61 

9,67 
± 

7,64 

7,21 
± 

0,17 

6,13 
± 

4,10 

0,02 
± 

0,04 

0,57 
± 

0,47 

0,00 
± 

0,01 

0,10 
± 

0,07 

5,39 
± 

2,91 
- 3 

IG-15 
5,33 
± 

3,06 

10,33 
± 

7,02 

7,48 
± 

0,21 

6,51 
± 

1,35 

0,03 
± 

0,05 

0,59 
± 

0,49 

0,00 
± 

0,00 

0,22 
± 

0,30 

5,23 
± 

3,93 
- 3 

IG-16 
5,33 
± 

4,04 

10,33 
± 

7,64 

8,18 
± 

0,94 

9,15 
± 

0,88 

0,04 
± 

0,07 

0,64 
± 

0,65 

0,00 
± 

0,00 

0,19 
± 

0,202 

3,15 
± 

2,54 

2847,09 
± 

305,07 
3 

*Número de coletas realizadas 
 

Tabela 4 – Caracterização física e química da água do rio Iguaçu e vazões medidas (média ± desvio padrão)
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resolução 357/2005. O ponto IG-8, localizado no município 
de Porto Amazonas, apresentou o ponto do início da melhora 
da qualidade da água em relação à concentração de oxigênio 
dissolvido (8,31 mg/L, valor máximo), principalmente, devido 
à capacidade de autodepuração do rio no seu percurso, aumento 
da vazão e diminuição da contribuição por lançamentos pontuais.

Além da baixa concentração de OD, também entre os 
pontos IG-1 a IG-7 as concentrações de nitrogênio amoniacal 
foram elevadas (18,45 mg/L a 8,02, valores máximos) e de nitrato 
baixas (3,76 a 1,68 mg/L, valores máximos) respectivamente, 
evidenciando a introdução de esgotos domésticos. Entre os 
pontos IG-1 e IG-8 foram encontrados valores elevados da 
concentração de ortofosfato (0,81 mg/L a 0,29 mg/L, valores 
máximos) em comparação aos pontos a montante do IG-9 
(0,13mg/L). As concentrações de fósforo total (PT) foram 
igualmente elevadas principalmente nos pontos presentes na 
RMC (1,93 a 0,74 mg/L, valores máximos), concentrações 
superiores a 0,1 mg/L estabelecido pelo CONAMA 357/05. 

As concentrações das formas dissolvidas de carbono 
contemplam a matéria orgânica dissolvida em todos os estados 
de oxidação. Em rios poluídos os valores das concentrações de 
COD podem ser elevados, em parte o aumento da concentração 
desta forma de carbono esta relacionada com a introdução de 
matéria orgânica por esgotos domésticos lançados in natura. Os 
valores observados entre os pontos IG-1 a IG8 foram elevados 
(28,20 a 14,77 mg/L, valores máximos) corroborando com 
os resultados dos demais parâmetros, somente no ponto IG-
11 houve aumento da concentração, provavelmente devido a 
lançamentos de esgotos domésticos sem tratamento, no ponto 
IG-12 encontra-se uma estação de tratamento de esgoto. 

A RLM indicou que os gêneros de Chironomidae Chi-
ronomus, Axarus, Oukuriella, Cladopelma, Monopelopia e Pelomus não 
apresentaram relação com os parâmetros analisados. Entretanto, 
os gêneros Polypedilum, Thienemaniella, Larsia, Tanytarsus, Fissi-
mentum, Caladomya, Pseudochironomus, Corynoneura, Djalmabatista e 
Lopescardius (Tabela 5) apresentaram. De acordo com a RLM o 
gênero Polypedilum foi relacionado positivamente com a conduti-
vidade, nitrato e vazão, apresentando sua afinidade com a matéria 
orgânica. Thienemanniella relacionou-se com positivamente com 
condutividade, oxigênio dissolvido e nitrato e negativamente 
com sólidos totais dissolvidos, gênero sensível a ambientes 
impactados e exigente em relação a concentração de oxigênio 
dissolvido. Os demais gêneros relacionaram-se positivamente 
com a vazão, a vazão mostrou-se como uma importante vari-
ável, é responsável pelo estabelecimento da comunidade e por 

criação de novos hábitats e segundo Arthington et al. (2010), 
as variáveis físico-químicas não surgem da vazão da água, mas 
sim são influenciadas por ela. 

CONCLUSÕES

Os dados de qualidade da água indicaram que entre 
os pontos IG-1 a IG-8, o rio Iguaçu apresentou degradação na 
sua qualidade devido ao lançamento de esgotos pela RMC. Os 
dados de macroinvertebrados bentônicos em nível de grupos não 
possibilitaram observar mudanças na estrutura da comunidade 
suficientes para inferir características qualitativas referentes a 
qualidade da água, somente os táxons Nematode e Hydrachnidae 
foram restritos entre os pontos pertencentes a RMC.

Por outro lado, a avaliação das larvas de Chironomidae 
ao nível de gênero foi interessante e relevante para a gestão de 
recursos hídricos. Entre os pontos IG-1 e IG-7 foram registrado 
somente os gêneros Chironomus e Polypedilum, os quais são orga-
nismos resistentes e capazes de colonizar ambientes ricos em 
matéria orgânica e baixa concentração de oxigênio dissolvido, 
portanto, são os gêneros registrados mais sensíveis para indicar 
esta forma de alteração de qualidade. 

A partir do ponto IG-8 foi registrado gradualmente 
maior riqueza de gêneros, inclusive alguns táxons sensíveis 
(Orthocladiinae), indicando que estes ambientes possuem boa 
qualidade da água e não sofrem impactos significantes referentes 
a fontes pontuais ou difusas. 

Apesar da reposta coerente dos gêneros de Chirono-
midae com os dados de qualidade da água, os resultados da 
análise de regressão linear múltipla indicaram que a vazão foi 
uma importante variável, responsável pelo estabelecimento da 
comunidade, provavelmente devido a criação de novos hábitats 
e pelo efeito de concentração, diluição e aporte de poluentes.

Além da indicação da qualidade do ambiente não em 
termos de valores como ocorre com parâmetros físico-quími-
cos, mas também em termos de uma qualidade biológica, os 
macroinvertebrados bentônicos podem indicar a qualidade da 
água de forma temporal, isto é, indicar variações na qualidade 
que podem ocorrer entre as coletas. Resultado que possui grande 
significado para a gestão, pois em geral os rios são amostrados 
com uma frequência bimestral ou trimestral.

Ademais aos parâmetros tradicionais de qualidade da 
água, o uso de macroinvertebrados bentônicos pode colaborar 
para indicar outras substâncias que eventualmente prejudiquem 

Tabela 5 – Resultado da análise de regressão múltipla da fauna de Chironomidae e os parâmetros mensurados 
 

Variáveis resposta Equação R2 P 

Polypedilum Densidade = Cond.x0,295+Nit.x0,393+Qx0,732 0,44 0,0220 

Thienamanniella Densidade = Odx0,280+Condx0,862+Nitx0,725-
STDx0,630 0,47 0,0004 

Larsia, Tanytarsus, Fissimentum, 
Caladomyia, Cryptochironomus, 
Pseudochironomus, Corynoneura, 

Djalmabatista, Lopescardius 

Densidade = Qx0,614 0,38 0,0989 

Legenda: Cond.: Condutividade, Nit.: Nitrato, Q: vazão, OD: Oxigênio dissolvido, STD: sólidos totais dissolvidos 
 
 
 

Tabela 5 – Resultado da análise de regressão múltipla da fauna de Chironomidae e os parâmetros mensurados
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a fauna e não estão sendo consideradas no monitoramento. 

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES e Fundação 
Araucária pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

ADRIAENSSENS, V.; SIMONS, F.; NGUYEN, L. T. H.; 
GODDEERIS, B.; GOETHALS, P. L. M. DEPAUW, N. Potential 
of  bio-indication of  chironomid communities for assessment 
of  running water quality in Flanders (Belgium). Belgian Journal 
of  Zoology, v. 134, n. 1, p.  32-40, 2004.

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

ARTHINGTON, A. H.; NAIMAN, R. J.; McCLAIN, M. E.; 
NILSSON, C. Preserving the biodiversity and ecological services 
of  rivers and research opportunities. Freshwater Biology, v. 55, n. 
1, p. 1-16, Jan. 2010.

BHATTACHARYAY, G.; SADHU, A. M.; MAJUMDAR, U.; 
CHAUDHURI, P. K.; ALI, A. Assessment of  impact of  heavy 
metals on the communities and morphological deformities of  
Chironomidae lavae in the River Damodar (India, West Bengal). 
Supplementa ad Acta Hydrobiologica, v. 8, p. 21-32, June 2006.

BRACCIA, A.; VOSHELL-JR, J. R. Environmental factors 
accounting for benthic macroinvertebrate assemblage structure 
at the sample scale in streams subjected to a gradient of  cattle 
grazing. Hydrobiologia, v. 573, n. 1, p. 55–73, Dec. 2006.

BRASILa. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário 
Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2013. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 7  jan.  2013. 

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

BUSS, D. F.; BAPTISTA, D. F.; NESSIMIAN, J. L.; EGLER, M. 
E. Substrate specicity, environmental degradation and disturbance 
structuring macroinvertebate assemblages in neotropical streams. 
Hidrobiologia, v. 518, n. 1-3, p. 179-188, May 2004.

BUSS, D. F.; BAPTISTA, D. F.; SILVEIRA, M. P.; NESSIMIAN, 
J. L.; DORVILLÉ, L. F. Influence of  water chemistry and 
environmental degradation on macroinvertebrate assemblages 
in a river basin in south-east Brazil. Hydrobiologia, v. 481, n. 1-3, 
p. 125-136, Aug. 2002.

CALLISTO, M.; MORETTI, M.; GOULART, M. 
Macroinvertebrados bentônicos como ferramenta para avaliar 
a saúde de riacho. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 6, n. 1, 
p.  71-82, jan./mar. 2001.

DOMINGUES, D. D.; STAHNKE, L. F.; FIORENTIN, L. G.; 
HANSEN, M. A. F. Análise hidroquímica, metais pesados em 
sedimentos e de macroinvertebrados aquáticos no Arroio da 
Manteiga, são Leopoldo, RS. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 
v. 12, n. 1, p. 233-243, jan./mar. 2007.

DORNFELD, C. B.; ESPINDOLA, E. L. G.; LEITE, M. A. 
Avaliação da eutrofização e sua relação com Chironomidae no 
rio Atibaia e reservatório de Salto Grande (Americana, SP-
Brasil). Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 10, n. 3, p. 53-62, 
jul./set. 2005.

FERREIRA, W. R.; RODRIGUES, D. N.; ALVES, C. B. M.; 
CALLISTO, M. Biomonitoramento de longo prazo da Bacia do 
Rio das Velhas através de um índice multimétrico bentônico. 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 17, n. 3, p. 253-259, jul./
set. 2012.

HARE, L. Aquatic insects and trace metals: bioavailability, 
bioaccumulation and toxicology. Critical Reviews in Toxicology, v. 
22, n. 5-6, p. 327-369, 1992.

HARE, L.; CAMPBELL, P. G. C. Temporal variations of  trace 
metals in aquatic insects. Freshwater Biology, v. 27, n. 1, p. 13-2, 
Feb. 1992.

HARRIS, J. A.; HOBBS, R. J.; HIGGS, E.; AROSON, J. Ecological 
restoration and global climate changes. Restoration Ecology, v. 14, 
n. 2, p. 170-176, June 2006.

HARRISON, A. D. Guides to the Freshwater Invertebrates of  Southern 
Africa. South Africa: Water Research Comission, 2002.

HEPP, L. U.; SANTOS, S. Benthic communities of  streams 
related to different land uses in a hydrographic basin in southern 
Brazil. Environmental Monitoring and Assessment, v. 157,n. 1-4,  p. 
305-318, Oct. 2009.

JANSSENS DE BISTHOVEN, L.; GERHARDT, A. 
Chironomidae (Diptera, Nematocera) fauna in three small 
streams of  Skania, Sweden. Environmental monitoring and Assessment, 
v. 83, n. 1, p. 89-102, Mar. 2003.

JANSSENS DE BISTHOVEN, L., GERHARDT, A. e SOARES, 
A. M. V. M. Chironomidae larvae as bioindicators of  an acid 
mine drainage in Portugal. Hydrobiologia, v. 512, n. 1-3, p. 181-
191, Jan. 2005.

KAFLE, A.; TROELSTRUP, N. H. Jr.; KRAUSE, J. R.; 
BERTRAND, K. N. Assemblage structure of  Chironomidae 
(Diptera: Insecta) from wadeable streams of  the northern 
glaciated plains, South Dakota, USA. In: SOUTH DAKOTA 



428

Bem et al.: Qualidade da água de um ambiente lótico sob impacto antropogênico e sua comunidade bentônica

ACADEMY OF SCIENCE, 2013, South Dakota. Proceedings… 
[S.l: s.n.], 2013. v. 92, p. 31-49.

KNAPIK, H. G.; FERNANDES, C. V. S.; AZEVEDO, J. 
C. R. Characterization of  organic matter using fluorescence 
and absorbance spectroscopy: the case study of  a Brazilian 
polluted river. In: IWA SPECIALTY CONFERENCE ON 
NATURAL ORGANIC MATTER, 4., 2011, Costa Mesa, 
Califórnia. Proceedings… Califórnia: IWA, 2011.

LUOTO, T. P. The relationships between water quality and 
chironomid distribution Finland- a new assemblage-based tool 
for assessments of  long-term nutria dynamics. Ecological Indicators, 
v. 11, p. 255-262, 2011.

LUZ, L. D.; FERREIRA, M. T. A questão ecológica na gestão 
dos corpos hídricos: analisando os focos das diretrizes brasileira 
e europeia. Revista de Gestão de Água da América Latina, v. 8, n. 1, 
p. 19-31, jan./jun. 2011.

LYNCH, T. R.; POPP, C. J.; JACOBI, G. Z. Aquatic insects 
as environmental monitors of  trace metal contamination: Red 
River, New Mexico. Water, Air, & Soil Pollution, v. 42, n. 1-2, p. 
19-31, Nov. 1988.

MACDONALD, E. E.; TAYLOR, R. Incidence of  mentum 
deformities in midge larvae (Diptera: Chironomidae) from 
Northern Nova Scotia, Canada. Hydrobiologia, v. 563, n. 1, p. 
277-287, June 2006.

MILOSEVIC, D.; STOJKOVIC, M.; CERBA, D.; VLADICA, S. 
Different aggregation approaches in the chironomid community 
and threshold of  acceptable information loss. Hydrobiologia, v. 
727, n. 1,  p. 35-50, Apr. 2014.

MOPHIN-KANI, K.; MURUGESAN, A. G. Assessment of  
River Water Quality Using Macroinvertebrate Organisms as 
Pollution Indicators of  Tamirabarani River Basin, Tamil Nadu, 
India. International Journal of  Environmental Protection, v. 4, n.1, p. 
1-14, Jan. 2014.

MORENO, P.; FRANÇA, J. S.; FERREIRA. W., R.; PAZ. A. 
D.; MONTEIRO, I. M.; CALLISTO, M. Use of  the BEAST 
model for biomonitoring water quality in a neotropical basin. 
Hydrobiologia, v. 630, n. 1, p. 231-242, Sept. 2009.

MOUSAVI, S. K.; PRIMICERIO, R.; AMUNDSEN, P. Diversity 
and structure of  Chironomidae (Diptera) communities along 
a gradient of  heavy metal contamination in a subarctic water 
course. Science of  the Total Environment, v. 307, n. 1-3, p. 93-110, 
May 2003.

MYSLINSKI, E.; GINSBURG, W. Macro-invertebrates as 
indicators of  pollution. Journal of  the American Water Works 
Association, v. 69, p. 538-544, 1977.

NAZAROVA, L. B., RISS, H. W., KAHLHEBER, A.;WERDING, 
B. Some observations of  buccal deformities in Chironomid larvae 
(Diptera: Choronomidae) from the Cienaga Grande de Santa 
Marta, Columbia. Caldasia, v. 26, n. 1, p. 275-290, June 2004.

NIYOGI, D. K.; KOREN, M.; ARBUCKLE, C. J.;TOWNSEND, 
C. R. Stream communities along a catchment land-use gradient: 
Subsidy-stress responses to pastoral development. Environmental 
Management, v. 39, n. 2, p. 213–225, Feb. 2007.

OCHIENG, H.; DE RUYTER VAN STEVENINCK, E. 
D.;WANDA, F. M. Mouthpart deformities in Chironomidae 
(Diptera) as indicators of  heavy metal pollution in northern 
Lake Victoria, Uganda. African Journal of  Aquatic Science, v. 33, 
n. 2, p. 135-142, 2008.

ODUME, O. N.; MUELLER, W. J. Diversity and structure of  
Chironomidae communities in relation to water quality differences 
in the Swartkops River. In: WATERNET/WARFSA/GWP-SA 
SYMPOSIUM: IWRM FOR NATIONAL AND REGIONAL 
INTEGRATION THROUGH SCIENCE, POLICY AND 
PRACTICE, 11., 2011, Maputo, Moçambique. Proceedings… 
Maputo: [s.n.] 2011.

PORINCHU, D. F.;MACDONALD, G. M. The use and 
application of  freshwater midges (Chironomidae: Insecta: 
Diptera) in geographical research. Progress in Physical Geography, 
v. 27, n. 3, p. 378-422, 2003.

REZENDE, R. S.; GONÇALVES, J. F.; PETRUCIO, M. M. 
Leaf  breakdown and invertebrate colonization of  Eucalyptus 
grandis (Myrtaceae) and Hirtella glandulosa (Chrysobalanaceae) 
in two Neotropical lakes. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 22, n. 
1, p. 23-34, 2010.

ROSENBERG, D. M.; WIENS, A. P. Community and species 
responses of  Chironomidae (Diptera) to contamination of  
freshwaters by crude oil and petroleum products, with special 
reference to the trail river, Northwest Territories. Journal of  the 
Fisheries Research Board of  Canada, v. 33, n. 9, p. 1955-1963, 1976.

SANTOS, L. H. M. L. M.; ARAÚJO, A. N.; FACHINI, A.; 
PENA, A.; DELERUE-MATOS C.; MONTENEGRO, M. C. 
B. S. M. Ecotoxicological aspects related to the presence of  
pharmaceuticals in the aquatic environment. Journal of  Hazardous 
Materials, v. 175, n. 1-3, p. 45-95, Mar. 2010.

SILVA, S. Estudo das larvas de geo-helmintos, in vivo, como bioindicadora 
de poluição ambiental, em amostras de águas residuárias da ETE contorno 
de Feira de Santana-Bahia: estudo comparativo com diagnóstico 
de estrongiloidíase. 2009. Monografia - Universidade Estadual 
de Feira de Santana,  Feira de Santana, 2009.

SILVEIRA, M. P.; BUSS, D. F.; NESSIMIAN, J. L.; BAPTISTA, D. 
F. Spatial and temporal distribution of  benthic macroinvertebrates 
in a southeastern Brazilian river. Brazilian Journal of  Biology, v. 
66, n. 2B, p. 623–632, May 2006.



429

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 418 - 429

STEWART, P. M.; BUTCHER, J. T.;SWINFORD, T. O. Land 
use, habitat and water quality effects on macroinvertebrate 
communities in three watersheds of  a Lake Michigan associated 
marsh system. Aquatic Ecosystem Health & Management, v. 3, n. 
1, p. 179–189, 2000.

TRIVINHO-STRIXINO, S. Larvas de Chironomidae: guia de 
identificação. São Carlos: Depto Hidrobiologia/Lab. Entomologia 
Aquática/UFCAR, São Carlos – SP, 2011.

THERMO ELECTRON CORPORATION.HiperToc, Pre-
Installation Guide. Netherlands: [s.n.], 2005.

TOMANOVA, S.; GOITIA, E.;HELESIC, J. Trophic levels and 
functional feeding groups of  macroinvertebrates in neotropical 
streams. Hydrobiologia, v. 556, n. 1, p. 251–264, Feb. 2006.

YSEBART, T.; HERMANA, P. M. J.; MEIRE, P.; 
CRAEYMEERSCHD, J.; VERBEEKE, H.; HEIPA, C. H. R. 
Large-scale spatial patterns in estuaries: estuarine macrobenthic 
communities in the Schelde estuary, NW Europe. Estuarine, 
Coastal and Shelf  Science, v. 57, n. 1-2, p. 335–355, May 2003.



Revista Brasileira de Recursos Hídricos 
Versão On-line ISSN 2318-0331
RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 430 - 441

Rogério Oliveira de Melo1 e Abelardo Antônio de Assunção Montenegro2

1Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco, PE, Brasil

rogerio.melo@garanhuns.ifpe.edu.br

2 Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife PE, Brasil

abelardo.montenegro@yahoo.com.br

Recebido: 25/03/14 - Revisado: 08/07/14 - Aceito: 14/11/14

RESUMO

este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento temporal da umidade do solo em uma bacia hidrográfica experimental localizada no município 
de Pesqueira, região do semiárido Pernambucano. Os registros de umidade foram obtidos utilizando uma sonda de nêutrons, nas profundidades 0,0 – 0,2 
m e 0,2 – 0,4 m, entre outubro de 2010 e dezembro de 2011. O monitoramento foi realizado em 18 pontos dabacia, distribuídos em locais de Caatinga 
Natural e áreas de Pasto na condição de sequeiro, em diferentes unidades de solo separados em ao ponto médio da bacia, considerando seu comprimento axial, 
compondo quatro tratamentos descritos por Caatinga Natural a Montante – CNM e a Jusante – CNJ e Pasto a Montante – PM e a Jusante – PJ. Os 
dados foram submetidos à análise estatística descritiva. Foi possível verificar que áreas localizadas no Argissolo Amarelo (CNM e PM) apresentam valores 
de umidade maiores em função da sua maior capacidade de retenção. Porém, os tratamentos CNJ e PJ, situados em solos do tipo Neossolo Regolítico e Li-
tólico, apresentam maiores incrementos de umidade por ocorrência dos eventos de chuva. Observa-se ainda uma elevada variabilidade temporal da umidade, 
pouco influenciada pelos diferentes tratamentos, sendo a variabilidade entre os valores médios da umidade do solo para as condições avaliadas, menor durante 
o período das chuvas, bem como na profundidade 0,2 – 0,4m.

Palavras Chave: Variabilidade da Umidade. Sonda de Nêutrons. Caatinga

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the temporal behavior of  soil moisture in an experimental watershed located in Pesqueira, Pernambuco semiarid region. Soil 
moisture was determined using a neutron probe at depths from 0.0 - 0.2 and 0.2 - 0.4 m, between October 2010 and December 2011. Monitoring was con-
ducted at 18 points in the watershed, distributed at locations with Natural Caatinga and in areas of  upland pasture, classified according to its location with 
respect to the midpoint of  the basin, considering its axial length, comprising four treatments described as the Caatinga upstream – CNM and Downstream 
– CNJ, and Pasture upstream – PM and Downstream – PJ. Data was submitted to descriptive statistical analysis. It has been noticed that areas located in 
the Yellow Argisol (CNM and PM) have higher moisture values due to their higher retention capacity. However, PJ and CNJ, located in Regolitic Neosol 
and Litholic soil types, showed higher moisture increments due to rainfall events. There is equally a high temporal variability of  moisture, little influenced by 
the different treatments, the variability between the mean values   of  soil moisture for the evaluated conditions, lower during the rainy period, and at the depth 
of  0.2 – 0. 4m.

Keywords:  Variability of  humidity. Neutron Probe. Caatinga

Dinâmica temporal da umidade do solo em uma bacia hidrográfica                             
no semiárido Pernambucano

Temporal dynamics of  soil moisture in a watershed in the Pernambuco semiarid region.



431

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 430 - 441

INTRODUÇÃO

O entendimento do comportamento hidrológico de 
bacias hidrográficas depende da disponibilidade de dados, e da 
manutenção de redes de monitoramento. Em regiões semiáridas, 
os processos hidrológicos são mais complexos, requerendo me-
dições contínuas de forma a representar eventos climatológicos 
não frequentes (MONTE-MOR et al., 2012).

A umidade no solo constitui-se em uma das variáveis 
mais importantes para estudos de condutividade hidráulica e 
infiltração (ROSSATO; ALVALÁ; TOMASELLA, 2004). O 
conteúdo de água no solo é influenciado por um conjunto de 
fatores, dentre os quais se destacam a heterogeneidade nas 
características do solo, tais como textura, conteúdo de matéria 
orgânica, estrutura e existência de macroporosidade, que afetam 
a transmissividade do fluido e as propriedades de retenção da 
água no solo; o declive, por afetar o escoamento superficial e 
a infiltração, e ainda o tipo e a densidade da cobertura vegetal, 
os quais interferem no volume de água, através de mecanismos 
de evapotranspiração, radiação solar e outros fatores meteoro-
lógicos (GÓMEZ-PLAZA et al., 2000; ILLSTON; BASARA; 
CRAWFORD, 2004; MEDEIROS, 2004; MEDEIROS; CLARKE, 
2007; QIU et al., 2001). Da variedade de feições topográficas 
de um terreno resultam diferenças no aporte de energia solar 
que fazem da topografia e da orientação de vertentes fatores 
importantes na determinação de características ecohidrológicas 
(TAKYU; AIBA; KITAYAMA, 2002). Tendo o conhecimento de 
quais vertentes recebem mais radiação solar é possível apontar 
os locais de maior umidade, ajudando assim no entendimento da 
dinâmica hidrológica nesses pontos (YANG et al., 2012). Para 
Robinson et al. (2008), a topografia e a posição do declive são 
dominantes durante os períodos úmidos, enquanto os aspectos 
da vegetação, da textura do solo e da sua estrutura vertical são 
mais importantes nos períodos secos. Joshi et al. (2011) desta-
cam que os principais aspectos topográficos que influenciam na 
variabilidade da umidade do solo são a elevação, a declividade 
e a curvatura da superfície.

A umidade do solo possui alta variabilidade no espaço 
e no tempo, em face da influência de diversos processos está-
ticos e dinâmicos no solo, além da interferência das mudanças 
sazonais no regime de chuvas. Nesse aspecto, é relativamente 
complexo descrever os processos ou fatores dominantes que 
podem influenciar na variabilidade espaço-temporal da umidade 
do solo, devido à heterogeneidade e à diversidade das condições 
ambientais envolvidas (ÁVILA et al., 2011). Para Santos (2010), 
é difícil identificar a importância relativa destes fatores devido a 
suas mútuas e múltiplas influências na umidade do solo. Conse-
quentemente, o entendimento da relação entre umidade do solo 
e os fatores mencionados necessitam de estudos em vários locais 
e em diferentes escalas, em particular em bacias experimentais. 
Neste contexto, a identificação de locações representativas do 
comportamento médio da umidade do solo é de relevância (HU; 
SI, 2014). Vereecken et al. (2014) apresentam ampla discussão 
do estado da arte tanto com relação a técnicas de medição de 
umidade, como discutem metodologias para análises estatísticas 
de variabilidade, no tempo e no espaço.

Trabalhos apontam o uso do solo como um dos prin-

cipais fatores que controlam a umidade (PAN et al., 2008; QIU 
et al., 2010;). Santos, Silva e Montenegro (2010) observaram 
que a umidade do solo no semiárido apresentou elevada varia-
bilidade no tempo, estando relacionada aos diferentes tipos de 
cobertura e propriedades do solo, sendo mais dependente da 
intensidade de precipitação do que do total precipitado, bem 
como da umidade antecedente.

Segundo Wilcox et al. (2012), em áreas de desertos 
quentes, a substituição da vegetação nativa por gramíneas não 
nativas usualmente provoca redução no escoamento superficial e 
tem pequeno efeito na evapotranspiração. Montenegro e Ragab 
(2010), trabalhando com simulação de respostas hidrológicas aos 
diferentes usos do solo em uma bacia hidrográfica do semiárido 
brasileiro, observaram que a substituição da vegetação nativa do 
tipo Caatinga pelo cultivo de mamona, proporcionaria aumento 
na recarga dos aquíferos e nas vazões, principalmente devido à 
redução da interceptação e evapotranspiração.

O objetivo desse trabalho foi investigar a variabilidade 
temporal da umidade do solo na superficie e subsuperficie, 
sobcondições de cobertura vegetal de caatinga e pasto, em 
uma bacia experimental na região do semiárido pernambucano, 
utilizando sonda de nêutrons.

MATERIAL E MÉTODOS

Localização e características da área de estudo

O estudo foi realizado na Bacia Experimental do Ja-
tobá, município de Pesqueira, região de Agreste do Estado de 
Pernambuco, situada entre as coordenadas 8°34’17” e 8°18’11” 
de Latitude Sul, e 37°1’35” e 36°47’20” de Longitude Oeste. A 
microbacia possui uma área de 12,44 km² e um perímetro de 
16 km. O rio principal possui 6,5 km de extensão.

 A precipitação média anual na região é de 607 mm, 
com temperatura média de 23°C e evapotranspiração potencial 
anual de cerca de 2.000 mm (SANTOS et al., 2008). A vegetação 
predominante é a caatinga hipoxerófila, cactáceas e bromeliáceas. 
As unidades pedológicas encontradas na área da bacia são Ar-
gissolo Amarelo na porção mais à montante; Neossolo Litólico 
nas encostas circundantes, e Neossolo Regolítico na porção à 
jusante da bacia (CÔRREA; RIBEIRO, 2001).

Monitoramento

Precipitação
Na bacia experimental há três pluviômetros automáticos, 

com discretização horária (Figura 1). A rede de monitoramento 
também dispõe de um pluviômetro Ville de Paris.Considerando a 
variabilidade espacial da distribuição das chuvas, as informações de 
precipitação consideradas para cada porção da bacia hidrográfica 
foram obtidas através da análise dos registros de cada um dos 
dois pluviômetros localizados a montante e a jusante do ponto 
médio. Além da análise isolada da distribuição das precipitações 
dentro da área da bacia, essas informações foram utilizadas na 
investigação do comportamento da umidade do solo.
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Umidade do solo
A umidade do solo foi monitorada utilizando-se uma 

sonda de nêutrons – SN, tipo 503 DR HYDROPROBE® (Figura 
1) calibrada para cada ponto e profundidades avaliadas. Os tubos 
de acesso, em PVC, foram instalados compondo uma rede de 
monitoramento com 18 locais de medição. O tempo de conta-
gem utilizado nas medições com a SN foi de 30 segundos, de 
acordo com o recomendado por Andrade et al. (2001). A sonda 
de nêutrons apresenta elevada confiabilidade de leitura e baixa 
incerteza, devido à escala de medição (área de influência), e a 
não existência de interferência da salinidade da água nas leituras.

Figura 1 – Pluviômetro automático instalado na área da bacia do Jatobá 
(A); Tubo de acesso para sonda de Nêutrons (B); Monitoramento 

da umidade do solo utilizando sonda de nêutrons (C)

As medições de umidade volumétrica analisados foram 
realizadas nas profundidades 0,0 – 0,2 m e 0,2 – 0,4 m, em locais 
com presença de Caatinga Natural - CN e Pasto – P (Figura 2).

Figura 2 – Área com Caatinga Natural (A) e Pasto (B), monitoradas 
na bacia hidrográfica do riacho Jatobá

Agrupou-se aslocações em função da localização que 
ocupam dentro da bacia hidrográfica, mediante consideração 
de pontos a montante e jusante em relação ao ponto médio do 
comprimento axial. Essa divisão permitiu separar os pontos 
também por tipos de solos diferentes, sendo predominante 
a presença do Argissolo Amarelo a montante da Bacia e dos 
Neossolos Litólicos e Regolíticos na porção a jusante (Figura 
3). Dessa forma, os tratamentos obtidos são Caatinga Natural a 
Montante – CNM e a Jusante – CNJ, e Pasto a Montante – PM 
e a Jusante – PJ na bacia.

Figura 3 – Mapa de solos da bacia hidrográfica do Jatobá com a 
localização dos pontos de monitoramento

O intervalo de tempo entre os monitoramentos da 
umidade do solo foi quinzenal durante o período de ocorrência 
de chuvas (maio a julho), com vista a obter um monitoramento 
mais detalhado neste período, e mensal para os períodos de 
estiagem (agosto a abril). Os resultados obtidos nesse trabalho 
são baseados no monitoramento realizado entre outubro de 
2010 à dezembro de 2011 (total de 16 medições).

 Os atributos físicos do solo nos pontos de monitora-
mento foram determinados segundo os métodos descritos pela 
EMBRAPA (1997), para as camadas de 0,0 – 0,2 m e 0,2 – 0,4 
m.

Orientação de vertentes
O mapa de orientação de vertentes permite inferir quais 

delas recebem maior insolação.  Para obter uma representação 
do relevo, foi gerado um modelo digital de elevação do terreno 
(MDE) a partir de imagens SRTM, com resolução espacial de 90 
m. A partir do MDE foi gerado o mapa matricial, com o valor 
da orientação em graus representada por pixel (em relação ao 
norte geográfico). Todos os procedimentos foram realizados 
utilizando-se o software ArcGis 9. 3.

Com a localização dos pontos de monitoramento den-
tro da matriz de vertentes, esses foram agrupados de forma a 
representar uma mesma condição de cobertura vegetal, porém 
em posições distintas com relação à vertente, sendo,portanto,-
considerado para essa análise a comparação entre os pontos 
sob condição de cobertura vegetal do tipo Caatinga Natural 
localizadas nas vertentes ao Sul – CNS e ao Norte – CNN, e 
Pasto ao Sul – PS e Norte PN.

Análises

Estatística
Foi realizada análise estatística descritiva, através da 

avaliação de medidas de tendência central (média, mediana e 
moda) e dispersão (desvio padrão, variância e coeficiente de 
variação). Para comparação entre as médiasdos tratamentos, 
adotou-se o teste de Tukey ao nível de significância de 5%. O 
programa utilizado foi o Assistência Estatística – ASSISTAT 7.6.  
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Efetividade da água do solo
Para realizar uma avaliação efetiva sobre a umidade do 

solo nos pontos de monitoramento, foi calculada a efetividade 
da água no solo (SWE), utilizando a Equação 1, proposta por 
Porporato et al. (2002), e utilizada por Santos et al. (2011).

(1)

em que SAé a umidade atual do solo; SCCé a umidade do solo 
na capacidade de campo e SPMPé a umidade do solo no ponto 
de murcha permanente. A efetividade da umidade do solo pode 
ser classificada em cinco grupos (Tabela 1), de acordo com 
Chen et al. (2007).

Tabela 1 - Critério para avaliação da efetividade da água no solo

Fonte: Chen et al. (2007)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A figura 4 mostra a distribuição temporal das chuvas 
ocorridas durante o período de monitoramento. O total de chuvas 
registrado foi de 1.183,2 mm para a porção a montante da bacia 
e 1.002,0 mm para a porção a jusante do ponto médio. Os meses 
com maior precipitação foram janeiro, maio e junho, enquanto 
novembro e dezembro de 2010 apresentaram os menores totais 
pluviométricos, para ambos locais monitorados.

 Comparando o comportamento da distribuição das 
precipitações com os dados históricos apresentados por Silva, 
Montenegro e Moura (2008), foi possível verificar que apenas 
fevereiro e março de 2011 apontaram registros mensais abaixo 
da média histórica, calculada entre os anos de 1961 a 2007, que 

é de 70,0 e 105,0 mm para esses meses, respectivamente. Esse 
comportamento é consequência da estiagem atípica que ocorreu 
durante o período de estudo.

A distribuição das precipitações dos demais meses foi 
semelhante aos dados históricos, porém com maiores valores 
totais registrados.

A umidade do solo sob as quatro condições avaliadas 
(Tabela 2) nas áreas localizadas a montante do ponto médio da 
bacia apresentam valores médios mais elevados. Além da maior 
precipitação registrada durante o período experimental, os pon-
tos de monitoramento localizados nessa área estão situados em 
Argissolo Amarelo e apresentam maiores teores de argila que 
o Neossolo. Tal condição é esperada pelo fato de solos com 
predominância dessa fração possuírem maior porcentagem de 
material coloidal, maior espaço poroso e superfície adsortiva 
maior que os solos de textura mais arenosa (CARLESSO; ZIM-
MERMANN, 2000).A análise textural dos solos nos pontos de 
monitoramento da bacia mostra teores de areia variando de 
495,8 a 784,0 g Kg-1 e argila entre 88,8 e 292,0 g Kg-1 para a 
camada de 0,0 – 0,2 m de profundidade. Para a profundidade 
de 0,2 – 0,4 m foram verificados teores de areia entre 436,2 a 
834,0 g Kg-1 e argila de 82,4 a 392,0 g Kg-1 (Tabela 3).

Ainda é possível verificar que a umidade do solo apre-
senta valores médios maiores na área de pasto, principalmente 
quando ocorreu precipitação acumulada antecedente, o que 
reflete a interceptação das precipitações, causada pelo padrão 
da vegetação, e sua interferência na umidade do solo, princi-
palmente nas camadas superficiais. Pan et al. (2008), estudando 
a variabilidade espacial do conteúdo de água da superfície do 
solo em uma região árida da China, verificaram que a vegetação 
influenciou significativamente na variabilidade da umidade do 
solo, pelo padrão de precipitação imposto pelo dossel, devido 
à interceptação vegetal. Há ainda uma tendência da umidade 
nas áreas de pasto diminuir mais rapidamente nos períodos sem 
chuvas, o que indica que na camada superficial há uma maior 
demanda dessa vegetação pela umidade do solo, além da maior 
exposição favorecer a evaporação. Tinley (1982) relata que essa 
dinâmica temporal é especialmente pronunciada em ecossistemas 
com limitada disponibilidade hídrica, como no semiárido. Isto 
pode ser atribuído à diferença de transpiração das plantas em 
diferentes períodos.

Avaliando o comportamento temporal dos registros, no 
início do monitoramento, verificou-se que a umidade do solo, na 
camada superficial, encontrava-se abaixo do ponto de murcha 
permanente para todos os tratamentos. Para o monitoramento 
seguinte, realizado no dia 05/11/10, foi registrada uma preci-
pitação acumulada nos 15 dias anteriores de 72 e 104,7 mm nas 
duas porções da bacia, que foi suficiente para elevar e manter 
a umidade do solo em valores superiores ao ponto de murcha 
permanente, mesmo sem ocorrência de chuvas nos 7 dias an-
tecedentes ao monitoramento. Percebe-se que o incremento na 
umidade foi maior para as áreas a jusante, onde houve 32,7 mm 
de chuva a mais, com uma elevação da umidade em 142,4% e 
127,8% para as áreas de CN e P, respectivamente.

Para o monitoramento realizado no dia 24/01/11, houve 
uma precipitação acumulada de 103,0 e 91,4 mm nos 15 dias 
antecedentes na área a montante e a jusante, respectivamente, 

PMPCC

PMPA
E SS

SSSW



 (1) 

 

SWE Efetividade 
>1,00 Extremamente Efetivo 

0,75 – 1,00 Alta efetividade 
0,50 – 0,75 Moderada-alta efetividade 
0,25 – 0,50 Baixa efetividade 
0,00 – 0,25 Efetividade marginal 

< 0,00 Não efetivo 
 

 

Figura 4 - Distribuição temporal da precipitação na bacia do Jatobá 
no período de outubro/2010 a dezembro/2011, considerando a 
ocorrência na porção a montante e a jusante do ponto médio 

da bacia
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porém, com a maior parte acontecendo nos 7 dias anteriores ao 
monitoramento (94% e 92% dos totais registrados), elevando a 
umidade do solo que novamente encontrava-se a níveis abaixo 
do PMP, com aumentos de 139,1% em CNM e 150% para PM; 
e 279,5% na área de CNJ e 310,3% em PJ. Embora as maiores 
precipitações acumuladas (7 dias antecedentes) tenham sido 
registradas para o monitoramento realizado no dia 24/01/2011, 
essa foi suficiente para elevar a umidade do solo aos maiores 
valores encontrados durante todo o período experimental apenas 
na área a jusante do ponto médio da bacia (na profundidade de 
0,0 – 0,2 m). Essa condição só foi encontrada para os tratamentos 
a montante (em ambas as profundidades) no dia  28/07/2011, 
mesmo com precipitações acumuladas inferiores às já registradas 
anteriormente. Esse comportamento é função das características 
distintas dos tipos de solos predominantes em cada porção da 
bacia e suas influências na infiltração e retenção da água. 

Nas áreas de CNJ e PJ, onde há predominância de 
Neossolos Regolítico e Litólico, uma maior parte da lâmina 
total precipitada nos dias anteriores à 24/01/2011 (84,6 mm 
para os 7 dias) infiltrou, contribuindo com a elevação da umi-
dade nessas áreas, as quais atingiram o valor máximo registrado 
durante todo período experimental. Embora para essa mesma 
data, a precipitação acumulada nas áreas de CNM e PM tenham 
sido maiores (97,0 mm), por ser o Argissolo Amarelo o tipo de 
solo predominante, menos favorável à infiltração, verificou-se 
que essa porção da bacia não atingiu os maiores registros para 
umidade nessa data. Observa-se, também, que a umidade máxima 
para a profundidade de 0,2 – 0,4 m nas áreas CNJ e PJ só foi 
registrada no dia 02/07/11, como consequência da distribui-
ção da umidade ao longo do perfil do solo, sendo função não 
do total precipitado, mas sim de uma melhor distribuição das 
precipitações antecedentes ao monitoramento.

Prof. Data  Umidade volumétrica Chuva antecedente (mm) 
CNM PM CNJ PJ Montante Jusante 

m  ------------------- cm3 cm-3------------------- 7 dias 15 dias 7 dias 15 dias 
0,0 – 0,2 07/10/10 0,071 a 0,069 a 0,038 a 0,035 a 0,0 3,6 0,0 2,0 

 05/11/10 0,118 a 0,098 b 0,092 bc 0,080 c 0,0 72,0 0,0 104,7 
 17/12/10 0,064 ab 0,072 a 0,039 b 0,039 b 1,0 13,0 0,0 0,0 
 24/01/11 0,153 a 0,180 a 0,148 a 0,160 a 97,0 103,0 84,6 91,4 
 04/02/11 0,133 ab 0,138 a 0,076 c 0,087 bc 27,0 140,0 21,3 123,5 
 22/02/11 0,107 a 0,131 a 0,084 a 0,083 a 17,0 35,0 20,3 34,0 
 28/03/11 0,059 a 0,052 a 0,033 a 0,034 a 0,0 6,0 0,0 8,9 
 25/04/11 0,81 ab 0,095 a 0,048 b 0,061 ab 8,0 38,0 14,2 42,2 
 15/05/11 0,169 a 0,165 a 0,123 a 0,136 a 22,9 98,3 23,6 98,3 
 02/07/11 0,183 a 0,174 a 0,131 b 0,147 ab 11,9 57,4 6,1 50,0 
 28/07/11 0,208 ab 0,211 a 0,078 c 0,127 bc 14,0 59,0 13,0 44,7 
 25/08/11 0,114 ab 0,120 a 0,042 c 0,074 bc 18,0 25,0 9,4 16,0 
 06/10/11 0,054 a 0,056 a 0,026 a 0,035 a 0,0 1,0 0,0 1,5 
 03/11/11 0,049 a 0,044 a 0,054 a 0,035 a 1,0 6,0 12,2 40,9 
 06/12/11 0,044 a 0,039 a 0,023 a 0,019 a 0,0 0,0 0,0 0,0 
 28/12/11 0,035 ab 0,049 a 0,019 b 0,013 b 0,0 0,0 0,0 0,0 

CV (%)  52,8 52,5 61,4 65,2     
 0,2 – 0,4 07/10/10 0,070 a 0,084 a 0,046 a 0,055 a 0,0 3,6 0,0 2,0 

 05/11/10 0,156 a 0,132 a 0,133 a 0,127 a 0,0 72,0 0,0 104,7 
 17/12/10 0,076 a 0,080 a 0,055 a 0,064 a 1,0 13,0 0,0 0,0 
 24/01/11 0,145 ab 0,196 a 0,109 b 0,108 b 97,0 103,0 84,6 91,4 
 04/02/11 0,146 ab 0,176 a 0,084 b 0,097 b 27,0 140,0 21,3 123,5 
 22/02/11 0,102 ab 0,133 a 0,076 b 0,072 b 17,0 35,0 20,3 34,0 
 28/03/11 0,069 a 0,090 a 0,052 a 0,060 a 0,0 6,0 0,0 8,9 
 25/04/11 0,080 ab 0,106 a 0,053 b 0,063 ab 8,0 38,0 14,2 42,2 
 15/05/11 0,166 a 0,174 a 0,121 a 0,150 a 22,9 98,3 23,6 98,3 
 02/07/11 0,172 a 0,184 a 0,129 a 0,156 a 11,9 57,4 6,1 50,0 
 28/07/11 0,251 a 0,182 ab 0,103 b 0,127 b 14,0 59,0 13,0 44,7 
 25/08/11 0,123 ab 0,127 a 0,048 b 0,078 ab 18,0 25,0 9,4 16,0 
 06/10/11 0,060 a 0,083 a 0,047 a 0,048 a 0,0 1,0 0,0 1,5 
 03/11/11 0,054 a 0,066 a 0,064 a 0,055 a 1,0 6,0 12,2 40,9 
 06/12/11 0,054 a 0,065 a 0,048 a 0,034 a 0,0 0,0 0,0 0,0 
 28/12/11 0,048 a 0,063 a 0,044 a 0,028 a 0,0 0,0 0,0 0,0 

CV (%)  52,0 39,6 42,8 48,4     
 

Tabela 2 - Valores médios da umidade volumétrica do solo na bacia do Jatobá, nas diferentes condições de superfície avaliadas, 
durante o período de monitoramento nas profundidades 0,0 – 0,2 m e 0,2 – 0,4 m

Médias seguidas de letras minúsculas na mesma coluna, não diferem entre si, a nível de 5% de significância, pelo teste de Tukey. CNM – Caatinga Natural à Montan-
te; PM – Pasto à Montante; CNJ – Caatinga Natural à Jusante e PJ – Pasto à Jusante.
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Percebe-se que houve uma relação positiva entre os 
eventos de precipitação e a umidade na camada superficial do 
solo para todos os tratamentos, a qual sofre rápido aumento 
depois da chuva e diminui durante os períodos de estiagem (Fi-
gura 5). Comparando-se a umidade na camada superficial com a 
de 0,2 – 0,4 m, verifica-se que para essa, a resposta à ocorrência 
de uma chuva é menos acentuada, embora o padrão de variação 
temporal em ambas as profundidades seja semelhante (Figura 
5 a – b; Figura 5 c – d).

Esse comportamento foi semelhante ao descrito por 
Gao et al. (2011), e indica que as diferentes condições de co-
bertura e características dos solos da bacia induzem a variações 
espaciais da umidade, mas essa influência é menos expressiva 
sobre os padrões temporais da umidade do solo.

O teste de médias (Tabela 2) indica que para a maioria 
dos cenários de monitoramento os tratamentos não apresentam 

diferença significativa entre si. Gao et al. (2011) também não 
encontraram diferença significativa para a umidade na camada 
superficial de um solo sob cinco condições distintas de cober-
tura, semelhante a Chen et al. (2007), que encontraram baixas 
variações na umidade do solo na camada 0 – 20 cm, também 
sob cinco condições de cobertura vegetal.

A figura 6 mostra que o percentual de variação da umi-
dade em relação ao monitoramento antecedente é maior para 
as áreas situadas a jusante do ponto médio da bacia, mesmo 
quando a precipitação registrada nessa área é menor. A maior 
sensibilidade da umidade do solo nesses locais, em resposta aos 
eventos de chuva, é influenciada por sua composição granulo-
métrica, onde o solo nos pontos de monitoramento apresentam 
maiores teores de areia em comparação aos locais a montante. 
Buckman e Brady (1979) destacam que a areia reduz a capacidade 
de retenção de água, devido ao grande espaço entre as partículas, 

Trat. Ponto Prof. Ds Areia Argila Silte 

 

Trat. Ponto Prof. Ds Areia Argila Silte 
(cm) Kg dm-3 -------g Kg-1------- (cm) Kg dm-3 -------g Kg-1------- 

PM 

P1 

0 - 10 1,49 728,0 152,0 120,0 
CNM P13 

0 - 10 1,68 623,2 182,0 194,8 10 - 20 1,54 10 - 20 1,66 
20 - 30 1,43 708,0 197,6 94,4 20 - 30 1,63 504,8 272,0 223,2 30 - 40 1,61 30 - 40 1,64 

P2 

0 - 10 1,48 648,0 217,6 134,4 

PJ 

P8 

0 - 10 1,46 688,0 177,6 134,4 10 - 20 1,52 10 - 20 1,54 
20 - 30 1,47 608,0 252,0 140,0 20 - 30 * * * * 30 - 40 1,52 30 - 40 * 

P3 

0 - 10 1,43 628,0 232,0 140,0 
P9 

0 - 10 1,30 784,0 88,8 127,2 10 - 20 1,53 10 - 20 1,36 
20 - 30 1,46 628,0 232,0 140,0 20 - 30 1,35 834,0 92,4 73,6 30 - 40 1,50 30 - 40 1,25 

P4 

0 - 10 1,30 708,0 172,0 120,0 
P15 

0 - 10 1,37 724,2 112,0 163,8 10 - 20 1,50 10 - 20 1,36 
20 - 30 1,54 608,0 232,0 160,0 20 - 30 1,37 749,4 122,0 128,6 30 - 40 1,51 30 - 40 1,38 

P5 

0 - 10 1,51 608,0 232,0 160,0 
P18 

0 - 10 1,56 735,2 112,0 152,8 10 - 20 1,55 10 - 20 1,59 
20 - 30 1,58 568,0 272,0 160,0 20 - 30 1,61 747,2 122,0 130,8 30 - 40 1,53 30 - 40 1,62 

P7 

0 - 10 1,45 628,0 197,6 174,4 

CNJ 

P10 

0 - 10 1,54 724,0 116,0 160,0 10 - 20 1,50 10 - 20 1,59 
20 - 30 1,48 608,0 197,6 194,4 20 - 30 1,54 814,0 82,4 103,6 30 - 40 1,54 30 - 40 1,63 

P11 

0 - 10 1,63 495,8 292,0 212,2 
P14 

0 - 10 1,63 647,8 172,0 180,2 10 - 20 1,62 10 - 20 1,64 
20 - 30 1,65 436,2 392,0 171,8 20 - 30 1,63 623,8 192,0 184,2 30 - 40 1,62 30 - 40 1,62 

CNM 

P6 

0 - 10 1,46 708,0 217,6 74,4 
P16 

0 - 10 1,45 654,4 142,0 203,6 10 - 20 1,45 10 - 20 1,46 
20 - 30 1,43 648,0 258,0 94,0 20 - 30 1,49 623,6 172,0 204,4 30 - 40 1,47 30 - 40 1,50 

P12 

0 - 10 1,51 569,8 212,0 218,2 
P17 

0 - 10 1,57 713,0 132,0 155,0 10 - 20 1,55 10 - 20 1,55 
20 - 30 1,57 

558,4 252,0 189,6 
20 - 30 1,55 

703,6 132,0 164,4 
30 - 40 1,59 30 - 40 1,57 

 

Tabela 3 – Características físicas do solo nos pontos de monitoramento da área experimental, com distinção dos tratamentos ao 
qual pertence

PM – Pasto a Montante; PJ – Pasto a Jusante; CNM – Caatinga Natural a Montante e CNJ – Caatinga Natural a Jusante.
* profundidades não amostradas.
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favorecendo o rápido fluxo de água. 
A figura 7 apresenta os box-plots relativos à umidade 

do solo para os diferentes tratamentos nas profundidades avalia-
das. Os valores correspondem à média dos 16 monitoramentos 
realizados. As linhas extremas representam os valores máximos 
e mínimos observados, o 1º e 3º quartil delimitam a caixa, sendo 
o traço interno referente ao valor da mediana.

 Observa-se maior heterogeneidade temporal da umi-
dade para as áreas situadas a montante da bacia, em ambas 
profundidades, sendo ainda possível verificar uma variabilidade 
um pouco maior para as áreas de pasto. A variabilidade dos 
dados é explicada pela variação sazonal da precipitação durante 
o período de monitoramento. Nunes (2010) comenta que esse 
fator é responsável pela maior parte da variabilidade da umidade 
em uma área de estudo, e cita ainda que a temperatura também 
pode explicar parte da variação dos registros de umidade, porém 
sendo mais evidente durante o período de estiagem. James et al. 
(2003), também avaliando a variabilidade da umidade em áreas 
sob diferentes condições de cobertura vegetal, enfatizam que 
o efeito dos diferentes tipos de vegetação sob a variabilidade 
do teor de água no solo são mais expressivos quando a dispo-
nibilidade das chuvas são mais escassas, a exemplo também do 
encontrado por Guo et al. (2002), e que diminuem quando esse 
recurso é abundante.

Considerando a variabilidade espacial da umidade dos 
solos entre os diferentes tratamentos para o período analisado, 
é possível verificar através da avaliação da evolução mensal dos 
coeficientes de variação (Figura 8), que os desvios tendem ser 
mais expressivos no período de menor ocorrência de chuvas, e 
que esses diminuem, acusando uma maior homogeneidade entre 
os diferentes tratamentos monitorados, quando do período de 
ocorrência das precipitações e consequente maiores registros 
de umidade. Ainda avaliando o comportamento, para a camada 
0,2 – 0,4 m, esse apresenta menores coeficientes de variação, 

Figura 7 – Box-plot da umidade do solo na bacia do Jatobá, nos 
diferentes condições monitoradas, para as profundidades 0,0 – 

0,2 m (a) e 0,2 – 0,4 m (b)
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Figura 5 - Variação temporal da umidade do solo para as condições 
de PJ e CNJ nas profundidades 0,0 – 0,2 m (a) e 0,2 – 0,4 m (b) e nas 
áreas PM e CNM nas profundidades 0,0 – 0,2 m (c) e 0,2 – 0,4 m (d) 
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Figura 6 – Variação percentual da umidade do solo entre os 
monitoramentos consecutivos, nas profundidades 0,0 – 0,2 m 

(a) e 0,2 – 0,4 m (b)
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o que significa que os desvios entre os tratamentos avaliados 
são menores nessa profundidade, e que o comportamento geral 
também sugere que quanto menor for a precipitação, maiores 
serão as diferenças de umidade nas diferentes condições de uso 
do solo. Esse comportamento está em acordo com o encontrado 
por Nunes (2010), que avaliando o comportamento temporal 

do coeficiente de variação entre médias da umidade do solo sob 
seis condições de coberturas diferentes, encontrou uma forte 
relação entre a ocorrência de chuvas e redução dos valores, 
chegando a superar 100% em um período de verão. 

 Na figura 9 é apresentado o mapa de orientação de 
vertentes da bacia hidrográfica do Jatobá com a disposição dos 
pontos de monitoramento, sendo apresentada na tabela 4, a 
porção da área da bacia exposta a cada situação de orientação. 
É possível verificar que 62,0% da área total da bacia do Jatobá 
esta voltada para as posições nordeste, noroeste e principalmente 
norte, que recebem maior incidência dos raios solares.

 Mello (2009) relata que nas vertentes que recebem 
maior insolação, há um aumento na temperatura e, consequente, 
aumento da evapotranspiração, o que causa redução no conteúdo 
de água do solo. Nas vertentes que recebem menor insolação, as 
temperaturas são menores e a umidade é maior. Dessa forma, 
o comportamento esperado para essas áreas da bacia do Jatobá 
voltadas à nordeste, noroeste e norte, é que os valores de umi-
dade  monitorada fossem menores que aqueles registrados para 
a mesma condição de superfície situados em faces do terreno 

Figura 8 – Evolução dos coeficientes de variação dos valores da 
umidade média do solo para as diferentes condições de cobertura 

e localização monitoradas

Direção da vertente Graus  Área da bacia (Km2) % da área total Pontos 
Norte - N 1 - 45 3,037 24,4 P1; P7; P13; P17;  

Nordeste - NE 46 - 90 1,239 10,0 P6 
Leste - L 91 - 135 1,247 10,0 P4; P5; P14; P15; P18;  

Sudeste - SE 136 - 180 1,604 12,9 P2; P3; P8; P10 
Sul - S 181 - 225 0,721 5,8  

Sudoeste - SO 226 - 270 0,421 3,4  
Oeste - O 271 - 315 0,729 5,9  

Noroeste - NO 316 - 360 3,442 27,7 P9; P11; P12: P16 
 

Tabela 4 - Faixa de valores dos ângulos para confecção da rosa dos ventos referente as disposições diferenciadas do terreno; porção 
da área da bacia exposta a cada direção e pontos localizados em cada vertente

Figura 9 - Mapa de orientação de vertentes da bacia hidrográfica do Jatobá com discretização da rede de drenagem e localização dos 
pontos de monitoramento da umidade do solo
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voltadas para o sul.  Porém, observando os valores umidade 
média (Tabela 5), não é possível perceber esse padrão para a bacia 
do Jatobá. A explicação para esse comportamento pode estar 
relacionada com a latitude do local, com reduzidas variações de 
radiação para diferentes orientações. Adicionalmente, deve-se 
mencionar o fato de que esses locais de monitoramento, situados 
na porção que recebe maior incidência de raios solares, estão 
localizados na parte baixa de longas vertentes e, que em função 
da presença de camadas de impedimento, evidenciadas durante 
a instalação da rede de monitoramento, faz com que, em adição 
ao fluxo vertical da água, surja um fluxo lateral subsuperficial 
morro abaixo, chamado de interfluxo, paralelo às camadas de 
menor permeabilidade e resultante da combinação das forças 
de gravidade e do gradiente de pressão (HUGGINS, 1979).

 Paiva et al. (1998), analisando o armazenamento e a dis-
ponibilidade de água ao longo do tempo, em uma topossequência 
de solos de tabuleiro do Estado da Bahia, encontraram maior 
disponibilidade de água no terço inferior da vertente. Souza et 
al. (2002), em um estudo com a mesma finalidade, concluíram 
que nos períodos mais chuvosos a presença de horizontes coesos 
subsuperficiais nos solos de tabuleiro localizados nas partes mais 
altas do declive restringe o fluxo vertical da água, ocorrendo 
a formação de lençol freático suspenso acima dos horizontes 
coesos e favorecendo o interfluxo no sentido do declive, em 
direção aos solos localizados nas partes mais baixas do relevo. 
Ávila, Mello e Silva (2010), estudando o comportamento tem-
poral da umidade em áreas de pastagem, mata atlântica e várzea, 
verificaram que o processo de redução do conteúdo de água no 
solo na várzea é retardado no tempo em razão do recebimento 
dos fluxos provenientes de cotas superiores e da ocorrência da 
ascensão capilar de água do lençol freático, resultando num solo 
mais provido de água.

As médias foram comparadas para condições de co-

bertura semelhantes e diferentes posições de orientação de 
vertentes. Médias seguidas de mesma letra na linha indicam 
que não houve diferença significativa entre os tratamentos 
pelo teste de Tukey ao nível de 5%. CNS – Cobertura Natural 
de Caatinga nas vertentes à Sul; CNN – Cobertura Natural de 
Caatinga nas vertentes à Norte;  PS – Pasto nas vertentes à Sul 
e PN – Pasto à Norte.

Efetividade da água do solo
 Observa-se na tabela 6 que em 94% dos monitoramentos 

realizados, a efetividade do conteúdo médio de água do solo em 
todos tratamentos apresentou-se de “Baixa” a “Não Efetiva”, 
de acordo com o critério proposto por Chen et al. (2007), sendo 
apenas um pequeno percentual de 6% dos monitoramentos re-
alizados com efetividade do valor médio de água do solo sendo 
de “Moderada” a “Alta”, encontrada para a condição de CNM 
(em 0,0 – 0,2 m) e para PM (na profundidade 0,2 – 0,4 m).

 A distinção da classe de efetividade do conteúdo de 
água no solo está condicionada à proximidade entre a ocorrência 
das chuvas e ao período de monitoramento, sendo a condição de 
“Extremamente Efetivo” e de “Alta Efetividade” relacionadas 
à ocorrência de uma infiltração de água do solo muito próxi-
ma à data de avaliação. Isso explica o fato de nenhuma dessas 
classes serem encontradas para os monitoramentos, já que no 
momento de todas as avaliações as chuvas já haviam ocorrido 
e a água já havia sido redistribuída ao longo do perfil do solo. 
No trabalho de Santos, Montenegro e Silva (2011), valores de 
afetividade acima de 0,75 foram encontrados, já que foi utilizado 
na determinação da umidade sondas do tipo TDR, que ligadas 
a um datalogger, permitiu um monitoramento em escala diária 
da variação da umidade do solo, podendo dessa forma serem 
encontradas condições de saturação do solo ou umidades pró-
ximas à capacidade de campo.

Data 
 Umidade Volumétrica Média (cm3 cm-3) 

0,0 – 0,2 m  0,2 – 0,4 m 
CNS CNN PS PN  CNS CNN PS PN 

07/10/10 0,046 a 0,054 a 0,051 a 0,067 a  0,057a 0,056 a 0,073 a 0,079 a 
05/11/10 0,092 a 0,107 a 0,089 a 0,097 a  0,134 a 0,146 a 0,133 a 0,128 a 
17/12/10 0,045 a 0,052 a 0,051 a 0,075 a  0,051 a 0,069 a 0,073 a 0,078 a 
24/01/11 0,154 a 0,147 a 0,166 a 0,186 a  0,127 a 0,123 a 0,182 a 0,152 a 
04/02/11 0,087 a 0,106 a 0,119 a 0,120 a  0,090 a 0,119 a 0,163 a 0,137 a 
22/02/11 0,087 a 0,097 a 0,115 a 0,112 a  0,080 a 0,090 a 0,119 a 0,109 a 
28/03/11 0,038 a 0,046 a 0,049 a 0,038 a  0,050 a 0,063 a 0,084 a 0,078 a 
25/04/11 0,055 a 0,065 a 0,076 a 0,096 a  0,050 a 0,071 a 0,095 a 0,090 a 
15/05/11 0,115 a 0,154 a 0,146 a 0,168 a  0,106 a 0,154 a 0,170 a 0,162 a 
02/07/11 0,123 a 0,165 a 0,157 a 0,177 a  0,116 a 0,160 a 0,181 a 0,169 a 
28/07/11 0,064 a 0,161 a 0,167 a 0,205 a  0,096 a 0,195 a 0,165 a 0,167 a 
25/08/11 0,043 a 0,085 a 0,101 a 0,109 a  0,037 a 0,098 a 0,114 a 0,110 a 
06/10/11 0,026 a 0,043 a 0,047 a 0,051 a  0,048 a 0,055 a 0,072 a 0,073 a 
03/11/11 0,037 a 0,058 a 0,040 a 0,042 a  0,052 a 0,063 a 0,064 a 0,062 a 
06/12/11 0,024 a 0,036 a 0,029 a 0,037 a  0,045 a 0,054 a 0,052 a 0,062 a 
28/12/11 0,018 a 0,030 a 0,029 a 0,049 a  0,039 a 0,049 a 0,046 a 0,063 a 

 

Tabela 5 - Umidade volumétrica média nas áreas da bacia hidrográfica do Jatobá, sob mesma condição de cobertura vegetal e 
diferentes posições de vertente, para as profundidades de 0,0 – 0,2 m e 0,2 – 0,4 m
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CONCLUSÕES

1. A umidade do solo na bacia hidrográfica do Jatobá é 
maior na porção à montante do ponto médio desta.

2. As diferentes condições de cobertura vegetal e 
características dos solos da bacia induzem a varia-
ções espaciais da umidade, sendo essa influência 
menos expressiva sobre seus padrões temporais.

3. A variabilidade entre os valores médios da umidade 
do solo para os tratamentos avaliados é menor 
durante o período das chuvas, bem como na pro-
fundidade 0,2 – 0,4 m.

4. A efetividade da água do solo foi baixa durante a 
maior parte do monitoramento realizado.

5. A análise da influência da orientação de vertentes no 
conteúdo de água do solo não permitiu estabelecer 
um padrão característico para a bacia do Jatobá.

6. Recomenda-se estabelecimento de zonas de pro-
teção nas regiões de maior umidade, de modo a 
incrementar o gerenciamento ambiental dabacia, 
e de suas nascentes.
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RESUMO

A análise de frequência de dados hidrológicos ou climatológicos tem sido a principal ferramenta utilizada por engenheiros para a estimativa do risco de falhas 
nas obras civis. Uma das etapas necessárias para a análise de frequência consiste na escolha de um modelo probabilístico para estimar vazões para determi-
nados tempos de retorno com base em dados observados. No entanto, essa etapa tem sido realizada de maneira subjetiva no Brasil, o que pode comprometer 
o uso desse método. No presente trabalho, diversos modelos probabilísticos foram avaliados com o intuito de indicar os que melhor se adaptam aos dados 
fluviométricos brasileiros, tendo em vista fomentar a discussão acerca da padronização dos métodos utilizados na análise de frequência no Brasil. Os dados 
utilizados foram coletados automaticamente a partir do Web Service da Agência Nacional de Águas (ANA). A adequação das 1943 amostras foi garan-
tida através da aplicação de critérios para eliminar estações com um número grande de dados faltosos e dos testes de Mann-Whitney, Spearman e Pettit, para 
testar a homogeneidade, a estacionariedade e a presença de saltos, respectivamente. Para a avaliação dos modelos probabilísticos mais adequados aos dados 
brasileiros foram utilizados os critérios de informação de Akaike (AIC), e Bayesiano (BIC) e um critério baseado no teste de aderência de Anderson Darling 
(ADC), o diagrama de quocientes de momentos-L, o método de Beard e o software SEAF. Os resultados obtidos com a aplicação de tais procedimentos 
mostram que as distribuições de probabilidades mais adequadas para os dados brasileiros são as distribuições log-normal de dois e três parâmetros e que a 
única distribuição, entre as testadas, que não mostrou-se adequada aos dados brasileiros foi a generalizada de Pareto. 

Palavras Chave:  Vazões máximas no Brasil. Análise de frequência. Testes estatísticos de aderência

ABSTRACT

The frequency analysis of  hydrologic and climate data has been the main tool used by engineers to estimate the environmental risk of  civil works. One of  the 
steps necessary for frequency analysis consists of  choosing a probabilistic model to estimate flows for certain return periods based on observed data. However, 
this step has been performed subjectively in Brazil, which may compromise the use of  this method. In this paper, several probabilistic models were evaluated to 
indicate which one was the best fit to Brazilian runoff  data in order to stimulate discussion about the standardization of  the methods used in the frequency 
analysis. The data were collected automatically from the Web Service of  the National Water Agency (ANA). The adequacy of  the 1943 samples was 
ensured through the application of  criteria to eliminate stations with a large number of  missing data and the Mann –Whitney, Spearman and Pettit tests, to 
test the homogeneity, stationarity and shifts in the mean and variance, respectively. The Akaike information criterion (AIC), Bayesian information criterion 
(BIC) and a goodness-of-fit measure based on the Anderson Darling test, the diagram of  L-moments ratios, the method of  Beard and the SEAF software 
were used to assess which probabilistic models are the most suitable to Brazilian data. The results obtained with the application of  such procedures show that 
the most appropriate probability distributions for the Brazilian data are the two and three parameter log-normal distributions and that the only distribution 
among those tested that did not prove adequate to the Brazilian data was the generalized Pareto

Keywords:  Maximum discharges in Brazil. Flood frequency analysis. Goodness of  fit tests

Avaliação do tipo de distribuição de probabilidades das vazões máximas diárias      
anuais no Brasil

Evaluation of  the type of  probability distribution of  annual maximum daily flows in Brazil
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INTRODUÇÃO

Uma estimativa precisa do risco da ocorrência de vazões 
máximas diárias é um elemento chave para o desenvolvimento 
de um programa eficaz de redução de danos causados por 
inundações. A análise de frequência de dados hidrológicos, ou 
climatológicos, tem sido a principal ferramenta utilizada por 
engenheiros para a estimativa do risco de falhas nas obras civis. 
Uma das etapas necessárias para a análise de frequência consiste 
na escolha de um modelo probabilístico para estimar vazões 
com determinados tempos de retorno com base em dados ob-
servados. No entanto, essa etapa tem sido realizada de maneira 
subjetiva no Brasil, o que pode acarretar em resultados muito 
diferentes embasados nos mesmos dados, comprometendo o 
uso desse método.

A busca pela melhor distribuição de probabilidades para 
a análise de frequência tem sido o assunto de muitos estudos 
ao redor do mundo. Os primeiros esforços na busca pela distri-
buição de probabilidades de vazões máximas foram realizados 
nos Estados Unidos na década de 1960, com a finalidade de 
desenvolver um programa nacional de seguros contra enchentes 
e para facilitar a coordenação entre os órgãos governamentais e 
membros do setor privado que trabalhavam no gerenciamento 
dos recursos hídricos e que, de alguma forma, necessitavam de 
conhecimento acerca do risco de inundações (STEDINGER; 
GRIFFIS, 2008).

Desde então, diversos estudos foram desenvolvidos 
propondo diferentes métodos para a determinação da melhor 
distribuição de probabilidades para vazões máximas. Alguns 

estudos tentaram determinar qual distribuição se ajusta melhor 
aos dados observados, seja por meio de testes estatísticos ou por 
métodos gráficos, como os diagramas de momentos-L. Outros 
estudos testaram a capacidade de uma distribuição de estimar os 
quantis de uma população derivada de uma distribuição diferente 
daquela que se quer testar para diversos tempos de retorno. Não 
existe um consenso acerca do melhor método, de maneira que, 
é comum encontrar trabalhos que empregam diversos métodos 
na busca pela melhor distribuição.

A tabela 1 resume alguns trabalhos desenvolvidos 
sobre esse tema. Dentre os trabalhos apresentados, destaca-se 
o de Beard (1974), que, segundo Vogel e McMartin (1991), 
deu origem ao Bulletin 17B: Guidelines for determining Flood 
Flow Frequency do U.S. Interagency Advisory Committee on 
Water Data (IACWD, 1982), que apresenta as diretrizes para a 
análise de frequência nos Estados Unidos e é usado até os dias 
de hoje. As distribuições de probabilidades (DP) citadas em tal 
tabela são a log-Normal de 2 parâmetros (LN2), log-Normal de 
3 parâmetros (LN3), log-Pearson tipo III (LP3), generalizada 
de valores extremos (GEV), Wakeby (WAK) e generalizada de 
Pareto (GPA).

Como se pode observar, existem muitos métodos para 
a escolha da melhor distribuição de probabilidades para as va-
zões máximas, entretanto, não há consenso acerca da melhor 
distribuição ou do melhor método. Desde a introdução dos 
momentos-L, eles têm sido recomendados para verificar o ajuste 
de distribuições de probabilidades sobre amostras de vazões. 
Porém, existem estudos apontando que outros métodos podem 
obter resultados tão ou mais precisos que os obtidos utilizando 

Referência Local  DP recomendada Método de Seleção da Distribuição 
Número 

de 
Estações 

Menor 
série 

(anos) 

Benson (1968) Estados 
Unidos LN2, LP3 

Comparação entre tempo de retorno 
observado e calculado com as 

distribuições 
10 44 

Beard (1974) Estados 
Unidos LN2, LP3 Método de Beard 300 30 

Wallis e Wood 
(1985) 

Série 
Sintética GEV, WAK 

Comparação entre tempo de retorno 
calculado a partir da distribuição usada 

para determinar a série sintética e 
calculado com as distribuições 

20 20 

Gunasekara e 
Cunnane (1992) 

Série 
Sintética 

LP3 com coeficiente de 
assimetria regionalizado Método de Beard 2500 10 

McMahon e 
Srikanthan 

(1981) 
Austrália LP3 Diagramas de quociente de momentos 172 - 

Vogel (1993a) Estados 
Unidos LN2, LP3, LN3, GEV Diagrama de momentos-L e método de 

Beard 383 30 

Vogel (1993b) Australia LP3, GPA, LN2, LN3 e 
GEV 

Diagrama de momentos-L e método de 
Beard 61 20 

Önöz e Bayazit 
(1995) Mundo GEV 

Testes Estatísticos de Aderência, 
Diagrama dos Momentos-L, Método de 

Beard 
19 60 

Vogel e Wilson 
(1996) 

Estados 
Unidos GEV, LN3, LP3 Diagrama de momentos-L 1490 30 

Tabela 1 - Resumo dos principais trabalhos desenvolvidos buscando a melhor distribuição de probabilidades para um determinado local
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os momentos-L, dependendo do tamanho da amostra. Critica-
se também que muito do que têm sido discutido e proposto na 
academia não é adotado pelos engenheiros que utilizam a análise 
de frequência na prática (BOBÉE et al., 1993). Vale ressaltar 
que, em vista das mudanças ocorridas desde a sua publicação, 
as diretrizes sobre análise de frequência australianas e america-
nas estão em processo de atualização (EA, 2013; USGS, 2013).

No presente trabalho, pretende-se avaliar os modelos 
probabilísticos que melhor se adaptam aos dados fluviométri-
cos brasileiros, tendo em vista fomentar a discussão acerca da 
padronização dos métodos utilizados na análise de frequência 
no Brasil. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Dados de vazão máxima diária anual

Foram criadas sub-rotinas em Visual Basic para coletar 
os dados das estações fluviométricas a partir do Web Service da 
Agência Nacional de Águas (ANA). Foram recolhidos dados de 
1943 estações neste banco de dados, com séries variando entre 
10 e 83 anos. O início do ano hidrológico de cada estado foi 
determinado a partir das normais climatológicas de precipitação 
do período de 1961 a 1990.

Grande parte das séries do Web Service da ANA possui 
porcentagem significativa de dados faltosos, contém poucos 
anos de dados, ou dados suspeitos. Essas falhas dificultam a 
análise estatística dos dados. Como se está trabalhando com 
valores máximos anuais de vazões, em séries com falhas existe 
a possibilidade de que esse valor máximo esteja entre os dados 
faltosos. Quanto maior a porcentagem de dados faltosos, maior a 
probabilidade de que o valor máximo real não tenha sido medido. 
Séries pequenas podem não ser representativas e a presença de 
pontos atípicos pode indicar erros de medição.  

Critérios de eliminação de anos

Dentro desse contexto, Papalexiou e Koutsoyiannis 
(2013) afirmam que existem três possibilidades para extrair o 
valor máximo de um ano com falhas: a primeira seria estabelecer 
critérios para avaliar a validade do valor máximo encontrado, a 
segunda aceitar somente os valores máximos de anos completos 
e a terceira, aceitar todos os valores máximos. Observa-se que, 
caso a segunda alternativa seja escolhida, muitos valores de va-
zões máximas reais poderiam ser descartados, uma vez que não 
há uma avaliação do período do ano hidrológico que apresenta 
falhas ou da porcentagem de dados faltosos. Já sobre a terceira 
alternativa, pode-se dizer que muitos valores de vazões máximas 
anuais aceitos não seriam os verdadeiros máximos, uma vez que 
não há uma análise dos dados faltosos. 

Dessa maneira, pode-se admitir que a primeira opção 
é a mais viável para a extração dos valores máximos de um ano 
com falhas. Assim, faz-se necessário a aplicação de alguns cri-
térios para a seleção dos valores máximos de anos com falhas. 
No presente trabalho foram usados critérios adaptados de Papa-
lexiou e Koutsoyiannis (2013). Para a aplicação desses critérios, 

deve-se selecionar e ordenar (classificar em ordem crescente) 
os valores máximos anuais de cada estação, considerando o ano 
hidrológico e sem levar em conta as falhas das séries. Os dois 
critérios de eliminação usados são:

• A posição (ordem) é menor ou igual a 40% x N 
(onde N é o tamanho da série de vazões máximas), 
ou seja, quando a vazão em questão pertence aos 
40% menores valores;

• A porcentagem de dados faltosos em um determi-
nado ano é maior ou igual a 1/3, ou seja, o ano em 
questão tenha mais de 4 meses de dados faltando.

Caso esses dois critérios sejam atendidos simultane-
amente por determinado valor de vazão máxima, o ano em 
que esse valor aconteceu deve ser rejeitado. Com o uso desses 
critérios, consegue-se eliminar anos com muitas falhas e com 
dados muito baixos, em que é provável que o valor máximo real 
não tenha sido contabilizado.

Tamanho mínimo das séries

Outro critério utilizado para a seleção das estações foi 
uma análise sobre o tamanho mínimo das séries e a representativi-
dade geográfica das estações. Como grande parte das estações do 
país são relativamente novas (com menos de 30 anos de dados), 
existe a possibilidade de se perder a representatividade de todas 
as regiões do país por meio dessas estações caso o tamanho 
mínimo das séries seja alto. À medida que o tamanho mínimo 
das séries cresce, a representatividade das regiões geográficas 
Norte e Centro-Oeste diminuem, ou seja, menos estações dessas 
regiões são consideradas no estudo. Como o foco do presente 
trabalho é em uma avaliação dos dados do país, a representa-
tividade das regiões foi considerada mais importante do que o 
tamanho das séries. Sendo assim, para realizar um trabalho que 
representasse a maior parte das regiões brasileiras, decidiu-se 
que seriam utilizadas todas as estações com mais de 10 anos de 
dados, como preconizado pela IACWD (1982). 

Homoscedasticidade

Para se trabalhar com a análise de frequência de vazões 
é necessário assumir que a amostra utilizada é aleatória, simples 
e extraída de uma única população. Portanto, assume-se que as 
hipóteses de aleatoriedade, independência, homogeneidade e 
estacionariedade sejam aceitas. 

Nesta etapa do trabalho, é descrita a aplicação de testes 
estatísticos para a verificação das hipóteses fundamentais da 
análise de frequência de uma variável hidrológica. As hipóteses 
de aleatoriedade e independência não foram testadas no pre-
sente trabalho. Por outro lado, a independência é parcialmente 
garantida pela forma que a série é amostrada. Ou seja, do ponto 
de vista estritamente hidrológico, não faz sentido imaginar que 
o máximo diário anual de vazão guarde qualquer relação com 
o máximo do ano anterior, já que o ano hidrológico é estabe-
lecido entre dois períodos de estiagem. Já a aleatoriedade é 
parcialmente garantida pela natureza do fenômeno analisado, 
já que a formação de vazões em uma bacia é, sabidamente, um 
evento estocástico. 
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Como a maioria das estações possui séries curtas, é 
difícil indicar a presença de tendências. Entretanto, é importante 
identificar a presença de saltos nos dados. No Brasil, existe um 
grande número de reservatórios sem informação de localização 
e capacidade, cuja presença pode causar saltos nas séries de 
vazões. Um teste indicado para a identificação de desconti-
nuidades em séries temporais é o de Pettit (PETTITT, 1979). 
Diversos estudos (VILLARINI et al., 2009; VILLARINI et al., 
2011a; VILLARINI et al., 2011b; VILLARINI; SMITH,  2010, 
entre outros), mostram que esse teste produz bons resultados, 
e, devido a sua simplicidade, foi adotado no presente estudo. A 
homogeneidade e a estacionariedade das séries foram avaliadas, 
respectivamente, pelos testes de Mann-Whitney e Spearman. 
Tais testes têm sido utilizados em análise de frequência de séries 
hidrológicas e não serão detalhados aqui. Para mais informações 
sobre os testes de hipóteses utilizados, o leitor pode consultar 
Naghettini e Pinto (2007).

Os testes não-paramétricos de Mann-Whitney, Spear-
man e Pettit foram aplicados às 1943 amostras considerando 
um nível de significância de 10%. A partir da aplicação de tais 
testes, pôde-se concluir que 1409 amostras, ou 72,5% do total, 
podem ser consideradas homogêneas, 1364, ou 70,2% do total, 
estacionárias e 1610, ou 82,9% do total, não apresentam saltos 
na média. Apenas 1253 amostras não tiveram a hipótese nula 
rejeitada em nenhum dos três testes aplicados, e portanto, foram 
consideradas adequadas para serem utilizadas nas próximas 
etapas do trabalho. 

Figura 1 – Mapeamento das estações consideradas no estudo após 
a aplicação dos testes estatísticos para a adequação das amostras

A figura 1 apresenta a distribuição geográfica das 
1253 estações cujas amostras foram selecionadas. Embora a 
porcentagem de estações na região Norte em relação ao total 
tenha sido similar a porcentagem calculada com as amostras 

iniciais, é visível a pouca quantidade de estações nessa região, 
que é a maior em dimensão do país. Ainda assim, no presente 
trabalho, assume-se que tais estações representem a região em 
que estão localizadas. 

DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES

Foram utilizadas nove distribuições de probabilidades 
no trabalho, sendo quatro de dois parâmetros, a LN2, a expo-
nencial (EXP), a gama (GAM) e a Gumbel (GUM); e cinco de 
três parâmetros, a Pearson tipo III (PE3), a GEV, a LP3, a LN3 
e a GPA. Essas distribuições foram selecionadas devido à sua 
ampla utilização na área da hidrologia, especialmente no que 
diz respeito a vazões máximas. Os parâmetros das distribuições 
foram calculados utilizando o método dos momentos-L. Vale 
ressaltar que em alguns métodos de seleção não foi possível 
a utilização de todas essas distribuições pois foram utilizados 
softwares fechados, e portanto, não passíveis de modificações, 
para sua aplicação.

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA SE-
LECIONAR A DISTRIBUIÇÃO

Para a avaliação e seleção dos modelos mais adequa-
dos para os dados brasileiros, foram utilizados os seguintes 
procedimentos: 

• Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Baye-
siano (BIC) e um critério baseado no teste de 
aderência de Anderson Darling (ADC), através 
da aplicação da função MSCLaio2008 do pacote 
nsRFA da linguagem R. 

• Diagrama de momentos-L;
• Uma avaliação não-paramétrica da frequência de 

cheias (Método de Beard);
• Análise comparativa dos quocientes de momentos-L 

amostrais e teóricos e uma avaliação das posições 
de plotagem empíricas e teóricas, por meio do 
teste de Filliben, através da aplicação do software 
SEAF, desenvolvido por Candido (2003).

Todos esses procedimentos foram implementados de 
maneira que sua aplicação aos dados das estações em estudo 
fosse automatizada, uma vez que uma análise posto a posto para 
cada um dos métodos seria impraticável. 

Critério de Informação de Akaike

O critério de Akaike (AIC, do inglês Akaike informa-
tion criterion) é um estimador da informação (ou distância) de 
Kullback-Leibler (K-L) para a seleção de modelos. A informação 
de K-L representa a distância relativa entre um modelo ajustado 
e o modelo real, a partir do qual os dados são gerados. Akaike 
concluiu que a máxima log-verossimilhança é um estimador 
enviesado da informação de K-L, sendo o viés aproximadamente 
igual ao número de parâmetros do modelo ajustado. Este método 
é recomendado quando o número de observações é maior que 



446

Costa e Fernades: Avaliação do tipo de distribuição de probabilidades das vazões máximas diárias anuais no Brasil

40 vezes o número de parâmetros do modelo. Para outros casos 
recomenda-se o uso de uma versão do método, chamada AICc, 
em que o viés é corrigido (BURNHAM; ANDERSON, 2002).

Critério de Informação Bayesiano

Um outro método utilizado para a seleção de modelos 
probabilísticos é o critério de informação bayesiano (BIC, do 
inglês Bayesian information criterion) ou critério de informação 
de Schwarz. Este método possui um formato semelhante ao 
AIC, embora tenha um embasamento teórico diferente, seguindo 
um ponto de vista bayesiano. O termo relativo ao número de 
parâmetros, no caso do BIC, é multiplicado por um fator cor-
respondente ao logaritmo natural do número de observações da 
amostra. Considera-se que o melhor modelo para representar os 
dados é o que apresenta o menor valor de BIC (BURNHAM; 
ANDERSON, 2002). 

Testes estatísticos de aderência

De acordo com Naghettini e Pinto (2007), os testes de 
aderência são instrumentos da estatística matemática que auxi-
liam a tomada de decisão quanto à adequação ou inadequação 
de um certo modelo distributivo a uma dada amostra. O teste 
de aderência de Anderson Darling baseia-se na diferença entre 
as funções de probabilidades empírica e teórica de variáveis 
aleatórias contínuas, enfatizando as discrepâncias entre as 
caudas. Laio (2004) propôs um critério de seleção de modelos 
baseado no teste de Anderson-Darling, que avalia também a 
complexidade dos modelos adotados. O teste de aderência de 
Filliben baseia-se na existência de uma associação linear forte 
entre os quantis teóricos, calculados a partir de uma distribui-
ção de probabilidades Fx(x), e os observados, indicando que as 
observações podem ter sido extraídas de uma população cuja 
distribuição de probabilidades seja Fx(x).

Método de Beard

Um método de simples aplicação para determinar a 
distribuição que melhor se ajusta aos dados observados foi de-
senvolvido por Beard (1974). Esse método consiste em calcular o 
número de vezes em que um quantil de um determinado tempo de 
retorno calculado a partir de uma distribuição de probabilidades 
é ultrapassado pelos dados históricos, e comparar esse valor a 
um número de excedências esperado, determinado pela razão 
entre o número de anos de dados e o tempo de retorno adotado. 
Beard (1960) mostrou que um estimador de um quantil de tempo 
de retorno T não é excedido, de modo geral, com uma probabi-
lidade média p = 1/T, devido a efeitos causados pelo tamanho 
da amostra a partir da qual o quantil foi estimado. Utilizando 
quantis de 100 anos de período de retorno e baseando-se em 
uma amostra de 10 anos de dados de vazões anuais máximas, 
Beard (1974) concluiu que o quantil calculado seria excedido 
em média 3 vezes mais do que o assumido e que, mesmo com 
amostras maiores, ainda existiria uma diferença considerável 
entre o número de excedências teórico e o observado. Para 
eliminar essa diferença, pode-se fazer um ajuste no estimador 

do quantil de tempo de retorno T, com base na probabilidade 
de excedência esperada para o tamanho N da amostra conside-
rada. A probabilidade de excedência esperada é definida como 
a média da probabilidade de excedência verdadeira de todas as 
estimativas calculadas para uma determinada frequência a partir 
de amostras sucessivas de um tamanho específico (BEARD, 
1974). Beard (1978) desenvolveu equações para o cálculo da 
probabilidade de excedência esperada para distribuições nor-
mais em função do tempo de retorno T adotado e do tamanho 
da amostra. Gunasekara e Cunnane (1991) mostraram que tais 
equações produzem resultados satisfatórios com quaisquer 
distribuições de probabilidades. 

Momentos-L

O diagrama de momentos-L compara estimativas dos 
quocientes de momentos-L (L-CV, assimetria-L e Curtose-L ) com 
os valores teóricos correspondentes. No diagrama, a distância 
entre um ponto da amostra e uma curva ou ponto de uma certa 
distribuição pode ser tomada como uma medida que indica a 
qualidade do ajuste (quanto menor a distância, melhor o ajus-
te). A grande vantagem no uso do diagrama de momentos-L é 
que se pode comparar o ajuste de várias distribuições a muitas 
amostras usando apenas um gráfico (VOGEL; WILSON, 1996).

Quando muitas amostras são utilizadas na análise, é 
difícil visualizar a distância de cada ponto, de maneira que uma 
distribuição de probabilidades é considerada adequada para 
representar as amostras se ela cruzar o centro da nuvem for-
mada pelas amostras e seguir a tendência dessa nuvem (YUE; 
HASHINO, 2007). Para ilustrar esses dois critérios de uma 
maneira mais clara no diagrama de momentos-L, em muitos 
estudos são utilizadas regressões lineares das amostras, enquan-
to em outros se observa o uso da média amostral. Peel et al. 
(2001) argumentam que embora esses critérios produzam uma 
avaliação visual rápida, essa avaliação é subjetiva e não substitui 
uma análise mais objetiva que leve em conta a variabilidade e o 
tamanho das amostras. Um método de avaliar a qualidade do 
ajuste das distribuições, que pode ser utilizado simultaneamente 
à interpretação visual do diagrama de momentos-L, foi desen-
volvido por Kroll e Vogel (2002) e é dado pela média ponderada 
das distâncias ortogonais (AWOD, do inglês Average Weighted 
Orthogonal Distance).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Critérios de informação e seleção de modelos

A maior amostra considerada no presente trabalho 
tem 83 anos de dados. Como são considerados apenas mode-
los de 2 ou 3 parâmetros, decidiu-se utilizar o AICc em todas 
as amostras, uma vez que a medida que n aumenta, o valor do 
AICc converge para o valor do AIC. Entretanto, nas estações 
com mais de 80 anos de dados, as duas versões do critério de 
Akaike foram aplicadas. 

A figura 2 expõe os resultados referentes a aplicação dos 
três critérios (AICc, BIC e ADC) aos dados das 1253 estações 
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fluviométricas consideradas no estudo. É visível que os três 
métodos utilizados indicam com mais frequência a distribui-
ção LN2. Em apenas 586 estações os três métodos indicaram 
a mesma distribuição de probabilidades, sendo que na maior 
parcela de estações, em 216 ou 37% das 586, a distribuição 
indicada foi a LN2. 

Figura 2 – Distribuições de probabilidades indicadas com a 
aplicação do AICc, do AIC e do ADC

O AIC foi aplicado as duas estações de tamanho superior 
ou igual a 80 anos. A primeira estação (código: 36160000) está 
localizada o estado do Ceará e tem 83 anos de dados. Nessa 
estação o AIC, indicou como melhor modelo probabilístico a 
LP3, assim como todos os outros três métodos aplicados. Na 
segunda estação (código: 61135000), localizada no estado de 
Minas Gerais, o AIC e o AICc indicaram a mesma distribuição, 
a GUM. Ao se analisar todas as estações, mesmo aquelas cujos 
tamanhos não satisfazem o critério de aplicação do AIC, não é 
observada uma diferença muito grande entre os resultados ob-
tidos com o AIC e com o AICc. Em 92% das estações testadas, 
os resultados obtidos com o AIC e com o AICc foram iguais. 

A escolha da função MSCLaio 2008 se deu devido a 
facilidade de aplicação. No entanto, pode-se perceber algumas 
limitações de se utilizar uma função desenvolvida por terceiros. 
Uma delas foi a impossibilidade de acrescentar outros modelos 
probabilísticos na análise. Por esse motivo, apenas os cinco 
modelos vistos nesse item foram utilizados. Outra limitação foi 
a presença de erros inerentes ao programa, que não puderam 
ser contornados. Em 30 estações, os resultados não foram 
analisados devido a tais erros. Notou-se também que embora 
o princípio da parcimônia esteja implícito no cálculo dos crité-
rios de informação, algumas vezes os resultados obtidos com 
a análise de dois modelos eram semelhantes, entretanto, nem 
sempre o modelo selecionado era o mais simples. Mesmo com 
tais limitações, considerou-se que os resultados obtidos com a 
aplicação da função MSCLaio2008 são satisfatórios de acordo 
com os objetivos do trabalho. 

SEAF – Sistema especialista de análise de frequência

O software SEAF (acrônimo de Sistema Especialista 
de Análise de Frequência), desenvolvido por Candido (2003), 

foi utilizado nesta etapa do trabalho uma vez que ele indica o 
modelo probabilístico mais adequado para uma amostra a partir 
de três critérios: intervalos de confiança referentes aos quocientes 
de momentos-L, intervalos de confiança construídos a partir do 
teste de Filliben e uma análise da complexidade dos modelos, 
baseada no princípio da parcimônia. Além disso, tal software 
utiliza elementos da lógica fuzzy e de inteligência artificial com 
o intuito de simular o raciocínio de um especialista em análise 
de frequência no processo de decisão. Mais informações sobre 
o SEAF podem ser encontradas em Candido (2003) e Candido 
e Naghettini (2008).

Para cada estação analisada, o SEAF define uma ordem 
de classificação das distribuições de probabilidade testadas, 
sendo o primeiro lugar ocupado pela distribuição que melhor 
se ajusta aos dados e o sétimo, pela pior.

A tabela 2 expõe os resultados referentes à aplicação do 
software SEAF aos dados das 1253 estações fluviométricas consi-
deradas no estudo. Nessa tabela, é possível observar a quantidade 
de vezes em que uma distribuição foi classificada em qualquer 
ordem (da primeira a sétima). Percebe-se que a distribuição 
mais indicada pelo software para modelar os dados brasileiros 
é a GUM, seguida pela LN2. No entanto, em muitas estações 
o SEAF ordena apenas algumas das distribuições consideradas 
nas análises, uma vez que as distribuições podem ser rejeitadas 
de acordo com alguns critérios adotados pelo software. Sendo 
assim, a distribuição que foi considerada viável e classificada 
pelo software em qualquer ordem mais vezes foi a LN2. 

Tabela 2 – Ordem de classificação das distribuições pelo software SEAF

Novamente algumas limitações foram observadas du-
rante a utilização do SEAF. Uma delas é a impossibilidade de 
acrescentar outras distribuições cuja análise foi proposta pelo 
presente trabalho, como a LN3 e a GAM. Embora remover 
uma distribuição das análises feitas pelo software seja simples, 
acrescentar outras distribuições é uma tarefa complexa, e por 
isso, decidiu-se que ela não seria realizada. Outra limitação 
do uso do SEAF são os erros que o programa apresenta. O 
software SEAF realiza os cálculos necessários à sua análise de 
lógica fuzzy com uma série de métodos numéricos que, para 
uma determinada combinação de características estatísticas da 
amostra (média, variância, assimetria, etc...), não converge. Por 
outro lado, os autores do software não relatam em quais situações 
os métodos numéricos não convergem. Assim, o software foi 
utilizado para todos os postos, sendo descartados aqueles onde 

Dist. Classificação 
1 2 3 4 5 6 7 

EXP 79 46 56 60 22 1 0 
GUM 366 272 164 69 67 25 4 
LN2 327 298 222 81 37 30 3 
PE3 170 250 305 66 5 1 0 
GPA 17 22 7 0 0 0 0 
GEV 141 108 57 46 5 0 0 
LP3 35 66 62 12 7 0 0 
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o software teve comportamento não esperado ou simplesmente 
não funcionou. Devido a essa limitação, 119 estações, distribu-
ídas proporcionalmente entre as regiões geográficas (cerca de 
10% do total de dados de cada região) não foram analisadas. 
Por outro lado, o princípio da parcimônia utilizado pelo SEAF 
é refletido nos resultados, uma vez que os dois modelos mais 
indicados possuem apenas dois parâmetros. 

Número de excedências esperado

O método de Beard foi aplicado a cada uma das 1253 
estações fluviométricas. Para cada tempo de retorno analisado 
(T=100 e 1000 anos) foi realizada uma contagem do número 
de vezes que os quantis calculados ultrapassavam os valores 
observados, considerando tanto a probabilidade de excedência 
especificada (PS=1/T) quanto a probabilidade de excedência 
esperada. 

A tabela 3 mostra o número de excedências calculado 
com a probabilidade de excedências esperada (PN) e a especi-
ficada (PS). Os valores obtidos são comparados com o número 
de excedências teórico, ou o quociente do valor total de anos 
pelo tempo de retorno, e com os intervalos de confiança a 95% 
calculados considerando que o número de excedências siga uma 
distribuição binomial. Os valores destacados com um asterisco 
estão dentro do intervalo de confiança calculado. 

Pode-se perceber que para cada tempo de retorno, foram 

obtidos resultados diferentes, o que pode indicar que distribuições 
diferentes podem ser selecionadas como a melhor distribuição 
para se ajustar a uma mesma amostra dependendo do tempo 
de retorno em interesse. As distribuições que apresentaram os 
melhores resultados foram a LN2 e a LN3.

Outra maneira de analisar os resultados obtidos com o 
método de Beard é calcular o erro entre o número de excedências 
determinado com o uso do método e o número de excedências 
teórico. A tabela 4 mostra esse erro para os números de excedên-
cias calculados com as probabilidades de excedência esperada. 
É possível observar resultados diferentes em cada tempo de 
retorno analisado. A distribuição LN3 apresenta o menor erro 
médio, e também o menor erro para os números de excedências 
calculados com 100 e 1000 anos de tempo de retorno. 

De maneira geral, os resultados obtidos e expostos nas 
tabelas mostram que embora tenham sido calculados número 
de excedências próximos aos valores teóricos com a distribui-
ção LN3 em todos os tempos de retorno, outras distribuições 
obtiveram resultados melhores, quando se analisa a distância 
entre o número de excedências calculado e o teórico em um 
tempo de retorno específico. Ainda assim, considera-se que a 
distribuição LN3 é a mais indicada para os dados brasileiros de 
acordo com esse método. 

A grande vantagem deste método é a sua simplicida-
de. No entanto, Beard (1974) recomenda que sejam utilizadas 
amostras com um tamanho mínimo de 30 anos, o que não é 

Distribuição 
T=100 T=1000 

PS PN PS PN 
LN2 229 353* 39* 61 
EXP 116 202 15 28* 
GAMA 365* 530 66 123 
PE3 277 454 39* 76 
GEV 270 427 62 86 
GUM 316 478 46* 83 
LP3 393* 521 168 202 
LN3 229 390* 20 43* 
GPA 847 989 608 659 
Num. de Excedências 
Teórico 374,3 37,43 

Intervalo 337 412 25 49 

Tempo de Retorno LN2 EXP GAMA PE3 GEV GUM LP3 LN3 GPA 
10 0,060 0,068 0,036 0,063 0,108 0,052 0,030 0,103 0,042 
20 0,136 0,232 0,098 0,137 0,185 0,070 0,074 0,166 0,186 
100 0,057 0,460 0,416 0,213 0,141 0,277 0,392 0,042 1,642 
1000 0,630 0,252 2,286 1,030 1,298 1,217 4,397 0,149 16,606 

Media 0,221 0,253 0,709 0,361 0,433 0,404 1,223 0,115 4,619 

Tabela 4– Erro (%) entre o número de excedências calculado com a probabilidade de excedência esperada                                                     
e o número de excedências teórico

Tabela 3 – Comparação entre o número de excedências calculado para diversos tempos de retorno                                                                     
e o número de excedências teórico
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o caso do presente estudo. Portanto, o tamanho reduzido das 
amostras utilizadas pode ter influenciado os resultados obtidos. 

Diagrama dos momentos-L

A figura 3 compara a relação entre τ3 e τ4 das vazões 
máximas anuais com as relações teóricas das distribuições GEV, 
GPA, LN3 e PE3. A curva denominada OLB representa o limite 
inferior da relação entre τ3 e τ4 . É difícil definir a distribuição 
mais adequada para as vazões máximas anuais somente com a 
análise dessa figura, devido à grande quantidade de dados. No 
entanto, observa-se que nenhuma das distribuições analisadas 
pode ser descartada. Uma análise complementar a essa figura 
é exposta na tabela 5, que apresenta os AWODs calculados 
para cada distribuição. Já a figura 4 apresenta uma comparação 
da relação entre τ3 e τ4  dos logaritmos naturais das vazões 
máximas anuais com as relações teóricas da distribuição PE3, 
representando a distribuição LP3, uma vez que a relação teórica 
entre τ3 e τ4  para a LP3 não é conhecida. Assim como na figura 
anterior, não é possível descartar a distribuição LP3, uma vez 
que aparentemente a curva que representa tal distribuição cruza 
os dados em um ponto próximo do centro geométrico da massa 
de dados. A figura 5 mostra a comparação da relação entre τ3 e 
τ das vazões máximas anuais com as relações teóricas das distri-
buições LN2 e GAMA. Essa figura foi construída utilizando as 
aproximações polinomiais definidas por Vogel e Wilson (1996) 
para a relação entre τ3 e τ4  para as distribuições LN2 e GAMA. 
Em tal figura é possível observar que, embora as distribuições 
não possam ser descartadas, seu ajuste é visivelmente pior do 
que o das distribuições de três parâmetros.

A tabela 5 complementa a análise dos diagramas de 
momentos-L apresentando os AWODs calculados para o Bra-
sil. Como o menor valor de AWOD indica a distribuição mais 
adequada para a região analisada, pode-se afirmar que no caso 
dos dados brasileiros, a distribuição mais adequada é a LP3, 
embora as outras distribuições avaliadas não possam ser con-
sideradas inadequadas. 

Conforme mencionado previamente, a maior vantagem 
dos diagramas dos momentos-L é poder utilizar apenas um 
elemento gráfico para analisar o ajuste de várias distribuições a 
um grande número de amostras. Entretanto, como foi obser-
vado no presente item, a análise dos diagramas de momentos-L 
pode ser subjetiva, caso ela não seja complementada por outros 
parâmetros. Os resultados obtidos mostraram que o método 
apresenta resultados melhores com distribuições de 3 parâme-
tros. Isso talvez possa ser atribuído ao fato de que os dados 
brasileiros extrapolam os intervalos em que a aproximação 
polinomial da relação entre τ3 e τ4  definida por Vogel e Wilson 
(1996) foi definida. 

Tabela 5 – Cálculo dos AWODs para diversas distribuições no 
Brasil 

Figura 3 - Diagrama de momentos-L mostrando a relação entre  
τ3 e τ4  para as vazões máximas anuais

Figura 4 – Diagrama de momentos-L mostrando a relação entre  
τ3 e τ4  para os logarítimos naturais das vazões máximas anuais

Figura 5 - Diagrama de momentos-L mostrando a relação entre  
τ3 e τ  para as vazões máximas anuaisGEV GPA LN3 PE3 LP3 LN2 GAM 

0,062 0,089 0,061 0,063 0,058 0,109 0,138 
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CONCLUSÕES

Todos os métodos discutidos previamente possuem 
embasamento diferente e somente com as análises realizadas no 
presente trabalho não é possível afirmar se um método conduz a 
resultados melhores que os demais. Sendo assim, cada resultado 
é avaliado individualmente, não havendo uma forma de comparar 
quantitativamente os resultados obtidos. No entanto, pode-se 
observar que todos os métodos indicam a mesma família de 
distribuições de probabilidades, ou até a mesma distribuição, 
como a mais adequada para os dados brasileiros. 

Dentro desse contexto, ao se analisar os resultados 
obtidos para todos os dados brasileiros, percebe-se que as dis-
tribuições log-normal de dois e de três parâmetros são indicadas 
entre as mais adequadas por todos os métodos. No entanto, 
no método do diagrama dos quocientes de momentos-L, a 
distribuição LP3 obteve resultados melhores que a log-normal, 
e no caso do software SEAF, a distribuição GUM obteve um 
resultado tão bom quanto a log-normal. De todas as distribuições 
de probabilidades analisadas no presente trabalho, a única que 
não se mostrou adequada aos dados brasileiros, sendo indicada 
pouquíssimas vezes pelos métodos adotados e obtendo resultados 
ruins em relação às outras distribuições, foi a GPA. 

Embora não seja possível conhecer população a partir 
da qual os dados de vazões são originados, estudos como este 
podem fornecer alguma orientação sobre quais distribuições de 
probabilidades podem ser utilizadas para descrever aproxima-
damente tal população. É importante que existam indicações 
acerca da “melhor” distribuição de probabilidades para a análise 
de frequência, uma vez que a escolha entre as distribuições de 
probabilidade pode influenciar grandemente os valores utilizados 
nos projetos. Diante do que foi exposto no presente trabalho 
não é possível decidir qual a melhor distribuição para os dados 
brasileiros, uma vez que o país possui um território extenso e 
com características climáticas e hidrológicas distintas, embora 
existam indícios que a distribuição log-normal seja adequada de 
maneira geral. Ressalta-se que não é possível basear-se somente 
no resultado do presente trabalho para a escolha das distribui-
ções de probabilidades para a análise de frequência de vazões 
máximas no Brasil. É possível que em determinadas regiões do 
país, outras distribuições sejam tão ou mais adequadas do que a 
log-normal. Portanto, em estudos posteriores, pretende-se avaliar 
o desempenho das distribuições de probabilidades em regiões 
menores do país. Recomenda-se ainda que outros estudos acerca 
dessa escolha, utilizando outros métodos, sejam realizados. 
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RESUMO

O sequestro geológico de carbono tem se mostrado uma importante alternativa para a redução das emissões atmosféricas de CO2. No entanto, potenciais 
vazamentos, provenientes da formação armazenadora, podem atingir aquíferos e comprometer sua qualidade. O desenvolvimento de técnicas para detecção de 
vazamentos pode auxiliar na agilidade de adoção de medidas mitigadoras. O uso de variáveis hidrogeoquímicas como indicadoras de exsudações pode ser uma 
técnica viável pelo fato de a água subterrânea poder sofrer variações expressivas em alguns parâmetros hidrogeoquímicos em fases muito iniciais de seu contato 
com o CO2. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar variáveis hidrogeoquímicas da água subterrânea que podem servir de indicadoras da interação 
entre CO2 e aquífero de reatividade limitada para detecção de vazamentos provenientes de sequestro geológico. Para isso, foi realizada uma simulação, em 
campo, de vazamento de um sítio de armazenamento geológico de CO2, por meio da injeção controlada de CO2 diretamente na porção saturada de um aquífero 
de reatividade limitada. O monitoramento da água subterrânea foi realizado por meio de poços multinível e análises físico-químicas. Os resultados mostraram 
que as variações no pH podem ser indicadoras de vazamentos de CO2 provenientes de sequestro geológico em aquíferos de reatividade limitada e podem ser 
utilizadas em programas de Medição, Monitoramento e Verificação (MMV) de CO2 sequestrado geologicamente.

Palavras Chave: Sequestro geológico de CO2. Água subterrânea. Monitoramento hidrogeoquímico. Detecção de vazamento. Aquífero de reatividade limitada

Carbon geological sequestration has been pointed out as an important alternative for reducing atmospheric CO2 emissions. However, potential leaks from 
the storage formation can reach shallow freshwater aquifers and compromise their quality. The development of  techniques for CO2 leak detection in shallow 
aquifers can assist in the prompt adoption of  mitigation measures. The use of  geochemical parameters as CO2 leakage detection can be a viable technique 
since groundwater may suffer significant variations in some geochemical parameters at very early stages of  its contact with the CO2. Thus, the aim of  this 
work was to determine hydrogeochemical variables indicative of  the interaction between CO2 and a limited reactivity aquifer to detect leaks from geological 
sequestration. To accomplish this purpose, a field leak simulation was performed through the controlled release of  CO2 in the saturated portion of  a limited 
reactivity aquifer. Groundwater was monitored by multilevel wells and physicochemical analyses. The results showed that pH variations can be indicative 
of  leakage of  CO2 from geological sequestration in limited reactivity aquifers and may be utilized in Measurement, Monitoring and Verification programs 
(MMV) of  geologically sequestered CO2.

Keywords: CO2 geological storage. Groundwater. Geochemical monitoring. Leak detection. Limited reactivity aquifer

pH como variável indicadora em águas subterrâneas de vazamentos provenientes de 
sequestro geológico de carbono

pH as indicator variable in the  groundwater of  leaks from carbon geological sequestration

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

O sequestro geológico de carbono tem se mostrado 
uma tecnologia promissora para redução em curto/médio prazo 
das emissões de CO2, um dos principais gases que contribuem 
para o efeito estufa (IPCC, 2005). O CO2 capturado de fontes 
estacionárias (indústrias, plantas energéticas) é transportado e 
injetado em formações geológicas profundas (campos deple-
tados de petróleo e gás natural, jazidas de carvão e formações 
aquíferas salinas), que, em determinadas condições, possibili-
tam o armazenamento seguro de grandes volumes deste gás 
(BACHU; ADAMS, 2003; WHITE et al., 2003). No Brasil, um 
mapeamento das formações geológicas que apresentam poten-
cial para sequestro geológico de CO2  foi realizado por meio do 
projeto denominado CARBMAP. Os resultados desse projeto 
mostraram um potencial de armazenamento de 2.035 Gton de 
CO2 nas bacias sedimentares brasileiras, incluindo aquíferos 
salinos, campos de petróleo e camadas de carvão. As bacias se-
dimentares do Paraná, de Santos, de Campos e do São Francisco 
apresentaram maior viabilidade, pela proximidade destas com 
as fontes estacionárias de emissões de CO2 (ROCKETT, 2011).
Vazamentos do CO2 armazenado, no entanto, podem ocorrer 
devido à heterogeneidade do meio, presença de fraturas ou fa-
lhas geológicas e poços de extração de petróleo abandonados. 
Nestas condições, o CO2 tende a migrar para a superfície por 
ser menos denso que a água. A migração de CO2 pode atingir 
as águas subterrâneas rasas, alterando sua qualidade, e também 
se acumular em regiões próximas à superfície terrestre, trazendo 
riscos à população e aos seres vivos em geral (GASDA et al., 
2004; KLUSMAN, 2011; NORDBOTTEN et al., 2009). Para 
identificar locais de vazamento de CO2, tecnologias de medição, 
monitoramento e verificação (MMV) têm sido estudadas. Dentre 
essas, destacam-se o monitoramento do fluxo de CO2  atmosférico 
pela Eddy Covariance (KORRE et al., 2011; LEUNING et al., 
2008; LEWICKI; HILLEY, 2012) e da concentração e fluxo de 
gases no solo por meio de câmaras de acúmulo (JONES et al., 
2009, 2011), métodos geofísicos, que determinam as variações 
da resistividade do meio (WHITE, 2011), monitoramento do 
estresse biológico, por meio de análise multiespectral de ima-
gens da vegetação (MALE et al., 2010; ROUSE et al., 2010) e 
micro-organismos do solo (JONES et al., 2011; NOBLE et al., 
2012), e o monitoramento hidrogeoquímico da água subterrânea 
por meio das alterações de variáveis indicadoras de qualidade da 
água (CAHILL;  JAKOBSEN, 2013; FAHRNER et al., 2012; 
KHARAKA et al., 2010; TRAUTZ et al., 2013; WANG;  JAFFE, 
2004; WILKIN;  DIGIULIO, 2010). Dentro desse portfólio de 
tecnologias disponíveis, as relacionadas à região subsuperficial 
têm maior potencial para detecção de CO2 em fases iniciais 
de vazamento, uma vez que esta é a primeira a ser impactada.

As características químicas da água, a mineralogia do 
aquífero e as interações resultantes destas com o CO2 determinam 
a magnitude das alterações hidrogeoquímicas da água subter-
rânea. O entendimento do comportamento do CO2 nas águas 
subterrâneas, com relação a sua dissolução (determinada pela 
variação da pressão parcial (pCO2)), à distribuição das espécies 
de carbonato e às interações com o arcabouço geológico (por 
meio de reações de dissolução dos minerais), são fundamentais 

para a determinação das variáveis hidrogeoquímicas da água 
subterrânea que sofrem influência devido à entrada de CO2 no 
aquífero. Vários estudos vêm sendo realizados com o propósito 
de entender tais processos, incluindo modelagem geoquími-
ca(APPS et al., 2010; CARROLL et al., 2009; FAHRNER et 
al., 2012; WANG; JAFFE, 2004; WILKIN; DIGIULIO, 2010), 
experimentos em laboratório (CAHILL et al., 2013; LU et al., 
2010; VARADHARAJAN et al., 2013) e estudos de campo 
(CAHILL; JAKOBSEN, 2013; KHARAKA et al., 2010; PE-
TER et al., 2012; TRAUTZ et al., 2013). Estudos em campo, 
em escala piloto, vêm sendo frequentemente conduzidos pelo 
fato de contribuírem de maneira mais efetiva no entendimento 
das alterações hidrogeoquímicas da água subterrânea de cada 
aquífero, comparativamente a estudos de laboratório, por se-
rem mais representativos das condições reais, que podem ser 
influenciadas por fatores externos (precipitação, nível do lençol 
freático e heterogeneidade do solo).

As características físico-químicas do solo exercem grande 
influência no comportamento das variáveis hidrogeoquímicas da 
água subterrânea na presença de CO2 . Estudos de modelagem 
geoquímica indicam que variações no pH, condutividade elétrica 
(CE), concentração de carbono inorgânico total (CIT) e metais 
podem indicar vazamentos de CO2 , dependendo das configura-
ções físico-químicas específicas de cada aquífero (APPS et al., 
2010; CARROLL et al., 2009; FAHRNER et al., 2012; WANG 
& JAFFE, 2004; WILKIN; DIGIULIO, 2010). Um dos estudos 
mais expressivos na área foi realizado em Montana/EUA, pelo 
ZERT (Zero Emission Researchand Technology Center). Nos resultados 
obtidos por este estudo, observou-se que a injeção controlada 
de CO2 em aquífero raso (2 m de profundidade) ocasionou 
uma elevação da acidez, alcalinidade, condutividade elétrica e 
concentração dos principais cátions. De acordo com os autores, 
os principais processos hidrogeoquímicos que influenciaram 
essas alterações foram a dissolução de minerais carbonatados, 
a dessorção e a troca de íons, dentre estes, metais tóxicos, re-
sultantes da acidificação da água subterrânea provocada pela 
dissolução do CO2  injetado (KHARAKA et al., 2010). Em 
estudos recentes, desenvolvidos por Cahill e Jakobsen (2013), 
em aquífero com diferentes características físico-químicas do 
aquífero estudado pelo ZERT, observou-se comportamento 
semelhante com relação aos efeitos do CO2 na geoquímica da 
água subterrânea, embora, com magnitude de variação diferente. 
Esses estudos foram realizados em aquíferos que apresentam em 
sua composição minerais altamente reativos com CO2 (calcita, 
por exemplo). 

O comportamento do CO2  em aquíferos de reatividade 
limitada, com predominância de quartzo e ausência de minerais 
carbonatados, característica de regiões de formação geológica 
sedimentar, ainda não foi completamente elucidado e requer 
estudos mais aprofundados. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
variáveis hidrogeoquímicas da água subterrânea que podem servir 
de indicadoras da interação entre CO2 e aquífero de reatividade 
limitada para detecção de vazamentos provenientes de sequestro 
geológico. O experimento consistiu de um vazamento controlado 
com injeção de CO2 gasoso na subsuperfície para avaliar várias 
técnicas de MMV, incluindo as alterações hidrogeoquímicas na 
água subterrânea. Este é o primeiro laboratório de campo bra-
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sileiro realizado com o intuito de testar, implementar e validar 
essas técnicas.

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda experimen-
tal da Ressacada, pertencente à Universidade Federal de Santa 
Catarina em Florianópolis/SC (Fig. 1). A área experimental é 
de, aproximadamente, 6.280 m² e de relevo plano. A superfície 
do solo é coberta por vegetação rasteira com o predomínio de 
gramíneas nativas do local. A condutividade hidráulica da água 
subterrânea situa-se entre 10-5 e 10-4 cm.s-1 (LEBAC, 2013). 
Determinadas em áreas próximas, a variação do nível do lençol 
freático foi de 0,8 a 1,8 metros e a porosidade efetiva entre 17 e 
20% (RAMOS et al., 2013). Geologicamente, o local de estudo é 
formado por cobertura sedimentar quaternária, constituída por 
depósitos inconsolidados ou fracamente consolidados de areias, 
siltes, argilas ou conglomerados de origem marinha (IPUF, 2004).

A simulação de vazamento foi realizada por meio da 
injeção controlada de CO2 gasoso diretamente no aquífero 
(porção saturada). O poço de injeção foi projetado, construído 
e operado pela equipe do Laboratório de Estudos de Bacias 
(LEBAC) da UNESP e instalado a 3 metros de profundidade, 
utilizando-se a técnica direct push por meio do GeoProbe 6600. 
Essa técnica foi utilizada com o intuito de causar a mínima 
perturbação no solo, evitando, assim, a formação de caminhos 
preferenciais para o escape de CO2 durante a injeção. O poço 
foi revestido com tubo de PVC branco de 1” de diâmetro, em 
cuja extremidade inferior, foi instalada a seção filtrante para 
saída do CO2 (com 0,3 metro de altura). Entre 2 e 3 metros de 
profundidade foi adicionado um pré-filtro e entre 1 e 2 metros 
de profundidade, utilizou-se bentonita para selar o espaço anu-
lar. Na porção superior, o poço foi cimentado, até 1 metro de 
profundidade, para proteção do tubo de injeção. 

A pressão de injeção de CO2 máxima admissível foi 
calculada para evitar a ruptura do solo e abertura de caminhos 
preferenciais. O cálculo foi realizado de acordo com a Equação 
de Payne (PAYNE et al., 2008), que leva em consideração a 
densidade do solo e da água e as espessuras das zonas vadosa 
e saturada acima do ponto de injeção. Dessa forma, a pressão 
máxima admissível, considerando-se um fator de segurança de 
60% e as perdas de carga da tubulação, foi de até 0,27 atm. O 
CO2 foi injetado durante 11 dias (de 11 a 21 de setembro 2013), 
utilizando-se um cilindro de CO2 comprimido a alta pressão, um 
regulador de vazão eletroeletrônico (Serra®, modelo Smart-Trak 
50 series) e um regulador de pressão analógico de duplo estágio. 
Durante este período foram injetados 33 kg de CO2 de forma 
contínua. A vazão mássica aplicada durante os primeiros 7 dias 
foi de 90 g.h-1  e as pressões ficaram entre 0,20 e 0,24 atm. Nos 
5 dias restantes, a vazão foi aumentada para 150 g.h-1 e a pressão 
ficou entre 0,26 e 0,34 atm.

O perfil do solo foi caracterizado anteriormente ao 
período de injeção. As amostras para análise química foram 
coletadas até 3 metros de profundidade. Foram identificadas 
visualmente 3 camadas de solo de colorações distintas, as quais 
foram coletadas e posteriormente submetidas a análises químicas, 
realizadas pelo Laboratório de Solos da UDESC (Universidade 
do Estado de Santa Catarina). Foram determinados o pH, a 
quantidade de matéria orgânica, a fração de carbono orgânico, 
soma de bases, capacidade de troca catiônica (CTC) e volume 
de saturação por bases, de acordo com Tedesco et al. (1995). 
Análises de macro e microminerais do solo e na água subterrânea 
foram realizadas pelo Laboratório Natrium – Laboratórios e 
Engenharia Ltda. Foram determinadas as concentrações totais 
de alumínio (Al), antimônio (Sb), arsênio (As), bário (Ba), berílio 
(Be), boro (B), cádmio (Cd), cálcio (Ca), chumbo (Pb), cobre (Cu), 
cromo (Cr), enxofre (S), ferro (Fe), fósforo (P), magnésio (Mg), 
manganês (Mn), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), potássio 
(K), selênio (Se), sódio (Na), vanádio (V) e zinco (Zn) por meio 

 
Figura 1 – Mapa de Florianópolis/SC com a localização da Fazenda experimental da Ressacada (A) e mapa da área experimental com 

as principais características do entorno (B)

(A) (B)
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de espectrometria de emissão ótica acoplada a plasma indutivo 
(ICP-OES), de acordo com o Standard Methods - Método 3120B 
(APHA, 1992a), com limite de quantificação de 0,005 mg.L-1. A 
coleta das amostras para análise física foi realizada no perfil do 
solo até 4 metros de profundidade e distante 7 metros do poço 
de injeção. A caracterização foi realizada pelo Laboratório de 
Estudos de Bacias (LEBAC) da UNESP, por meio de análise 
granulométrica com peneiramento e sedimentação, de acordo 
com a NBR 7181 (ABNT, 1984), e identificação da mineralo-
gia pela análise de difração de raios-X, por meio de analisador 
portátil de XRD (Olympus®).

O monitoramento hidrogeoquímico da água subterrâ-
nea foi realizado com a coleta de amostras por meio de poços 
multinível instalados no entorno do poço de injeção e no sentido 
do fluxo da água subterrânea. Foram instalados 5 poços, cada 
um com 3 níveis de profundidade (2, 4 e 6 m) (Figuras 2 e 3). 
Os poços foram construídos utilizando-se mangueiras de PEBD 
(polietileno de baixa densidade) com diâmetros de 3/16’’. Filtros 
de aço inox (com malha #100) foram colocados nas extremida-
des das mangueiras. A instalação dos poços foi realizada com o 
auxílio de equipamento mecânico de perfuração, evitando-se a 
perturbação do meio e a abertura de caminhos preferenciais para 
escape de CO2. As amostras foram coletadas antes, durante e após 
o período de injeção, totalizando 23 campanhas de amostragem 
de água subterrânea realizadas durante um período de 40 dias 
(entre 2 de setembro e 10 de outubro de 2013). 

As amostras de água subterrânea foram coletadas uti-
lizando-se bomba peristáltica (Millipore®, modelo Easy-Load). 
Para cada nível de amostragem, foi utilizada uma mangueira 
de polipropileno da Masterflex®Tygon, evitando-se problemas 
de contaminação cruzada. Análises de temperatura, pH, con-
dutividade elétrica, potencial de oxidação-redução, salinidade 
e oxigênio dissolvido foram realizadas diretamente no campo, 
utilizando-se um analisador FlowCell, modelo MP20 (Micro-
Purge®). Amostras de 250 mL foram coletadas e analisadas em 
laboratório para determinação de alcalinidade, acidez, ferro 
ferroso (Fe2+) e os ânions brometo (Br-), cloreto (Cl-), nitrato 
(NO3

-), nitrito (NO2
-), fosfato (PO4

3-), sulfato (SO4
2-) e acetato 

(CH3COO-). A determinação da acidez e da alcalinidade teve 
como base o método titrimétrico de acordo com o Standard 
Methods - Métodos 2310B (APHA, 1992b) e 2320B (APHA, 
1992c). A análise de Fe2+ foi conduzida em espectrofotômetro 
HACH® – DR/2500, de acordo com Standard Methods – Méto-
do 8146 (APHA, 1992d). Os ânions Br-, Cl-, NO3

-, NO2
-, PO4

3-, 
SO4

2- e CH3COO- foram analisados por cromatografia iônica, 
seguindo método 300.00 da USEPA (USEPA, 1993), em croma-
tógrafo de íons da Dionex (modelo ICS-1000), equipado com 
detector de condutividade iônica e coluna AS22 (4 x 250 mm). 
As análises de macro e microminerais na água subterrânea foram 
determinadas no período anterior à injeção, para determinação 
das condições originais da área experimental (background), e 15 
dias após o término da injeção.

Os dados foram avaliados estatisticamente para verificação 
de diferenças entre os períodos do experimento, (background (dias -10 
a 0), injeção (dias 1 a 11) e pós-injeção (dias 12 a 30)). Realizou-se 
comparação entre medianas por meio do teste não paramétrico de 
Kruskal-Wallis. O software utilizado foi o Statistica 8.0®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características químicas e mineralógicas do aquífero 
determinam a magnitude dos efeitos da dissolução do CO2 na 
água. De acordo com a análise do perfil de solo em amostras 
coletadas no local de instalação do poço de injeção, observou-
se a predominância de areias, intercaladas com finas camadas 
de silte e argila. Da superfície até 1 metro de profundidade, o 
solo apresentou maior teor de argila e matéria orgânica, resul-
tantes, principalmente, da decomposição de restos de vegetais, 
pH ácido (5,0) e elevada concentração de alumínio (41%  da 
saturação) (Tabela 1). No perfil subjacente, entre 1 e 3 metros 
de profundidade, o solo apresentou baixo teor de matéria or-
gânica (0,3%), pH próximo a 6 (Tabela 1) e houve predomínio 

 

 

Figura 2 – Vista em planta da distribuição dos poços de 
monitoramento (PM) da água subterrânea na área experimental 

em relação ao poço de injeção (PI) (escala em metros)

Figura 3 – Vista em corte da distribuição dos poços de 
monitoramento (PM) da água subterrânea na área experimental 

em relação ao poço de injeção (PI) (escala em metros)
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de material arenoso, com maiores frações de areia fina à média 
com poucos finos (3,8% de areia grossa, 61,8% de areia média, 
30,5% de areia fina, 1,0% de silte e 2,5% de argila). A minera-
logia de cada fração desse material foi identificada por meio de 
difração de raios-X.Na fração de areia predominaram minerais 
de quartzo (SiO2) e nas frações de silte e argila predominaram 
argilominerais como a caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e a ilita ((Al, Mg, 
Fe)2(Si)4O10[(OH)2, nH2O]). O predomínio de areia quartzosa e 
apequena fração de argilominerais caracterizam o aquífero como 
sendo de reatividade limitada, com baixa concentração de íons 
dissolvidos. Isto ocorre devido às pequenas taxas de dissolução 
do quartzo (entre 10-14 e 10-16 mol.m-2.s-1) e da caulinita e ilita 
(entre 10-12 e 10-13 mol.m-2.s-1)(SVERDRUP; WARFVINGE, 
1988). Além disso, a água apresenta baixa alcalinidade (<4,5 
mgCaCO3.L

-1) devido à ausência de minerais carbonatados, 
cuja dissolução é fonte de íons HCO3

- e CO3
2-. Devido a estas 

características, a água é naturalmente ácida (pH ≈ 5) (Tabela 2) 
e não apresenta capacidade de tamponamento.

Com a injeção de CO2 gasoso no aquífero, verificou-se 
um aumento da acidificação da água subterrânea. Esse efeito 
foi monitorado por meio das variações de pH e acidez ao longo 
do período experimental. Foram observadas variações nesses 
parâmetros em todos os poços de monitoramento e não foram 
observadas diferenças significativas entre os níveis de amostragem 
(2, 4 e 6 metros). Em relação ao pH, as maiores variações foram 
observadas nos PMs 2 e 4, locais em que foram constatadas 
variações significativas (p<0,05) entre os períodos de background 

e injeção de CO2. O valor mínimo de pH observado no perí-
odo de injeção foi de 4,1, em ambos os poços, com variação 
de 0,5 unidade em relação aos valores mínimos observados no 
background (4,6)(Figuras. 4A e 4B). 

A acidificação da água subterrânea é determinada, 
principalmente, em função do aumento da pressão parcial de 
CO2 (pCO2)(BUTLER, 1982; FETTER, 1994). A pCO2 na saída 
do poço de injeção variou entre 0,20 e 0,34 atm e, consideran-
do que a solubilidade do CO2 em soluções ácidas (pH<5) é 
governada pela Lei de Henry (Eq. 1), a concentração máxima 
de CO2 dissolvido variou entre 0,007 e 0,011 mol.L-1. Devido 
à baixa concentração de íons dissolvidos na água subterrânea 
da área experimental, pode-se determinar a concentração de 
íons H+ analogamente ao processo de dissolução de CO2 em 
águas puras (isenta de substâncias dissolvidas), negligenciando 
as concentrações CO3

2- e OH-. Assim, combinando a equação 
da Lei de Henry (Eq. 1) à equação de ionização do ácido car-
bônico (Eq. 2), obteve-se a Eq. 3, que é utilizada para estimar 
a concentração de íons H+ (BUTLER, 1982). Sendo assim, o 
pH teórico mínimo estimado devido ao aumento da pCO2, e 
sua consequente dissolução, foi de 4,1, valor observado no 
experimento, confirmando a acidificação do meio em função 
do aumento da pCO2.

 
[CO2] = KH.pCO2  

 

( 1 ) 

 

[H+].[HCO3
- ] = 𝐾𝐾𝑎𝑎1. [𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐶𝐶3
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( 3 ) 

 

 

(Caulinita)Al2Si2O3(OH)4 + 5H2O + 6CO2 ↔  

 

2Al3+ + 6HCO3
- +2H4SiO4 

 

 

(Ilita)(Al,Mg, Fe)2Si4O10[(OH)2,H2O] + 9H2O + 6CO2  

↔ (2Al3++2Mg2++2Fe3+) + 6HCO3 
- + 4H4SiO4 

 

(1)
 

Tabela 1 – Caracterização físico-química do solo 
 

Perfil de coleta pH CTC efetiva Alumínio Bases Matéria 
Orgânica 

Carbono 
Orgânico Argila Ag 

cmolc.dm-³ Saturação (%) -------------%------------- mg.100mL-1 
50 a 90 cm 5,0 2,4 40,8 11,5 2,2 1,3 15,0 68,9 

156 a 176 cm 5,7 1,2 0,0 21,4 0,3 0,2 7,0 43,9 
275 a 300 cm 5,9 1,8 0,0 64,4 0,2 0,1 7,0 37,7 

 Al Ca Cu S Fe P Mg Mn K Na Zn 
----mg.kg-1---- 

50 a 90 cm 1 2,7 0,6 0,05 51,1 31,5 0,2 5,0 100,5 76,2 0,4 
156 a 176 cm <L.Q.1 2,9 0,5 <L.Q. 2 50,6 18,4 0,1 1,2 125,8 71,9 0,3 
275 a 300 cm <L.Q. 1 2,2 0,3 <L.Q. 2 8,1 1,1 0,1 0,1 73,4 70,1 0,1 
1L.Q. = Limite de quantificação = 0,005 mg.L-1; 2 L.Q. = 0,05 mg.L-1 
 
 
Tabela 2 – Caracterização físico-química da água subterrânea 
 

 
Temperatura 

(°C) pH Acidez Alcalinidade Condutividade 
elétrica (µS.cm-1) 

OD 
(mg.L-1) 

Potencial 
redox (mV) mgCaCO3.L-1 

Média 20,61 5,17 32,63 2,35 38,18 1,95 285,74 
Desvio padrão 0,74 3,16 9,10 0,71 5,49 1,35 60,37 

 Salinidade 
(‰) 

Fe2+ CH3COO- Cl- Br- NO3- PO43- SO42- 
 ----mg.L-1---- 

Média 0,02 0,15 0,24 5,27 0,99 0,30 0,01 5,29 
Desvio padrão 4,50E-03 0,34 0,31 0,93 1,50 0,35 0,02 1,44 

 Mg Na K S Al Sb Be Fe Ag Se 
 ----mg.L-1---- 

Média 0,076 0,759 4,912 0,167 0,056 0,745 0,668 0,307 0,324 1,199 
Desvio Padrão 0,031 0,115 2,670 0,111 - - 0,328 - 0,069 0,630 

 
 
Tabela 3 – Concentração máxima de íons dissolvidos observada no background e 15 dias após o término da injeção de CO2 

 

 Ca Mg Na K S P B Al Sb As Ba 
----mg.L-1---- 

Background <L.Q.1 0,10 0,97 9,90 0,31 <L.Q. <L.Q. 0,06 0,75 <L.Q. <L.Q. 
Pós-injeção 0,42 0,30 5,26 <L.Q. 0,52 0,01 1,31 0,26 0,46 0,07 0,03 

 Be Cd Pb Cu Cr Fe Mn Ni Ag Se V Zn 
----mg.L-1---- 

Background 1,23 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,31 <L.Q. <L.Q. 0,44 1,88 <L.Q. <L.Q. 
Pós-injeção <L.Q. 0,05 0,17 0,08 1,24 0,28 0,06 0,02 4,52 0,41 0,12 0,40 

1L.Q. = Limite de quantificação = 0,005 mg.L-1 
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em que: 

H2CO3* = [CO2(aq)] + [H2CO3] (BUTLER, 1982; STUMM; 
MORGAN, 1981)
KH=10-1,4 mol.L-1.atm-1 a 20°C (BUTLER, 1982)
Ka1=10-6,4 mol.L-1.atm-1 a 20°C (BUTLER, 1982)

Figura 4 – Variação do pH no PM 2 (A) e no PM 4 (B) durante 
o experimento. A área sombreada destaca o período de injeção 

de CO2 na água subterrânea (de 0 a 11 dias).

Além da influência da pressão parcial de CO2 injetada, 
a amplitude de variação do pH depende da composição minera-
lógica do aquífero. Devido ao pH ser naturalmente inferior em 
aquíferos de reatividade limitada, sua amplitude de diminuição, 
devido à dissolução de CO2 , é inferior. Estudos têm mostrado 
variações no pH em uma unidade (de 5,8 a 4,8) em aquíferos 
menos reativos (LU et al., 2012), comparados a aquíferos com 
maior fração de mineral reativo, em que as variações foram de 
1,4 unidades (de 7,0 a 5,6) (KHARAKA et al., 2010). 

A acidificação do meio também foi monitorada pelas 
variações na acidez. Embora estas variações não tenham apre-
sentado diferenças significativas (p>0,05) entre os períodos de 

background, injeção e pós-injeção, foi verificada uma tendência 
de aumento desta variável nos PM 2, 4 e 5, com valores máxi-
mos próximos a 115 mgCaCO3.L

-1 no PM 5 (nível 2 metros) no 
período de pós-injeção (Figura 5A). Não se descarta a possibi-
lidade de ocorrência de desgaseificação das amostras coletadas 
em função da mudança de ambiente e consequente alteração 
da pCO2. A acidificação da água subterrânea também pode ter 
sido significativamente influenciada pelos eventos de precipita-
ção ocorridos durante o experimento. Na fase final do período 
de injeção (dias 10, 11 e 12), ocorreram chuvas intensas (cerca 
de 170 mm acumulados em 3 dias (Figura 5B)) que causaram, 
inclusive, a inundação da área. 

A dissolução de CO2 em aquífero de reatividade li-
mitada mantém a alcalinidade com concentrações estáveis. 
Durante o experimento, a alcalinidade se manteve constante 
(<4,5 mgCaCO3.L

-1).  A dissolução de CO2 na água não altera a 
alcalinidade, em função da espécie de carbonato predominante 
estar na forma de CO2 dissolvido (pKa1<6,3) (BUTLER, 1982; 
STUMM; MORGAN, 1981). Nessas condições, o aumento da 
alcalinidade, dado pelo incremento das concentrações de HCO3

- e 
CO3

2-, somente é possível em função da dissolução de minerais 
reativos (calcita, por exemplo). Em aquíferos com presença de 
calcita, o aumento da alcalinidade proveniente da dissolução de 
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Figura 5 – Variação da acidez no PM 5 (A) e valores de precipitação 
ocorridos na área experimental (B) durante o experimento. A 
área sombreada destaca o período de injeção de CO2 na água 

subterrânea (de 0 a 11 dias)
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CaCO3 e ionização de H2CO3 e HCO3
-, é significativa, chegando 

a valores próximos a 1.300 mg.L-1, com aumento de 325% em 
relação ao background (KHARAKA et al., 2010). No aquífero 
estudado, a alcalinidade não sofre alteração pela presença de 
CO2 e dessa forma não é indicadora de vazamentos.

Pequenas variações no potencial de oxidação-redução 
(Eh) foram observadas na região próxima ao poço de injeção de 
CO2. Observou-se uma tendência de diminuição deste potencial, 
principalmente no PM 2, a 6 metros de profundidade (Figura 6), 
com variação de 308 para 229 mV, entre os períodos de back-
ground e injeção, no entanto, essa variação não foi significativa 
estatisticamente (p>0,05), quando comparadas as variações 
entre os períodos. O reestabelecimento das concentrações de 
background foi observado ainda no período de injeção de CO2 (a 
partir do 8º dia), podendo ter sido influenciado pelos eventos de 
precipitação nesse período (Figura 5B). Em estudos de modela-
gem geoquímica, em aquífero reativo, também foram observadas 
mudanças da condição redox, devido à rápida depleção de O2 
na zona de injeção de CO2 (ALTEVOGT; JAFFE, 2005). A 
estagnação nas reações de oxidação, também proporcionou o 
aumento da concentração de matéria orgânica dissolvida. Em 
outro estudo, as condições anóxicas proporcionadas pelo fluxo 
de CO2 gasoso causaram aumento da dissolução de espécies 
reduzidas de metais (Mn, Fe e Co) (ARDELAN, 2010).

Alterações na concentração e mobilidade de íons foram 
observadas na água subterrânea. O aumento da concentração de 
metais traço (B, Sb, As, Cd, Pb, Cr e Ag) excederam os valores 

máximos aceitáveis para qualidade da água subterrânea (CONA-
MA 420/2009)(Tabela 3). Esse incremento foi favorecido pelo 
aumento da concentração de íons H+, provenientes da formação 
do ácido carbônico. Íons H+ são preferencialmente adsorvidos 
pela superfície dos minerais de carga negativa presentes no meio 
(como caulinita e ilita), proporcionando a dessorção de outros 
cátions por mecanismos de troca iônica (MESTRINHO, 2008). 
O discreto aumento das concentrações de Mg e Al (0,2 mg.L-1, 
em ambos) pode ser explicado pela limitada dissolução mineral 
da caulinita (Eq. 4) e da ilita (Eq. 5) em ambiente ácido (SVER-
DRUP; WARFVINGE, 1988), além da pequena fração destes 
argilominerais presente na composição do aquífero (<2,5%). Ao 
contrário, em aquíferos com altos teores de calcita e dolomita 
(minerais reativos e com elevada taxa de dissolução em meio 
ácido), a dissolução de CO2 elevou as concentrações de Mg e 
Ca em 2,8 e 2,7 vezes, respectivamente, em comparação com o 
background (KHARAKA et al., 2010). Peter et al. (2012) também 
observaram incremento entre 24% e 38% nas concentrações 
de Ca, Mg e K em aquífero com alto teor de minerais reativos. 
Embora a magnitude das alterações nas concentrações iônicas 
observadas neste trabalho tenham sido características de aquí-
feros de reatividade limitada, a tendência de aumento não pôde 
ser estatisticamente avaliada devido à pequena quantidade de 
pontos amostrais (uma coleta no período de background e outra 
no pós-injeção).

As baixas concentrações de íons dissolvidos, carac-
terísticas de aquíferos com reatividade limitada, resultam em 
pequenas variações da condutividade elétrica (CE) do meio. Os 
valores de CE sofreram alteração significativa (p<0,05) somente 
no PM 5, a 2 metros de profundidade, local em que os valores 
chegaram a 63 µS.cm-1, correspondendo a um aumento de 24% 
em relação ao valor máximo de background (51 µS.cm-1) (Fig. 7). 
Esse aumento foi observado somente no período de pós-inje-
ção e apresentou um decréscimo ao final do monitoramento. 
Nos demais pontos de amostragem, os valores permaneceram 
constantes, abaixo de 45 µS.cm-1. Em aquíferos semelhantes, 
compostos predominantemente por quartzo (>90%), reações 
de dissolução de pequenas quantidades de K-feldspato (<5%) e 
plagioclásio (<3%) causaram aumento da CE para 310 µS.cm-1, 
90% maior em relação ao background (CAHILL; JAKOBSEN, 
2013). Em aquífero com presença de calcita, a CE chegou a 1.800 
µS.cm-1 devido à injeção de CO2, incremento 3 vezes superior 
ao background (KHARAKA et al., 2010). Alterações da CE em 
aquíferos de reatividade limitada são pontuais e, dessa forma, 
podem não indicar a presença de vazamentos de CO2.

 

Figura 6 – Variação do potencial de oxidação-redução no PM 2 
durante o experimento. A área sombreada destaca o período de 

injeção de CO2 na água subterrânea

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química do solo 
 

Perfil de coleta pH CTC efetiva Alumínio Bases Matéria 
Orgânica 

Carbono 
Orgânico Argila Ag 

cmolc.dm-³ Saturação (%) -------------%------------- mg.100mL-1 
50 a 90 cm 5,0 2,4 40,8 11,5 2,2 1,3 15,0 68,9 

156 a 176 cm 5,7 1,2 0,0 21,4 0,3 0,2 7,0 43,9 
275 a 300 cm 5,9 1,8 0,0 64,4 0,2 0,1 7,0 37,7 

 Al Ca Cu S Fe P Mg Mn K Na Zn 
----mg.kg-1---- 

50 a 90 cm 1 2,7 0,6 0,05 51,1 31,5 0,2 5,0 100,5 76,2 0,4 
156 a 176 cm <L.Q.1 2,9 0,5 <L.Q. 2 50,6 18,4 0,1 1,2 125,8 71,9 0,3 
275 a 300 cm <L.Q. 1 2,2 0,3 <L.Q. 2 8,1 1,1 0,1 0,1 73,4 70,1 0,1 
1L.Q. = Limite de quantificação = 0,005 mg.L-1; 2 L.Q. = 0,05 mg.L-1 
 
 
Tabela 2 – Caracterização físico-química da água subterrânea 
 

 
Temperatura 

(°C) pH Acidez Alcalinidade Condutividade 
elétrica (µS.cm-1) 

OD 
(mg.L-1) 

Potencial 
redox (mV) mgCaCO3.L-1 

Média 20,61 5,17 32,63 2,35 38,18 1,95 285,74 
Desvio padrão 0,74 3,16 9,10 0,71 5,49 1,35 60,37 

 Salinidade 
(‰) 

Fe2+ CH3COO- Cl- Br- NO3- PO43- SO42- 
 ----mg.L-1---- 

Média 0,02 0,15 0,24 5,27 0,99 0,30 0,01 5,29 
Desvio padrão 4,50E-03 0,34 0,31 0,93 1,50 0,35 0,02 1,44 

 Mg Na K S Al Sb Be Fe Ag Se 
 ----mg.L-1---- 

Média 0,076 0,759 4,912 0,167 0,056 0,745 0,668 0,307 0,324 1,199 
Desvio Padrão 0,031 0,115 2,670 0,111 - - 0,328 - 0,069 0,630 

 
 
Tabela 3 – Concentração máxima de íons dissolvidos observada no background e 15 dias após o término da injeção de CO2 

 

 Ca Mg Na K S P B Al Sb As Ba 
----mg.L-1---- 

Background <L.Q.1 0,10 0,97 9,90 0,31 <L.Q. <L.Q. 0,06 0,75 <L.Q. <L.Q. 
Pós-injeção 0,42 0,30 5,26 <L.Q. 0,52 0,01 1,31 0,26 0,46 0,07 0,03 

 Be Cd Pb Cu Cr Fe Mn Ni Ag Se V Zn 
----mg.L-1---- 

Background 1,23 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 0,31 <L.Q. <L.Q. 0,44 1,88 <L.Q. <L.Q. 
Pós-injeção <L.Q. 0,05 0,17 0,08 1,24 0,28 0,06 0,02 4,52 0,41 0,12 0,40 

1L.Q. = Limite de quantificação = 0,005 mg.L-1 
 

Tabela 3 – Concentração máxima de íons dissolvidos observada no background e 15 dias após o término da injeção de CO2
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Figura 7 – Variação da condutividade elétrica no PM 5 durante 
o experimento. A área sombreada destaca o período de injeção 

de CO2 na água subterrânea

CONCLUSÕES

As interações entre CO2, água e solo determinaram 
a magnitude das alterações hidrogeoquímicas da água subter-
rânea. O aumento da pCO2 causou decréscimo do pH para 
valores próximos a 4. Este declínio foi rápido (observado a 
partir do segundo dia de injeção) e condicionado pela ausência 
de capacidade de tamponamento do aquífero, pelo predomínio 
de minerais de reatividade limitada (>95% de quartzo e <2,5 
% de argilominerais) em sua composição. A amplitude de va-
riação do pH foi estatisticamente representativa dos efeitos da 
dissolução de CO2, considerando-se a reatividade do aquífero 
estudado.Assim, em aquíferos de reatividade limitada, variações 
de pH podem ser indicadoras de vazamentos de CO2 prove-
nientes da formação geológica de armazenamento. Alterações 
das variáveis relacionadas à dissolução mineral (alcalinidade, 
condutividade elétrica e concentração de íons) e ao fluxo de 
CO2 gasoso (potencial de oxidação-redução) foram observadas 
de forma pontual, não apresentaram significância estatística e 
não contribuíram para a indicação de vazamentos de CO2 no 
aquífero. Em aquíferos de reatividade limitada, a determinação 
das condições de background, por meio da caracterização físico-
química do aquífero, é de extrema importância para se avaliar 
com maior segurança as alterações hidrogeoquímicas da água 
subterrânea pela presença de CO2. Além disso, as análises hi-
drogeoquímicas são de fácil execução e de baixo custo, uma vez 
que as variáveis analisadas são de rotina dos laboratórios para 
determinação da qualidade de águas.
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RESUMO

O monitoramento ambiental em bacias hidrográficas depende de diagnósticos ambientais confiáveis para o melhor gerenciamento dos recursos naturais. Assim, 
este estudo teve o objetivo de realizar o diagnóstico ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Sozinha, relacionando e identificando os principais impactos 
na bacia hidrográfica e nos cursos d’água pela aplicação de uma matriz de impacto ambiental e de um protocolo de avaliação rápida. Este estudo também 
buscou identificar e avaliar os principais usos e ocupações do solo que poderiam causar impactos nos recursos hídricos, por meio da utilização de geotecnologias, 
além de avaliar o emprego conjunto desses três métodos no estudo da bacia hidrográfica selecionada. Com o protocolo, foi observado que 33,3% dos trechos se 
enquadraram em “naturais” e 66,7% em “alterados” ou “impactados”; já a aplicação da matriz indicou que a maioria dos trechos sofre impactos de “gran-
de” ou “média” intensidade. O mapa de uso do solo evidenciou que as atividades antrópicas predominantes nesta bacia são a agricultura e a pecuária e que a 
maioria dos impactos nos recursos hídricos e na bacia tem relação com estas atividades. Pode-se afirmar que há uma complementariedade entre as metodologias 
utilizadas e, apesar da necessidade de adequações, a utilização conjunta pode ser uma opção viável para o monitoramento ambiental.

Palavras Chave: Matriz de Leopold. Protocolo de avaliação rápida. Usos e ocupação do solo. Recursos hídricos. Impacto ambiental. Monitoramento 
ambiental

Environmental monitoring in watersheds depends on reliable environmental diagnostics for better management of  natural resources. Thus, this study aimed 
to perform the environmental assessment of  the Ribeirão Sozinha Basin, by relating and identifying the main impacts in the watershed and fluvial environ-
mental by applying a matrix of  environmental impact and a rapid assessment protocol. This study also aimed to identify and evaluate the main use and 
occupation of  the soil that could impact water resources, through the use of  geotechnologies, and also evaluate the combined use of  these three methodologies in 
the study of  selected watershed. Using the protocol it was observed that about 33.3% of  the stretches are considered “natural” and 66.7% are “modified” 
or “impacted”. Already the application of  the matrix indicated that the majority of  stretches suffer impacts of  “high” or “medium” intensity. The land use 
map that showed the greatest anthropogenic activities in this basin are agriculture and livestock and the majority of  impacts on water resources and in the 
basin are related to these activities. It can be stated that the methodologies used are complementary, and despite the need for adaptations, combined use can be 
a viable option for environmental monitoring.

Keywords: Leopold matrix. Rapid assessment protocol. Land use. Water resources. Environmental impact. Environmental monitoring

Métodos de avaliação rápida da integridade ambiental aplicados à 
Bacia do Ribeirão Sozinha, Goiás

Methods for rapid assessment of  environmental integrity applied to Ribeirão Sozinha Basin, Goiás

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

A utilização dos recursos naturais apenas para fins 
econômicos tem gerado graves problemas ao meio ambiente, já 
que sua exploração é realizada sem o uso de metodologias que 
impeçam a degradação e o desequilíbrio dos ambientes naturais. 

Em termos de planejamento ambiental, a bacia hidro-
gráfica ou suas subdivisões são consideradas como unidades de 
referência para a observação dos principais impactos ambien-
tais sofridos por sua área de drenagem, visto ser ela resultado 
da interação entre os cursos d’água, os recursos naturais e as 
atividades antrópicas ali desenvolvidas.

Algumas modificações no uso do solo, como o desmata-
mento para a agricultura e a pastagem, têm tido severo impacto 
sobre os recursos hídricos (SUGA; TANAKA, 2013). Assim, 
os desequilíbrios ambientais intensos suportados pela bacia 
hidrográfica propiciam alterações ecossistêmicas que necessitam 
ser avaliadas de maneira integrada para que se identifiquem os 
principais impactos no ambiente.

Diante disto, estudos integrados que contemplem o 
diagnóstico dos cursos d’água e a avaliação dos usos dos recursos 
naturais e das principais atividades antropogênicas podem gerar 
dados importantes para o planejamento e o monitoramento 
ambiental. Portanto, ressalta-se a necessidade de diagnósticos 
ambientais integrados, fáceis, objetivos, de qualidade e de baixo 
custo para o êxito de programas de monitoramento, preservação 
ou recuperação de bacias hidrográficas.

Segundo Fernandes et al. (2011), o monitoramento 
ambiental em bacias hidrográficas busca caracterizar aspectos 
relevantes que possibilitem diagnosticar as mudanças no uso e 
na ocupação do solo, tornando possível avaliar os efeitos das 
atividades humanas exercidas nas bacias hidrográficas e, conse-
quentemente, sobre os ecossistemas. Por isso, é recomendado 
monitorar variáveis ambientais que sejam sensíveis às alterações 
que possam vir a acontecer.

Para tanto, Leite et al. (2012) afirmam que análises 
de uso do solo dispõem de importantes instrumentos dentro 
das geotecnologias que possibilitam a geração de valorosas 
informações espaciais e temporais, diagnósticos e prognósti-
cos relevantes em análises naturais. O sensoriamento remoto, 
técnica que compõe as geotecnologias, surgiu com a finalidade 
de monitorar determinado espaço à distância, o que possibilita 
uma maior eficácia em estudos ambientais.

Costa, Silva e Mattos (2013) afirmam que uma fer-
ramenta muito empregada para a identificação de impactos 
ambientais em bacias hidrográficas são as matrizes de impacto 
ambiental. Segundo Sánchez (2006), elas permitem elencar as 
principais atividades ou ações antrópicas e os componentes ou 
elementos do sistema ambiental ou, ainda, processos ambientais, 
objetivando identificar as possíveis interações entre eles. Para 
esse autor, a matriz de Leopold dá subsídio ao planejamento 
ambiental, importantíssimo para a conservação dos recursos 
naturais e a organização das sociedades. 

O uso de metodologias que auxiliem no processo de 
avaliação dos recursos hídricos – e que também colaborem na 
tomada de decisões nos processos de gestão ambiental – é muito 

importante, principalmente em bacias hidrográficas inseridas em 
áreas urbanas e utilizadas para o abastecimento público, já que a 
urbanização e a ação antrópica, de maneira geral, podem gerar 
o comprometimento da qualidade da água e das condições dos 
habitats dos recursos hídricos ali inseridos.

Um exemplo desse tipo de metodologia é o Protocolo 
de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats, proposto por 
Callisto et al. (2002), capaz de informar o grau de conservação 
dos cursos d’água por meio da avaliação das condições am-
bientais de trechos de rios. Esse protocolo é uma metodologia 
muito utilizada no Brasil e serve para estabelecer as relações de 
estrutura e funcionamento entre os ecossistemas aquáticos e a 
bacia de drenagem. Além disso, essa ferramenta tem o objetivo 
de contribuir para o manejo e a conservação destes ambientes 
(CALLISTO et al., 2002).

Levando-se em conta que bacias hidrográficas que 
compreendem mananciais utilizados para o abastecimento hu-
mano em regiões metropolitanas devem ser preservadas para 
garantir a qualidade e a disponibilidade de água para uma grande 
demanda populacional, e diante da necessidade de estudos que 
procurem medir a qualidade desses rios, bem como verificar o 
quanto as atividades antropogênicas os têm afetado, pesquisas 
como esta são imprescindíveis. Dessa maneira, o objetivo deste 
artigo foi realizar o diagnóstico ambiental da Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Sozinha, identificando e relacionando os principais 
impactos na bacia hidrográfica e nos cursos d’água, além de 
levantar e avaliar os principais usos e ocupações do solo que 
poderiam causar possíveis impactos nos recursos hídricos, com 
o intuito de avaliar a utilização conjunta das três metodologias 
no levantamento do estado ambiental da bacia em estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

A área de estudo deste artigo compreende a Bacia Hi-
drográfica do Ribeirão Sozinha, localizada no estado de Goiás, 
no Bioma Cerrado, mais precisamente na região centro-sul, entre 
os paralelos 16°00’00’’ e 18°00’00’’ sul e 48°00’00’’ e 50°00’00’’ 
leste. Essa bacia hidrográfica possui uma área de 262,92 km2 
e abrange, parcialmente, os municípios de Caldazinha, Bonfi-
nópolis, Anápolis, Goianápolis, Senador Canedo, Bela Vista de 
Goiás e Leopoldo de Bulhões. A bacia em questão abarca, então, 
parte de seis cidades que compõem a região metropolitana de 
Goiânia. Além disso, nesta bacia, mais exatamente no Ribeirão 
Sozinha, é realizada a captação de água para o abastecimento 
público da cidade de Goianápolis.

Segundo Souza e Lima (2013), a bacia do Ribeirão So-
zinha é uma área de grande relevância em termos de produção 
agrícola, devido, principalmente, a importante região em que 
está inserida. Tanto seus solos quanto sua rede de drenagem são 
amplamente utilizados para o cultivo de produtos agrícolas e 
criação de gado, com vistas a atender mercados como a cidade 
de Anápolis e a Região Metropolitana de Goiânia, que juntas 
possuem uma população superior a dois milhões de habitantes.
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Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio de duas visitas 
a campo, no período entre outubro de 2013 e janeiro de 2014. 
Foram selecionados doze pontos de coleta, com o intuito de se 
obter mais informações da área total da bacia, levando-se em conta 
a possibilidade de acesso (Tabela 1, Figura 1). Em campo, houve 
a aplicação da matriz de Leopold e do protocolo de avaliação 
rápida por um avaliador treinado. Ademais, foram realizados o 
registro fotográfico e o registro da localização geográfica dos 
pontos amostrais, além de terem sido feitas anotações para 
melhor caracterizar a situação dos locais de coleta.

Tabela 1 - Localização dos pontos amostrais visitados

Sigla Trecho Localização
G0I1 Afluente 1 16° 25’ 02,9” S; 49° 00’ 24,5” W
G0I2 Rib. Sozinha 16° 29’ 09,8” S; 48° 59’ 50,4 W
G0I3 Rib. Sozinha 16° 27’ 50,4” S; 48° 59’ 00” W
G0I4 Rib. Sozinha 16° 31’ 45,8” S; 48° 59’ 41,7” W
G0I5 Rib. Sozinha 16°34’6.60” S; 49° 1’53.20” W
G0I6 Rib. Sozinha 16° 36’ 52,2” S; 49° 00’ 11,0” W
G0I7 Afluente 2 16° 37’ 35,1” S; 48° 57’ 55,7” W
G0I8.1 Rib. Sozinha 16° 42’ 39.1” S; 49° 02’ 47.9” W
G0I9.1 Rib. Sozinha 16° 43’ 02.9” S; 49° 03’ 08.4” W
G0I10.1 Rib. Sozinha 43’ 47.6”S; 49° 03’ 18.6” W
G0I11.1 Rib. Sozinha 16° 42’ 25.0” S; 49° 02’ 35.0” W
Captação Rib. Sozinha 16° 30’ 4.88’’ S, 49° 0’ 11.08’’ W

Elaboração do mapa de usos do solo

Para manipulação das informações especializadas e 
dos dados vetoriais em ambiente computacional, foi utilizado 
o software ArcGis 9.3. Para a organização dos mapas de uso do 
solo foram investigados dados no site do Sistema Estadual de 
Estatística e de Informações Geográficas de Goiás (SIEG-GO). 
As informações empregadas constituíram-se em dados vetoriais, 
com escalas de 1:100.000 a 1:500.000, que determinavam as 
drenagens, os usos do solo, as bacias hidrográficas, os limites 
municipais e a captação de água para abastecimento público da 
cidade de Goianápolis, realizado pela empresa de Saneamento 
do Estado de Goiás (Saneago).

Diagnóstico ambiental 

O diagnóstico ambiental dos rios foi feito pelo Proto-
colo de Avaliação Rápida da Integridade Ecológica proposto 
por Callisto et al. (2002). O protocolo é dividido em duas partes. 
A primeira tem o objetivo de caracterizar trechos das bacias 
em estudo e, também, a intensidade dos impactos ambientais 
decorrentes das atividades humanas em sua região ripária. Para 
isso, dez parâmetros são avaliados e para cada um é atribuída uma 
pontuação de 0 a 4. A segunda parte do protocolo visa avaliar as 
condições dos habitats e o nível de conservação das condições 
naturais, avaliando doze parâmetros e conferindo-lhes uma 
pontuação que pode variar de 0 a 5, dada a partir daobservação 
visual das condições dos habitats. O resultado final do protocolo 
se dará com o somatório de todos os pontos obtidos e indicará 
o estado de conservação das condições ecológicas dos trechos 
estudados, em que de 0 a 40 representa um trecho impactado, 
de 41 a 60 trechos alterados, e acima de 61 os trechos naturais 
(CALLISTO et al., 2002).

Já a matriz de Leopold foi usada para identificar os 
impactos ambientais negativos na bacia. A sua adaptação seguiu 
orientações do trabalho de Padovesi-Fonseca et al. (2010). As 
matrizes foram aplicadas na região adjacente aos trechos dos 
rios avaliados por meio do protocolo de avaliação rápida. 

Para a adaptação da matriz foram levantados os impac-
tos ambientais mais comuns que poderiam ocorrer nesta bacia, 
com base nos mapas de uso e ocupação do solo. De forma a 
interpretar melhor os dados, somente os impactos mais rele-
vantes em termos de ocorrência, intensidade e extensão foram 
avaliados para cada ponto amostral e dispostos na matriz. A 
partir da observação em campo, atribuiu-se valores para infor-
mações de magnitude (de 0 a 10) e importância (de 0 a 10). O 
resultado da matriz se dá por meio do produto com os valores 
de magnitude e importância de cada impacto. Um resultado de 
0-35 é considerado de pequena intensidade, de 36-65 de média 
intensidade e de 66-100 de grande intensidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o mapa de uso dos solos (Figura 2), per-
cebe-se que a atividade agrícola foi considerada o uso do solo 
predominante nesta bacia, com 67,06% da sua área total.

Figura 1 - Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Sozinha e dos pontos amostrais visitados
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Figura 2 - Mapa de uso do solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Sozinha, Goiás

Segundo informações do Instituto Mauro Borges (IMB, 
2013), as cidades que compreendem esta bacia foram conside-
radas, em 2011, grandes produtoras de milho, sorgo, soja, cana-
de-açúcar e tomate. O estado de Goiás foi considerado, no ano 
de 2012, o primeiro maior produtor de sorgo e tomate do Brasil 
(IBGE, 2013). Já com relação à produção de cana-de-açúcar, 
milho e soja, o estado figurou como o terceiro maior produtor 
entre as unidades da federação (IMB, 2013).

Dentre as consequências danosas da agricultura para 
os recursos hídricos pode-se ressaltar a irrigação, pois parte da 
água nela utilizada volta ao sistema hídrico por meio da infiltra-
ção no solo. Ao atingir o lençol freático, parte é absorvida pela 
planta, outra evapora para a atmosfera. Na maioria das regiões 
este volume de água não retorna ao local evaporado, mas entra 
no sistema geral de circulação da atmosfera. No entanto, isso 
pode ser um grave problema ambiental em regiões de limitada 
disponibilidade de água frente à demanda.

Silva (2007) afirma que mais de 90% da área cultivada na 
região dos Cerrados é irrigada por meio de pivô central, sendo 
o remanescente irrigado por gotejamento. Isso demonstra que 
há um possível impacto ambiental nas águas da região devido a 
grande demanda de água necessária para a irrigação. 

O desmatamento e as queimadas são práticas corriqueiras 
estabelecidas anteriormente à implantação das monoculturas. 
Para os recursos hídricos, estas técnicas são muito prejudiciais, 
uma vez que a vegetação nativa coopera para a regulação do 
regime natural de chuva, protege o solo da erosão e impede que 

os rios e lagos sejam assoreados pelo sedimento que percola 
sobre o solo.

A retirada da vegetação nativa e a inserção da mono-
cultura podem produzir profundas alterações ambientais, bem 
como resultar em mudanças climáticas locais, regionais e até 
mesmo globais. Além disso, estudos em áreas de produção de 
cana-de-açúcar indicam um aumento da amplitude térmica destas 
em comparação a áreas com Cerrado (GOMES et al., 2009).

Além disso, a exploração agrícola pela utilização e 
manejo impróprio do solo podem levar a uma intensificação da 
deterioração dos ecossistemas aquáticos (DILL, 2007). Diversas 
podem ser as implicações observadas pelo uso de agrotóxico ou 
fertilizante em relação aos recursos hídricos, tais como: toxici-
dade e bioacumulação nos organismos aquáticos e sedimento, 
o que prejudica a cadeia alimentar e reduz a biodiversidade 
local; a acumulação nos organismos aquáticos, que contamina 
as fontes alimentares da população humana; a eutrofização do 
corpo hídrico; a contaminação direta da população humana pelo 
consumo de água; a toxicidade e bioacumulação para culturas 
irrigadas com água contaminada (OLIVEIRA-FILHO, 2002).

Soares e Porto (2007) destacam que a contaminação 
de coleções de água superficiais e subterrâneas tem um poten-
cial extremamente poluente, pois, se o local onde se aplicou o 
agrotóxico for próximo a um manancial hídrico que abastece 
uma cidade, a qualidade dessa água captada também deverá estar 
comprometida. Na bacia hidrográfica em estudo observa-se que 
este pode ser um sério impacto ambiental aos cursos d’água, já 
que a captação da água utilizada para o abastecimento humano 
da cidade de Goianápolis está inserida em uma região de intensa 
produção agropecuária.

Conforme informações do IMB (2013) no ano de 
2012, o estado de Goiás foi considerado o 3° maior produtor 
de rebanho bovino do Brasil. Isso confirma as informações 
apresentadas na Figura 2 de que as pastagens contribuem para 
o segundo maior uso de solos no estado, com 24,88% da área 
total da bacia.

Outro problema ambiental relativo à utilização intensiva 
de pastagem para a criação bovina diz respeito à compactação do 
solo gerada pelo deslocamento dos rebanhos. O solo compactado 
impede a infiltração da água e intensifica o escoamento superfi-
cial, podendo gerar erosões e, por consequência, o carreamento 
de sedimento para os recursos hídricos. Este sedimento, ao ser 
carreado para o corpo d’água, pode conter determinada carga de 
nutrientes, hormônios, metais pesados e organismos patógenos 
(provenientes do esterco), causando a poluição das águas.

Além das implicações ambientais provenientes do 
desmatamento, discutidas anteriormente, um fato que agrava o 
dano ambiental causado aos recursos hídricos é o desmatamento 
de áreas de preservação permanente para fins de agricultura ou 
pastagem. De fato, aproximadamente 24.000 km2 de ambientes 
ripários se encontram desprotegidos no estado de Goiás, o que 
implica na perda da qualidade dos recursos hídricos (BONNET 
et al., 2007). 

Sano et al. (2010) afirmam que cerca de 50% da área 
original que compreende o Bioma Cerrado foi desmatada para 
a conversão em agricultura ou pastagem, o que equivale a uma 
área de um milhão de km2. Assim, o Cerrado e as florestas ocu-

 



466

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 462 - 471

pam somente 6,93% de toda a área da microbacia do Ribeirão 
Sozinha (Figura 2).

Segundo Souza e Lima (2013), 48,19% da área da bacia 
do Ribeirão Sozinha se apresenta muito ou extremamente susce-
tível à erosão laminar, fato que deve ser levado em consideração, 
já que a erosão degrada o solo e assoreia os mananciais de água.

A ocupação urbana nesta bacia foi considerada o menor 
uso do solo, com 1,32% da sua área total. De acordo com Lucas 
e Cunha (2011), os principais impactos decorrentes do desen-
volvimento de uma área urbana sobre os processos hidrológicos 
estão ligados à forma de ocupação do solo e também ao aumento 
das superfícies impermeáveis. Estes autores afirmam que, além 
deles, a disposição indevida de resíduos sólidos, a geração de 
efluentes domésticos e industriais também causam alterações 
negativas nos ecossistemas aquáticos. De fato, nessa bacia foram 
verificados vários pontos de disposição inadequada de resíduos 
sólidos (veja Tabela 2) que podem afetar a qualidade dos recursos 
hídricos e interferir nos processos ecológicos naturais.

Souza et al. (2013) destacam que as cidades brasileiras, 
em geral, têm sofrido, sistematicamente, com as falhas dos sis-
temas de drenagem, com grandes prejuízos materiais e risco à 
saúde e à vida da população. A impermeabilização dos solos, por 
exemplo, tem impacto significativo sobre as vazões das bacias. 
A consequência mais evidente é o aumento do escoamento 
superficial, que implicará em uma menor infiltração no subsolo, 
gerando uma menor recarga do aquífero, além da redução de 

sua capacidade de absorver cargas poluidoras. Já o aumento 
do escoamento superficial em períodos de chuva pode gerar 
processos erosivos e assoreamento (FINOTTI et al., 2009).

Em relação ao diagnóstico ambiental, pela adaptação da 
matriz de Leopold pode-se verificar que os resultados variaram 
de 1 a 100 (Tabela 2). Neste trabalho, sua utilização foi viável 
no sentido de que foi possível elencar e quantificar as atividades 
antrópicas ocorridas em cada trecho estudado, além de possibilitar 
uma visão mais abrangente de qual seria a realidade da situação 
dos impactos antrópicos nas regiões em estudo. 

Nota-se que a maioria dos trechos estudados tem im-
pactos considerados de “grande” ou “média” intensidade. A 
matriz possibilitou uma análise sistêmica das ações antrópicas.

Na Tabela 2, pode-se ver que nos trechos GOI4 e 
GOI6 a maioria dos impactos é de “pequena” intensidade. Na 
região do trecho GOI4, parte da vegetação é nativa e parte 
está desmatada para pastagem (Figura 3). No trecho GOI6, na 
montante do ribeirão há uma indústria de pequeno porte, que 
capta a água deste por meio de uma bomba d’água (Figura 4).

Nos trechos GOI1, GOI3 e GOI5, o resultado da 
matriz indicou que grande parte dos impactos foi de “pequena” 
e “grande” intensidade. No trecho GOI1, o córrego possui 
diversos represamentos e grande parte da área de preservação 
permanente foi destruída para atividade agropecuária (Figura 
5). Já o trecho GOI5 está inserido em uma área de plantação de 
tomates (Figura 6, conforme a seta), há barramentos no corpo 
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Danos a APP 100 G 100 G 100 G 54 M 100 G 100 G 90 G 80 G 90 G 64 M 80 G 70 G 
Fauna e flora 

exótica 100 G 100 G 64 M - - 100 G 40 M 48 M 81 G 56 M 50 M 25 P 50 M 
Compactação 

do solo 80 G 60 M 80 G 35 P 72 G 10 P 30 P 9 P 63 M 72 G 25 P 65 M 
Dragagem/ 

Bombas - - - - 48 M - - 36 M 40 P 100 G 80 G - - - - 18 P 100 G 
Agricultura 35 P 90 G 100 G 64 M 100 G 10 P - - 36 M - - 10 P - - 65 M 

Pecuária 100 G 80 G 100 G 80 G 80 G- 35 P 60 M 63 M 72 G 80 G 42 M 90 G 
Erosão - - 64 M 6 P 1 P 35 P 32 P 100 G 50 M - - 72 G - - 60 M 

Estradas, ruas, 
pontes 25 P 60 M 4 P 4 P 12 P 60 M 90 G 54 M 60 P 18 P 40 M 40 M 
Cercas - - 48 M 4 P 3 P 2 P 10 P - - 10 P - - - - - -- 5 P 

Represas 72 G - - - - - - 80 G - - 40 M - - - - - - - - 56 M 
Alteração no 
curso d’água 80 G 24 P - - 1 P 48 M 60 M 100 G 70 G 63 P - - - - 60 M 
Automóveis 25 P 40 M 2 P 2 P 2 P 100 G 90 G 15 P 35 M - - - - 20 P 

Canalizações - - - - - - - - - - - - 100 G 90 G - - - - - - 25 P 
Lixo 15 P 32 P 36 M - - - - 24 P 95 G 35 P - - - - - - - - 

Despejo de 
efluente - - - - - - - - - - - - 56 M - - - - - - - - - - 

Aglomeração 
urbana 2 P - - 1 P - - - - - - 60 M 40 M 28 P - - 2 P 1 P 

Indústria - - - - - - 
 

- - - 20 P - - - - - - - - - - - - 
Agrotóxicos 40 M 64 M 100 G 35 P 80 G - - 56 M 15 P - - 36 M - - 30 P 

 

Tabela 2 - Resultado da aplicação da matriz adaptada de Leopold em todos os trechos da bacia do Ribeirão Sozinha, Goiás

Siglas: P:pequena intensidade; M: média intensidade; G: grande intensidade; APP: área de preservação permanente
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Figura 1 - Trecho GOI4, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com mata ciliar desmatada e leito do 
ribeirão preservado. 
 

 

 
 
Figura 2 - Trecho GOI6, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com bomba mecânica (seta). 

 
 

 
 
Figura 3 - Trecho GOI1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui as margens do córrego 
desmatadas e córrego represado. 
 

 
 
Figura 4 - Trecho GOI5, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, Goiás, com margens desmatadas, acima se vê a 
plantação de tomate (seta). 
 
 

 
 
Figura 5-No trecho GOI3, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, há uma bomba para irrigar as margens 
do rio, além de diversos tonéis de óleo abandonados ao seu 
redor. 
 
 

 
 
Figura 6 - Trecho GOI2, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, onde se pode ver o tráfego de veículos 
sobre o ribeirão. 

 

hídrico que está assoreado e as margens foram desmatadas e 
estão instáveis. Na região do ponto GOI3 há a presença de 
bombas (mecânicas) e encanamentos de água, utilizados para 
a irrigação de uma lavoura de tomate (Figura 7). Neste trecho 
havia muitos tonéis de óleo dispostos às margens do ribeirão.

Nos trechos GOI2, GOI7 e GOI10.1 predominaram 
impactos de “grande” e “média” intensidade, como pode ser 
visto na Tabela 1. No ponto amostral GOI2 há muitas plantações 

Figura 4 - Trecho GOI6, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, 
em Goiás, com bomba mecânica (seta)

Figura 3 - Trecho GOI4, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, em 
Goiás, com mata ciliar desmatada e leito do ribeirão preservado

Figura 5 - Trecho GOI1, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, em 
Goiás, possui as margens do córrego desmatadas e córrego represado

 

 

 

 
 
Figura 1 - Trecho GOI4, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com mata ciliar desmatada e leito do 
ribeirão preservado. 
 

 

 
 
Figura 2 - Trecho GOI6, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com bomba mecânica (seta). 

 
 

 
 
Figura 3 - Trecho GOI1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui as margens do córrego 
desmatadas e córrego represado. 
 

 
 
Figura 4 - Trecho GOI5, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, Goiás, com margens desmatadas, acima se vê a 
plantação de tomate (seta). 
 
 

 
 
Figura 5-No trecho GOI3, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, há uma bomba para irrigar as margens 
do rio, além de diversos tonéis de óleo abandonados ao seu 
redor. 
 
 

 
 
Figura 6 - Trecho GOI2, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, onde se pode ver o tráfego de veículos 
sobre o ribeirão. 

 

de Eucalyptus spp. (Figura 8, conforme as setas). O córrego é 
cortado por estrada rural de tráfego intenso e suas margens são 
instáveis e desflorestadas. Já o trecho GOI7 trata-se de uma área 
urbana situada na cidade de Bonfinópolis, cuja região abrange 
uma área muito degradada, uma vez que neste trecho houve 
a concentração da maior quantidade de atividades antrópicas 
impactantes dentre os pontos amostrais, segundo a matriz de 
Leopold. O riacho desta região foi soterrado por obra para a 

Figura 6 - Trecho GOI5, localizado na Bacia do Ribeirão Sozinha, 
Goiás, com margens desmatadas, acima se vê a plantação de 

tomate (seta)

Figura 7- No trecho GOI3, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, há uma bomba para irrigar as margens do 
rio, além de diversos tonéis de óleo abandonados ao seu redor

Figura 8 - Trecho GOI2, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, 
em Goiás, onde se pode ver o tráfego de veículos sobre o ribeirão

 

 

 

 
 
Figura 1 - Trecho GOI4, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com mata ciliar desmatada e leito do 
ribeirão preservado. 
 

 

 
 
Figura 2 - Trecho GOI6, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com bomba mecânica (seta). 

 
 

 
 
Figura 3 - Trecho GOI1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui as margens do córrego 
desmatadas e córrego represado. 
 

 
 
Figura 4 - Trecho GOI5, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, Goiás, com margens desmatadas, acima se vê a 
plantação de tomate (seta). 
 
 

 
 
Figura 5-No trecho GOI3, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, há uma bomba para irrigar as margens 
do rio, além de diversos tonéis de óleo abandonados ao seu 
redor. 
 
 

 
 
Figura 6 - Trecho GOI2, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, onde se pode ver o tráfego de veículos 
sobre o ribeirão. 
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Figura 2 - Trecho GOI6, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com bomba mecânica (seta). 

 
 

 
 
Figura 3 - Trecho GOI1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui as margens do córrego 
desmatadas e córrego represado. 
 

 
 
Figura 4 - Trecho GOI5, localizado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, Goiás, com margens desmatadas, acima se vê a 
plantação de tomate (seta). 
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Figura 2 - Trecho GOI6, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, com bomba mecânica (seta). 
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Figura 4 - Trecho GOI5, localizado na Bacia do Ribeirão 
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Sozinha, em Goiás, possui as margens do córrego 
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Figura 6 - Trecho GOI2, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, onde se pode ver o tráfego de veículos 
sobre o ribeirão. 
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construção de uma avenida de grande tráfego de veículos (Figura 
9). O riacho apresentava-se assoreado, havia lixo e erosões em 
sua margem.No ponto GOI10.1, o ribeirão possui mata ciliar 
estreita e em alguns pontos está completamente desflorestado 
(Figura 10), as margens possuem erosões e há a presença de lixo. 

No trecho GOI8.1 há uma equidade entre a quantidade 
de impactos de “grande”, “média” e “pequena” intensidade. 
Nesse ponto amostral o ribeirão foi canalizado para a construção 
de uma ferrovia, há diversas tubulações abandonadas no leito 

do corpo hídrico, utilizadas ou para o despejo de efluentes ou 
para o bombeamento de água; a determinação correta de seu 
uso não pode ser realizada (Figura 11).

Nos pontos amostrais GOI9.1, GOI11.1 e “Captação”, a 
maioria dos impactos antrópicos foram considerados de “média” 
ou “pequena” intensidade, pois esses trechos estão em região 
agropecuária. O Ribeirão Sozinha, no trecho Captação, possui 
barramentos (Figura 12), há a presença de erosões e suas margens 
apresentam-se desmatadas. Já no trecho GOI9.1 há desmatamento 

 

 

 
 
Figura 7 - Trecho GOI7, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui lixo (seta) e tubulações de 
esgoto. 

 
 

 
 
Figura 8 - Ponto GOI10.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada. 

 
 

 
 
Figura 9 - No trecho GOI8.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, é possível ver tubulações (setas). 

  
 

 
 
Figura 10 - O ribeirão do trecho Captação, situado na Bacia 
do Ribeirão Sozinha, em Goiás, possui as margens 
desmatadas e está represado. 
 
 
 

 
 
Figura 11 - Trecho GOI9.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, a atividade de pecuária às margens do 
ribeirão. 

 
  
 

 
 
Figura 12 - Trecho GOI11.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada.  

Figura 9 - Trecho GOI7, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, 
em Goiás, possui lixo (seta) e tubulações de esgoto
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Figura 9 - No trecho GOI8.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, é possível ver tubulações (setas). 

  
 

 
 
Figura 10 - O ribeirão do trecho Captação, situado na Bacia 
do Ribeirão Sozinha, em Goiás, possui as margens 
desmatadas e está represado. 
 
 
 

 
 
Figura 11 - Trecho GOI9.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, a atividade de pecuária às margens do 
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Figura 12 - Trecho GOI11.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada.  

Figura 10 - Ponto GOI10.1, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, 
em Goiás, apresenta-se com mata ciliar desmatada

 

 

 
 
Figura 7 - Trecho GOI7, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui lixo (seta) e tubulações de 
esgoto. 

 
 

 
 
Figura 8 - Ponto GOI10.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada. 

 
 

 
 
Figura 9 - No trecho GOI8.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, é possível ver tubulações (setas). 

  
 

 
 
Figura 10 - O ribeirão do trecho Captação, situado na Bacia 
do Ribeirão Sozinha, em Goiás, possui as margens 
desmatadas e está represado. 
 
 
 

 
 
Figura 11 - Trecho GOI9.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, a atividade de pecuária às margens do 
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Figura 12 - Trecho GOI11.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada.  

Figura 11 - No trecho GOI8.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, é possível ver tubulações (setas)

 

 

 
 
Figura 7 - Trecho GOI7, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui lixo (seta) e tubulações de 
esgoto. 

 
 

 
 
Figura 8 - Ponto GOI10.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada. 

 
 

 
 
Figura 9 - No trecho GOI8.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, é possível ver tubulações (setas). 

  
 

 
 
Figura 10 - O ribeirão do trecho Captação, situado na Bacia 
do Ribeirão Sozinha, em Goiás, possui as margens 
desmatadas e está represado. 
 
 
 

 
 
Figura 11 - Trecho GOI9.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, a atividade de pecuária às margens do 
ribeirão. 

 
  
 

 
 
Figura 12 - Trecho GOI11.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada.  

Figura 12 - O ribeirão do trecho Captação, situado na Bacia do 
Ribeirão Sozinha, em Goiás, possui as margens desmatadas e 

está represado

 

 

 
 
Figura 7 - Trecho GOI7, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui lixo (seta) e tubulações de 
esgoto. 

 
 

 
 
Figura 8 - Ponto GOI10.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada. 

 
 

 
 
Figura 9 - No trecho GOI8.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, é possível ver tubulações (setas). 

  
 

 
 
Figura 10 - O ribeirão do trecho Captação, situado na Bacia 
do Ribeirão Sozinha, em Goiás, possui as margens 
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Figura 11 - Trecho GOI9.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, a atividade de pecuária às margens do 
ribeirão. 

 
  
 

 
 
Figura 12 - Trecho GOI11.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada.  

Figura 13 - Trecho GOI9.1, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, 
em Goiás, a atividade de pecuária às margens do ribeirão

Figura 14 - Trecho GOI11.1, situado na Bacia do Ribeirão Sozinha, 
em Goiás, apresenta-se com mata ciliar desmatada

 

 

 
 
Figura 7 - Trecho GOI7, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, possui lixo (seta) e tubulações de 
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Figura 8 - Ponto GOI10.1, situado na Bacia do Ribeirão 
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Figura 12 - Trecho GOI11.1, situado na Bacia do Ribeirão 
Sozinha, em Goiás, apresenta-se com mata ciliar 
desmatada.  
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e as margens estão assoreadas e erodidas(Figura 13).
O ponto GOI11.1 foi o que menos apresentou im-

pactos entre todos os pontos avaliados pela matriz, apesar de 
esse trecho ser uma região de pastagem e o ribeirão estar com 
margens desflorestadas (Figura 14).

Continuando o diagnóstico ambiental, agora pela aplica-
ção do protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats, 
verificou-se que as pontuações variaram de 18 a 74 (Tabela 3). 
Dos trechos visitados, 33,3% se enquadraram em “naturais” e 
66,7% se encontram “alterados” ou “impactados”.

Tabela 3 - Resultado da aplicação do protocolo de avaliação 
rápida na bacia do Ribeirão Sozinha, em Goiás

Trecho Pontuação Situação Ambiental
G0I1 37 Impactado
G0I2 55 Alterado
G0I3 65 Natural
G0I4 74 Natural
G0I5 46 Alterado
G0I6 55 Alterado
G0I7 18 Impactado
G0I8.1 65 Natural
G0I9.1 53 Alterado
G0I10.1 48 Alterado
G0I11.1 66 Natural
Captação 52 Alterado

As maiores pontuações obtidas na situação ambiental 
“natural” foram as dos pontos GOI3, GOI4 (Figura 3), GOI8.1 
(Figura 11) e GOI11.1 (Figura 14), situados em áreas de agro-
pecuária. Nestes trechos, as melhores pontuações foram dadas 
na primeira parte do protocolo. Esses trechos tiveram melhores 
pontuações em relação às características da água, do sedimento 
e do tipo de fundo.

A classificação dos trechos em “alterados” se deu em 
decorrência das pontuações nos parâmetros que correspondem 
à situação dos habitats, especialmente nos tipos de substrato 
(GOI6, GOI9.1 e GOI10.1), nos depósitos sedimentares ou 
lama (GOI2, GOI6) e na estabilidade das margens (Captação). 
As principais modificações se deram em função das alterações 
no canal do ribeirão, no qual os trechos apresentavam-se com 
cerca de 80% ou mais das margens do ribeirão modificadas 
(GOI2; GOI5, Figura 6; GOI6; GOI9; GOI10.1, Figura 10 e 
Captação), devido à retificação para pontes e ao desmatamento.

Somente dois trechos foram considerados “impactados”, 
o que se deu principalmente devido às pontuações baixas nos 
parâmetros “depósitos de lama” e “estabilidade das margens”, 
causados pelo assoreamento e pelas erosões. Os três trechos 
possuíam alterações no canal do ribeirão ocasionados pelo 
represamento (GOI1, Figura 5), pelas canalizações (GOI7),re-
tificações e pela construção de pontes (GOI7, Figura 9). No 
aspecto “presença e extensão da mata ciliar”, os três pontos 

amostrais possuíam alteração ou total degradação da área de 
preservação permanente para fins de agricultura ou pastagem.

Após a aplicação do protocolo, notou-se que a maioria 
dos trechos em estudo estava inserido em região agropecuária e 
que a degradação na qualidade ambiental deles se intensificava 
na medida em que a intensidade dessas atividades aumentava. 
Além disso, essa informação está em concordância com o que 
foi verificado no mapa de uso do solo e também com a matriz de 
impacto. Assim, notou-se a possibilidade destes corpos hídricos 
virem a sofrer mais alterações negativas pelo uso intensivo das 
atividades agrícolas e pecuárias. 

Do mesmo modo, os protocolos foram instrumentos 
úteis que levaram em consideração a análise integrada dos ecos-
sistemas lóticos,por meio de uma metodologia fácil, simples e 
viável para a aplicação por pessoas treinadas (RODRIGUES; 
CASTRO, 2008). De acordo com Firmino et al. (2011), os pro-
tocolos facilitam a tomada de decisão em relação aos problemas 
identificados durante a avaliação.

Rodrigues e Castro (2008a) destacam a possibilidade 
de avaliação de vários pontos de monitoramento ao longo de 
uma bacia hidrográfica, ressaltando que a aplicação é de baixo 
custo financeiro e que a obtenção de respostas a respeito do 
ambiente estudado é rápida. Por estas e outras vantagens Callisto 
et al. (2002) afirmam que esta ferramenta pode ser utilizada em 
qualquer programa de monitoramento ambiental. Esse fato foi 
constatado nesta pesquisa, uma vez que a bacia em estudo é 
extensa e havia o interesse de realizar a amostragem em trechos 
distribuídos ao longo de toda a bacia, de maneira rápida e fi-
nanceiramente acessível.

Nesta pesquisa, o emprego da matriz foi viável, pois 
de fácil aplicação e adaptação para o levantamento e a avaliação 
dos impactos ao meio ambiente, sendo possível ter uma rápida 
obtenção e visualização do resultado (BARBOSA; DINIZ, 
2010). Observou-se uma diminuição na qualidade do ambiente 
a partir da proximidade dos trechos amostrais com a maior 
concentração de atividades antrópicas impactantes.

Além disso, pode-se notar que a avaliação do uso do 
solo e o detalhamento dos principais e possíveis impactos nos 
recursos hídricos foram suficientes para levantar os principais 
impactos sofridos pela bacia e para compreender como eles estão 
inter-relacionados. O emprego das geotecnologias é interessante, 
pois é feito sem a necessidade de visita a campo, o que diminui 
os custos do monitoramento ambiental. Ressalta-se, também, 
que a aplicação do protocolo e da matriz foram importantes por 
confirmarem as informações obtidas no diagnóstico de uso do 
solo, pois demostraram que a situação ambiental da bacia e dos 
corpos hídricos estava intimamente relacionada com atividades 
de agricultura e pecuária.

Ao se avaliar conjuntamente os resultados do proto-
colo com a matriz de Leopold, observam-se situações como as 
ocorridas no ponto GOI1, considerado impactado, que obteve 
doze impactos no total, de acordo com a avaliação da matriz, 
sendo a maioria deles de “grande” e “pequena” intensidade. Já 
o ponto GOI3 obteve treze impactos de “grande” e “pequena” 
intensidade, mas foi considerado “natural” pelo protocolo. Situ-
ações como essas mostram que a utilização da matriz avalia os 
impactos de maneira global (na bacia) e o protocolo de maneira 
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local (aspectos do ecossistema aquático). Isso pode significar 
que, muitas vezes, o ambiente pode estar degradado em âmbito 
local e preservado no global, e vice-versa. Assim, pode-se notar 
que a adaptação da matriz não é a ideal, principalmente se em 
conjunto com o protocolo, pois cada uma avalia os impactos 
em escalas diferentes.

Situações como essa também podem ter ocorrido pelo 
fato de a matriz ser visualmente orientada. Assim, sugere-se uma 
melhor adaptação desta, com o intuito de direcionar melhor a 
agregação das pontuações em termos de magnitude e importân-
cia, evitando uma generalização dos resultados. Outra sugestão 
seria uma adaptação que indicasse um resultado final do nível 
de impacto em cada trecho avaliado. Isso permitiria determinar 
mais precisamente a situação ambiental de cada região, o que 
facilitaria o monitoramento ambiental e a previsibilidade da 
futura situação ambiental da região. Um resultado final indi-
caria em que intensidade as medidas de preservação e gestão 
ambiental devem ser direcionadas para cada trecho da bacia, 
o que serviria como um parâmetro para ver como as ações de 
gestão ambiental estão evoluindo. 

De maneira geral, esta pesquisa concorda com os 
resultados encontrados no trabalho de Padovesi-Fonseca et al. 
(2010), em que a aplicação conjunta dos protocolos de avaliação 
rápida e a aplicação de uma matriz de Leopold permitiram a 
identificação e a avaliação da magnitude dos impactos, mas não 
quando o autor afirma que a aplicação da matriz não foi subjetiva.

A avaliação integrada das atividades antropogênicas, 
propiciada pela avaliação por meio da matriz e da análise do uso 
do solo em conjunto com os resultados do protocolo, permitiu 
observar em que sentido as ações de planejamento e gestão am-
biental devem ser direcionadas. Além disso, Padovesi-Fonseca 
et al. (2010) destacam a importância da avaliação de métodos 
conjuntos com o objetivo de evitar a interpretação precipitada 
de informações. Os autores afirmam que a utilização de métodos 
integrados pode substituir adequadamente métodos onerosos, 
como as análises físico-químicas, permitindo que uma vasta malha 
de pontos de monitoramento seja estabelecida. Isso também foi 
verificado neste estudo, pois com apenas duas visitas a campo 
foi possível fazer um levantamento dos principais impactos 
sofridos pela bacia. 

A facilidade e o baixo custo de métodos como os 
utilizados nesta pesquisa possibilitam que o monitoramento 
da qualidade ambiental das bacias hidrográficas e dos corpos 
hídricos contidos em uma bacia sejam feitos em períodos curtos 
e em uma ampla variedade de áreas em uma bacia. Isso é um 
benefício no sentido de viabilizar a gestão ambiental e territorial 
de bacias hidrográficas brasileiras. 

No Brasil, principalmente em pequenas bacias, é notória 
a carência de informações e a ausência de registros históricos a 
respeito da degradação ambiental sobre os recursos hídricos. A 
insuficiência de ações, de políticas públicas e de metodologias 
que possibilitem a gestão ambiental em bacias hidrográficas, 
entre outros fatores,dificulta mà gestão dos recursos hídricos o 
tornar-se uma atividade corrente na realidade brasileira.

Assim, estudos como este são relevantes no sentido 
de trazer informações sobre métodos que facilitem a gestão de 
recursos hídricos no Brasil, como os utilizados nesta pesquisa.

Os dados e as metodologias aqui utilizados podem 
ser empregados como um direcionamento para o emprego de 
políticas públicas e para a atuação dos órgãos competentes, com 
o intuito de auxiliar a gestão dos recursos hídricos de bacias 
hidrográficas brasileiras.

CONCLUSÃO

Pode-se destacar que a avaliação de uso do solo, apesar 
de feita de uma maneira geral, contemplou os principais usos 
que têm afetado tanto a bacia quanto os recursos hídricos. 
Pode-se notar que a utilização da matriz foi fundamental para 
elencar a intensidade dos impactos ambientais em cada trecho. 
A utilização do protocolo, da matriz e do mapa de uso do solo 
permitiu afirmar que a agricultura e a pecuária são as atividades 
antrópicas que mais afetam a bacia, pois suas consequências 
causam um declínio na qualidade ambiental dos rios e uma re-
dução da integridade ambiental da bacia. Pode-se ressaltar que 
há uma complementariedade entre as metodologias utilizadas e 
que essa associação permitiu um maior detalhamento do estado 
geral de cada trecho avaliado e, embora haja a necessidade de 
adaptar a matriz de Leopold, a utilização conjunta pode ser uma 
opção viável para o monitoramento ambiental e para a gestão 
territorial e ambiental das bacias. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam ser de 
fundamental importância haver uma melhor gestão dos recursos 
naturais da bacia hidrográfica do Ribeirão Sozinha, porque a 
maioria dos trechos amostrais encontra-se impactado em algum 
nível pelas atividades antrópicas, que podem estar gerando 
impactos ecossistêmicos. A gestão dos recursos ambientais 
da bacia propiciaria o uso sustentável dos recurso se evitaria 
problemas futuros relacionados à qualidade e disponibilidade 
de água, notadamente para o abastecimento humano.
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RESUMO

Uma das principais etapas da previsão de vazão utilizando modelagem hidrológica é a assimilação de dados para corrigir as variáveis de estado do modelo 
hidrológico e tornar a condição inicial da previsão a mais próxima possível da realidade observada. Uma forma de realizar assimilação de dados é a utiliza-
ção de métodos empíricos, que utilizam os dados observados para corrigir diretamente as variáveis do modelo hidrológico. Um exemplo de modelo que utiliza 
este tipo de técnica empírica é o MGB-IPH, recentemente muito utilizado para previsão de vazões em estudos de caso brasileiros. Contudo, nesta forma de 
assimilação podem ocorrer problemas quando os dados telemétricos observados apresentam descompassos sobre o volume total de água existente na bacia, o 
que pode se refletir em perda de qualidade nas previsões. Desta forma, no presente trabalho é apresentada uma pesquisa de investigação sobre a incorporação 
do uso de filtros de vazão de base para controlar a assimilação de dados empírica em modelos hidrológicos, usando como estudo de caso a técnica utilizada no 
modelo MGB-IPH. Partiu-se da hipótese de que é possível aprimorar a representação da recessão dos hidrogramas de uma previsão de vazão ao incorporar 
um controle melhorado da quantidade de água que contribui para o fluxo de base em um local, a partir do uso de filtros digitais de separação de escoamento. 
Para testar a hipótese foram realizados ensaios de previsões por conjunto retroativas na bacia do Rio São Francisco, na região da UHE Três Marias, para 
os três períodos chuvosos entre 2010 e 2013. Visualmente os resultados das previsões por conjunto mostram que o problema observado na assimilação de 
dados foi removido com a utilização do filtro de vazão de base. Este benefício é verificado através de uma melhoria em quatro medidas de desempenho calcu-
ladas, onde a maioria dos resultados apontou para melhoras nas previsões. Como conclusão, tem-se que a técnica testada possibilita um melhor desempenho 
na previsão de vazões utilizando o modelo MGB-IPH, e que o uso de filtros numéricos na assimilação de dados apresenta-se como promissor para outras 
aplicações similares de assimilação de dados.

Palavras Chave: Assimilação de dados. Separação de escoamento. Previsão hidrológica. Modelagem hidrológica

One of  the key steps in streamflow forecasting using hydrologic models is data assimilation to adjust the model state variables and make the initial condition 
the closest possible to observed reality. One way to perform data assimilation is the use of  empirical methods, utilizing the observed data to directly fix the 
variables of  the hydrological model. An example of  a model that uses this type of  empirical technique is MGB-IPH, recently widely used for streamflow fo-
recasting in Brazilian case studies. However, some problems may occur using this method of  assimilation when the observed telemetry data mismatch the total 
volume of  water in the basin, which may be reflected by a loss of  quality in the forecasts. Thus, research about incorporating the use of  baseflow separation 
filters is tested in this study to improve the empirical data assimilation, using the MGB - IPH model as a case study. The work is based on the hypothesis that 
it is possible to enhance the hydrograph recession predictions by incorporating an improved control of  the amount of  water that contributes to the baseflow at 
a location using digital flow separation filters. To test the hypothesis, some hindcasting experiments were issued in the São Francisco River basin in the HPP 
Três Marias region for three rainy seasons between 2010 and 2013. Visually the results of  the forecasts show that the problem noted in the data assimilation 
was removed using the baseflow filter. This benefit is also verified through the calculation of  four performance measures, where most of  the results pointed to 
improvements in the forecasts. In conclusion, the tested technique enables better performance in streamflow forecasting using the MGB - IPH model, and the 
use of  numerical filters in data assimilation is presented as promising for other similar applications of  similar data assimilation techniques.

Keywords:  Data Assimilation. Flow separation. Hydrological forecasting. Hydrological modeling

Incorporação de filtro numérico de separação de escoamento na assimilação de dados 
para previsão de vazões utilizando modelagem hidrológica

Coupling flow separation numerical filters to the data assimilation method for streamflow forecasting using 
hydrological modeling

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

A previsão de vazões consiste na estimativa do esco-
amento em um determinado local de um curso de água com 
determinada antecedência temporal. De acordo com a antece-
dência com que as previsões são realizadas podem ser definidas 
como de curto ou longo prazo. A previsão é geralmente clas-
sificada como de curto prazo, quando o horizonte de previsão 
é de algumas horas até cerca de três semanas (TUCCI, 2005; 
GEORGAKAKOS; KRYSZTOFOWICZ, 2001; BRAVO et 
al., 2009; SENE, 2010). A previsão de longo prazo envolve a 
previsão com antecedência de meses ou anos, sendo muitas 
vezes chamada de sazonal.

Uma das principais aplicações de um sistema de previsão 
de vazões de curto prazo refere-se à implantação de sistemas 
de alerta, os quais permitem uma antecipação de eventos ex-
tremos e assim do início das ações de mitigação dos possíveis 
impactos decorrentes. Outra aplicação importante dos sistemas 
de previsão é no controle da operação de reservatórios, em 
que atuam aumentando a segurança e permitindo que usinas 
hidrelétricas cumpram as suas restrições de operação de forma 
mais eficiente (LETTENMAIER; WOOD, 1993; BRAVO et 
al., 2009; BOUCHER et al., 2012).

Para a previsão de vazões de curto prazo podem ser 
utilizados diferentes tipos de técnicas tais como, por exemplo, 
modelos auto regressivos, modelos baseados em dados (redes 
neurais artificiais), modelos de propagação de vazão e modelos 
hidrológicos de transformação chuva-vazão (LETTENMAIER; 
WOOD, 1993; TUCCI, 2005; SENE, 2010; MELLER, 2012). 

Neste contexto, modelos hidrológicos são frequente-
mente usados com a incorporação da informação de previsão 
numérica de precipitação, para estender o horizonte de previ-
são para além do tempo de concentração da bacia, e melhorar 
a qualidade da previsão dentro de horizontes determinados 
(LETTENMAIER; WOOD, 1993; TUCCI, 1998; SENE, 2010).

Adicionalmente, a possibilidade de incluir a informação 
de modelos de previsão do tempo para a previsão de vazão 
tem instigado a realização de previsões chamadas de previsão 
por ensemble ou por conjunto (KRZYSZTOFOWICZ, 2001; 
DEMRIT et al., 2007; CLOKE; PAPPENBERGER, 2009; 
Collischonn et al., 2013; MELLER, 2013). Em sua forma mais 
comum, a previsão de vazões por ensemble utiliza a informação 
de um conjunto de previsões meteorológicas, derivadas de vários 
modelos meteorológicos ou de diversos membros de um único 
modelo meteorológico, como dado de entrada de um modelo 
hidrológico (CLOKE; PAPPENBERGER, 2009). Como re-
sultado, tem-se um conjunto de distintos cenários possíveis de 
vazões previstas, que permitem a estimativa de incerteza se a 
tomada de possíveis melhores decisões em situações de eventos 
extremos (DEMRIT et al., 2007; RAMOS et al., 2013).

A incorporação de dados de modelos meteorológicos 
não é uma exclusividade do uso de modelos hidrológicos. Contu-
do, os modelos hidrológicos com base física fornecem resultados 
baseados em equações que tentam simular os processos físicos, 
e assim permitem a extrapolação das previsões para além do 
domínio dos dados observados com maior consistência meto-
dológica, o que também é um benefício em relação aos métodos 

que utilizam somente a informação de vazão e estatísticas para 
a realização das previsões (TUCCI, 2005; SENE, 2010).

No cenário brasileiro, um exemplo de modelo hidroló-
gico que vem sendo muito utilizado para a previsão de vazões 
em bacias hidrográficas é o Modelo de Grandes Bacias ou MGB
-IPH (COLLISCHONN, 2001).  Estudos de caso de previsão 
de vazão de curto prazo utilizando o modelo MGB-IPH podem 
ser encontrados nos trabalhos de: Collischonn et al. (2005) e 
Andreolli et al. (2006), que usaram o modelo para a previsão 
de vazões na bacia do rio Uruguai; Silva et al. (2007), onde o 
modelo foi usado para a previsão de vazões em toda a bacia do 
Rio São Francisco; Tucci et al. (2008), que apresentam o uso 
do modelo para a previsão de vazões na bacia do Rio Grande; 
Paiva et al. (2012) e Paiva et al. (2013), que apresentam o uso do 
modelo para a previsão de vazões na bacia Amazônica; Meller 
et al. (2013) que apresentam o uso do modelo hidrológico para 
realização de previsões por ensemble na bacia do rio Paraopeba 
(MG); Fan et al. (2012) que apresentam o uso do modelo para a 
previsão de vazões nas bacias dos rios Pelotas e Taquari-Antas 
(RS); e Fan et al. (2013) que apresentam o uso do modelo para 
a previsão de vazões afluentes ao reservatório de Três Marias 
(MG). Finalmente, nos trabalhos de Meller et al. (2014) e Fan et 
al. (2014), são apresentados dois exemplos de estudos recentes 
em bacias hidrográficas brasileiras sobre previsão por ensemble 
nos quais é utilizado o modelo MGB-IPH.

O modelo hidrológico MGB-IPH é um modelo con-
ceitual e distribuído, desenvolvido para aplicação em bacias de 
grande escala (>10.000km²).A bacia hidrográfica é representada 
atualmente dentro do modelo através de uma subdivisão em 
pequenas bacias hidrográficas, denominadas minibacias, onde 
os processos hidrológicos como a transformação chuva-vazão 
são calculados (FAN; COLLISCHONN, 2014).

Em sua versão de distribuição ao público (www.ufrgs.
br/hge), o modelo utiliza um método de assimilação de dados 
empírico para previsão de vazões, proposto originalmente por 
Andreolli (2003), sendo sua última versão apresentada nos tra-
balhos de Paz et al. (2007) e Collischonn et al. (2007). Existem 
ainda variantes desse método, como a proposta por Meller et 
al. (2012), que sugeriram uma alteração no coeficiente de pon-
deração do fator de correção das vazões na rede de drenagem.

A seguir, o assunto de assimilação de dados no que 
tange o interesse desta pesquisa é tratado com mais detalhe.

Assimilação de dados no modelo MGB-IPH

A assimilação de dados, também chamada de atualiza-
ção, consiste em um processo de retroalimentação em que as 
observações mais recentes são utilizadas para corrigir as con-
dições iniciais do modelo hidrológico antes de cada previsão, 
aproximando as condições simuladas pelo modelo às condições 
observadas em campo.

No contexto da previsão em tempo real, quando o mo-
delo hidrológico utiliza alguma técnica de assimilação de dados 
(VRUGT et al., 2006; LIU; GUPTA, 2007; LIU et al., 2012) 
costuma-se dizer que o modelo opera em “modo de previsão”.  
A Figura 1 ilustra de forma esquemática o efeito da assimilação 
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de dados sobre uma previsão hipotética. Basicamente, o que se 
procura obter é o melhor ponto de partida possível para uma 
previsão de vazão, o que invariavelmente afeta os resultados 
ao longo do horizonte de previsão, como o valor máximo do 
pico de uma cheia.

No exemplo esquemático é mostrado como a assimilação 
de dados pode ser importante, pois uma previsão mais acurada 
no início pode significar a correta ultrapassagem de um limiar 
de cheia no futuro.

Figura 1 – Representação esquemática do efeito da assimilação 
de dados sobre um hidrograma

Existem diversas metodologias de assimilação de dados 
desenvolvida para uso conjunto com modelos hidrológicos. 
Podem-se citar aquelas baseadas no Ensemble Kalman Filtering 
e no Particle Filtering (CLARK et al., 2008; LIU et al., 2012). 
Existem ainda os métodos de assimilação empíricos, em que a 
correção das variáveis é baseada na estimativa direta de erros 
cometidos pelo modelo.

A assimilação de dados no modelo MGB-IPH é re-
alizada através de um método empírico que utiliza as vazões 
observadas em tempo real para atualizar as variáveis de estado 
do modelo, representadas pelas vazões calculadas ao longo da 
rede de drenagem e pelo volume de água armazenado nos re-
servatórios superficial, subsuperficial e subterrâneo do modelo 
hidrológico (MELLER et al., 2012).

A atualização das variáveis do modelo se dá através de 
um fator de correção (FCA), definido como o quociente entre o 
somatório das vazões observadas e calculadas ao longo de uma 
janela de tempo imediatamente anterior ao início da previsão, 
conforme apresentado na Equação 1: 

(1)

Em que Qobs e Qcalc são as vazões observadas e calcu-
ladas, respectivamente; t é o tempo de cálculo; t0 é o instante 
de tempo da realização da previsão; ta é o intervalo de tempo 
durante o qual é feita a comparação entre valores calculados e 

observados e s representa o ponto de exutório da sub-bacia, 
onde existe um posto fluviométrico com dados observados 
usado para atualização do modelo.

A cada intervalo de tempo de previsão, os fatores de 
correção são calculados e aplicados às variáveis de estado do 
modelo, para cada uma das minibacias simuladas. No caso da 
atualização das vazões na rede de drenagem, o fator FCA é 
ponderado pela área de drenagem relativa de cada minibacia. 
Assim, as correções da vazão na rede de drenagem, segundo 
o método em foco, são mais fortes em minibacias localizadas 
sobre a drenagem principal, que possuem maiores áreas de 
drenagem acumuladas. 

Na minibacia onde existem dados fluviométricos, as 
vazões observadas são usadas em lugar das calculadas pelo 
modelo. Para as demais minibacias, as vazões calculadas pelo 
modelo são atualizadas de acordo com a Equação 2:

 (2)

Em que Qati,s é o valor atualizado da vazão na rede de 
drenagem na minibacia i, localizada a montante do ponto s; Ai 
é a área de drenagem acumulada na minibacia i ; As é a área de 
drenagem acumulada na minibacia de exutório da sub-bacia, 
onde existem dados observados, e ebac  é um parâmetro com 
valores entre 0 e 1 que deve ser definido de forma a encontrar 
uma boa concordância entre as vazões previstas e observadas.

O mesmo fator de correção (FCA), aplicado à atuali-
zação da vazão na rede de drenagem, é utilizado na atualização 
do volume de água armazenada nos três reservatórios concei-
tuais. Para os reservatórios, entretanto, a ponderação ocorre 
em função da fração do escoamento oriunda dos reservatórios, 
representada pela variável PBi. 

A correção dos volumes dos reservatórios conceituais 
quando PBi>PBlim, isto é, quando a fração de água escoando no 
rio de origem subterrânea, estimada pelo modelo, é superior a 
um limite pré-determinado (PBlim), é dada por:

(3)

em que VBati,s é o volume atualizado no reservatório na 
minibacia i, situada a montante de s; VBi é o volume calculado 
do reservatório conceitual na minibacia i; PBi é a fração da vazão 
na rede de drenagem originária do reservatório conceitual, PBlim 
é a fração mínima de água necessária para que haja a correção 
dos reservatórios conceituais do modelo e bx é um parâmetro 
de atualização com valores entre 0 e 1 que deve ser definido 
de forma a encontrar uma boa concordância entre as vazões 
previstas e observadas.

Quando PBi<PBlim, isto é, quando a fração de água 
escoando no rio de origem subterrânea,ou seja, quando a vazão 
de base estimada pelo modelo, é inferior a um limite pré-deter-
minado (PBlim), a correção dos volumes é dada por:

  (4)
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De aplicações anteriores do modelo MGB-IPH (Meller, 
2012), PBlim assume valores próximos a 30%. De acordo com Paz 
et al. (2007), quando o parâmetro bx assume valores próximos 
a1, a atualização dos volumes dos reservatórios conceituais do 
modelo é relativamente rápida.

No caso da aplicação da Equação 4, a variável de estado 
do modelo não é atualizada. No caso da aplicação da Equação 
3, a variável de estado do modelo é atualizada, sendo o valor 
original substituído por um valor que depende do Fator de 
Correção de Atualização (FCA) e do percentual de vazão de 
base estimada no momento em que está sendo feita a corre-
ção. Isto significa que, durante as estiagens mais prolongadas, 
quando uma fração maior da água escoando no rio tem origem 
subterrânea, é realizada uma correção praticamente integral do 
FCA. Durante as cheias, quando boa parte do escoamento é 
superficial, por outro lado, nenhuma alteração é feita na variável 
de estado relacionada ao armazenamento de água subterrânea, 
como mostra a Equação 4.

Maiores detalhes sobre o funcionamento e um estudo 
de caso de análise de sensibilidade do método sobre os resul-
tados de previsões de vazão podem ser encontrados em Meller 
(2012). No presente trabalho é dado foco específico para a busca 
pela solução de uma deficiência que é encontrada no método, 
apresentada a seguir.

Deficiências na assimilação de dados empírica 
em situações de escassez de informação

A técnica de assimilação de dados utilizada no MGB
-IPH pode ser classificada como uma metodologia empírica 
de atualização, já que ela usa diretamente os dados observados 
considerando-os como paradigmáticos e verdade absoluta, e os 
aplica diretamente para corrigir as variáveis de estado do modelo.

Dessa maneira, para a previsão de vazões em tempo 
real, a correção é fortemente dependente da qualidade dos dados 
de chuva e vazão disponíveis, tanto em termos de resolução 
temporal como de resolução espacial, para que os fenômenos 
meteorológicos e hidrológicos que ocorrem na bacia sejam 
adequadamente representados. 

Contudo, no Brasil, a cobertura de redes telemétricas 
ainda é limitada, embora o número de estações venha aumentando 
ano após ano, o que abre caminho para a desenvolvimento e 
operação de novos sistemas de previsão. É bastante comum, por 
exemplo, apenas a existência de dados telemétricos de chuva e 
vazão em um mesmo ponto, próximo a rios específicos, onde a 
antena de transmissão para os dois tipos de dados é aproveitada. 
Isto pode ser inferido através do próprio portal de telemetria da 
Agência Nacional de Águas (ANA) - www.ana.gov.br/telemetria. 

A baixa densidade espacial de estações telemétricas 
é inconveniente para os métodos empíricos de assimilação de 
dados na previsão de vazões, pois pode afetar a distribuição da 
correção entre as diferentes variáveis de estado do modelo. Em 
outras palavras, é necessário que o balanço entre a estimativa 
da quantidade de água precipitada sobre a bacia seja coerente 
com a vazão observada nos postos fluviométricos.

Quando a rede pluviométrica não é suficientemente 
densa para detectar adequadamente as chuvas que ocorreram 

em uma bacia, mas ao mesmo tempo aumentos de vazão são 
verificados nos locais com dados fluviométricos, um problema 
de balanço hídrico tende a ocorrer. Isto acontece por que não é 
possível inferir corretamente a origem da água que está causando 
a cheia (detectada nos postos fluviométricos), e assim não é 
possível inferir de forma adequada como se dá a sua distribuição 
entre os escoamentos superficial, subsuperficial e subterrâneo 
na bacia hidrográfica. Isto acaba confundindo o esquema de 
correção do método de assimilação de dados em estudo.

Desta forma, o modelo tende a gerar uma correção 
descompensada nos diferentes reservatórios lineares que repre-
sentam a bacia simulada. Quando a rede telemétrica erroneamente 
indica a inexistência de precipitação na bacia, ocasionada, por 
exemplo, pela baixa densidade de postos, o método de assimi-
lação tende a gerar uma grande elevação na variável de estado 
relacionada ao reservatório de água subterrânea, já que não é 
possível inferir adequadamente a real existência de escoamento 
superficial ou subsuperficial na bacia.

Nestes casos, onde há a correção exagerada na quanti-
dade água subterrânea, ocorre um efeito negativo especialmente 
na previsão do pico e das recessões dos hidrogramas de cheia, 
gerando um patamar de escoamento de base acima do esperado. 
Este efeito é mostrado no esquema da Figura 2.

Figura 2 – Representação esquemática do erro ocasionado pela 
atualização exagerada do reservatório de água subterrânea

Destaca-se, na Figura 2, que “a” apresenta um evento 
de cheia observado, “b” apresenta o que seria a previsão correta 
da recessão e “c” mostra o problema ocasionado pela atualização 
excessiva do reservatório subterrâneo.
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Os efeitos negativos comentados anteriormente tendem 
a causar problemas na previsão de vazão, especialmente em épo-
cas chuvosas, quando ocorrem seqüências de eventos de cheias. 
A representação inadequada da recessão do hidrograma pode 
resultar em uma cheia superestimada nas maiores antecedências 
do horizonte de previsão. A Figura 3 apresenta um exemplo 
real (utilizando o modelo apresentado em FAN et al., 2013) de 
uma previsão de vazão realizada para o rio Abaeté (MG), onde 
pode-se observar uma superestimativa da vazão na recessão do 
hidrograma, ocasionada pela correção exagerada da quantidade 
de água subterrânea pelo método de assimilação.

Figura 3 – Super estimativa da vazão na recessão em um exemplo 
real de previsão de vazão para o rio Abaeté (MG)

OBJETIVO E HIPóTESE 

O objetivo deste artigo é investigar uma técnica de 
correção para métodos empíricos de assimilação de dados as-
sociados a modelos hidrológicos, usando como estudo de caso 
a técnica utilizada no modelo MGB-IPH, para evitar problemas 
na correção da variável de estado relacionada à água subterrânea.

Parte-se da hipótese de que é possível melhorar a re-
presentação da recessão dos hidrogramas de uma previsão de 
vazão ao incorporar-se um controle da quantidade de água que 
contribui para o fluxo de base em um local, a partir do uso de 
filtros digitais de separação de escoamento, apresentados a seguir. 

Filtros numéricos ou digitais constituem-se de métodos 
matemáticos com certa base física para separar hidrogramas em 
suas componentes superficial e subterrânea, de forma aproxi-
mada (COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). Na aplicação 
de filtros supõe-se que a vazão total do hidrograma em um 
determinado intervalo de tempo é formada por duas compo-
nentes -escoamento superficial e escoamento subterrâneo -e 
que é possível fazer uma estimativa destas a partir da aplicação 
de uma técnica de cálculo.

Para a separação de escoamento em grandes bacias 
hidrográficas, que tem importante contribuição subterrânea, um 
filtro com dois parâmetros foi proposto por Eckhardt (2005):

(5)

em que Q é a vazão total do hidrograma, i é o intervalo de tempo, 
b é a contribuição do escoamento subterrâneo, a é um parâmetro 
de forma da recessão, e BFImax é o máximo percentual de esco-
amento subterrâneo que o filtro permite calcular. O BFImax é o 
máximo valor esperado de um coeficiente denominado Base Flow 
Index (BFI), que é a fração de escoamento subterrâneo estimada 
para um determinado local. O filtro é aplicado considerando os 
valores de bi limitados a valores menores ou iguais a Qi. 

Este filtro tem sido largamente utilizado e tem apre-
sentado resultados promissores na separação de escoamento 
a partir de hidrogramas, conforme pode ser observado nos 
trabalhos de Eckhardt (2005),Collischonn e Fan (2012), Dora 
(2013) e Mattiuzi (2013). Outra vantagem deste filtro é que 
seus parâmetros podem ser estimados diretamente a partir de 
uma análise dos hidrograma (COLLISCHONN; FAN, 2012).

Neste artigo é proposta uma aplicação do filtro de 
base ao método empírico de assimilação de dados do modelo 
MGB-IPH (versão de distribuição), para o cálculo do parâmetro 
PBi, que representa a fração do escoamento oriunda do reser-
vatório subterrâneo. 

Essa correção é realizada aplicando-se o filtro de vazão 
de base, dado pela Equação 5, aos dados observados e então 
calculando-se a fração de água subterrânea através da seguinte 
equação:

 (6)

em que PBi é a fração do escoamento oriunda do reservatório 
subterrâneo no intervalo de tempo i, bi é a vazão de base calcu-
lada, e Qi é a vazão total observada no ponto. 

A utilização do filtro de base proporciona uma estima-
tiva independente da fração de água subterrânea em um local, 
que não é afetada pela distribuição e qualidade dos dados plu-
viométricos, o que possivelmente permite uma correção mais 
próxima da realidade das variáveis de estados relacionadas com 
o escoamento subterrâneo do modelo hidrológico.

EXPERIMENTO REALIZADO

Para avaliar a hipótese de que a incorporação do filtro 
de vazão de base é capaz de melhorar o desempenho da assi-
milação de dados do modelo, foi conduzido um experimento 
na bacia do Rio São Francisco, delimitada até a confluência 
com o Rio das Velhas (aproximadamente 60.000 km²), para a 
qual o modelo MGB-IPH foi calibrado e validado para uso na 
previsão de vazões.

Detalhes da aplicação do modelo hidrológico para esta 
bacia podem ser encontrados em Fan et al. (2014), que mostra 
um estudo de caso completo do uso do modelo para previsão 
de vazão por ensemble. A base de dados utilizada em Fan et al. 
(2014) é a mesma utilizada neste trabalho.

A Figura 4 apresenta a localização da área de estudo, 
com destaque para a cidade de Pirapora e a UHE Três Marias. 
Esses locais são importantes neste contexto porque a ocorrência 
de cheias na cidade de Pirapora depende da vazão de fluente na 
UHE Três Marias. Assim, a operação do reservatório depende 
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do conhecimento antecipado do regime de vazões afluentes ao 
reservatório para amenizar o impacto da ocorrência de cheias 
na cidade de Pirapora.

Figura 4 - Localização da área de estudo e pontos de maior interesse 
para a previsão de vazões (cidade de Pirapora e UHE Três Marias)

A Figura 5 apresenta a distribuição das estações telemé-
tricas de monitoramento de precipitação e vazão existentes na 
bacia e utilizadas na calibração e validação do modelo hidrológico 
para a previsão de vazões. 

Figura 5 - Estações telemétricas de monitoramento de precipitação 
e vazão utilizadas neste estudo. As estações medem as duas variáveis

Como dados de entrada ao modelo hidrológico para 
previsão de vazões, foram utilizadas previsões meteorológicas 
por conjunto disponibilizadas pelo Global Ensemble Forecas-
ting System (GEFS) da segunda geração do NOAA Global 

Ensemble Reforecast Data Set, mantido pelo National Center 
for Environmental Prediction (NCEP) do National Oceanicand 
Atmospheric Administration (NOAA) dos Estados Unidos 
(HAMILL et al., 2012; GNEITING et al., 2005). Os dados deste 
modelo meteorológico estão disponíveis em:http://www.esrl.
noaa.gov/psd/forecasts/reforecast2/download.html. 

O conjunto de previsões contém 11 membros com 
discretização temporal variável de 3h ou 6h, dependendo da 
antecedência da previsão, para um horizonte de até 16 dias. 
Para antecedências de até 72h (3 dias),a discretização temporal 
das previsões meteorológicas é de 3h. A partir da antecedência 
de 72h até 284h (16 dias), as previsões possuem discretização 
temporal de 6h.

Na previsão de vazões, os valores das previsões me-
teorológicas foram desagregados para discretização horária, 
assumindo um valor constante e igual dentro do período de 
desagregação. A resolução espacial da grade do modelo mete-
orológico é de um grau. Para uso na modelagem hidrológica, os 
valores previstos da grade do modelo foram interpolados para 
o centroide de cada uma das minibacias do modelo MGB-IPH, 
utilizando o método de interpolação IDW (Inverse Distance 
Weighting ou inverso da distância ao quadrado).

Com esses dados, foi conduzida uma sequência de previ-
sões retroativas para os períodos chuvosos na bacia hidrográfica 
entre os anos de 2010 e 2013. Os dados de vazão e precipitação 
utilizados foram fornecidos pela Companhia Energética de 
Minas Gerais (CEMIG). A sequência de previsões retroativas 
foi executada com duas variantes do método de assimilação de 
dados: a primeira utilizando a versão do modelo MGB-IPH com 
o método original assimilação de dados (PAZ et al., 2007); e a 
segunda com o modelo MGB-IPH com o método de assimilação 
com a modificação de incorporação do filtro de vazão de base.

Para comparar os resultados das previsões de vazão por 
conjunto utilizando os dois métodos de assimilação de dados 
avaliados, foram adotadas quatro medidas de desempenho: 
Raiz do Erro Médio Quadrático (REMQ), Erro Médio Abso-
luto (EMA), Continuous Ranked Probability Score (CPRS) e a 
Proporção de Superestimativas. Estas medidas de desempenho, 
com exceção da última, são relativamente bem conhecidas e 
utilizadas em um grande número de estudos de avaliação de 
previsões determinísticas e por conjunto (STANSKI et al., 
1989; HERSBACH, 2000; WILKS, 2006; YOUNIS, 2008; REN-
NER et al. 2009; VELÁZQUEZ, 2009; BROWN et al., 2010; 
ADDOR, 2011; BRADLEY; SCHWARTZ, 2011; JOLLIFFE; 
STEPHENSON; 2012; REGONDA et al., 2013). Uma breve 
descrição de cada uma das medidas de desempenho e de sua 
interpretação é apresentadaa seguir:

Raiz do Erro Médio Quadrático (REMQ):
Refere-se a raiz quadrada da diferença quadrática média 

entre a média do conjunto de previsões e as observações corres-
pondentes. A REMQ representa a magnitude do erro cometido 
na previsão, dando maior peso aos maiores desvios. Quanto mais 
próximo seu valor estiver de zero, melhores são os resultados 
das previsões. A REMQ foi calculada a partir da Equação 7:

 (7)
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em que Qp é o valor previsto da vazão; Qo é o valor observado 
da vazão; e N é o número total de previsões.

Erro Médio Absoluto (EMA): 
É uma medida do erro absoluto entre os dados obser-

vados e previstos. No caso de previsões por conjunto, o EMA 
é calculado comparando-se a média do conjunto de previsões 
com os dados observados. Valores de EMA para um modelo 
perfeito são iguais a zero. A Equação 8 apresenta a forma de 
obtenção do EMA:

  (8)

em que Qp é o valor previsto da vazão; Qo é o valor observado 
da vazão; e N é o número total de previsões.

Continuous Ranked Probability Score (CRPS) médio:
É uma estatística que resume a qualidade de uma pre-

visão probabilística contínua em um único número, através da 
comparação da integral dos quadrados das diferenças entre a 
função de probabilidades acumuladas empíricas das previsões e a 
função de probabilidades acumuladas empírica das observações. 
No CRPS os valores mais baixos correspondem a melhores 
resultados. Matematicamente, o valor do CRPS é dado por 
(BROWN et al., 2010; ALFIERI et al., 2013):

 (9)

em que Fp é o valor da função de probabilidades acumuladas da 
previsão, que pode ser calculada de forma empírica ordenando 
cada um dos membros da previsão por conjunto; F0 é o valor 
da função de probabilidades acumuladas da observação, que é 
dada por uma função que assume probabilidade igual a unidade 
para valores de Qp maiores ou iguais à observação, e zero para 
valores de Qp menores que os valores observados. 

Uma maneira simples de entender o CRPS é imaginar 
as funções de probabilidades acumuladas plotadas na forma 
mostrada na Figura 6. No gráfico, no eixo das ordenadas, 
estão as probabilidades acumuladas, e no eixo das abcissas os 
valores das vazões. A linha vertical no centro é a probabilidade 
acumulada das observações. E é importante notar que o CRPS 
não é exatamente a área entre as duas curvas, por que o termo 
de diferença entre as probabilidades (diferença vertical entre os 
gráficos) é elevado ao quadrado.

Figura 6 - Comparação entre a curva de probabilidades acumuladas 
da previsão por conjunto com a curva de probabilidades acumuladas 

da observação, que só possui um valor único horizontal

Na prática, o valor do CRPS é calculado como uma 
média através dos n pares de previsões e observações, que levam 
ao valor utilizado de CRPS médio, dado por:

  (10)

O valor numérico do CRPS médio não é diretamente 
interpretável em termos de erro na previsão por si só, mas pode 
ser utilizado para fins comparativos entre duas previsões por 
conjunto ou entre previsões por conjunto e determinísticas.

Proporção de Superestimativas: 
Esta medida de desempenho consiste na análise seletiva 

dos resultados de uma medida simples de confiabilidade deno-
minada de Rank Histogram. O Rank Histogram consiste em 
um gráfico que apresenta a contagem da fração de observações 
que caem entre dois membros de um conjunto, organizado na 
forma de um ranking da distribuição das previsões. Esta medida 
é apresentada na forma de um histograma. Já a Proporção de 
Superestimativas consiste somente na porção inferior do Rank 
Histogram, ou seja, é uma contagem do número de observações 
em uma previsão que fica abaixo de todos os membros de uma 
previsão por conjunto em cada horizonte de previsão. Ela é 
uma medida direta da proporção de vezes em que as previsões 
são superestimadas em cada intervalo de tempo. Essa medida é 
especialmente útil no contexto deste trabalho porque o método 
de assimilação investigado causa, conforme explicado anterior-
mente, um excesso de superestimativa nas previsões e espera-se 
que a correção aqui proposta possa diminuir esta deficiência. 
Além disso, seus resultados são mais compreensíveis do que os 
do Rank Histogram porque são passíveis de serem apresentados 
em um único gráfico para todos os horizontes de previsão. Como 
neste trabalho as previsões por conjunto possuem 11 membros, 
o valor ideal para o a medida de proporção de superestimativas 
seria 1/11 ou aproximadamente 0,09.

Neste estudo o foco das análises é a representação dos 
períodos de recessão (vazões baixas). Portanto, para destacar os 
resultados calculados para as medidas de desempenho, todos os 
cálculos foram feitos considerando-se como limiar superior a 
vazão com probabilidade de excedência de 10% (Q10).

RESULTADOS

Nos experimentos ao total foram realizadas previsões 
para 637 dias, onde cada dia contou com 11 previsões (uma 
para cada membro do conjunto), com horizonte de previsão 
de 384horas (16 dias) cada. 

As vazões afluentes ao reservatório foram calculadas 
pelo modelo hidrológico considerando a vazão de todos os rios 
que desaguam no reservatório mais a vazão gerada em todas as 
minibacias abrangidas pelo reservatório.

A apresentação dos resultados é estruturada da seguinte 
forma: primeiramente é feita uma análise visual de alguns eventos 
previstos, onde é verificada a importância do uso do filtro de 
vazão de base e posteriormente são apresentados os resultados 
das medidas de desempenho.
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A Figura 7 apresenta o resultado da previsão de vazões 
afluentes ao reservatório de Três Marias para um evento ocorrido 
em fevereiro de 2012. Nesta previsão observa-se o benefício 
da utilização da assimilação com filtro de vazão de base. Veri-
fica-se, na figura 7a (sem filtro), que praticamente não existe 
recessão na previsão devido ao excesso de água no reservatório 
subterrâneo, e, por esse motivo, uma grande cheia é prevista 
no final do horizonte de previsão. Contudo, na figura  7b (com 
filtro), verifica-se que o uso da técnica do filtro de vazão de base 
permite uma previsão da recessão bem mais correta, o que faz 
com que a previsão da magnitude da cheia pelo conjunto no 
fim do horizonte de previsão seja bem mais realista.

Figura 7 - Comparação entre os resultados da previsão para a 
vazão afluente a UHE Três Marias em 02/2012 (hidrograma 
observado em azul, membros da previsão por conjunto em cinza 

e média do conjunto de previsões em vermelho)

A Figura 8 apresenta uma previsão para a vazão afluente 
ao reservatório da UHE Três Marias realizada no período entre 
as duas cheias ocorridas entre dez/2011 e jan/2012, durante o 
verão. Pode-se notar que a ausência do filtro junto ao método 
de assimilação (Figura 8a) faz com que as vazões previstas 
mantenham-se acima de 2000m³/s durante a recessão, muito 
embora os valores observados sejam da ordem de 1000 m³/s. A 
utilização do filtro, por sua vez, permite melhorar a representação 
da recessão entre os dois eventos de cheia na previsão (Figura 
8b). Com isto, também se obtêm uma melhora na representação 
da cheia posterior.

O mesmo benefício associado à utilização do filtro 
também é notado nas previsões realizadas para outros locais na 
bacia. A Figura 9 apresenta uma comparação entre os resultados 
de uma previsão com e sem a utilização da técnica do filtro de 

 

 

Figura 8 - Comparação entre os resultados de uma previsão para 
a vazão afluente a UHE Três Marias entre 12/2011 e 01/2012 
(hidrograma observado em azul, membros da previsão por conjunto 

em cinza e média do conjunto de previsões em vermelho)

 

Figura 9 - Comparação entre os resultados de uma previsão para 
a vazão na Ponte da BR-040 em 12/2010(hidrograma observado 
em azul, membros da previsão por conjunto em cinza e média 

do conjunto de previsõesem vermelho)
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vazão de base, para o rio Abaeté no local da Ponte da BR-040, 
para um evento ocorrido durante o mês de dezembro de 2010. 
Nesta previsão observa-se claramente o benefício da utilização da 
assimilação com filtro de vazão de base. Verifica-se na figura 9a 
(sem filtro) que tanto a recessão quanto o pico da cheia no centro 
do hidrograma são superestimados por todos os membros do 
conjunto hidrológico.  Na figura 9b, onde a previsão é realizada 
com o uso da técnica do filtro de vazão de base, são observados 
melhores resultados na representação tanto dos picos como da 
recessão do hidrograma, especialmente pelo conjunto médio.

A seguir, são apresentados os resultados das medidas 
de desempenho calculadas para analisar a eficiência do método 
proposto. A vazão afluente a UHE Três Marias foi selecionada 
para ilustrar os resultados obtidos.

Na Figura 10 são apresentados os resultados obtidos 
para a Raiz do Erro Médio Quadrático (REMQ) das previsões 
com e sem a utilização do filtro de base em função do horizonte 
de previsão. Nessa figura, observa-se um benefício na utilização 
do filtro de vazão de base para a assimilação de dados, uma vez 
que o erro cometido com a utilização do filtro émenorque o erro 
com a utilização do método original para praticamente todas as 
antecedências de previsão.

Figura 10 – Resultados de REMQ para a previsão da vazão afluente 
na UHE Três Marias

A Figura 11 apresenta os resultados obtidos em termos 
do Erro Médio Absoluto (EMA) das previsões utilizando o 
filtro e sem sua utilização. Novamente nota-se que existe um 
benefício na utilização do filtro de vazão de base na assimilação 
de dados para a previsão da vazão afluente na UHE Três Marias. 

Figura 11– Resultados de EMA para a previsão da vazão afluente 
na UHE Três Marias

A Figura 12 mostra os resultados para a medida de 
desempenho CRPS médio. Nota-se que os resultados obtidos 
para a previsão da vazão afluente na UHE Três Marias apon-

tam novamente para uma vantagem na utilização do filtro de 
vazão de base. 

Figura 12 – Resultados de CRPS para a previsão da vazão afluente 
na UHE Três Marias

Por fim, a Figura 13 apresenta os resultados obtidos 
para proporção de superestimativas com e sem filtro de vazão de 
base. Através da figura pode-se inferir que a previsão de vazão 
por conjunto com a utilização do filtro tende a produzir supe-
restimativas menores das recessões do que as previsões sem a 
utilização do filtro de vazão de base para assimilação dos dados.

Figura 13 – Proporção de superestimativas para a previsão da 
vazão afluente na UHE Três Marias

A partir das Figuras 10 a 13, verifica-se também que 
o benefício do uso do filtro de vazão de base é mais destacado 
a partir do horizonte de previsão de cerca de 48h para a vazão 
afluente na UHE Três Marias. Este valor possivelmente está 
relacionado ao tempo de concentração da bacia, onde a trans-
formação chuva-vazão não é tão importante para a previsão 
das afluências ao reservatório para horizontes menores que 48 
h, e o mais importante é a propagação das vazões pela rede de 
drenagem.

A tendência foi também de o benefício do uso da 
técnica baseada no filtro de vazão de base aumentar com o 
aumento dos horizontes de previsão até antecedências de cerca 
de 240h a 336h. Nestes horizontes a diferença entre as curvas 
de desempenho dos dois métodos foi máxima. Isto pode ser 
constado na Tabela 1, que apresenta um resumo dos resultados 
das métricas para horizontes de previsão a cada 48h (dois dias).

De uma forma geral, todas as análises apresentadas 
apontam para um melhor desempenho do modelo na previsão 
de vazões quando é utilizado o filtro de vazão de base na assi-
milação dos dados. 
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Tabela 1 – Resumo numérico dos resultados das métricas para 
horizontes de previsão a cada 48h

Sem Filtro
Horizonte (h) REMQ EMA CRPS Prop. Sup.
48 208 156 146 0.69
96 306 216 190 0.67
144 315 228 198 0.63
192 317 236 198 0.59
240 326 247 199 0.56
288 342 263 206 0.54
336 349 276 209 0.51
384 356 287 211 0.50

Com Filtro
Horizonte (h) REMQ EMA CRPS Prop. Sup.
48 201 150 140 0.66
96 292 208 182 0.63
144 300 220 191 0.58
192 299 226 188 0.54
240 306 233 187 0.50
288 322 249 194 0.47
336 331 260 198 0.45
384 339 272 201 0.42

Diferenças (Com Filtro - Sem Filtro)
Horizonte (h) REMQ EMA CRPS Prop. Sup.
48 8 6 6 0.04
96 14 8 8 0.04
144 15 8 7 0.05
192 17 10 9 0.05
240 20 14 12 0.06
288 20 14 12 0.08
336 18 16 11 0.06
384 17 15 10 0.08

*As unidades de medida são as mesmas utilizadas nos gráficos de cada métrica.

CONCLUSÕES

Este artigo apresentou uma investigação sobre a pos-
sibilidade de incorporação de filtros numéricos de separação 
de escoamento para melhorar o desempenho da assimilação 
empírica de dados em modelos hidrológicos. O estudo de caso 
utilizado foi a bacia do rio São Francisco, na região da UHE Três 
Marias, e o modelo hidrológico adotado foi o modelo MGB-IPH.

Os resultados confirmaram a hipótese de que a utili-
zação do filtro de vazão de base melhora o desempenho das 
previsões hidrológicas, diminuindo os erros das previsões ao 
permitir controlar de forma mais adequada o escoamento de 
origem subterrânea na assimilação de dados.

Na análise visual dos hidrogramas previstos em com-

paração aos hidrogramas observados, observou-se um impacto 
positivo da utilização do filtro de vazão de base na previsão de 
três eventos distintos.

A superioridade do método que utiliza o filtro foi con-
firmada na análise dos resultados de medidas de desempenho. 
É possível notar que os erros cometidos nas previsões são 
menores quando se utiliza o filtro de vazão de base. Na análise 
da proporção de superestimativas, observa-se também que a 
utilização do filtro de vazão de base diminui a proporção de 
superestimativas de todos os membros da previsão por conjunto.

Como principal conclusão tem-se que a utilização do 
filtro de vazão de base na assimilação de dados traz um bene-
fício importante para a previsão de vazões, contribuindo para 
diminuição das incertezas.

Acredita-se que o método de assimilação proposto tam-
bém possa trazer benefícios quando aplicado a outros métodos 
empíricos de assimilação de dados que apresentem deficiências 
similares às apresentadas pelo método atualmente adotado no 
modelo MGB-IPH e aqui citadas.
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RESUMO

Os custos econômicos e perdas potenciais de vidas humanas resultantes de falhas em sistemas de drenagem de águas pluviais podem ser enormes, aumentando 
a importância da procura de melhores métodos de dimensionamento destes, sendo a estimativa do hidrograma de projeto parte essencial do dimensionamento. 
O método de precipitação de projeto é um dos mais usados para a estimativa do hidrograma de projeto com base nos dados de precipitação em bacias urbanas, 
entretanto, este método tem suas limitações e incertezas que podem influenciar as características do hidrograma de projeto resultante, incertezas que são, em 
consequência, transferidas ao dimensionamento hidráulico das obras propostas. No presente trabalho são avaliados os efeitos da discretização espacial da 
bacia, da discretização temporal e posição do pico do hietograma de projeto, nas principais características do hidrograma de projeto resultante, utilizando a 
modelagem hidrológica-hidrodinâmica através dos modelos IPHS1 e SWMM 5.0. O impacto do valor adotado nesses critérios de projeto é ainda avaliado no 
dimensionamento hidráulico do sistema de macrodrenagem dos bairros suburbanos de Mavalane “A” e Maxaquene “A”, localizados na cidade de Maputo 
em Moçambique. Os resultados obtidos mostram uma influência importante nas características do hidrograma de projeto: vazão de pico, tempo de pico e 
volume parcial e, consequentemente, no dimensionamento da rede de macrodrenagem, sendo o efeito da discretização espacial da bacia o mais influente, seguido 
dos efeitos da posição do pico da chuva e intervalo de tempo.

Palavras Chave: Hidrograma de projeto. Hietograma de projeto. Discretização espacial. Discretização temporal. Posição do pico da chuva

The economic costs and potential losses of  human lives due to failure in stormwater drainage systems can be significant, calling for an improvement in methods 
used for its design, the estimation of  the design flood hydrograph being an essential part of  this process. The use of  the design storm approach, also known as 
“single-event design-storm” is widespread in formulating design flood hydrograph from historical rainfall data in urban watersheds. However, this approach 
has uncertainties which can affect the resulting design flood hydrograph, and consequently,  the hydraulic design of  proposed structures. This study  assessed 
the effects of  spatial discretization of  the watershed, the temporal discretization and peak position of  the design hyetograph, on the main features of  the 
resulting design flood hydrograph.  The impact of  the adopted values on these design criteria is then assessed in the hydraulic design of  the major stormwater 
drainage system of  Mavalane “A” and Maxaquene “A” neighborhoods, located in Maputo city in Mozambique. The results show an important influence of  
the assessed effects on the design flood hydrograph features :the hydrograph peak, time to peak and volume and, consequently, on the design of  the major stor-
mwater drainage system, the spatial discretization of  the watershed being the most relevant, followed by the position of  the hyetograph peak and time interval.

Keywords: Design flood hydrograph. Design hyetograph. Spatial discretization. Temporal discretization. Hyetograph peak position

Avaliação do efeito de critérios de projeto no dimensionamento de redes de                 
macrodrenagem através da simulação hidrológico-hidráulica

Effect of  design criteria on the design of  stormwater drainage systems based on hydrologic-hydraulic modeling

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

Os custos econômicos e as perdas potenciais de vidas 
humanas resultantes de falhas em sistemas de drenagem podem 
ser enormes, aumentando a importância da procura de melhores 
métodos de dimensionamento destes, sendo a estimativa do 
hidrograma de projeto parte essencial do dimensionamento. As 
melhores estimativas do hidrograma de projeto estão limitadas 
na disponibilidade de dados confiáveis (SMITHERS et al., 1997), 
porém, na maioria das vezes, não existem dados de vazão nos 
locais de interesse, principalmente em bacias de pequena escala 
(QUADER; GUO, 2006; SMITHERS et al., 1997). Contudo, 
existe maior disponibilidade nos dados de precipitação. Neste 
caso, é necessário estimar o hidrograma de projeto com base 
nos dados de precipitação, sendo o método de precipitação de 
projeto um dos mais usados. Neste método, o hietograma de 
projeto é calculado usando uma duração específica, em con-
junto com uma curva Intensidade-Duração-Frequência (IDF) 
de um período de retorno que se assume conhecido (ADAMS; 
HOWARD, 1986). Este método tem seus problemas e limitações 
visto que o hietograma, assim como o hidrograma de eventos 
naturais, têm várias características tais como volume total, in-
tensidade média, duração total, máxima intensidade total para 
uma duração específica, pico instantâneo, assimetria, etc., e 
não podem ser caracterizados apenas por um único período de 
retorno (ADAMS; HOWARD, 1986).

Uma das características típicas do hietograma de projeto 
é um pico fixo dentro da duração, porém, durante o dimensiona-
mento a escolha da posição do pico do hietograma de projeto é 
ainda baseada em metodologias não muito claras, sendo muitas 
vezes posicionado a 50% da duração e algumas vezes no início, 
25%, 75%, final ou outras posições, em função da falta de maio-
res informações para sua caracterização. O principal problema 
é que, a posição do pico do hietograma de projeto influencia o 
valor de pico, tempo de pico, volume e distribuição temporal do 
hidrograma de projeto resultante, influência essa, que pode ser 
transferida ao dimensionamento hidráulico das obras propostas, 
podendo influenciar no seu custo, nas medidas de controle de 
cheias, planejamento e gestão de recursos hídricos (YUE et al., 
2002). Allasia e Villanueva (2007a) verificaram que a colocação 
do pico do hietograma de projeto a 75% da duração aumenta 
em 20% a vazão de pico e em 8% o custo da macrodrenagem, 
e que a colocação deste a 25% da duração diminui em 24% a 
vazão de pico e em pouco mais de 15% o referido custo, quan-
do comparados com os resultados obtidos usando hietograma 
com pico a 50% da duração (hietogramas de projeto gerados 
pelo método de blocos alternados). El-Jabiete e Sarraf  (1991) 
também mostraram que em alguns casos de projetos de sistemas 
de águas pluviais, o uso de um valor constante no parâmetro da 
posição do pico da chuva (Método de Chicago) não é realístico 
e é necessário que este varie em função da duração do evento.

Outra questão que se levanta é o intervalo de tempo 
do hietograma de projeto, pois embora a literatura (e.g. TUCCI, 
2005) recomende que este deve ser menor ou igual a um terço do 
tempo de pico (∆𝑡𝑡 ≤ 1

3 𝑡𝑡𝑝𝑝) ou um quinto do tempo de concentração
(∆𝑡𝑡 ≤ 1

5 𝑡𝑡𝑐𝑐) , a variação do intervalo de tempo dentro destes limites 
pode influenciar as características do hidrograma de projeto. 

Mahunguana et al. (2013), em uma bacia hipotética observaram 
que o aumento do ∆t podia reduzir em até 25% a vazão de pico 
do hidrograma de projeto. Yu et al. (2012) também observaram 
que o aumento do intervalo de tempo subestimava a vazão de 
pico e o volume do hidrograma. Deste modo, surgem dúvidas 
sobre qual valor deve ser usado dentro dos referidos limites.

Outras questões importantes são: a representação es-
pacial (concentrada ou em sub-bacias) e a variabilidade espacial 
das variáveis hidrológicas, das características de uso da terra e 
do tipo de solo (KHAKBAZ et al., 2009; BERNI et al., 2008).

Quanto à primeira questão, Wood et al. (1988) reporta-
ram que, usando uma versão distribuída do Modelo TOPMODEL 
alimentado por diferentes eventos de precipitação, procuraram 
identificar a Área Elementar Representativa a partir da qual o 
efeito da discretização já não produz mais efeitos na vazão, tendo 
observado que a área era igual a 1km2, numa bacia rural com 
área total de 17km2. Para uma bacia predominantemente rural, 
mas com área total de 1.800km2, Berniet al. (2008) usando o 
modelo HEC-HMS encontraram 300km2 como área limite onde 
os eventos de precipitação e características do solo e uso de 
terra podiam ser consideradas de forma concentrada. O efeito 
da discretização espacial da bacia é mais pronunciado em bacias 
rurais (DANKENBRING; MAYS, 2009) e influencia também a 
estimativa do tempo de concentração (ALLASIA, 2002).

Quanto à segunda questão, no que tange à variabilidade 
espacial da precipitação, Wilson et al. (1979), usando um modelo 
hidrológico semi-distribuído mostraram que esta influencia o 
volume, o tempo de pico e o pico do hidrograma gerados por 
diferentes eventos de precipitação em uma bacia rural. Um 
resultado similar foi obtido por Yu et al. (2012), onde foi ainda 
ressaltada a influência da representação do relevo nas caracte-
rísticas do hidrograma. A importância da variabilidade espacial 
da precipitação foi também verificada por Berni et al. (2008) 
ao comparar hidrogramas obtidos considerando a precipitação 
uniformemente distribuída na bacia ou considerando sua varia-
ção em cada sub-bacia, tendo observado que a representação 
concentrada resultava em vazões menores no exutório da bacia. 

Modelos de representação concentrada da bacia con-
tinuam sendo largamente usados, pois são mais simples e for-
necem bons resultados quando devidamente calibrados. Kling 
e Gupta (2009) concluíram que os resultados fornecidos por 
modelos concentrados, mesmo quando calibrados, contêm 
certo grau de ruídos devido às deficiências na discretização 
espacial. A discretização da bacia providencia uma representa-
ção mais realística da heterogeneidade espacial dos processos 
hidrológicos, porém, os modelos distribuídos apresentam um 
elevado número de parâmetros, o que torna mais complexa a 
sua utilização e calibração e nem sempre a complexidade de um 
modelo é garantia de bons resultados.

Deste modo, a escolha da representação espacial da 
bacia vai influenciar o hidrograma de projeto resultante, e 
consequentemente, o dimensionamento das obras. Esta repre-
sentação espacial é entendida neste estudo como a quantidade 
de sub-bacias a considerar.

Os três elementos: a posição do pico e o intervalo de 
tempo do hietograma de projeto e a discretização espacial da 
bacia, acabam sendo critérios de projeto definidos subjetiva-
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mente pelos projetistas em função da sua experiência prévia em 
situações de escassez de dados, situação comumente existente 
na maioria dos países em desenvolvimento.

Neste contexto, a motivação deste trabalho é investigar 
o impacto da variação destes critérios no dimensionamento 
hidráulico de sistemas de macrodrenagem de águas pluviais. 
São explorados de forma quantitativa os efeitos da discretização 
espacial da bacia, da posição do pico e discretização temporal 
do hietograma de projeto, nas principais características do hi-
drograma de projeto resultante. O estudo de caso focou-se no 
dimensionamento hidráulico do sistema de macrodrenagem de 
águas pluviais dos bairros de Mavalane “A” e Maxaquene “A”, 
em Maputo, Moçambique.

É importante ressaltar que existem outros elementos 
que influenciam o dimensionamento hidráulico de sistemas de 
águas pluviais e que estão associados a incertezas na definição 
dos parâmetros dos diferentes métodos utilizados, como por 
exemplo, apresentado em Silveira (2010), Allasia e Villanueva 
(2007a), Allasia e Villanueva (2007b) e Allasia (2002).

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

A área investigada corresponde a uma bacia urbana 
com área total de aproximadamente 2,91 km2, localizada na 

cidade de Maputo entre as latitudes 25°55’20’’S e 25°56’55’’S 
e longitudes 32°34’20’’E e 32°35’25’’E, conforme apresentado 
na Figura 1. A rede de drenagem da bacia é formada por um 
antigo sistema de drenagem de águas pluviais dos bairros subur-
banos de Mavalane “A” e Maxaquene “A”, que inicia na Avenida 
Acordos de Lusaka (Trecho 1), nas imediações do Aeroporto 
Internacional de Maputo, ligando-se próximo à Praça dos Heróis 
Moçambicanos, a um pequeno trecho (Trecho 2) que segue o 
traçado da avenida das Forças Populares de Libertação de Mo-
çambique (FPLM), continuando no sentido Norte-Sul (Trecho 
3) ao longo da avenida Acordos de Lusaka, ligando-se a um 
outro trecho da Avenida Milagre Mabote (Trecho 4) a cerca de 
200m do seu exutório, onde descarrega em um outro sistema 
maior localizado na faixa central da Avenida Joaquim Chissano. 
O canal principal (Trecho 1 e Trecho 3) é trapezoidal aberto, 
com aproximadamente 2.218m de comprimento e 0,37% de 
declividade média. O canal das FPLM (Trecho 2) com cerca de 
740m de comprimento e 1,16% de declividade média, inicia nas 
imediações do Hospital Geral de Mavalane, com forma retangular 
fechada, descendo a Avenida das FPLM até próximo a Praça 
dos Heróis Moçambicanos, onde passa a apresentar uma seção 
transversal trapezoidal aberta, a qual faz um traçado semi-circular 
e descarrega no canal principal da avenida Acordos de Lusaka. 
O canal da Avenida Milagre Mabote (Trecho 4), com aproxi-
madamente 1.500m de comprimento e 1,01% de declividade 
média, inicia nas imediações do Estádio 1° de Maio, no bairro 
de Maxaquene, com forma trapezoidal, descendo esta avenida 
na direção Nordeste-Sudoeste até a Escola Primária Unidade 
24, onde passa a apresentar uma seção retangular aberta, e o 
traçado segue para Noroeste até descarregar no canal principal 
da avenida Acordos de Lusaka.

O clima na bacia é Tropical Úmido, com estação quente 
e úmida entre Outubro e Março, e estação seca e fresca entre 
Abril e Setembro. O clima é afetado pela posição da Zona de 
Convergência Intertropical do Sul, anticiclones do Atlântico 
Sul e do Oceano Índico, e depressões térmicas durante a esta-
ção quente (DNA, 2005). Entre o período de 1979 e 2012, a 
temperatura e precipitação médias anuais na bacia foram 23ºC 
e 813mm, respetivamente.

Discretização espacial e determinação dos parâ-
metros da bacia

Em função das características da bacia hidrográfica, 
quatro diferentes discretizações espaciais foram analisadas, 
considerando 1, 5, 7 e 12 sub-bacias, e suas características físicas 
apresentadas na Tabela 1. Foram usadas curvas de nível da cidade 
de Maputo com escala de 1:5000, imagens do Google Earth e 
ArcGIS 9.3.1 para determiná-las. Foram testadas seis equações 
de tempo de concentração para bacias urbanas, retiradas do 
estudo de Silveira (2005). Das seis equações, foi escolhida a 
equação de McCuen: Tc = 2,25i-0,7164L0,5552S-0,2070, onde Tc é tempo 
de concentração (h), L é comprimento do percurso hidráulico 
(km), S é declividade média (m/m) e i é intensidade da chuva, 
considerada igual a 35mm/h conforme recomendado por McCuen 
et al. (1984). Esta equação foi escolhida por apresentar limites 
de validade mais próximos aos da área de estudo.

 

Figura 1 – Mapa da bacia, incluindo o sistema de drenagem, 
curvas de nível e pontos de alagamento dos bairros de Mavalane 

“A” e Maxaquene “A”
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 Em função da escassez de dados, as curvas de nível 
foram também usadas para determinar as cotas superficiais nos 
canais que, subtraídas pelas profundidades medidas em campo, 
definiram as cotas do fundo do canal em cada nó. Assim foi 
possível representar a situação atual da bacia no SWMM 5.0, 
conforme ilustra a Figura 2.

Cálculo de hidrogramas de projeto por sub-bacia

A equação das curvas IDF da cidade de Maputo na 
forma i(mm/h)= a x t (min)b e o método dos blocos alternados 
foram usados para calcular os hietogramas de projeto com 
durações de 90 minutos e 24h, e intervalos de tempo de 1, 2, 
3, 4 e 5 minutos. O período de retorno considerado foi de 10 
anos. Na equação da IDF a, b são parâmetros adimensionais; 
t é a duração da precipitação (min); i é a intensidade da chuva 
(mm/h) e tr é o período de retorno (anos). Para tr = 10 anos,  
a= 797,3841 e  b=-0,5869 (BR, 2003).

As durações de 90 minutos e 24hs foram escolhidas 
por serem as mais usadas no dimensionamento de sistemas 
pluviais, cumprindo ainda com o pré-requisito do evento de 
precipitação apresentar uma duração maior ou igual ao tempo 
de concentração da bacia hidrográfica (62 minutos). Dessa 
forma, em cada uma das sub-bacias, para cada intervalo de 
tempo e duração, foram estimados hietogramas de projeto 
com o pico localizado no início, aos 25%, 50%, 75% e final da 
duração, totalizando 50 hietogramas (2 durações x 5 posições 
do pico x 5 intervalos de tempo). Os hietogramas foram utili-
zados como dados de entrada ao programa IPHS1 para obter 
os hidrogramas de projeto por sub-bacia (1.250 hidrogramas), 
os quais foram usados posteriormente como dados de entrada 
para a propagação hidrodinâmica na rede de canais no modelo 
SWMM 5.0. Para tal, os hidrogramas foram introduzidos nos 
36 nós que unem os trechos de canais apresentados na Figura 
2, de forma concentrada ou distribuída ao longo dos nós de 
incidência, conforme a discretização espacial. Os métodos de 

Sub-
bacia A  L  S  Tc CN 

Discretização em 1 sub-bacia 
S1 2,91 2,99 0,0037 62 91,8 

Discretização em 5 sub-bacias 
S1 0,87 1,85 0,0038 47 93,1 
S2 0,82 1,52 0,0131 33 88,9 
S3 0,52 0,56 0,0107 20 94,0 
S4 0,64 0,71 0,0170 20 91,7 
S5 0,06 0,34 0,0058 17 94,0 

Discretização em 7 sub-bacias 
S1 0,72 1,36 0,0037 40 92,9 
S2 0,65 1,52 0,0125 33 87,8 
S3 0,15 0,44 0,0045 21 94,0 
S4 0,17 0,74 0,0189 20 93,0 
S5 0,52 0,56 0,0107 20 94,0 
S6 0,64 0,71 0,0170 20 91,7 
S7 0,06 0,34 0,0058 17 94,0 

Discretização em 12 sub-bacias 
S1 0,37 0,82 0,0061 27 94,0 
S2 0,14 0,45 0,0089 18 93,0 
S3 0,21 0,72 0,0138 21 91,0 
S4 0,15 0,44 0,0045 21 94,0 
S5 0,28 0,90 0,0145 24 84,0 
S6 0,25 0,76 0,0105 23 92,0 
S7 0,12 0,80 0,0025 32 88,0 
S8 0,17 0,74 0,0149 21 93,0 
S9 0,09 0,52 0,0116 18 90,0 
S10 0,52 0,56 0,0107 20 94,0 
S11 0,55 0,71 0,0170 20 92,0 
S12 0,06 0,34 0,0058 17 94,0 

 

 
Figura 2 – Representação da bacia no SWMM 5.0

Tabela 1 – Parâmetros das sub-bacias

A: área (km2), L: comprimento do percurso hidráulico (m), S: declividade 
(m/m), I: intensidade da chuva (mm/h), Tc: tempo de concentração (min), CN: 
parâmetro CN
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separação de escoamento e propagação do escoamento superficial 
adotados no IPHS1 foram o método da curva número do SCS e 
o método do hidrograma unitário sintético triangular, também 
do SCS, respetivamente.

Variáveis analisadas

 Três variáveis do hidrograma de projeto: tempo de 
pico, volume parcial e vazão de pico e, uma variável do dimen-
sionamento: área da seção transversal do canal, foram analisadas 
no exutório da bacia. Para a vazão de pico, volume parcial do 
hidrograma de projeto e a área da seção transversal do canal 
foram analisados os efeitos da discretização espacial da bacia, 
do intervalo de tempo e da posição do pico da chuva. Para o 
tempo de pico do hidrograma de projeto foi analisado apenas 
o efeito da discretização espacial da bacia. 

O volume parcial representa o volume do hidrograma 
de projeto acima de um determinado valor de vazão de corte, 
considerado neste estudo como 50m3/s. O uso desta variável 
tentou refletir as mudanças na distribuição temporal da região 
de maiores vazões do hidrograma de projeto, região que ti-
picamente mais influencia o dimensionamento de estruturas 
de amortecimento como, por exemplo, as bacias de detenção 
off-line. O valor considerado como vazão de corte representa, 
aproximadamente, a maior vazão obtida nas diferentes análises 
da bacia concentrada.

As análises do efeito da discretização espacial consis-
tiram em determinar as alterações percentuais dos valores das 
variáveis nas discretizações de 5, 7 e 12 sub-bacias, em relação 
aos valores correspondentes da bacia concentrada (discretização 
em 1sub-bacia). No intervalo de tempo, as análises consistiram 
em determinar as alterações percentuais dos valores das variáveis 
nos intervalos de 2, 3, 4 e 5 minutos, em relação aos valores 
correspondentes do intervalo de 1 minuto. Na posição do pico 
da chuva, as análises consistiram em determinar as alterações 
percentuais dos valores das variáveis das posições do pico no 
início, 25%, 75% e final, em relação aos valores correspondentes 
da posição do pico aos 50% da duração do hietograma de projeto.

Propagação hidrodinâmica e dimensionamento 
hidráulico do sistema de drenagem no SWMM 5.0

Os hidrogramas determinados no processo anterior 
foram introduzidos nos nós do sistema de drenagem e propa-
gados no modelo SWMM 5.0. Os resultados aqui apresentados 
correspondem ao exutório da bacia hidrográfica, localizado no 
fim do Trecho 3, concretamente no canal C29. Assim, foram 
iniciadas as simulações considerando as diferentes discretizações 
espaciais (1, 5, 7 e 12 sub-bacias), intervalos de tempo (1, 2, 3, 
4 e 5 minutos), durações (90 min e 24h) e posições do pico da 
chuva (início, 25%, 50%, 75% e final). Em cada simulação foi 
feito o dimensionamento hidráulico de todo o sistema, e este 
consistiu em manipular as medidas geométricas das seções 
transversais (profundidade, largura, diâmetro e taludes) até que 
em cada trecho, o sistema conseguisse escoar a vazão até 95% 
da sua capacidade, sem produzir alagamentos nem existindo 
instabilidades na modelagem, verificando ainda que o escoamento 

apresentasse velocidade inferior a 5 m/s em todos os trechos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Efeito no tempo de pico do hidrograma de projeto

 A Figura 3 apresenta a alteração percentual do tempo 
de pico com a discretização espacial da bacia para eventos de 
precipitação com durações de 90 minutos e 24 horas. Observa-se 
que para todas as posições do pico do hietograma de projeto, 
o tempo de pico tende a diminuir com o aumento do número 
de sub-bacias, e este efeito é mais intenso para a duração de 90 
minutos.

 Os resultados aqui obtidos mostram que o efeito da 
discretização da bacia em sub-bacias afeta o tempo de pico, na 
medida em que o tempo de pico pode diminuir em até mais da 
metade, o que poderá influenciar o dimensionamento de uni-
dades de armazenamento como bacias de detenção. Embora a 
posição do pico de 50% seja a mais preferida nos projetos, os 
resultados ilustram que nesta posição, a discretização espacial 
pode reduzir, aproximadamente, em 24% e 2% o tempo de pico 
do hidrograma de projeto resultante, quando as durações de 90 
minutos e 24 horas são adotadas.

Efeitos no volume parcial do hidrograma de projeto

A Figura 4 apresenta o volume parcial (valor médio 
considerando os diferentes intervalos de tempo) para diferentes 
discretizações espaciais da bacia e posições do pico da chuva, 
considerando as duas durações. 

O volume parcial para a posição do pico no início é nulo 

 
Figura 3 – Efeito da discretização espacial da bacia no tempo de pico (Tp) do hidrograma de projeto, durações 90min e 24hs.  

 
Figura 4 – Efeitos da discretização espacial da bacia e posição do pico da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, 
no exutório da bacia, durações 90min e 24hs. 

 
Figura 5 – Efeito da discretização espacial da bacia no 
volume parcial do hidrograma de projeto, duração 24 hs. 
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volume parcial do hidrograma de projeto, duração 24 hs. 
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(0m3) em todos os casos. O volume parcial é também nulo para 
o evento de 90 minutos quando analisada a bacia concentrada, 
independentemente da posição do pico de chuva. Isso significa 
que no caso de um projeto hipotético que verifique se seria 
necessária a construção de uma bacia de detenção offline numa 
bacia onde existe um canal capaz de propagar uma vazão de 
pico de 50m3/s, a resposta seria negativa se a bacia for simulada 
de forma concentrada (considerando os mesmos resultados 
apresentados na Figura 4, com evento de precipitação com 
duração de 90 minutos). Entretanto, a resposta seria positiva 
se as análises forem feitas usando pelo menos a discretização 
em 7sub-bacias e posição do pico da chuva de 25%, resultando 

em um volume excedente de 30.000m3, aproximadamente. Esse 
valor ainda pode crescer até os 110.000m3, aproximadamente, 
considerando a discretização em 12 sub-bacias e a posição do 
pico da chuva em 75% da duração.  

Para a duração de 24 horas, considerando a bacia 
concentrada e o pico do evento de precipitação aos 75% da 
duração, existiria um volume excedente igual a 100.000m3, 
aproximadamente. Porém, esse valor volta a crescer com o 
aumento da discretização espacial da bacia, sendo que para o 
mesmo evento de precipitação, o volume excedente resulta igual 
a 140.000m3, aproximadamente. 

A Figura 5 apresenta alteração percentual do volume 
parcial do hidrograma de projeto com a discretização espacial da 
bacia para duração de 24 horas. Observa-se que volume parcial 
tende a aumentar com o aumento do número de sub-bacias, e este 
aumento varia com a posição do pico do evento de precipitação, 
sendo a posição do final a que apresenta o maior aumento com 
180%, e a do início a que apresenta o menor aumento com 0%.

O aumento do volume com o aumento do número de 
sub-bacias foi também observado por Wood et al. (1988) e Yu 
et al. (2012), embora eles tenham analisado o volume total e 
usado como base o tamanho da célula regular de modelos dis-
tribuídos. Ghosh e Hellweger (2012) verificaram que este efeito 
causava variações menores do que 2% no volume total. Deve-se 
ressaltar que neste trabalho é analisado o volume acumulado 
acima de certos valores da vazão do hidrograma de projeto, e 
que são de maior interesse na área de drenagem urbana, e não 
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Figura 4 – Efeitos da discretização espacial da bacia e posição do pico da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, 
no exutório da bacia, durações 90min e 24hs. 
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Figura 6 – Efeito do intervalo de tempo da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, durações 90min e 24hs. 

 
Figura 7 – Efeito da posição do pico da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, durações 90min e 24hs. 

 

Figura 6 – Efeito do intervalo de tempo da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, durações 90min e 24hs 
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o volume total do hidrograma como feito pelos autores citados. 
Em eventos de projeto como aqui calculados, o volume total 
do hidrograma de projeto não é alterado com a discretização 
espacial da bacia, pois o CN médio da bacia concentrada e 
discretizada continua o mesmo.

Na Figura 6 é apresentado o efeito do intervalo de 
tempo da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, 
e através desta pode se observar que o volume parcial tende a 
diminuir com o aumento do intervalo de tempo, sendo o efeito 
mais intenso durante o evento com duração de 90 minutos, no 
qual atinge uma diminuição de 28% na posição do pico aos 25% 
da duração da chuva.

O volume parcial do hidrograma de projeto é também 
influenciado pela posição do pico da chuva conforme ilustrado 
na Figura 7, e o seu padrão é caracterizado pela diminuição nas 
posições de pico no início, 25% e final e aumento na posição 
do pico a 75%, independentemente da discretização espacial e 
duração considerada.

Os resultados obtidos ilustram que o volume parcial 
é influenciado tanto pela discretização espacial da bacia, pelo 
intervalo de tempo bem como pela posição do pico do hieto-
grama de projeto, sendo a discretização espacial o que mais 
afeta o volume parcial.

Efeitos na vazão de pico do hidrograma de projeto 

A Figura 8 apresenta a alteração percentual da vazão 

de pico no exutório da bacia com o aumento da discretização 
espacial da bacia para eventos com duração de 90 minutos e 
24 horas. Observa-se nesta figura que a vazão de pico tende a 
aumentar na medida em que o número de sub-bacias aumenta. 
Além disso, o aumento da vazão de pico é maior quando o 
pico da chuva é posicionado entre 25% e final do hietograma 
e menor quando este é posicionado no início. Isso é mais evi-
dente quando o evento de precipitação possui uma duração de 
24 horas, visto que considerando uma duração de 90 minutos 
a vazão de pico obtida com o hietograma com pico na posição 
do final, discretização em 12 sub-bacias, apresentou-se ligeira-
mente abaixo dos valores obtidos com o pico do hietograma 
nas posições de 25% e 50%. 

O aumento da vazão de pico considerando hietogramas 
com pico nas posições de 25%, 50% e 75% apresenta valores 
muito próximos entre si, e isso é mais evidente na duração de 
24 horas. Na duração de 90 minutos, um aumento máximo de 
72% na vazão de pico foi provocado pelo aumento da discreti-
zação espacial da bacia (pico do hietograma na posição de 25% 
da duração), enquanto que, na duração de 24 horas o máximo 
aumento foi de 64%.

Com base nos resultados apresentados na Figura 8 po-
de-se concluir que quando a bacia é discretizada em sub-bacias 
existe um aumento das vazões de pico e que, para o estudo de 
caso analisado, tende a ser maior para menores durações do 
hietograma de projeto. Este comportamento já tinha sido ob-
servado por Mahunguana et al. (2013) em uma bacia hipotética 

Figura 7 – Efeito da posição do pico da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, durações 90min e 24hs

 
Figura 6 – Efeito do intervalo de tempo da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, durações 90min e 24hs. 

 
Figura 7 – Efeito da posição do pico da chuva no volume parcial do hidrograma de projeto, durações 90min e 24hs. 

 

 
Figura 8 – Efeito da discretização espacial da bacia na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24 hs. 

 
Figura 9 – Efeito do intervalo de tempo da chuva na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24 hs. 

 

Figura 8 – Efeito da discretização espacial da bacia na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24hs
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simplificada, com aumento máximo de 47% na vazão de pico. 
Ghosh e Hellweger (2012) observaram que o efeito da discre-
tização espacial da bacia na vazão de pico também depende das 
características do hietograma de projeto, podendo aumentar a 
vazão de pico em eventos mais intensos, ou diminuir a vazão 
de pico em eventos menos intensos.

A Figura 9 apresenta a alteração percentual da vazão 
de pico quando o intervalo de tempo usado no cálculo do 
hietograma de projeto foi aumentado de 1 minuto para 2, 3, 4 
e 5 minutos. Em todos os gráficos é possível observar que a 
vazão de pico diminui com o aumento do intervalo de tempo, 
e que este efeito é mais intenso na duração de 90 minutos, no 
qual a vazão chega a diminuir em até 9%, aproximadamente. 
Na duração de 24 horas a diminuição máxima foi de 6%, apro-
ximadamente. A diminuição da vazão de pico com o aumento 
do intervalo de tempo de 1 para 2, 4, 6 e 10 minutos foi ob-
servada por Mahunguana et al. (2013) em uma bacia hipotética 
simplificada, com valor máximo de 25%. Yuet al. (2012) também 
verificaram que o aumento do intervalo de tempo subestimava 
os picos dos hidrogramas observados, sem no entanto, referir 
quantitativamente os valores.

Por fim, a Figura 10 apresenta o efeito da posição do 
pico da chuva na vazão de pico dos hidrogramas resultantes no 
exutório da bacia. De forma geral observa-se nos resultados 
obtidos que, posicionar o pico da chuva no início do hietograma 
pode diminuir em até 48% o pico do hidrograma de projeto se 
comparado a aquele que seria obtido posicionando o pico da 

chuva aos 50% da duração. Posicionando o pico da chuva aos 
25% da duração, o pico do hidrograma poder ser diminuído em 
até 17%. Posicionando o pico da chuva aos 75% da duração, o 
pico do mesmo hidrograma pode ser aumentado em até 10%. 
Entretanto, posicionando o pico da chuva no final do hieto-
grama, o pico do hidrograma pode ser aumentado em até 8% 
ou diminuído em até 10%, dependendo da duração adotada.

O aumento e a diminuição da vazão de pico quando 
o pico da chuva é posicionado aos 75% e 25% da duração, foi 
também observado por Šraj et al. (2010), Allasia e Villanueva 
(2007a), Daniil et al. (2005) e Mahunguana et al. (2013), tendo 
encontrado aumentos de 3%, 20%, 21% e 18% na posição de 
75% e diminuições de 5%, 24% e 27% e 24% na posição de 
25%, respetivamente. Daniil et al. (2005) observaram ainda 
uma diminuição desses valores com o aumento do período de 
retorno do evento.

Efeitos na área da seção transversal do canal 

A Figura 11 apresenta a alteração percentual da área da 
seção transversal do canal C29 com o aumento da discretização 
espacial da bacia para eventos com duração de 90 minutos e 24 
horas. Observa-se que a área da seção transversal do canal C29 
aumenta com o aumento do número de sub-bacias, chegando 
a atingir cerca de 60% de aumento em ambas as durações do 
evento de precipitação. Os valores das alterações percentuais 
considerando hietogramas com pico nas posições de 25%, 50% 

 
Figura 8 – Efeito da discretização espacial da bacia na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24 hs. 

 
Figura 9 – Efeito do intervalo de tempo da chuva na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24 hs. 

 
Figura 9 – Efeito do intervalo de tempo da chuva na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24hs 

 
Figura 10 – Efeito da posição do pico da chuva na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24 hs. 

 
Figura 11 – Efeito da discretização espacial da bacia na área da seção transversal do canal, durações 90min e 24 hs. 

 
Figura 12 – Efeito do intervalo de tempo da chuva na área da seção transversal do canal, durações 90min e 24 hs. 

 
Figura 13 – Efeito da posição do pico da chuva na área da seção transversal do canal, durações 90min e 24 hs. 

Figura 10 – Efeito da posição do pico da chuva na vazão de pico do hidrograma de projeto, durações 90 min e 24hs 
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e 75% não apresentam muitas diferenças entre si, e isso é mais 
evidente na duração de 24 horas. Esse comportamento está de 
acordo com o observado na análise do efeito da discretização 
espacial da bacia na vazão de pico.

A Figura 12 apresenta a alteração percentual da área da 
seção transversal do canal C29, quando o intervalo de tempo 
usado no cálculo do hietograma de projeto foi aumentado de 1 
minuto para 2, 3, 4 e 5 minutos. Observa-se uma diminuição da 
área da seção transversal com o aumento do intervalo de tempo, 
com uma máxima diminuição de 4% e 6%, aproximadamente, 
para as durações de 24 horas e 90 minutos, respetivamente.

Por fim, a Figura 13 apresenta o efeito da posição do 

pico da chuva na área da seção transversal do canal C29. De 
forma geral, observa-se nos resultados obtidos que posicionar 
o pico da chuva no início do hietograma de projeto pode di-
minuir em até 39% a área da seção transversal se comparada 
àquela que seria obtida posicionando o pico da chuva aos 50% 
da duração. Posicionando o pico da chuva aos 25% da duração, 
a área da seção transversal pode ser diminuída em até 13%. 
Posicionando o pico da chuva aos 75% da duração, a área da 
seção transversal pode ser aumentada em até 7%. Entretanto, 
posicionando o pico da chuva no final do hietograma, a área da 
seção transversal pode ser aumentada em até 6% ou diminuída 
em até 8%, dependendo da duração adotada.
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Comparação de alterações da vazão de pico e área 
da seção transversal do canal

Para permitir a comparação dos efeitos dos critérios 
de projeto na vazão de pico e na área da seção transversal do 
canal C29, foram plotadas as alterações percentuais de ambas as 
variáveis e ajustadas regressões lineares, em função dos resultados 
obtidos com o evento de duração de 90 minutos e 24 horas.

A Figura 14 apresenta a comparação do efeito da discre-
tização espacial da bacia, e a Figura 15 apresenta a comparação 
do efeito do intervalo de tempo.

Observa-se na Figura 14 um comportamento quase 
linear entre a alteração da área da seção transversal e da vazão 
de pico com o aumento da discretização espacial da bacia. En-
tretanto, o padrão geral das retas ajustadas indica que os valores 
das alterações percentuais da vazão de pico são superiores aos 
valores das alterações percentuais da área da seção transversal, 
sendo que um aumento máximo de 72% na vazão de pico pro-
vocou um aumento máximo de 60% na área da seção transversal. 
Por outro lado, o coeficiente angular da reta ajustada é inferior 
durante o evento com duração de 90 minutos, o que significa 
que um mesmo valor da alteração percentual na vazão de pico 
causará mais alteração da área da seção transversal durante o 
evento com duração de 24 horas.

 Os resultados do efeito do intervalo de tempo na vazão 
de pico do hidrograma de projeto e área da seção transversal 

do canal C29 estão ilustrados na Figura 15. Regressões lineares 
foram ajustadas para representar o padrão da alteração da vazão 
de pico e da área da seção transversal do canal, com o aumento 
do intervalo de tempo. Os ajustes indicam uma tendência de-
crescente na vazão de pico e, em consequência, na área da seção 
transversal do canal com o aumento do intervalo de tempo. 
Comparando a Figura 15 e a Figura 14 é possível perceber que 
o efeito do intervalo de tempo é menos intenso em relação ao 
efeito da discretização espacial da bacia.

CONCLUSÕES

Neste estudo foram investigados os efeitos da dis-
cretização espacial da bacia, da posição do pico da chuva e 
discretização temporal do hietograma de projeto, nas principais 
características do hidrograma de projeto. Os mesmos efeitos 
foram ainda avaliados no dimensionamento hidráulico do sistema 
de macrodrenagem de águas pluviais dos bairros suburbanos de 
Mavalane “A” e Maxaquene “A”, em Maputo, Moçambique. A 
bacia foi discretizada em 1, 5, 7 e 12 sub-bacias, e em cada sub
-bacia foram calculados hidrogramas, derivados de hietogramas 
com discretização temporal de 1, 2, 3, 4 e 5 minutos, e com o 
pico localizado no início, 25%, 50%, 75% e final das durações 
de 90 minutos e 24 horas. Os hidrogramas foram propagados 
no sistema de drenagem da bacia, sendo obtido o hidrograma de 

Figura 14 – Comparação do efeito da discretização espacial da bacia na vazão de pico e área da seção transversal do canal, durações 
90min e 24hs

Figura 15 – Comparação do efeito do intervalo de tempo da chuva na vazão de pico e área da seção transversal do canal, durações 
90min e 24hs

Figura 14 – Comparação do efeito da discretização espacial da bacia na vazão de pico e área da seção transversal do canal, 
durações 90min e 24 hs 

 
Figura 15 – Comparação do efeito do intervalo de tempo da chuva na vazão de pico e área da seção transversal do canal, 
durações 90min e 24 hs 
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projeto resultante, através do qual foi feito o dimensionamento 
hidráulico de todo o sistema.

Os resultados mostraram uma influência importante 
dos efeitos da discretização espacial da bacia, posição do pico da 
chuva e intervalo de tempo, na vazão de pico, tempo de pico e 
volume parcial do hidrograma de projeto, bem como na área da 
seção transversal dos canais. O efeito da discretização espacial 
da bacia foi o mais intenso, chegando a causar aumentos de 
até 180%, 72% e 60% no volume parcial, vazão do pico e área 
da seção transversal, respectivamente. O mesmo efeito causou 
diminuição máxima de 53% no tempo de pico. 

O efeito da posição do pico da chuva foi o segundo 
mais influente, chegando a causar diminuição de 48% na vazão 
de pico e, consequentemente, 39% na área da seção transversal 
do canal para o evento com pico no início, e aumento de 10% 
e 7% nas mesmas variáveis para o evento com pico aos 75%.
Este efeito pode causar até 100% de diminuição no volume 
parcial, embora dependa do valor adotado na vazão de corte 
do hidrograma de projeto.

O efeito do intervalo de tempo foi o menos influente, 
causando diminuição máxima de 28%, 9% e 6% no volume 
parcial, vazão de pico e área da seção transversal. 

O efeito da discretização espacial da bacia foi o mais 
intenso de todos, revelando a importância que este pode ter 
na definição do hidrograma de projeto e, consequentemente, 
nas obras propostas. Deste modo é recomendável sempre que 
possível discretizar a bacia com vista a representar numa escala 
adequada a heterogeneidade dos processos hidrológicos. O efei-
to do intervalo de tempo no hidrograma de projeto é causado 
pela perda da representatividade, principalmente no seu pico. 
Na vazão de pico, área da seção transversal do canal e volume 
parcial do hidrograma de projeto, o efeito do intervalo de tempo 
é menos intenso que os efeitos da discretização espacial da bacia 
e posição do pico do hietograma de projeto. Contudo, mesmo 
observando-se que este efeito é menos intenso nos eventos de 
precipitação com durações maiores, é recomendável usar os 
menores intervalos de tempo com vista a representar melhor 
os hidrogramas de projeto.
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RESUMO

De acordo com a Lei Federal 9.433, de janeiro de 1977, em situações de escassez, o uso prioritário da água é o consumo humano e a dessedentação de ani-
mais. A Resolução CONAMA 357/05 estabelece que a qualidade da água destinada a esse uso deve possuir padrões que atendam aos requisitos da classe 
03, quando se tratar de águas doces, ou da classe 01, quando se tratar de águas salobras. Observa-se, porém, que com relação a determinados parâmetros, a 
Resolução CONAMA 357/05 é mais restritiva que a Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da água. Con-
siderando-se a situação de recorrente escassez hídrica na região semiárida, essa discussão torna-se relevante, sendo necessário reavaliar o critério de enquadra-
mento de corpos hídricos nesta região, com especial atenção ao uso da água para abastecimento humano. Visando contribuir para esta discussão, esse trabalho 
tem como objetivo avaliar a necessidade de aprimoramento da Resolução CONAMA 357/05 no que se refere à destinação da água para abastecimento 
humano, utilizando-se como caso de estudo o baixo trecho do rio Salitre, localizada na região semiárida do estado da Bahia. Diferentes ações de saneamento 
básico foram avaliadas em função da efetividade no alcance da condição de qualidade da água adequada para o consumo humano considerando a Resolução 
CONAMA 357/05, isoladamente e em conjunto com a Portaria MS 2914/11. Os resultados das avaliações demostram que a implementação de ações do 
tipo descentralizada, sem lançamento em corpo hídrico, assim como as ações centralizadas “lagoas de estabilização” e “UASB+lagoa de polimento”, resultam 
na redução da carga poluidora afluente a ponto de tornar a água do rio Salitre passível de destinação ao consumo humano, após o devido tratamento, em todo 
o trecho avaliado, quando considerados os padrões da Resolução CONAMA 357/05 e da Portaria MS 2.914/11, em conjunto.

Palavras Chave: Enquadramento de corpos hídricos. Semiárido. Água para consumo humano

According to Brazilian Federal Law 9433/1977, in scarcity situations, priority use of  water is for human consumption and watering livestock.  CONA-
MA Resolution 357/05 establishes that the standard of  water quality to meet this use must match the requirements of  Class 03, if  it is fresh water, or 
class 01, if  it is brackish. It is observed however, that with respect to certain parameters, CONAMA Resolution 357/05 is more restrictive than Portaria 
2914/11 (Administrative rule)  of  the Health Ministry, which sets the standard for drinking water. Considering the situation of  recurrent water shortages 
in the  semi-arid region, this is a relevant discussion, and it is necessary to reevaluate the criteria for classification of  water bodies in this region, with  particular  
attention to water use for human consumption.  To subsidize this discussion, this paper aims to assess the need to improve CONAMA Resolution 357/05, 
with regard to water for human consumption, using as a case study the lower stretch of  the Salitre River, located in the semiarid region of  Bahia state. 
Different sanitation actions were evaluated according to the effectiveness in achieving water quality suitable for human consumption, considering CONAMA 
Resolution 357/05, separately and together with Portaria HM 2914/11.  Evaluation results show that the implementation of  decentralized actions, wi-
thout discharging effluents into  a water body, as well the centralized actions “stabilization ponds” and “UASB+polishing pond”, result in the reduction of  
inflowing pollutant loads to the point of  rendering the Salitre River water appropriate for human consumption after proper treatment, throughout the stretch 
evaluated, when considering the standard of  the CONAMA Resolution 357/05 and Portaria HM 2.914/11, together.

Keywords: Classification of  water bodies. Semi-arid regions. Human consumption

Enquadramento de corpos d’água para fins de consumo humano em regiões semiáridas: 
avaliação conforme Resolução CONAMA 357/2005 e Portaria MS 2914/2011

Classification of  water bodies for human consumption in semi-arid regions: evaluation according to CONA-
MA Resolution 357/2005 and Portaria 2914/11 of  the Health Ministry

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

Em regiões de clima semiárido, a limitação de acesso 
à água é situação recorrente, podendo ser listados três fatores, 
naturais e antrópicos, que contribuem fortemente para esse 
quadro: a predominância de rios intermitentes; a ocorrência 
de águas salobras devido as características de solo, geologia e 
ao elevado potencial de evapotranspiração, com consequente 
tendência de concentração de sais nas águas superficiais; e a 
deficiência do serviço público de esgotamento sanitário, com 
lançamento de esgoto bruto direta ou indiretamente na calha 
dos corpos hídricos. 

Brooks et al. (2006) destacam que os parâmetros de qua-
lidade da água físico-químicas (por exemplo, oxigênio dissolvido, 
condutividade, temperatura) são drasticamente alterados por 
características de efluentes e de águas pluviais e que as condi-
ções de baixo fluxo e de escoamento nulo, muitas vezes impede 
um biomonitoramento eficaz e interpretação dos parâmetros 
de qualidade da água. Essas características exigem definição de 
critérios de controle e proteção consistentes e específicos para 
as caraterísticas da região.

No mundo, a maioria das regiões com clima árido/
semiárido está localizada na África, Oriente Médio e Austrália. 
Na África do Sul, a título de exemplo, conforme citado por Seetal 
e Quibell (2005), além das condições naturais desfavoráveis, o 
quadro de dificuldade de acesso à água foi agravado por fatores 
sociais que privilegiavam a minoria branca, detentora de terras, 
em detrimento da maioria negra. Essa situação, entretanto, 
foi minimizada após aprovação da Lei Nacional das Águas, 
documento norteador dos recursos hídricos na África do Sul, 
o qual estabelece categorias de uso da água, com necessidade 
de autorizações para usos que demandem quantidades signifi-
cativas.Nessa legislação os corpos hídricos são classificados, de 
acordo com o grau de uso e a alteração em relação às condições 
naturais, em “classe 01”, “classe 02” e “classe 03”, as quais se 
caracterizam em ordem crescente de utilização e degradação.

Na Europa, o esforço para controlar da qualidade das 
águas resultou na publicação da Diretiva-Quadro da Água do 
Parlamento Europeu e do Conselho em 2000, com a apresen-
tação de procedimento para proteção das águas superficiais 
continentais, das águas de transição, das águas costeiras e das 
águas subterrâneas, visando alcançar um bom estado para os 
mananciais no prazo de quinze anos, a partir de estabelecimento 
de metas progressivas (UNIÃO EUROPÉIA, 2000).

Nos Estados Unidos, o Clean Water Act (CWA) protege 
as águas e os critérios de controle da qualidade da água são dis-
ponibilizados pela Environmental Protection Agency (USEPA)
fornecendo assistência aos estados na definição de padrões para 
a proteção da vida aquática e saúde humana, a partir de critérios 
de concentrações máximas e contínua dos parâmetros de quali-
dade da água. Essas concentrações são definidas de acordo com 
vazões mínimas específicas do local (USEPA, 2014).A USEPA 
apresenta cinco categorias de uso para classificação de todas as 
águas do Estado, sendo competência deste a definição desses 
usos. Como exemplo tem-se o Estado de Wyomingque apresenta 
em seu relatório integrando considerações para classificação de 
rios intermitentes (WDEQ, 2012), o Idaho (DEQ, 2008) e o 

Arizona (ADEQ; 2009) que tratam dos corpos d’água efêmeros 
e intermitentes.

No Brasil, a Lei Federal Nº 9.433/97 que institui a Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) apresenta como 
um de seus objetivos “assegurar à atual e às futuras gerações 
a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos” e define como um de seus 
instrumentos o enquadramento de corpos hídricos em classes 
de acordo com os usos preponderantes da água. O enquadra-
mento em classes visa assegurar às águas qualidade compatível 
com os usos mais exigentes a que forem destinadas, levando em 
consideração as características de salinidade, bem como diminuir 
os custos de combate à poluição hídrica.

A Resolução CONAMA 357/05, que regulamenta o 
enquadramento de corpos hídricos, define que para destinação 
ao consumo humano a água deve apresentar qualidade igual ou 
superior a classe 03 (águas doces) ou à classe 01 (águas salobras). 
Entretanto, as classes de qualidade elencadas na Resolução CO-
NAMA 357/05 englobam mais de um uso, sendo os limites dos 
parâmetros definidos para atendimento a todos eles. Segundo 
Pizella e Souza (2007) um dos problemas do enquadramento é 
que não há explicitada a obrigatoriedade de constante melhoria 
da qualidade hídrica, uma vez que há possibilidade de enquadra-
mento final em classes com determinado grau de degradação.

Christofidis (2001) coloca como problema da PNRH 
no Brasil a não consideração das especificidades existentes em 
regiões e ecossistemas de relevante interesse, bem como regiões 
afetadas pela seca. Souza (2008) analisa o enquadramento em rios 
intermitentes, afirmando que quando instituídos, os instrumentos 
de gestão na Lei 9433/97 não foi prevista a aplicabilidade dos 
mesmos em regiões que enfrentam graves problemas de escas-
sez hídrica. Esta afirmação é reforçada por Fiuza et al (2003) 
quando aponta que a legislação vigente trata de forma lacônica 
a questão do enquadramento de corpos hídricos intermitentes. 

A Resolução CONAMA 357/05 trata desse tema no 
seu art. 38, §5º, definindo que metas progressivas obrigatórias 
poderão variar ao longo do ano em corpos de água intermitentes 
ou com regime de vazão que apresente diferença sazonal signi-
ficativa. De forma semelhante, a Resolução CNRH 91/08, Art. 
2º, § 3º, dispõe acerca da temática apenas estabelecendo que o 
processo de enquadramento deve “considerar as especificidades 
dos corpos de água, com destaque para os ambientes lênticos 
e para os trechos com reservatórios artificiais, sazonalidade de 
vazão e regime intermitente”. A Resolução CONAMA 430/11, 
no art. 15, aborda o lançamento de efluentes tratados no leito 
seco de corpos de água intermitentes, atribuindo a competência 
de definição de condições especiais ao órgão ambiental compe-
tente, ouvido o órgão gestor de recursos hídricos. Atualmente, 
existe discussão no âmbito do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos – CNRH (CT de Integração de Procedimentos, Ações 
de Outorga e Ações Reguladoras – CTPOAR/GT - Rios Intermi-
tentes) a respeito de Resolução para estabelecimento de critérios 
técnicos para implementação dos instrumentos de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos e de enquadramento dos 
corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes, em 
rios intermitentes e efêmeros. O texto da referida Resolução, 
entretanto, ainda não tem sua versão final finalizada, com o 



498

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 496 - 506

último registro de reunião para tratar desse assunto datado de 
janeiro de 2012.

A indefinição de parâmetros específicos para a classifica-
ção da qualidade da água de rios intermitentes, principalmente nos 
trechos onde não ocorre escoamento superficial, acarreta prejuízo 
ambiental do trecho de intermitência e nos trechos à jusante.

A rigor, considerando que a Resolução CONAMA 
357/05 afirma que as águas serão classificadas considerando a 
qualidade requerida para os seus usos preponderantes, os tre-
chos intermitentes quando da não ocorrência de fluxo hídrico 
superficial não seriam classificáveis por esse dispositivo legal. 

Tem-se na Resolução CONAMA 357/05 que “enquanto 
não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces 
serão consideradas classe 2, as salinas e salobras, classe 1”. Assim, 
a indefinição de procedimentos específicos para o enquadramento 
de rios intermitentes concorre para que não sejam realizados os 
respectivos enquadramentos e torna passível a classificação única 
do corpo hídrico em toda sua extensão, sem a consideração dos 
trechos intermitentes ou a não classificação do rio. 

Em se considerando todo o corpo hídrico em uma 
classe única, tende-se a assumir a capacidade de assimilação de 
carga poluidora maior que a realmente existente nos trechos 
intermitentes, acarretando na deterioração da qualidade ambiental 
do rio. Por outro lado, não se classificando efetivamente dado 
corpo hídrico, não se controlam os usos da água, sendo possível 
a ocorrência de problemas de maior significância.

Além da questão da intermitência do fluxo hídrico 
superficial, a predominância de rios com água salobra enseja 
discussão relevante a respeito do enquadramento de corpos 
hídricos em regiões semiáridas. Tratando especificamente do 
uso da água superficial para consumo humano, águas salobras 
requerem qualidade superior em relação às águas doces para que 
seja possível sua destinação ao consumo humano, com o mesmo 
grau de tratamento (classe 01 salobra e classe 03 doce, as quais 
requerem tratamento convencional ou avançado).  

Tópico que merece discussão é o fato de que a Resolução 
CONAMA 357/05 não diferencia por uso os limites máximos 
de cada parâmetro, à exceção de “coliformes termotolerantes”.  
Ao se falar especificamente de água salobra (predominante em 
rios de semiárido) e do uso para abastecimento humano, ou 
seja, classe 01, é possível observar que o padrão estabelecido 
pela Portaria MS 2914/2011 é igual ou menos restritivo para 
todos os parâmetros inorgânicos e, para os parâmetros orgâ-
nicos, mais restritivo somente para “benzeno”, “tolueno” e 
“triclorobenzeno”.

Nota-se, assim, que ao se considerar somente um limite 
máximo para todos os usos é possível que se inviabilizem outros 
fins para os quais a água possa ser destinada. Tal fato, em regiões 
do semiárido, e de água salobra, ganha especial importância, uma 
vez que somente a classe 01 pode ser destinada ao abastecimento 
humano e os padrões estabelecidos são mais restritivos do que 
os definidos na Portaria MS 2914/2011, sendo que esta refere-se 
a água tratada e a Resolução CONAMA 357/05 de água bruta.

Ao se realizar a mesma comparação para águas doces, 
considerando uso preponderante o consumo humano (o que 
requer qualidade equivalente às classes 03, 02, 01 ou especial), 
percebe-se que para classes especial, 01 e 02 ocorre situação 

semelhante ao constatado para águas salobras, com a Portaria MS 
2914/2011 sendo para quase a totalidade dos parâmetros menos 
restritiva em comparação à Resolução CONAMA 357/05, bem 
como não havendo por parte da Portaria 2914/2011 definição 
de parâmetros exigidos pela Resolução CONAMA 357/05.

Para classe 03, entretanto, embora persista a exigência 
pela Resolução CONAMA 357/05 de parâmetros não defini-
dos pela Portaria MS 2914/2011, dentre aqueles definidos, a 
Resolução CONAMA 357/05 mostra-se menos restritiva para 
a maioria dos parâmetros.

Assim, especialmente em situações de escassez hídrica, 
quando a Lei nº 9433/97 estabelece o consumo humano e a 
dessedentação animal como usos prioritários para a água, é 
importante realizar avaliação sobre a possibilidade de consi-
deração conjunta de padrões definidos em documentos legais 
específicos para cada uso, sob pena de determinado trecho de 
corpo hídrico não poder ser destinado ao abastecimento hu-
mano em face do não atendimento aos limites mais restritivos 
do que aqueles estabelecidos em legislação específica relativa à 
potabilidade de água.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a necessidade de aprimoramento da Resolução CONA-
MA 357/05, considerando a Portaria MS 2914/11, no que se 
refere à destinação da água de corpos hídricos superficiais para 
abastecimento humano, tendo como estudo de caso o trecho 
baixo do rio Salitre, cuja bacia hidrográfica está inserida em 
região semiárida.

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo

O estudo foi aplicado na bacia hidrográfica do rio Salitre, 
afluente do rio São Francisco, localizada na região semiárida do 
Estado da Bahia (Figura 1). Para efeito de análise, foi realizado 
um recorte espacial na bacia, sendo objeto do estudo o baixo 
curso do rio Salitre a partir da estação fluviométrica de Abreus 
(pertencente a rede nacional de monitoramento da Agência 
nacional de Águas – ANA) até o ponto no qual ocorre influên-
cia da água do Rio São Francisco, com extensão do trecho de 
aproximadamente 38 (trinta e oito) quilômetros.

A escolha do trecho do baixo Salitre para o estudo de 
caso ocorreu por ser esta região caracterizada pelo intenso conflito 
relacionado à escassez de água, bem como devido à existência de 
estudos anteriores sobre o enquadramento de corpos hídricos 
superficiais (GRH, 2008; MEDEIROS et al., 2009; OLIVEI-
RA et al. 2010) os quais possibilitam melhor compreensão dos 
fatores naturais, sociais e econômicos presentes na região e, 
por consequência, tornam a proposição de ações mais segura.

O trecho em estudo, compreendendo porções dos 
municípios de Campo Formoso e Juazeiro, possui característi-
cas essencialmente rurais, e tendo a agricultura irrigada como 
atividade econômica de maior destaque. A ocupação humana se 
dá nas proximidades da calha do rio Salitre, com a distribuição 
das moradias ocorrendo de forma esparsa, em pequenos núcleos 
populacionais isolados.
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Figura 1 – Localização da Bacia do rio Salitre 

Os dados físicos do rio no trecho em estudo estão 
apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Dados físicos do rio no trecho em estudo

Modelagem matemática

O estudo foi realizado a partir da identificação das 
fontes de poluição predominantes no trecho; seleção de ações 
de saneamento básico para abatimento da carga poluidora 
afluente, com foco no serviço de esgotamento sanitário, abran-
gendo soluções centralizadas como descentralizadas, também 
denominadas como coletivas e individuais, respectivamente; e 
avaliação da eficiência dessas ações no abatimento da carga po-
luidora afluente ao rio, considerando os parâmetros OD, DBO, 
Nitrogênio total, Fósforo total e Coliformes termotolerantes e 
com os respectivos padrões estabelecidos na legislação vigente, 
conforme detalhado a seguir.

Identificação e quantificação das fontes de poluição
A identificação das fontes de poluição afluente ao rio, 

pontuais e difusas, ocorreu por meio do diagnóstico da área de 
estudo realizado a partir de visitas de campo e do levantamento 
de dados secundários da região. Após o diagnóstico da área, 
definiram-se três trechos (1, 2 e 3),todos no baixo curso do rio 
Salitre,cujos limites estão listados no Quadro 2 e ilustrados na 

Figura 2, com características homogêneas quanto ao adensamento 
populacional e atividades econômicas predominantes. 

Para a quantificação das fontes de poluição difusa utili-
zaram-se resultados das análises laboratoriais realizadas com as 
amostras de água coletadas nos limites de cada um dos trechos, 
no mês de fevereiro de 2012.

Foram analisados os parâmetros turbidez, cor, sólidos 
totais, Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio 
dissolvido (OD), pH, cloreto, cobre dissolvido, fósforo total, 
nitrato, nitrito, N total, N-Amoniacal, sulfato e coliformes 
termotolerantes.

Figura 2 – Localização dos trechos 1, 2 e 3 

As cargas difusas distribuídas foram quantificadas 
considerando a concentração de cada um dos parâmetros nos 
limites dos trechos (dado obtido em análise laboratorial) e 
utilizando-se o balanço de massa, com aplicação daequação da 
mistura(Equação 01).

    Co= (Q1.C1+Q2.C2)/(Q1+Q2) ( 1 )
Sendo: 

Co = concentração do constituinte na mistura
C1 = concentração do constituinte no componente 1
C2 = concentração do constituinte no componente 2
Q1= vazão do componente 1
Q2= vazão do componente 2

Seleção de ações adequadas para redução da carga 
poluidora 

Para identificação de ações que resultem na redução 
do aporte de carga poluente aos corpos hídricos, com especial 
atenção a regiões semiáridas, foram consideradas possibilidades 
de ações estruturais e não-estruturais. Entretanto, nesse levan-
tamento maior ênfase foi dada às ações estruturais relacionadas 
aos serviços públicos de saneamento básico.

A seleção das ações saneamento básico para abatimento 
da carga poluidora baseou-se nas fontes de poluição com maior 
potencial de impacto sobre a qualidade da água do rio Salitre. 
Assim, a ausência de soluções adequadas de esgotamento sanitário 
mostrou-se a mais representativa fonte de poluição. 

 
 

 
 
Figura 1 – Localização da Bacia do rio Salitre  
Fonte: GRH (2003) 
 
 

 
 
Figura2 – Localização dos trechos 1, 2 e 3. 
Fonte:O autor 
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Quadro 1 - Dados físicos do rio no trecho em estudo 
 

Comprimento 38km 
Altitude em relação 

ao nível do mar 509m 

Seção Perfil trapezoidal, b=1,0 m e Z = 1,0 
Coeficiente de 
Manning (n) 0,019 

Declividade 0,035 m.m-1 
 
Fonte: O autor 

 
Quadro2 - Pontos de coleta de amostras de água 
 

Ponto Local Latitude  
(datum WGS84) 

Longitude  
(datum WGS84) 

Distância 
 (Km) 

A Abreus -09°59'49'' -40°41'34'' - 

B Curral  
Velho -09°55'37'' -40°39'25'' 10,5 

C Sal-Sal -09°50'39'' -40°36'48'' 12,7 

D Alegre -09°44'52'' -40°35'24'' 14,7 
 
Fonte: O autor 
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Foram selecionadas as tecnologias mais largamente uti-
lizadas para tratamento de esgoto, de acordo com Von Sperling 
(2005).  Além das soluções centralizadas (coletivas), considerou-
se como alternativa as soluções descentralizadas (individuais), 
implicando na inexistência de lançamento de efluente, ainda que 
tratado, na calha do rio.

Construção e avaliação de cenários de abatimento 
da carga poluidora

Os cenários alternativos foram construídos consideran-
do a implantação gradual das ações previamente selecionadas. 
As tecnologias para tratamento de esgoto foram agrupadas em 
aeróbias/aeradas, anaeróbias e lagoas de estabilização, sendo a 
alternativa “UASB seguido de lagoa de polimento” destacada, 
por ser opção amplamente utilizada no Estado da Bahia.

Visto que o enquadramento refere-se à meta final a ser 
atingida, a ser alcançada progressivamente por meio de metas 
intermediárias, cenários referentes à cobertura de 50%, 75% 
da população foram simulados para o grupo de tratamento 
centralizado. Nessa análise, foi assumido o prazo de 15 (quin-
ze) anos como tempo necessário para alcance da meta final, de 
cobertura de 100% da população.Também, foram elaborados 
cenários de abatimento da carga poluidora considerando a 
adoção de soluções descentralizadas (sem pós lançamento em 
corpos d’água), para o qual se adotou 100% de implementação 
no prazo de 5 (cinco) anos.

Desse modo, foram construídos 14 (quatorze) cenários 
alternativos de abatimento da carga poluidora, englobando a 
condição inicial, ausência de ação de tratamento de esgotos, 
12 (doze) alternativas de tratamento descentralizado de esgoto 
com diferentes percentuais de cobertura e 1 (um) cenário com 
a adoção de soluções descentralizadas, conforme apresentado 
no Quadro 3.

Quadro 3 - Descrição dos cenários de simulação avaliados

 
Na simulação de redução da carga afluente poluido-

ra, foi utilizado o modelo matemático de qualidade da água 
QUAL-UFMG (VON SPERLLING, 2007) para análise do 

comportamento dos parâmetros DBO, OD, nitrogênio total 
e frações, fósforo total e frações, coliformes termotolerantes. 
Esses parâmetros representam satisfatoriamente as principais 
fontes de poluição diagnosticadas na região (atividades agrícolas 
com fertilizantes/defensivos e esgoto doméstico). 

O Quadro 4 apresenta a eficiência de remoção dos 
parâmetros de qualidade da água analisados, para cada cenário 
avaliado.

Quadro 4 - Eficiência de remoção (%) para os cenários de 
simulação avaliados

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005)

Como vazão de simulação utilizou-se a vazão com 
90% de garantia de ocorrência (Q90), adotada como vazão de 
referência no Estado da Bahia, conforme definido na Instrução 
Normativa no 01/2007 do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado da Bahia – INEMA (SRH, 2007).  Na área 
de estudo a estação fluviométrica de Abreus conta com série 
histórica de vazão, a partir de agosto de 1984, sem apresentar 
falhas de medição.

Os cenários formulados foram simulados para as con-
dições de água doce e salobra, uma vez que a região semiárida 
é caracterizada pela existência de rios de águas salobras.De 
acordo com o Art.8º, §6º da Resolução CONAMA 357/05, os 
valores de referência dos parâmetros nitrogênio e fósforo para 
a situação de água salobra foram os mesmos estabelecidos para 
as classes equivalentes na condição de água doce.

Os resultados das simulações, para cada cenário, foram 
apresentados em termos de extensão do trecho que apresenta o 
parâmetro analisado em atendimento ao definido na legislação 
em cada classe de qualidade. Vale ressaltar que na classificação 
de cada trecho considerou-se a classe de qualidade mais restri-
tiva para os parâmetros analisados (OD, DBO, Ntotal, Ptotal, 
Coliformes termotolerantes). 

Com os resultados da simulação, foi então avaliado o 
alcance da condição de qualidade compatível com o consumo 
humano, com base na adoção de um dos dois critérios de aná-
lise: 1 – consideração estritamente dos padrões estabelecidos 
na Resolução CONAMA 357/05; 2 – consideração conjunta da 
Resolução CONAMA 357/05 e Portaria MS 2.914/11.

Quadro 3 - Descrição dos cenários de simulação avaliados 
Cenários Descrição Cobertura 

1 Condição inicial, ausência 
de tratamento de esgotos. 

- 

2 Tratamento aeróbio/aerado  50% 
3 Tratamento aeróbio/aerado  75% 
4 Tratamento aeróbio/aerado  100% 
5 Tratamento anaeróbio  50% 
6 Tratamento anaeróbio  75% 
7 Tratamento anaeróbio  100% 
8 Lagoas de estabilização  50% 
9 Lagoas de estabilização  75% 
10 Lagoas de estabilização 100% 
11 UASB+lagoa de polimento  50% 
12 UASB+lagoa de polimento  75% 
13 UASB+lagoa de polimento  100% 
14 Soluções descentralizadas 100% 

 
Fonte: O autor 
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Cenário DBO Ntotal Ptotal Coliforme 
1 - - - - 
2 49% 30% 18% 2,0E+00 
3 73% 45% 26% 3,9 E+00 
4 97% 60% 35% 1,0 E+02 
5 43% 30% 18% 2,0 E+00 
6 64% 45% 26% 3,9 E+00 
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10 85% 60% 50% 1,0 E+05 
11 44% 33% 25% 2,0 E+00 
12 65% 49% 38% 3,9 E+00 
13 87% 65% 50% 1,0 E+05 
14 98% 75% 85% 1,0 E+05 

 
Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005) 
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Ao incluir a Portaria MS 2914/11 na análise, fizeram-se 
as seguintes considerações:

- a Portaria MS 2914/11 não define limites para DBO e 
OD. Entretanto, sendo foco desse trabalho avaliar a contribuição 
de ações de saneamento para enquadramento de corpos hídricos 
e considerando que OD e DBO são importantes indicadores 
da contribuição de esgoto sanitário a corpos hídricos, serão 
mantidos os padrões da Resolução CONAMA 357/05.

- quanto ao parâmetro “coliformes termotolerantes”, a 
Resolução CONAMA 357/05 estabelece como limite superior a 
concentração de 1x10³ NMP.100mL-1 para a classe 01 (água salo-
bra) e 4x10³ NMP.100mL-1 para classe 03 (água doce), enquanto 
que a Portaria MS 2914/2011 coloca como padrão a ausência de 
“coliformes totais” (o qual inclui coliformes termotolerantes). 
Tal fato se justifica devido à referência na Portaria MS 2914/11 
ser a água após o devido tratamento, enquanto que a Resolução 
CONAMA 357/05 dispõe sobre água bruta. Desse modo, para 
a avaliação do parâmetro coliforme termotolerante mostra-se 
mais coerente utilizar o padrão estabelecido pela Resolução 
CONAMA 357/05.

- quanto ao parâmetro fósforo, o mesmo não é utilizado 
pela Portaria MS nº. 2.914/2011 para definição de potabilidade. 
Assim, não será considerada a limitação devida à concentração 
de fósforo para verificação da possibilidade de destinação da 
água do rio Salitre para abastecimento humano.  

- ao se compararem os limites para nitrogênio estabe-
lecidos na Portaria MS nº. 2.914/2011 e Resolução CONAMA 
357/05 para a condição de água doce, observa-se que para nitrato 
e nitrito os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 
357/05 e Portaria MS 2914/2011 são iguais. Já para amônia, a 
Resolução CONAMA 357/05 é mais restritiva em pH acima de 
8,0 (água salobra e água doce classe 01 e 02) ou 8,5 (água doce 
classe 03), enquanto a Portaria MS 2914/11 é mais restritiva para 
as demais faixas de pH. Assim, é conveniente utilizar o limite 
da Portaria MS 2914/11 quando esta for menos restritiva que 
a Resolução CONAMA 357/05.  

Para a condição de água salobra, a análise é a mesma, 
visto que se trata de corpo d’água salobro continental e, seguindo 
o disposto na Resolução CONAMA 357/05, art. 8º, §6º, os limites 
de nitrogênio são os mesmos da classe correspondente em água 
doce.Os Quadros 5, 6 e 7 apresentam os limites estabelecidos 

na Resolução CONAMA 357/05 e na Portaria 2914/2011 para 
água potável, referentes aos parâmetros Fósforo, Manganês, 
Mercúrio, Níquel, Nitrato e Nitrito. 

Os valores mostram que não é requerido um limite 
para o primeiro parâmetro na Portaria MS 2914/11 e para os 
demais parâmetros considerando águas salobras classe 01, essa 
portaria é menos restritiva, o que implica em aceitação diferente 
para o uso do corpo d’água.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificação das fontes de poluição

Na visita de campo realizada, em agosto de 2011, foi 
observado que na área de estudo não existem lançamentos de 
efluentes do tipo pontual, predominando a forma difusa de 
poluição. Como principais fontes de poluição identificadas, 
merecem destaque:

- Disposição inadequada de resíduos sólidos – como 
problema recorrente em diversos municípios da região semiári-
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Parâmetro Unidade CONAMA 
357/05 

Portaria 
MS 

2914/11 

Portaria MS 
2914/11 em relação 
à Res. CONAMA 

357/05 
Fósforo  

total mg.L
-1
 0,1 não 

definido - 

Nitrato mg.L
-1
 10 10 igual 

Nitrito mg.L
-1
 1 1 igual 

N  
amoniacal 

total 
mg.L

-1
 0,5 a 3,7 1,5 depende do pH 

 
Fonte: O autor 
Quadro 6 - Comparação entre os limites estabelecidos na 
Resolução CONAMA 357/05 para águas doces classe 03 e 
na Portaria 2914/2011 para água potável 
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2914/11 em relação 
à Res. CONAMA 
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Nitrito mg.L
-1
 1 1 igual 

N 
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total 
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-1
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Fonte: O autor 
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da, notadamente na zona rural, tem-se a inexistência de aterros 
sanitários para a disposição final de resíduos sólidos. Dessa 
forma, os resíduos tendem a ser dispostos em áreas sem que 
sejam observados critérios técnicos que minimizem os impactos 
ao meio ambiente, popularmente conhecidos como “lixões”. 
Como consequência tem-se a poluição do solo, do ar (devido à 
queima de resíduos) e aquática, uma vez que o lixiviado prove-
niente da decomposição dos resíduos é passível de carreamento 
em direção aos corpos hídricos. 

No trecho estudado não foi constatada a presença de 
lixões nas proximidades do rio Salitre, de modo que a poluição/
contaminação das águas em decorrência do lixiviado é minimiza-
da. Entretanto, verificou-se a presença de embalagens e demais 
resíduos dos produtos de limpeza na calha e margem do rio local. 

- Lavagem de roupas na calha do rio – é hábito da 
comunidade local a utilização das águas do rio Salitre para a 
lavagem de roupas. Sendo, portanto, comumo comprometi-
mento da qualidade da água do rio devido a utilização de sabão 
nas lavagens. 

- Esgotamento sanitário – não há rede coletora de 
esgoto na região, bem como solução coletiva centralizada para 
tratamento. Os efluentes domésticos são ou lançados diretamente 
em vias públicas ou encaminhados para soluções descentraliza-
das individuais (notadamente em mau estado de conservação). 

Embora a adoção de soluções descentralizadas seja 
adequada em regiões com distribuição esparsa de residências, 
como acontece no trecho estudado, é necessário que as mesmas 
sejam projetadas, construídas e operadas de forma tecnicamente 
adequada. Caso contrário, os efluentes tendem a poluir/conta-
minar o solo e os recursos hídricos locais.

- Dejetos de animais – verificou-se a presença de animais 
às margens e na calha dos rios, com os dejetos dos mesmos 
podendo contaminar/poluir o corpo hídrico.

- Agricultura irrigada com uso de agrotóxicos e ferti-
lizantes – a prática de utilização de agrotóxicos e fertilizantes 
no desenvolvimento da agricultura irrigada é comum no trecho 
estudado, estando os municípios de Juazeiro e Campo Formoso 
dentre os que possuem maior área com irrigação na região. 
Nesse trecho existem perímetros irrigados implantados pela 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e 
Parnaíba - CODEVASF, bem como propriedades privadas nas 
quais se desenvolve a agricultura irrigada. 

Associado ao uso de agrotóxicos e fertilizantes cons-
tatou-se a utilização do método de sulcos, na maioria das áreas 
irrigadas,o qual apresenta baixa eficiência no uso de água.

A Tabela 1 apresenta as concentrações dos parâme-
tros analisados nos limites de cada trecho (valores obtidos em 
análises laboratoriais).

A Tabela 2 apresenta os valores calculados dos parâme-
tros de qualidade de água estudados referente a contribuição da 
poluição difusa, por trecho considerando a equação da mistura 
(Equação 1) para a quantificação das cargas difusas.

Vale ressaltar que, dada a característica difusa da po-
luição na área de estudo, não foi discriminada a fonte originária 
(esgoto doméstico ou atividade agrícola).

Para a determinação da vazão distribuída incremental 
utilizou-se informação presente em GRH (2003) relativo à de-

manda por água para desenvolvimento de atividades agrícolas 
irrigadas. Considerando-se que na região é adotada, predomi-
nantemente, a irrigação por superfície, com eficiência em torno 
de 50% (cinquenta por cento), chegou-se ao valor de vazão 
distribuída incremental de 0,00021 m3.s-1.

Simulação dos cenários de abatimento da carga polui-
dora considerando somente a Resolução CONAMA 
357/05

As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados para a condição 
inicial, tanto em termos de percentual de extensão em cada classe 
de qualidade. Observa-se que os três trechos possuem qualidade 
da água compatível com a classe 04, para a qual são possíveis 
os usos de navegação e harmonia paisagística. Para que a água 
pudesse ser destinada ao consumo humano seria necessária 
qualidade compatível com a classe 03 ou superior, ainda sendo 
necessário tratamento convencional ou avançado para tal uso.

Na condição de água salobra todos os trechos analisados 
têm qualidade equivalente a classe 03, de modo que a destinação 
da água para consumo humano não é recomendada, segundo 
a Resolução CONAMA 357/05, mesmo após a realização de 
tratamento. Para essa condição, os usos possíveis seriam similares 
aos da condição de água doce para classe 04, a navegação e a 
harmonia paisagística.

Vale observar que para os parâmetros coliformes ter-
motolerantes, nitrogênio total e fósforo a soma percentual 
nas classes de qualidade é inferior a 100%. Tal fato se deve à 
condição da água para esses parâmetros estar inferior ao limite 
mínimo para classe 03.

Tabela 1 - Valores calculados para concentração de 
parâmetros de qualidade da água nos limites dos trechos 
 

Ponto DBO 
mg.L-1 

Ntotal 
mg.L-1 

Ptotal 
mg.L-1 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP.100mL-1 
 

A 5,0 1,63 0,010 Ausência 

B 4,0 1,81 0,093 7,80E+02 

C 6,0 4,83 0,009 2,30E+03 

D 15,0 1,84 0,104 1,60E+05 
 
Fonte: O autor 

 
Tabela 2 - Valores calculados para poluição difusa 
distribuída, por trecho de rio 
 

Trecho 
DBO 
mg.L-

1.100m-1 

Ntotal 
mg.L-

1.100m-1 

Ptotal 
mg.L-1.100m-

1 

Coliformes 
termotolerantes 
NMP.100mL-1.100m-1 

 
1 0,0 20,3 3,0 1,96E+04 

2 100,0 100,3 0,0 3,38E+04 

3 150,0 0,5 2,0 3,13E+06 
 
Fonte: O autor 
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Dentre os trechos analisados, verifica-se que o trecho 03 
é o mais afetado pela poluição difusa, com as maiores concen-
trações de coliformes termotolerantes (indicando a contribuição 
de material de origem fecal), fósforo e nitrogênio (indicando 
contribuição de atividades agrícolas). Assim, é indubitável a 
necessidade de aplicação de ações de recuperação para que a 
água superficial disponível na região torne-se apta ao consumo 
humano, amenizando o quadro de dificuldade de acesso a água 
com a qualidade necessária à satisfação das necessidades básicas 
das famílias que habitam a região.

Simulação dos cenários de abatimento da carga 
poluidora: Resolução CONAMA 357/05 isolada-
mente X Resolução CONAMA 357/05 em conjun-
to com a Portaria MS 2914/11

- Resolução CONAMA 357/05 isoladamente
Após a simulação dos cenários considerando somente 

a Resolução CONAMA 357/05, para a condição de água doce 

verificou-se que nos trechos 01 e 02 o cenário 14 (soluções 
descentralizadas com posterior infiltração no solo) resultou 
em qualidade equivalente a classe 01 (trecho 01) e classe 02 
(trecho 02). Desse modo, a água nesses trechos seria passível de 
destinação ao consumo humano após tratamento convencional 
ou avançado. 

Para o trecho 03, nenhum dos cenários avaliados foi 
capaz de tornar a água apta à destinação para consumo humano. 
Entretanto, é importante observar que, dentre os parâmetros de 
qualidade da água analisados, o fósforo mostra-se responsável 
por essa limitação de uso. Considerando que nitrogênio e fósforo 
representam mais significativamente a poluição difusa oriunda 
das atividades agrícolas, há indicação da necessidade de aplicação 
de ações de manejo agrícola e uso eficiente do solo,além das 
alternativas de tratamento de esgoto.

Ao se considerar a água salobra, o cenário 14 (soluções 
descentralizadas sem lançamento em corpo hídrico) proporcionou 
evolução da qualidade da água para classe 01 nos trechos 01 e 
02, sendo possível destinação ao consumo humano após trata-
mento convencional ou avançado. Para o trecho 03, entretanto, 
nenhum dos cenários implicou em evolução da qualidade da 
água a ponto de alteração de classe, permanecendo, classe 03. 

Os parâmetros Ptotal e coliformes termotolerantes fo-
ram responsáveis pela limitação da classificação em classes mais 
nobres, tanto na condição de água doce como salobra. Assim, a 
consideração estrita da Resolução CONAMA 357/05 implicou 
em conclusão de que para a destinação da água do rio Salitre 
(trecho 01 e 02) para consumo humano somente com soluções 
descentralizadas seriam viáveis. Uma conclusão nesse sentido 
em localidades com adensamento populacional mais elevado, 
nas quais a adoção de soluções descentralizadas é pouco viável, 
geraria um problema insolúvel. 

Para o trecho 03, nem mesmo as alternativas de soluções 
descentralizadas seriam suficientes para destinação da água ao 
consumo humano, sendo a população privada de acesso água.

- Resolução CONAMA 357/05 em conjunto com a 
Portaria MS 2914/11

Realizando simulação dos cenários considerando os 
limites dos parâmetros em conjunto, tem-se que para o trecho 01, 
para a condição de água doce, todos os cenários foram capazes 
de tornar a água do rio Salitre apropriadas ao consumo humano, 
após tratamento simplificado (cenário 14) ou convencional (ce-
nários 2 a 13). Para a hipótese de água salobra, todos os cenários 
resultaram em qualidade da água apropriada à destinação para 
consumo humano, após tratamento convencional ou avançado.

Para o trecho 02, considerando água doce, todos os 
cenários, à exceção dos 5, 8, e 11, implicaram em qualidade 
satisfatória à destinação para consumo humano após tratamento 
convencional ou avançado. Sendo água salobra, os cenários 
4, 7, 10, 13 (soluções coletivas com 100% de cobertura) e 14 
(soluções descentralizadas) alcançaram a qualidade requerida 
consumo humano após processo de tratamento convencional 
ou avançado. 

O trecho 03, por sua vez, tem a água do rio Salitre com 
qualidade compatível com o a destinação ao uso humano para 
os cenários 10, 13 e 14, tanto para a condição de água doce 

Tabela 3 - Percentual (%)de extensão dos trechos 01, 02 e 03 
por classe de qualidade da condição atual considerando a 
Resolução CONAMA 357/05 (água doce) 
 
Tre- 
cho 

Clas- 
se OD DBO P COLI NTotal Classe 

Atual 

1 

01 100,00 0,00 39,05 13,33 100,00 

4 02 100,00 100,00 39,05 69,52 100,00 
03 100,00 100,00 59,05 100,00 100,00 
04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 

01 100,00 0,00 0,00 0,00 68,75 

4 02 100,00 9,38 0,00 0,00 68,75 
03 100,00 51,57 0,00 73,44 90,63 
04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 

01 94,59 0,00 0,00 0,00 18,92 

4 02 100,00 0,00 0,00 0,00 18,92 
03 100,00 0,00 0,00 0,00 27,70 
04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Fonte: O autor 
 

 
Tabela 4 - Percentual (%) de extensão dos trechos 01, 02 e 03 
por classe de qualidade da condição atual, considerando a 
Resolução CONAMA 357/05 (água salobra) 
 

Trecho Classe OD P COLI NTotal Classe 
Atual 

1 
01 100,00 39,05 69,52 100,00 

3 02 100,00 39,05 100,00 100,00 
03 100,00 59,05 100,00 100,00 

2 
01 100,00 0,00 0,00 68,75 

3 02 100,00 0,00 31,25 68,75 
03 100,00 0,00 73,44 90,63 

3 
01 100,00 0,00 0,00 18,92 

3 02 100,00 0,00 0,00 18,92 
03 100,00 0,00 0,00 27,70 

 
Fonte: O autor 
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quanto salobra.
Assim, o rio Salitre alcança, tanto em condições de 

água doce quanto salobra, em todos os três trechos analisados, 
qualidade compatível com o abastecimento humano (requerendo 
tratamento convencional ou avançado) após a aplicação de alter-
nativas centralizadas de tratamento de esgoto na configuração de 
lagoas de estabilização e UASB seguido de lagoa de polimento. 
Resultado satisfatório também é obtido ao se adotarem soluções 
descentralizadas sem lançamento posterior em corpo hídrico, 
com a necessidade de aplicação de tratamento simplificado para 
água doce e tratamento convencional ou avançado na hipótese 
de água salobra. 

Uma vez que há mais de uma alternativa que implica 
em qualidade satisfatória para consumo humano, foram anali-
sados os aspectos individuais de cada uma delas, de modo que 
a escolha ocorresse de forma mais acertada. Além da questão 
técnica de cada uma dessas ações, é necessário que sejam ava-
liados outros critérios que permeiam o processo de escolha da 
melhor alternativa de tratamento de esgoto. No âmbito desse 
trabalho, foi avaliado somente o aspecto econômico, englobando 
os custos de implantação de cada uma das alternativas, cujos 
dados podem ser conferidos no Quadro 8.

Ponto importante de ressaltar é que os custos relativos 
às alternativas “lagoas de estabilização” e “UASB+lagoa de 
polimento” referem-se tão somente à unidade de tratamento. 
Uma vez que se trata de alternativa coletiva para destinação e 
tratamento de esgoto, ao valor apresentado no Quadro 8 deve-
se acrescentar o valor de implantação de rede coletora e demais 
unidades integrantes de um sistema de esgotamento sanitário, 
os quais não foram levantados no presente trabalho devido à 
necessidade de se realizar projeto específico para a área na qual 
se venha a implantar o sistema. 

Quanto às soluções descentralizadas, os custos apre-
sentados são relativos a tanques sépticos, devendo ser acres-
cidos os custos de execução da forma de infiltração no solo 
(vala e infiltração, sumidouro, etc.). Para tanto, deve-se realizar 
dimensionamento da unidade de acordo com a capacidade de 
infiltração do terreno, atividade não realizada nessa pesquisa. 

Assim, comparando-se as três alternativas que pos-
sibilitam a destinação da água do rio Salitre ao abastecimento 
humano (após tratamento convencional ou avançado) tem-se 
que a opção por soluções descentralizadas é mais acertada, uma 
vez que alcança a qualidade requerida tão logo seja implantada 
(considerando uma manutenção e operação adequadas), enquanto 

que os demais sistemas só refletem em melhoria da qualidade 
da água somente após 100% de cobertura. Ademais, os custos 
associados às soluções descentralizadas são sensivelmente me-
nores, sendo ainda mais significativos ao se considerar que para 
implantação dos sistemas coletivos ainda é necessário acrescer 
o custo de implantação de rede coletora e demais unidades do 
sistema de coleta e transporte do esgoto.

Outro ponto que indica maior adequação de aplicação 
das soluções descentralizadas na área de estudo é a característica 
essencialmente rural, com concentrações populacionais isoladas, 
que tornariam ainda maiores os custos per capita de implan-
tação, operação e manutenção de sistema coletivo de coleta e 
tratamento de esgoto. 

Além disso, diante do quadro de escassez hídrica na 
área de estudo, situação essa recorrente em regiões semiáridas, é 
aconselhável que não haja lançamento de carga poluente da sua 
calha. Ao se aplicarem as soluções descentralizadas, desde que 
sejam respeitados os critérios de afastamento do lençol freático 
e demais corpos hídricos, bem como com uma adequada manu-
tenção e operação, não haverá lançamento direto no rio Salitre.

CONCLUSÃO

Os resultados das simulações evidenciaram que ao 
obedecer estritamente aos limites estabelecidos na Resolução 
CONAMA 357/05, nenhuma das ações de saneamento, no 
trecho do rio, implicaram em condições de qualidade da água 
satisfatória aos padrões exigidos para a destinação ao consumo 
humano, tanto na condição de água doce quanto salobra. Por 
outro lado, ao se avaliar os resultados das simulações conjun-
tamente com os padrões de potabilidade da água, estabelecidos 
pela Portaria MS 2.914/11, verificou-se que a adoção de solu-
ções descentralizadas sem lançamento em corpo hídrico, bem 
como as alternativas centralizadas “lagoas de estabilização” e 
“UASB+lagoa de polimento”, resultam em redução da carga 
poluidora afluente a ponto de tornar a água do rio Salitre, em 
todo o trecho avaliado, após o devido tratamento, passível de 
destinação ao consumo humano. 

Conclui-se que a adoção estrita dos parâmetros definidos 
na Resolução CONAMA 357/05 para avaliação da possibilidade 
de destinação da água para abastecimento humano resulta em 
limitação excessivamente restritiva, uma vez que os padrões de 
potabilidade da água, estabelecidos na Portaria MS 2914/11, são 
menos exigentes para uma parcela significativa dos parâmetros, 
mesmo que se refira a água tratada, enquanto que a Resolução 
CONAMA 357/05 se refere a água bruta. 

Assim, em regiões de clima semiárido, nas quais a 
escassez hídrica é situação recorrente, é necessário reavaliar os 
critérios de classificação dos corpos hídricos superficiais, de 
modo que não haja indisponibilidade de água para determinado 
uso devido a limitações decorrentes dos demais para os quais 
a classe seja destinada. 

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se que 
a Resolução CONAMA 357/05 seja revisada, com especial 
atenção ao uso para abastecimento humano, sendo considerados 
para tanto os limites estabelecidos na Portaria Nº 2.914/11 do 

Quadro 8 - Custo de implantação médio das alternativasQuadro8 - Custo de implantação médio das alternativas 
 

Tratamento 
Custo médio de implantação  
(R$.hab.-1.ano-1) 
Mínimo Médio Máximo 

Lagoas de estabilização 44,0 65,5 87,0 
Soluções descentralizadas 
(com infiltração no solo) 30,0 40,0 50,0 

UASB + lagoa de polimento 60,0 82,5 105,0 
 
Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005) 

 
Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005)
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Ministério da Saúde, ressaltando que, em se tratando de regiões 
com clima semiárido, nas quais há predominância de rios tem-
porários e de águas salobras, há menor capacidade de diluição e 
a qualidade requerida para destinação ao abastecimento humano 
é mais restritiva do que para águas doces.  

Quanto as soluções adotadas para que o lançamento 
direto do efluente no corpo hídrico seja minimizado, a escolha 
por soluções descentralizadas mostrou-se mais adequada tec-
nicamente para a região de estudo, a qual possui características 
essencialmente rurais, sem rede coletora de esgoto e com baixo 
adensamento populacional. Além dos critérios técnicos, tem-se 
que os custos associados às soluções descentralizadas são me-
nores se comparados às soluções coletivas que implicaram na 
qualidade requerida para abastecimento humano. Ademais, dada 
a característica de baixa densidade demográfica predominante na 
região, a implantação de rede coletora de esgotamento sanitário 
resultaria em custo per capita demasiadamente elevado.
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RESUMO

A fragilidade dos ambientes naturais pode ser entendida como a suscetibilidade ao dano, e deve ser avaliada quando se pretende aplicá-la ao planejamento 
territorial ambiental, dessa forma, a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) tem por objetivo avaliar efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos 
ambientais ocasionados pelo conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos. Nesse estudo foi aplicada a metodologia de avaliação de fragilidades ambientais frente 
às mudanças causadas no ambiente e na sociedade, devido à possibilidade de instalação de cinco pequenos empreendimentos hidrelétricos (PCHs) em cascata na 
Bacia do rio Pardo – RS. Com auxílio de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), foi utilizado o método de álgebra de mapas para analisar o ambiente 
como um todo, e a área de estudo foi dividida em três ambientes: Físico (variáveis Vegetação Remanescente e Resistência do Solo), Biótico (variáveis Vegetação 
Fitos sociológicas e Biodiversidade) e Antrópico (variáveis Uso do Solo e IDH) para assim, ter uma perspectiva de diferentes cenários com a abrangência de 
todo o ambiente. Com isso, os resultados mostram que em todos os mapas finais de fragilidades para os meios físico, antrópico e biótico os locais escolhidos 
para a construção desses cinco empreendimentos apresentam a classificação entre média e alta fragilidade. 

Palavras Chave: Pequenas centrais hidrelétricas. Bacia hidrográfica. Avaliação ambiental integrada

Fragility of  the natural environment can be understood as susceptibility to damage and should be evaluated when it is to be applied  to environmental land 
planning. Therefore the Integrated Environmental Assessment (IEA) aims to assess synergistic and cumulative effects resulting from environmental impacts 
caused by the set of  hydroelectric developments. The present study applied the assessment method for vulnerable environments considering changes caused to 
the environment and society, due to the possible installation of  five small hydroelectric projects (SHPs) in cascade in the Pardo River Basin, RS.  With the 
help of  the Geographic Information Systems (GIS) the algebra method of  maps was used to analyze the environment as a whole and the study area was 
divided into three environments: physical (remnant vegetation and soil resistance variables), biotic (Phytosociological vegetation and Biodiversity variables) 
and anthropic (soil use and HDI variables) in order to have a perspective of  different scenarios covering the entire environment. Hence, the results show that 
in all final maps of  fragilities for the of  the physical, anthropic and biotic environments the sites chosen to construct the five hydroelectric plants present a 
classification of  between medium and high fragility.   

Keywords: Small hydroelectric plants. Watershed. Integrated environmental assessment.

Análise de fragilidade ambiental na bacia do rio Pardo - RS, frente à instalação de pe-
quenas centrais hidrelétricas (PCHs)

Analysis of  environmental fragility in the basin of  rio Pardo - RS an integrated environmental assessment

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

As usinas hidroelétricas representam a principal fonte 
de geração de energia elétrica no Brasil, produzindo cerca de 
90% de toda a eletricidade do país (ANEEL, 2002). Neste cená-
rio encontram-se as Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs), 
que representam uma forma rápida e eficiente de promover a 
expansão da oferta de energia elétrica, sendo importante alter-
nativa de produção de energia renovável, ampliando a oferta 
no Sistema Elétrico Brasileiro, em particular nas áreas isoladas 
e em pequenos centros agrícolas e industriais (HOMRICH; 
CASAROTTO FILHO, 2006).

Segundo a resolução nº 394 de 04 de dezembro de 
1998 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 1998), 
caracteriza-se por PCH toda usina hidrelétrica de pequeno 
porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e igual 
ou inferior a 30 MW. Além disso, a área do reservatório deve 
ser igual ou inferior a 3 km². Tal área é delimitada pela cota 
d’água associada à vazão de cheia com tempo de recorrência 
de 100 anos. Nestes empreendimentos, as turbinas hidráulicas 
acopladas aos geradores de eletricidade são impulsionadas pelo 
fluxo d’água resultante de um desnível provocado por barragem 
ou um curso d’água (ANEEL, 2002).

Para a devida operacionalização das PCHS são exigidos 
os estudos de impacto ambiental (EIA) pelo órgão ambiental 
competente (ANEEL, 2003). Os impactos de sua construção 
estão relacionados ao tamanho, volume, tempo de retenção do 
reservatório, localização geográfica e influência na continui-
dade natural do rio. Podendo ocasionar a inundação de áreas 
agricultáveis, interferência no processo migratório dos peixes 
através da fragmentação de habitats. Além disso, podem ocor-
rer mudanças hidrológicas a jusante da represa, alterações em 
atividades econômicas e usos tradicionais da terra, perda da 
biodiversidade terrestre e aquática. Dessa forma, todas estas 
alterações podem resultar em efeitos diretos ou indiretos, pro-
duzindo impactos cumulativos, transformando inteiramente as 
condições biogeofísicas, econômicas e sociais de toda a uma 
região (NILTON, 2009).

A fim de identificar, prever, interpretar e prevenir as 
consequências ou efeitos ambientais que determinadas ações, 
planos, programas ou projetos possam causar à saúde, ao bem 
estar humano e ao entorno, a Resolução do CONAMA Nº 
001/86 (BRASIL, 1986) introduziu a Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) na forma do estudo ambiental, estabelecendo 
um padrão técnico-científico para sua legitimação perante os 
setores e os segmentos sociais. A avaliação ambiental integrada 
(AAI) e a avaliação ambiental estratégica (AAE) são formas de 
abordagem da AIA, desenvolvidas para fazer análises antecipa-
das e integradas de políticas, planos e programas que afetam o 
meio ambiente e, por conseguinte são ferramentas que podem 
auxiliar a concepção e inserção ambiental dos projetos de de-
senvolvimento (TUCCI; MENDES, 2006).

A AAI objetiva avaliar efeitos sinérgicos e cumulativos 
resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto 
dos aproveitamentos hidrelétricos em planejamento, construção 
e em operação. Na AAI o rio deve ser visto como um sistema 
em rede, com conectividade tanto a montante como a jusante. 

É necessário que sejam considerados todos os usos da água, ou 
seja, garantir os usos múltiplos e também preservar os recursos 
ambientais para o futuro (MMA, 2009).

Esta avaliação pode ser baseada nos estudos de fragi-
lidades ambientais, que partem do pressuposto que qualquer 
alteração no ambiente causa impactos, porém alguns são tama-
nhos que a capacidade do mesmo de se recuperar, e de voltar 
a sua estabilidade, (a chamada resiliência), diminui e os tornam 
então frágeis a estas mudanças. Contudo esta fragilidade não 
pode ser baseada apenas em uma determinada variável, vários 
são os aspectos ambientais, sociais e econômicos que mantém 
o ambiente como um sistema vivo e, portanto, resiliente (MMA, 
2009).

Nesse contexto, o uso de SIG nas análises ambientais 
já é difundido mundialmente. Segundo Xavier da Silva (2001) a 
utilização de softwares de geoprocessamento permite condições 
para extração de informações georreferenciadas a partir do 
cruzamento e análise de vários mapas temáticos. Este material é 
exposto em Cartogramas Digitais, que fornecem uma visão sobre 
os diversos componentes do ambiente, como solos, geologia, 
geomorfologia, uso e cobertura vegetal ou declividade. O uso 
dessas ferramentas permite que sejam conhecidas as relações 
entre variáveis quantitativas e qualitativas sobre o ambiente, 
estimando áreas de risco, potenciais ambientais e definindo 
zoneamentos.

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a 
fragilidade ambiental da Bacia do Rio Pardo - RS, frente aos 
impactossocioambientais causados com a instalação de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs)e a viabilidade de instalação das 
mesmas em apoio à gestão ambiental integrada e à tomada de 
decisão no processo de licenciamento ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS

Localização Área de estudo

Segundo Weschenfelder et al. (2006), a Bacia Hidro-
gráfica do Rio Pardo está localizada na região central do Estado 
do Rio Grande do Sul e aflui diretamente ao Rio Jacuí, junto à 
cidade de Rio Pardo. Na divisão hidrográfica oficial do Estado 
corresponde à bacia G90 e encontra-se limitada a leste pela 
bacia do Rio Taquari e a oeste pela bacia do Alto Jacuí. Com 
área de 3.636,79 km², corresponde a 1,3% da área do Estado 
e a 4,3% da Região Hidrográfica do Guaíba. Integram a Bacia, 
total ou parcialmente, os seguintes municípios: Barros Cassal, 
Boqueirão do Leão, Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, 
Lagoão, Passa Sete, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, 
Vale do Sol, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Conforme o site da Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), a bacia do rio 
Pardinho (com 1.088,7 km²) responde por 29% da área total da 
Bacia, sendo os restantes 71% (2.660,6 km²) correspondentes 
à bacia do próprio rio Pardo, resultando na primeira grande 
divisão hidrográfica para a área. A disponibilidade hídrica su-
perficial, para toda a Bacia do Rio Pardo, é da ordem de 107,1 
m3/s, em termos médios anuais, variando mensalmente de um 
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máximo de 169,2 m3/s em julho a um mínimo de 50,8 m3/s 
em março (Figura 1).

Na porção mais a jusante da Bacia, que também responde 
por cerca de 40% de sua área total, encontram-se áreas planas 
e de relevo ondulado a suave ondulado, associadas às áreas de 
meandro dos principais cursos d’água da Bacia. As áreas planas, 
das várzeas dos principais cursos d’água, são utilizadas para o 
cultivo de arroz irrigado, enquanto que as zonas mais elevadas 
são utilizadas para a pecuária extensiva e para o cultivo agrícola 
de fumo, soja, milho, feijão, etc. (ECOPLAN, 2005).

Segundo o site da FEPAM (2014), estão em andamento 
cinco processos administrativos solicitando Licença Prévia para 
a instalação de PCHs em cascata ao longo do leito do rio pardo, 
são eles: PCH Barra de Ferro no município de Gramado Xavier; 
PCH Linha Carvalho no município de Passa Sete; PCH Lagoão 
no município de Lagoão; PCH Linha Pinhal no município de 
Sinimbu; PCH Passo da Gama no município de Lagoão.

Definição das Variáveis estudadas

Para analisar o ambiente como um todo, fez-se necessário 
uma revisão bibliográfica sobre o assunto e consequente escolha 
das variáveis que seriam utilizadas nas análises, considerando 
informações que são disponibilizadas pelos órgãos públicos 
competentes e que contemplam amplamente as discussões do 
tema (Figura 2).

Após análise identificou-se que as variáveis poderiam 
ser divididas em analise de três ambientes: Ambiente Físico; 
Ambiente Biótico; Ambiente Antrópico. 

Para o Ambiente Físico foram utilizados os mapas de 
Vegetação Remanescente disponível pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA, 2006) e o Mapa de Resistência do Solo do 
Estado do RS quanto a resistência à impactos ambientais, na 
escala 1:250.000, elaborado por FEPAM (2001). Para o Am-
biente Biótico foram sobrepostos mapas em mesma escala de 
Vegetação Fitossociológica e de Biodiversidade (MMA, 2006), 
considerando apenas a coluna que representa as prioridades para 
preservação e conservação da biodiversidade. Por fim, para o 
Ambiente Antrópico foram utilizados o Mapa de Uso de Solo 
do RS, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2010) e o Mapa de municípios disponi-
bilizado pelo mesmo instituto onde foi acrescido o Índice de 
Desenvolvimento Humano de 2010. Essas variáveis serão mais 
bem exploradas ao decorrer do trabalho. Os mapas disponibili-
zados pelo MMA utilizados estão no datum SAD69 e projeção 
Universal Transversa de Mercartor (UTM). Deste modo, para 
que as distorções fossem mínimas nos mapas que possuíam 
mais classes (vegetação remanescente e biodiversidade) todos 
os outros foram projetados neste mesmo datum.

Nesse contexto, foi utilizado o método de álgebra de 
mapas, no software ArcGis 9.3 (ESRI, 2008), que compreende 
procedimentos matemáticos de análise espacial aplicados a 
geoprocessamento e que resultam em novas informações. Tra-
ta-se de uma linguagem especializada para realizar operações 
que tem tanto um sentido matemático quanto cartográfico e 
espacial (BARBOSA et al., 1998). Dessa forma, foi utilizada a 
superposição de mapas, através de um esquema de pesos e notas, 
para a geração de estimativas de riscos e potenciais, sob forma 

 1 

Figura 1 - Inserção da Bacia do Rio Pardo nos limites dos Municípios que a envolvem
Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (2014)
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 1 

Figura 2 - Variáveis estabelecidas para o estudode AAI utilizando-se de análise de fragilidades ambientais
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de um novo mapa. Inumeráveis combinações de dados podem 
ser realizadas por este esquema. Os pesos referidos acima são 
aqueles utilizados na matemática para atribuir importância dife-
rente a cada valor, sendo que estes devem somar 100% em cada 
avaliação, no caso deste estudo atribuiu-se pesos iguais (50% para 
cada) para todas as variáveis. Cada variável possui um conjunto 
de classes aos quais são atribuídas notas, que variam de 0 a 255 
(número de cores disponíveis no programa utilizado), mesma 
metodologia utilizada no projeto FRAG-RIO (MMA, 2009), 
quanto maior a nota atribuída mais frágil é a classe.

Os pesos e notas foram adaptados também pelos au-
tores conforme a realidade da área de estudo e, por serem de 
diferentes formações, procuraram abranger de forma coerente 
e interdisciplinar as análises. Ainda, quando necessário, pro-
fessores e pesquisadores do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria 
(PPGEAmb-UFSM) foram consultados sobre quais as classes 
deveriam ser consideradas mais frágeis neste estudo.

Para fins de melhor compreensão dos ambientes estu-
dados, das variáveis utilizadas e das classes de cada variável, a 
seguir estes são apresentados de forma desagregada.

Ambiente físico

A figura 3 representa a fragilidade da bacia apenas para 
as variáveis físicas do ambiente e é chamado nesse estudo de 
Ambiente Físico. Para este ambiente, cada variável recebeu 50% 
do peso. Com o resultado destas, é possível notar que as áreas 

mais frágeis estão locadas exatamente na região de implantação 
das PCHs. 

Neste ambiente foram consideradas duas variáveis, a 
primeira é o mapa de classificação dos solos do Estado do RS 
(Figura 4) quanto a resistência aos impactos ambientais,  na escala 
1:250.000, elaborado por Nestor Kampf  para FEPAM (2001), 
o qual contempla na região de abrangência do projeto, 5 classes 
de solos. Estas classes de solos possuem variada resistência a 
impactos ambientais, em função de sua profundidade, textura, 
gradiente textural, drenagem, nível freático, lençol suspenso, 
risco de inundação, susceptibilidade à erosão, relevo, declivi-
dade, aptidão agrícola e tipo de argilomineral (MMA, 2011). 
É importante ressaltar que por abranger tantas variáveis, sua 
utilização facilita o processo e torna dispensável a utilização de 
outros mapas básicos como relevo e declividade. 

De acordo com os fatores do solo ou do terreno, os 
solos são então classificados em 4 classes de resistência a im-
pactos ambientais como consta no relatório da FEPAM (2001): 
alta (a); média (b); baixa (c) e muito baixa (d). Foram atribuídas 
notas para cada classe, conforme tabela 1.

 1 

Figura 3 -  Ambiente Físico na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul

Variável Solos Nota 

Classes 

Alta 1 

Média 127 

Baixa 191 

Muito baixa 255 

 

Tabela 1 - Notas atribuídas para cada classe de resistência 
de solo
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A segunda variável deste ambiente é a Vegetação Rema-
nescente sendo que, nesta bacia, esta pode ser dividida em três 
grandes compartimentos, cuja expressão maior é determinada 
em grande medida pela topografia do terreno. A porção alta 
ocupa aproximadamente 20% do território da bacia, onde se 
localizam extensas áreas de campo e onde a atividade pecuária 
predomina no setor primário, sendo também encontradas áreas 
de florestamento com essências exóticas e pequenas lavouras 
de subsistência (ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, 2005).

De norte para sul, na porção intermediária da bacia 
(cerca de 40% de seu território) encontram-se as áreas de re-
levo abrupto da encosta do Planalto, em altitudes que variam 
de 200 a 500 m, onde predominam as propriedades coloniais e 
se concentram importantes áreas cobertas por remanescentes 
florestais em distintos estágios de regeneração. Incluindo desde 
áreas muito bem conservadas, encontradas nos locais de relevo 
mais acidentado, nos vales dos principais cursos d’água, até 
áreas dominadas por vegetação secundária que ocupam lavouras 
abandonadas. Na porção mais a jusante da Bacia, que também 
responde por cerca de 40% de sua área total, encontram-se áreas 
planas e de relevo ondulado a suave ondulado associadas às áreas 
de meandro dos principais cursos d’água da Bacia (ECOPLAN 
ENGENHARIA LTDA, 2005).

Conforme Buffon et al. (2008), a cobertura do solo 
na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo está distribuída, aproxi-
madamente, em 1319,6 km² de matas (incluindo remanescentes 
de vegetação nativa e plantios de espécies vegetais exóticas – 

Silvicultura), 2.323,7 km² áreas alteradas (incluindo ambientes 
antropizados, áreas urbanas e solo exposto). A maior parte dos 
remanescentes de vegetação arbórea nativa estão nas encostas 
e nos fundos dos vales, locais com dificuldade de acesso e/ou 
baixa aptidão agrícola. A bacia possui cerca de 125,73 Km² de 
zonas ciliares na Bacia Hidrográfica do Pardo, distribuídas em: 
54,28 km² de matas (incluindo remanescentes de vegetação 
nativa e plantios de espécies vegetais exóticas Silvicultura) e 
71,45 Km² de áreas alteradas (incluindo ambientes antropizados, 
áreas urbanas e solo exposto). Considerando estes estudos, as 
notas atribuídas para cada classe dessa variável estão sendo 
demonstradas na Tabela 2.

Tabela 2 - Notas atribuídas para cada classe de vegetação 
remanescente

Ambiente Antrópico 

A Figura 5 representa a fragilidade da bacia apenas para 
as variáveis antrópicas do ambiente e é chamado nesse estudo 
de Ambiente Antrópico. Para este ambiente, cada variável tam-

 1 

Figura 4 - Mapa de Resistência do Solo 
Fonte: FEPAM (2001).

Variável Veg. remanescente Nota 

Classes 

Ocupação humana 0 

Outros usos 64 

lavoura 127 

pastagens 191 

Mata/florestas 255 
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bém recebeu 50% do peso. Nota-se, também, que as áreas mais 
frágeis, em tons de vermelho, estão localizadas exatamente na 
região de implantação das PCHs.

A variável socioeconômica utilizada foi o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH),que mensura a qualidade de 

vida humana, como os aspectos relacionados ao desenvolvimento 
humano e a qualidade do ambiente construído. As variáveis de 
desenvolvimento humano são as mesmas usadas no cálculo do 
IDH municipal, separadas em um indicador de qualidade de 
vida e outro de renda (BRAGA et al., 2004). 

A fragilidade determinada pela avaliação do IDH dos 
municípios inseridos na Bacia do Rio Pardo, dados retirados do 
Atlas do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações 
Unidas para o desenvolvimento (PNUD, 2010) referente ao 
ano 2010, apresentam baixos valores de IDH-Municipal no 
ano de 2010 em comparação ao índice nacional, com exceção 
dos municípios de Santa Cruz do Sul e Vera Cruz (Tabela 3).

Considerando que a composição do Índice de Desen-
volvimento Humano é resultado da média aritmética de três 
indicadores (renda, expectativa de vida e educação) e fazendo 
uma análise isolada dos indicadores, os setores educação e renda 
foram os que apresentaram a menor média em comparação ao 
índice nacional, com exceção dos Municípios Santa Cruz do Sul 
e Vera Cruz (Tabela 4). 

A variável educação, composta do índice da alfabetiza-
ção de adultos, mede o percentual de adultos alfabetizados e a 
escolarização bruta combinada, englobando tanto a educação 
no primário como no secundário e superior. Por sua vez, é o 
índice que mais representa o IDH dos municípios. Quando 
correlacionada com o índice renda, mostra que o investimento 
em educação é provavelmente uma função de ganhos finan-
ceiros atuais e futuros. Da mesma forma, correlacionando a 

 1 

 2 

 3 

Figura 5: - Ambiente Antrópico na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Figura 6 - Ambiente Biótico na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul 9 

 10 

Figura 5 - Ambiente Antrópico na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul

Município IDH-M(2010) 
Brasil 0.727 
Barros Cassol (RS) 0.65 
Boqueirão do Leão (RS) 0.7 
Gramado Xavier (RS) 0.634 
Sinimbu (RS) 0.631 
Rio Pardo (RS) 0.693 
Santa Cruz do Sul (RS) 0.773 
Venâncio Aires (RS) 0.712 
Vera Cruz (RS) 0.737 
Lagoão (RS) 0.643 
Herveiras (RS) 0.616 
Passa Sete (RS) 0.622 
Vale do Sol (RS) 0.624 
Candelária (RS) 0.674 
Média da bacia 0.670 

 

Tabela 3 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 
IDH-M, dos municípios da Bacia do Rio Pardo

Fonte: Adaptado do Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil (2010)
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educação com o índice expectativa de vida, a educação pode 
render frutos para o aumento da expectativa de vida, pois esta é 
calculada levando também em consideração o acesso a educação 
(SCARPIN; LOMSKI,  2007).

O detalhamento desses fatores visa refletir o quanto 
dessa população encontra-se num patamar com menor instrução, 
portanto, potencialmente menos qualificados para o mercado de 
trabalho e com menor poder de auferir melhores rendimentos.

Nesse estudo foram atribuídas notas para cada classe 
dessa variável correspondente ao índice de desenvolvimento 
humano de cada município, demonstrados na tabela 5. As notas 
mais frágeis foram atribuídas para os municípios que possuem 
menor índice, para o IBGE os valores destes municípios são 
considerados de médio a alto, porém como a análise está sendo 
feita em nível de bacia hidrográfica, dentro desta bacia o mais-
frágil é o município de Herveiras e o menos frágil é o município 
de Santa Cruz do Sul.

Tabela 5 - Notas atribuídas para cada classe de IDH dos Municípios

Através do mapa de uso e ocupação do solo gerado 
a partir de imagens de satélites e disponibilizado pelo IBGE, 
é possível indicar a perda de áreas produtivas pela potencial 
instalação de empreendimentos hidroelétricos na área da bacia, 

e esta foi a segunda variável utilizada no ambiente antrópico. 
Neste caso, foram consideradas mais frágeis as ocupações que 
menos alteram o ambiente frente ao seu modo de produção, 
o que consequentemente acaba por preservar os potenciais 
ecossistêmicos do meio.

No vale do rio Pardo transcorreu a primeira fase da 
ocupação europeia da região, com a implantação de Rio Pardo 
e o desenvolvimento da atividade pecuária e comercial. Na ba-
cia registra-se a pecuária capitalista e familiar de bovinos e os 
sistemas de produção familiar comercial e patronal, bem como 
capitalista, de arroz irrigado. As famílias de estancieiros da região 
dividem espaço com uma nova leva de ocupação de agriculto-
res de outras regiões, que se instalaram frente à perspectiva de 
exploração da cultura do arroz, sendo relativamente recente 
em termos regionais se comparado à pecuária e a agricultura 
familiar de milho e fumo (SEMA, 2005). 

A partir desse levantamento, estão representadas na 
tabela abaixo (Tabela 6) as notas atribuídas nesse estudo para 
cada classe dessa variável, correspondente ao uso e ocupação do 
solo, seguindo o mesmo raciocínio de que as áreas mais frágeis 
receberam maior peso.

Tabela 6 - Notas atribuídas para cada classe de Uso e 
Ocupação do Solo do RS

Ambiente Biótico

A figura 6 representa a fragilidade da bacia apenas para 
as variáveis bióticas do ambiente, tendo sido denominado nesse 
estudo de Ambiente Biótico. Para este ambiente cada variável 
também recebeu 50% do peso. Como nos outros ambientes 
(Físico e Antrópico) as áreas mais frágeis, em vermelho, também 
estão localizadas na região de implantação das PCHs. 

Para este ambiente as variáveis estudadas foram: Vege-
tação e Prioridade de Biodiversidade. Neste sentido, a região se 
caracteriza pelas mais variadas formas de vegetação, com áreas 
campestres, pastagens melhoradas, cultivos diversificados e, nas 
planícies próximas aos rios, pela predominância da cultura de 
arroz irrigado, associada à criação de gado. Na encosta da Serra 
Geral, encontram-se resquícios de floresta ombrófila mista. Já no 

Município 
IDH-M 

Educação 
(2010) 

IDH-M 
Renda 
(2010) 

IDH-M 
Longevidade 

(2010) 
Brasil 0.637 0.739 0.816 
Barros Cassol (RS) 0.5 0.69 0.795 
Boqueirão do Leão (RS) 0.562 0.725 0.843 
Gramado Xavier (RS) 0.473 0.681 0.792 
Sinimbu (RS) 0.456 0.697 0.792 
Rio Pardo (RS) 0.56 0.702 0.846 
Santa Cruz do Sul (RS) 0.693 0.782 0.852 
Venâncio Aires (RS) 0.6 0.736 0.818 
Vera Cruz (RS) 0.643 0.738 0.842 
Lagoão (RS) 0.505 0.641 0.822 
Herveiras (RS) 0.441 0.67 0.792 
Passa Sete (RS) 0.482 0.639 0.782 
Vale do Sol (RS) 0.439 0.681 0.813 
Candelária (RS) 0.521 0.699 0.842 
Média da bacia 0.537 0.701 0.818 

 
Fonte: Adaptado do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2010)

Tabela 4 - Detalhamento dos fatores que compõe do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, dos 

municípios da Bacia Rio Pardo

Variável Municípios IDH NOTA 

 Classes 
  

Herveiras 0.616 225 
Passa Sete 0.622 236 
Vale do Sol 0.624 217 

Sinimbu 0.631 198 
Gramado Xavier 0.634 179 

Lagoão 0.643 160 
Barros Cassol 0.65 141 

Candelária 0.674 122 
Rio Pardo 0.693 103 

Boqueirão do Leão 0.7 84 
Venâncio Aires (RS) 0.712 65 

Vera Cruz (RS) 0.737 46 
Santa Cruz do Sul (RS) 0.773 27 

 

Variável Uso e cobertura do solo - 2012 NOTA 

 Classes 
  

Captação para abastecimento em corpo 
d’água continental 1 

Cidade 0 
Cultivo  temporários diversificados + 
pecuária de animais de grande porte + 
extrativismo vegetal em área florestal 

255 

Extrativismo vegetal em área florestal + 
pecuária de animais de grande porte +  

Cultivo  temporários diversificados 
255 

Graniferas e cerealiferas 192 
Pecuária de animais de grande porte em 

área campestre +  Graniferas e cerealiferas 255 

Pecuária de animais de grande porte em 
área campestre +  pecuária de animais de 

médio porte em área campestre 
255 

Silvicultura 127 

Uso não identificado em área florestal +  
Graniferas e cerealiferas  + Pecuária de 

animais de grande porte 

63 
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Figura 5: - Ambiente Antrópico na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Figura 6 - Ambiente Biótico na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul 9 

 10 
Figura 6 - Ambiente Biótico na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul

Tabela 7 - Caracterização da flora da área de estudo

estrato superior encontram-se espécies nativas citadas na tabela 
7. Na porção meridional do território, até a altura de Venâncio 
Aires, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e Candelária, existem ainda 
as matas de galeria ao longo dos vales dos rios. A vegetação 

campestre, nitidamente herbácea, cobria grandes extensões 
de solo. No estrato secundário desenvolve-se uma vegetação 
arbórea do tipo sub-bosque (COREDE, 1998).

A região do Vale do Rio Pardo apresenta também 
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uma grande diversidade de espécies em sua fauna. Dentre as 
espécies de mamíferos, podem ser encontradas na região espécies 
especialistas que têm como habitat margens ou leito de cursos
-d’água, sendo restritas a estes ambientes (BORGES; TOMÁS, 
2004; REIS et al., 2005; REIS et al., 2006; SILVA, 1994; e) e 
outras espécies (ABREU JR; KÖLER, 2009). Há ainda espécies 
componentes da herpetofauna e avifauna (Tabela 8). Na porção 
intermediária da Bacia (Herveiras, PassaSete, Sinimbu e Vale 
do Sol) concentram-se populações significativas de elementos 
da fauna do Estado, incluindo espécies ameaçadas de extinção, 
com especial destaque para o grupo das aves (ECOPLAN 
ENGENHARI LTDA, 2005). Na região da bacia é possível, 
encontrar também, espécies migratórias de peixes (ALVES; 
FONTOURA, 2009).

O mapa de prioridade para biodiversidade do Brasil, 
disponibilizado pelo MMA, e utilizado neste trabalho, define o 
grau de prioridade de cada área conforme sua riqueza biológica, 
importância para as comunidades tradicionais e povos indígenas 
e sua vulnerabilidade. Sendo assim, foram estipulados as notas a 
serem utilizados em cada classe de acordo com sua importância 
em seu habitat (Tabela 9).

Cenários 

Posteriormente a criação de cada ambiente, se iniciaram 
os processos de fragilidades, onde foram criados três (3) cenários. 
Cada cenário possui um peso maior para o ambiente ao qual está 
nomeado. Dessa forma, as discussões podem ser melhor identificadas 
em cada mapa (Tabela 10). A figura 7 apresenta de forma resumida 
os passos da pesquisa e a representação gráfica da álgebra de mapas.

Tabela 8 - Caracterização da fauna da área de estudo

Variável Prioridade/biodiversidade Nota 

Classe 

Alta 170 

Extremamente alta 255 

Baixa 85 

Variável Vegetação Nota 

Classe 

Campestre 255 

Antrópico Rural 64 

Florestal 255 

Mosaico Campo Florestal 127 

Antrópico urbano 0 

 

Tabela 9 - Notas atribuídas para cada classe de biodiversidade 
e vegetação

Tabela 10 - Valores atribuídos para desenvolver os mapas de 
fragilidade de cada cenário
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As PCHs são consideradas empreendimentos de re-
duzido impacto ambiental, face ao melhor aproveitamento das 
quedas naturais dos rios, pois não dependem da construção de 
grandes barragens, restringindo as áreas inundadas (ANEEL, 
2003). Apesar disso, os resultados demonstraram que os locais 
escolhidos para a construção dos cinco empreendimentos pos-
suem a classificação entre média e alta fragilidade ambiental.

A partir das variáveis analisadas, são esboçados em 
mapas-síntese os resultados obtidos. Abaixo são apresentados 
os três cenários (Figuras 8, 9 e 10), construídos a partir dos 
pesosestabelecidos anteriormente (Tabela 10).

No cenário onde há destaque para a fragilidade física 
(Figura 8), a fragilidade foi considerada entre média e alta. As 
áreas de baixa fragilidade foram aquelas de maior estabilidade 
topográfica, onde predominam as áreas de relevo ondulado, 
mais a jusante e montante da bacia. A maior declividade ocorre 
na porção intermediária da bacia, ou seja, o relevo tende a ser 
mais acentuado nesta parte, exatamente no local da instalação 
das futuras PCHs. Assim, a região onde se propõe a instalação 
das cinco PCHs, atenderia, em termos de potencial energético, 
os pré-requisitos necessários a sua implantação, devido a sua 
declividade, entretanto, este ambiente apresenta baixa resistência 
e suscetibilidade do solo, e ainda diversos usos, como pastagens, 
lavouras, além de matas e florestas. 

As alterações na morfologia fluvial concentram-se na 
porção central da Bacia, ou seja, a jusante da área de instalação 
das PCHS, tendo sido identificados problemas como assoreamen-
tos dos leitos das drenagens, desbarrancamentos das margens, 
retificação no traçado fluvial natural e entulhamento das calhas 
dos rios e arroios da bacia, e que possuem vinculação direta com 
a supressão da vegetação ciliar e com o uso inadequado do solo.  

Também na parte intermediária da Bacia, é onde se localizam 
importantes áreas de vegetação remanescente, principalmente nas 
encostas e áreas de difícil acesso (ECOPLAN ENGENHARIA 
LTDA, 2005), o que contribuiu para a alta e média fragilidade 
encontrada nesse cenário.

A implantação das futuras PCHs demandará remoção 
da vegetação e consequente exposição do solo, o que pode 
favorecer processos erosivos. Como a região das futuras PCHs 
está localizada em área de alta declividade e relevo abrupto, 
esses problemas ambientais poderão ser potencializados e 
intensificados. 

Com as instalações das PCHs, as faixas marginais de 
alguns cursos d’água da bacia serão diretamente afetados, sendo 
essas áreas consideradas de preservação permanente. De acordo 
com a Lei 12.651/2012 (BRASIL, 2012), as áreas de preservação 
permanente têm a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversida-
de, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas. 

No cenário onde há destaque para a fragilidade biótica 
(Figura 9), a fragilidade também foi considerada entre média e 
alta. A fundamentação desta realidade se dá através das infor-
mações disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, 
que considera esta região de suma importância, podendo ser 
classificada como de “prioridade extremamente alta” para a 
conservação da biodiversidade no estado.

Conforme o Conselho Regional de Desenvolvimento 
do Vale do Rio Pardo (COREDE, 1998), a região de possível 
instalação de PCHs caracteriza-se por apresentar como cobertura 
a Floresta Estacional Decidual, e em alguns locais há agricultura 
em áreas anteriormente cobertas por florestas. Com ocorrência 
de araucária, Araucaria angustifolia (KUNTZE, 1898) e palmito-
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Figura 7 - Representação gráfica da álgebra de mapas 3 

Figura 7 - Representação gráfica da álgebra de mapas

juçara, Euterpeedulis (MARTIUS, 1824), além da presença de 
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Figura 9 - Fragilidade Biótica na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul

Figura 8 - Fragilidade Física na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul
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mamíferos e aves ameaçados de extinção no RS, como o papa-
gaio-charão, Amazona pretrei (Temminck, 1830), a jacutinga, Pipile 
jacutinga (Spix 1825), sabiá-cica, Triclaria malachitace (Spix, 1824), 
bugio-ruivo, Alouatta guariba clamitans (Cabrera, 1940), Leopardus 
sp., Irara, Eira barbara (Linnaeus, 1758) e o quati, Nasua nasua 
(Linnaeus, 1766).

Entre as principais ameaças locais para a biodiversidade 
estáa presença de espécies exóticas, caça e pesca predatórias, 
uso de agrotóxicos, captura de fauna e flora silvestres para trá-
fico, bombeamento de água para irrigação sem licenciamento, 
expansão de áreas agrícolas, extração de madeira, isolamento e 
fragmentação de habitat.

Do ponto de vista biológico, a fragmentação de há-
bitats é considerada uma das perturbações mais preocupantes 
provocadas pela instalação de PCHs, devido a construções de 
barragens, que alteram o regime hidrológico natural de esco-
amento ou desvio da faixa de vazão natural. A fragmentação 
destes ambientes ocasiona uma grande e contínua redução na 
área de habitats e descontinuidade de corredores ecológicos, 
resultando na perda destes ambientes e biota associada (BE-
CKER; RAMOS; MOURA, 2006; PINHEIRO; MORAIS, 2010; 
PRIMACK;  RODRIGUES, 2005;).

Este fracionamento é prejudicial para espécies consi-
deradas sensíveis como os peixes migradores, pois reduzem o 
acesso aos habitats que atendem às exigências das espécies, como 
os ambientes de desova e alimentação nos períodos de piracema, 
diminuindo assim, o número de indivíduos de uma mesma espécie 
ou até mesmo reduzindo o tamanho da população e aumentando 
a probabilidade de extinção local (HENNINGS; SOLL, 2010).

Para o cenário onde há destaque para a fragilidade an-
trópica (Figura 10), a fragilidade continuou sendo entre média 
e alta. A implantação das futuras PCHs elevarão o contingente 
populacional dos municípios envolvidos, considerando-se a con-
tratação de mão-de-obra de outras localidades. Essas alterações 
na dinâmica demográfica do município poderão gerar desor-
dens sociais, pois há grande possibilidade de desarmonias nos 
costumes da população imigrante em contato com a população 
local, originando comportamentos socialmente reprováveis pela 
comunidade residente (TEIXEIRA; SIMIONI, 2010).

Como a região das futuras PCHs se configura como 
de baixa densidade populacional, não havendo núcleos popu-
lacionais, serão afetadas as regiões circunvizinhas ao canteiro 
de obras. Dessa forma, poderá haver a saturação da estrutura 
urbana, com a concentração de trabalhadores da área de cons-
trução civil, crescendo a procura por bens, serviços e produtos 
locais. Setores como habitação, saúde, transporte, alimentação, 
lazer e segurança pública, sofrerão acréscimo de procura, ou 
seja, demandas que os municípios em geral têm dificuldades 
de atender de modo suficiente. Igualmente, poderá haver uma 
sobrecarga dos serviços de comunicação, energia elétrica e 
saneamento básico. 

Segundo Vecchia (2012) a implantação das PCHs acarreta 
a sobrecarga do sistema viário, aumento do fluxo de veículos, 
o que elevaria o tráfego da região. Acarreta também problemas 
como o acréscimo na geração de efluentes, de resíduos domés-
ticos e sanitários, modificando a característica local e afetando 
a qualidade de vida da população.

Quanto à alteração no uso e ocupação do solo, durante 
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Figura 10 - Fragilidade Antrópica na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul 3 

Figura 10 - Fragilidade Antrópica na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, Rio Grande do Sul
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a etapa de implantação das PCHs, a construção da infraestrutu-
ra básica de apoio e limpeza da área com escavações, serviços 
de terraplanagem e compactação, haverá a desestruturação da 
dinâmica do terreno. Igualmente, na fase de enchimento do 
reservatório com a submersão da área, em menor grau pelas 
instalações do conduto forçado, casa de força e canal adutor, 
ocorrerá alteração da paisagem com relação ao uso e ocupação do 
solo (SEMAD, 2011), pois esses locais atualmente direcionam-se 
para a atividade agropecuária, especialmente de pecuária de corte.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos do estudo de fragilidade 
ambiental para a implantação de Pequenas Centrais Hidroelétricas 
(PCHs) em cascata na Bacia do Rio Pardo e estabelecidos os 
critérios e ponderando-se pesos a fim de priorizar os diferentes 
meios, em todos os mapas finais de fragilidades para os meios 
físico, antrópico e biótico os resultados constatam que os locais 
escolhidos para a construção desses cinco empreendimentos 
possuem a classificação entre média e alta fragilidade.

A implantação das PCHs pode acarretar a extinção de 
espécies da fauna e flora locais, além de outros impactos no 
ambiente, como quebra de fluxo de energia e nutrientes para 
diversas espécies, remoção da vegetação, exposição do solo, o 
que pode favorecer processos erosivos e assoreamento dos rios. 
Além disso, os municípios e regiões escolhidos para a imple-
mentação desses empreendimentos possuem menor resiliência 
diante de modificações desse porte.

Através da análise desagregada para cada meio anali-
sado foram considerados dois critérios, resultando que as áreas 
em que se pretende implantar as PCHs são áreas de média e 
alta fragilidades. A análise integrada no nível de agregação de 
blocos dos meios físico, biótico e antrópico, corroborou e 
confirmou os resultados de que as áreas em que se pretende 
construir as PCHs apresentam média e alta fragilidade, como 
demonstraram os mapas desagregados, portanto, o uso desses 
ambientes deve ser estudado e planejado com cautela para que 
não se altere ou para que se consiga manter algumas funções e 
padrões ecossistêmicos, para assim não ocorrerem alterações 
irreversíveis nesse hábitat.

Apesar do Estudo de Impacto Ambiental apresentar o 
detalhamento socioambiental da área licenciada, a partir dessa 
pesquisa foi possível perceber, que o estudo da fragilidade 
ambiental de forma integrada pode ser uma ferramenta mais 
completa para subsidiar a definição de diretrizes para o licen-
ciamento ambiental, em especial para a situação de carência 
de dados espacialmente distribuídos que é comum na análise 
de bacias hidrográficas. Muitas vezes, dada a necessidade do 
processo de tomada de decisões, o grau de desenvolvimento 
da análise deve buscar uma solução ótima entre o nível de 
sofisticação do modelo e o número e qualidade dos dados das 
variáveis indicadoras, ou seja, o grau de redução de incertezas 
do modelo,  e o tempo disponível para a tomada de decisão. 
Estudos rápidos de fragilidades podem ser um primeiro passo 
para se evitar que decisões sejam tomadas sem uma visão inte-
grada da bacia hidrográfica.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos Programas de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental e Civil da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) e aos Grupos de Pesquisa em Gestão dos Recur-
sos Hídricos (GERHI – UFSM) e Laboratório Interdisciplinar 
em Ciências Ambientais (LICA – UNIPAMPA) pelo suporte 
na elaboração desse trabalho.

REFERÊNCIAS

ABREU JR, E. F.; KÖHLER, A. Mastofauna de médio e grande 
porte na RPPN da UNISC, RS, Brasil. Biota Neotropica., v. 9, n. 
4. p. 169-174, 2009.

ALVES, T. P.; FONTOURA, N. F. Statistical distribution 
models for migratory fish in Jacuí basin, South Brazil. Neotropical 
Ichthyology, v. 7, n. 4, p. 647-658, 2009.

ANA - Agência Nacional de Águas.. Regiões Hidrográficas 
Atlântico Sul. 2012. Disponível em: <http://www2.ana.gov.
br/Paginas/portais/bacias/AtlanticoSul.aspx>. Acesso em: 
10 maio 2014.

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia 
elétrica do Brasil. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, 
2002.

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Guia do 
empreendedor de pequenas centrais hidrelétricas. Agência Brasília: 
Nacional de Energia Elétrica, 2003.

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.  Resolução 
ANEEL N. 394, de 4 de dezembro de 1998. Brasília: Nacional de 
Energia Elétrica, 1998. Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.
br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_federal/
RESOLUCAO_ANEEL_394_1998.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2014.

BARBOSA, C. C.; CAMARA, G.; MEDEIROS, J.S.; CREPANI, 
E.; NOVO, E.; CORDEIRO, J. P. C.  Operadores Zonais 
em Álgebra de Mapas e Sua Aplicação a Zoneamento 
Ecológico-Econômico. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO, 9., Santos, 1998. Anais... [S.l.]: 
INPE, 1998. p. 487-500.

BECKER, F. G.; RAMOS, R. A.; MOURA, L. A. (Org.). 
Biodiversidade. Regiões da Lagoa do Casamento e Butiazais 
de Tapes. Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Brasília: 
Ministério do Meio Ambiente, MMA/SBF, 2006.

BORGES, P. A. L.; TOMÁS, W. M. Guia de rastros e outros vestígios 
de mamíferos do pantanal. Corumbá: Embrapa Pantanal, , 2004.

BRAGA, T. M.; FREITAS, A. P. G.; DUARTE, G. S.; CAREPA-
SOUSA, J. Índices de Sustentabilidade municipal: o desafio 
mensurar. Nova Economia, v. 14, n. 3, p. 11-33, set.-dez. 2004.



521

Cardoso et al.: Análise de Fragilidade Ambiental na Bacia do Rio Pardo - RS, frente à instalação de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)

BRASIL. Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa. Brasília: [s.n.], 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/
lei/l12651.htm>. Acesso em: 5  maio  2014.

BRASIL. Resolução CONAMA n. 001, de 23 de janeiro de 1986. 
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação 
de impacto ambiental. Brasília: MMA, 1986. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.
html>. Acesso em: 10  maio  2014.

BUFFON, S. A.; SCHEEREN, L. W.; SOUZA, L. F.; SILVEIRA, 
L.K.; BERNINI, S. M. Parecer Documento DAT-MA n. 1154/2008 
- Unidade De Assessoramento Ambiental Geoprocessamento 
– Bacias Hidrográficas. [Porto Alegre]: Ministério Público do 
Rio Grande do Sul. Divisão de Assessoramento Técnico, 2008.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO. 
Disponível em: <http://www.comitepardo.com.br/>. Acesso 
em: 13  maio 2014.

COREDE-VRP - Conselho Regional de Desenvolvimento do 
Vale do Rio Pardo.. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do 
Rio Pardo. Santa Cruz do Sul: Edunisc,1998.

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. Diagnóstico dos recursos hídricos 
da Bacia do Rio Pardo. Porto Alegre: SEMA – Departamento de 
Recursos Hídricos,. 2005.

ESRI. ArcGIS Manuals. Redlands: ESRI, 2008.

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
Henrique Luiz Roessler. Sistema de Licenciamento Ambiental. 
Porto Alegre: FEPAM, [2014?]. Disponível em <http://
www.fepam.rs.g ov.br/ l icenc iamento/area3/l i s ta1 .
asp?buscar=2&tipoBusca=cpfcnpj&cpfcnpj=13995513000121>. 
Acesso em: 10  maio  2014.

FEPAM. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 
Luis Roessler. Mapa de Classificação dos Solos do Estado do Rio Grande 
do Sul quanto à Resistência a Impactos Ambientais. Porto Alegre: 
FEPAM, 2011.  Relatório final de consultoria elaborado por 
Nestor Kämpf. Mapa em meio digital.

HENNINGS, L.; SOLL, J. Wildlife corridors and permeability: 
a literature review. [S.l.]: Metro Sustainability Center, 2010. 
Disponível em: <http://pcjv.org/docs/Urban%20Wildlife%20
Corridors%20Effectiveness.pdf>. Acesso em: 2 set. 2013.

HOMRICH, A. S.; CASAROTTO FILHO, N. Análise 
comparativa de investimentos no setor elétrico: implantações 
de pequenas centrais hidrelétricas x linhas de transmissão. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO- ENEGEP, 26. Fortaleza, 2006. Anais... Fortaleza: 
[s.n.], 2006.

IBGE. Projeto Levantamento e Classificação do Uso da Terra - Uso 
da Terra no Estado do Rio Grande do Sul. Relatório Técnico. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.
gov.br/documentos/recursos_naturais/manuais_tecnicos/
usoterra_rs.pdf>. Acesso em: 10  maio 2014.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Desenvolvimento Metodológico 
e Tecnológico para Avaliação Ambiental Integrada Aplicada ao Processo 
de Análise de Viabilidade de Hidrelétricas. FRAG-RIO. [Brasília]: 
MMA, 2011. Relatório Etapa 2. Convênio FINEP/UFSM/
UNIPAMPA. Processo n. 520204/2008-5. Junho de 2011.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Mapa das Áreas 
Prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios 
da biodiversidade brasileira. [Brasília]: MMA, 2006. Disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-
brasileira/%C3%A1reas-riorit%C3%A1rias/item/489>. Acesso 
em: 20  maio 2014.

NILTON, C. L. O impacto das pequenas centrais hidrelétricas - PCHs 
no meio ambiente. 2009. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Formas Alternativas de Energia) Universidade 
Federal de Lavras, Lavras, 2009.

PINHEIRO, L.; S.; MORAIS, J. O. Interferências de barramentos 
no regime hidrológico do estuário do rio Catú-Ceará-Nordeste 
do Brasil. Sociedade & Natureza, (Online). v. 22, n. 2, p. 237-250, 
ago. 2010.

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA/ Fundação 
João Pinheiro – FJP. Atlas Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. 2010. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.
org.br/2013/>. Acesso em: 5  maio 2014. 

PRIMACK, B. R.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. 
Londrina: Universidade Estadual de Londrina,. 2005.

RDR Consultores Associados Ltda. Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) PCH Arrieiros. Curitiba. 2010. Disponível 
em <http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/EIA_RIMA/
PCH_ARRIEIROS_RIMA.pdf> Acesso em 13 de junho de 2014.

REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; FANDIÑO-MARIÑO, H.; 
ROCHA, V. J. Mamíferos da Fazenda Monte Alegre, Paraná. Londrina: 
Eduel, 2005. 

REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. 
Mamíferos do Brasil. Londrina: Nélio R. Reis, 2006.

SCARPIN, J. E.; SLOMSKI, V. Estudo dos fatores condicionantes 
do índice de desenvolvimento humano nos municípios do 
estado do Paraná: instrumento de controladoria para a tomada 
de decisões na gestão governamental. Revista de Administração 
Pública, v. 41, n.5,  set./out. 2007.

SEMA. Consolidação do Conhecimento sobre os Recursos Hídricos da 



522

RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 507 - 522

Bacia do Rio Pardo e Elaboração do Programa de Ações da Sub-Bacia 
do Rio Pardinho - Contrato Nº 001/04 - DRH/SEMA. [S.l.]: 
SEMA, 2005.

SEMAD - Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – Superintência Regional de 
Regularização Ambiental da Zona da Mata – MG, 2011. Parecer 
Único. SUPRAM-ZM Nº 0438311/2011. [S.l.]: SEMAD, 2011. 
Disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/suprams-
regionais/supram-zona-da-mata>. Acesso em: 10  maio 2014.

SILVA, F. Mamíferos silvestres: Rio Grande do Sul. 2. ed. Porto 
Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul,  1994.

TEIXEIRA, J. R.; SIMIONI, C. A. Relatório de Impacto Ambiental 
PCH Arrieiros. Realização: Ambiente Integral Estudos e 
Projetos Ambientais, Curitiba, PR: [s.n.]. 2010 Disponível 
em: <http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/EIA_RIMA/
PCH_ARRIEIROS_RIMA.pdf>. Acesso em: 10  maio 2014.

TUCCI, C. E. M.; MENDES, C. A. Avaliação ambiental integrada 
de bacia hidrográfica. Brasília: MMA, 2006. 

VECCHIA, R. Impactos provocados por usinas hidrelétricas. [S.l.: s.n.], 
2012. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/
artigos/economia-e-financas/impactos-provocados-por-usinas-
hidreletricas/62812/>. Acesso em: 5  jun. 2014.

POCHMANN, C.; MINUSCULLI, E. V.; FERREIRA, E.; 
LAZZARI, J. W.; AROSI, N. A. R.; SCHWENDLER, S.; 
WESCHENFELDER, W. J. Avaliação dos passadores de fauna na 
RS-471, trecho Barros Cassal - Santa Cruz do Sul, Região de Vale do 
Sol/RS). Trabalho de Campo. Santa Cruz do Sul: Universidade de 
Santa Cruz do Sul, Departamento de Biologia e Farmácia, Curso 
de Pós-Graduação em Licenciamento Ambiental, Disciplina de 
Zoologia Ambiental, 2006.

XAVIER-DA-SILVA, J. Geoprocessamento para análise ambiental. 1. 
ed. Rio de Janeiro: D5 Produção Gráfica, 2001. v. 1..



Revista Brasileira de Recursos Hídricos 
Versão On-line ISSN 2318-0331
RBRH vol. 20 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2015 p. 523 - 532

Fernando Genz1 e Guilherme Camargo Lessa2

 1 Pesquisador do Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, Universidade Federal da Bahia, BA, Brasil

fgenz@pq.cnpq.br

2 Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, BA, Brasil

gclessa@gmail.com

Recebido: 29/06/14 - Revisado: 16/11/14 - Aceito: 05/12/14

ABSTRACT

Little is known about the hydrological impact of  the dams in Brazil, despite the rising energy demand and untapped potential. The Paraguaçu River’s dis-
charge has been greatly impacted since 1986 by a large dam built in the lower course of  the river. In the 26 years of  the history of  the dam, the minimum 
discharges have followed different operational guidelines: 1) there was no established discharge minimum between 1987 and 1996; 2) the discharge minimum 
was 11 m³s-1 between 1997 and 2004; and 3) hydropower generation began in 2005, when local wet season discharges were either 80 m³s-1 or 160 m³s-1, 
and dry-season pulses of  10 m³s-1, which were adopted as minimum stream flow. The mean annual dam discharge between 1987 and 2012 was 17.4% less 
than the incoming river flow. While rare events of  daily null flow exist in the historic records, hundreds of  occurrences of  daily null flow have been observed in 
the outgoing discharge since 1987. Other important hydrologic alterations (IHAs) have included: the one-day minimum, the 3-day minimum and the number 
of  low-discharge pulses. Ecochange analysis indicates an overall discharge loss (ecodeficit) in the system. The period of  dam operation has coincided with a 
noticeable drop in the natural river discharge, when the mean discharge was 32% lower than in the pre-dam period (1947-1986)

Keywords: Hydrological alterations. Dam. Low discharge. Semiarid basin

No Brasil pouco se conhece a respeito dos impactos hidrológicos decorrentes de barragens, apesar da demanda crescente de energia e do potencial ainda inexplo-
rado.  As vazões no Rio Paraguaçu no seu baixo curso foram muito impactadas desde 1986 devido a construção de uma grande barragem. Nos 26 anos de 
história da barragem, as vazões mínimas liberadas estiveram sob diferentes regras operacionais: 1) sem valor mínimo entre 1987 e 1996; 2) vazão mínima de 
11 m³s-1 entre 1997 e 2004; e 3) com o início da geração hidrelétrica em 2005, para o período úmido as vazões foram de 80 m³s-1 a 160 m³s-1 e no período 
seco pulsos de 10 m³s-1, estes adotados como vazão mínima ‘ambiental’. A vazão média liberada para jusante da barragem entre 1987 e 2012 foi 17,4% 
menor que a vazão afluente ao reservatório. Enquanto nos registros históricos eram raros os eventos de descarga nula, a partir de 1987 passaram a ocorrer 
centenas de dias com vazão nula a jusante da barragem. Outras alterações hidrológicas importantes incluem: a vazão mínima diária, vazão mínima de 3 
dias e o número de pulsos de vazões mínimas. A análise de ecomudanças indicou uma perda de vazão generalizada no sistema para jusante. O período de 
operação da barragem (1987 a 2012) coincidiu com uma notável diminuição na descarga natural do rio, quando a vazão média ficou 32% abaixo daquela 
do período pré-barragem (1947 a 1986). 

Palavras Chave: Alterações hidrológicas. Barragem. Vazões mínimas. Semiárido

Twenty-six years of  uneven changes in low flows due to different uses and operation 
of  a large dam in a semiarid river

Vinte e seis anos de mudanças desiguais nas vazões mínimas devido a diferentes usos e operação de uma 
grande barragem em um rio no Semiárido 

RESUMO
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INTRODUÇÃO

The impacts of  large dams on river hydrology and 
ecosystems have been reported extensively by scientists and 
professional groups such as the International Commission 
on Large Dams (ICOLD), the International Hydropower As-
sociation, The World Commission on Dams (WCD) and the 
International Energy Agency. Large dams are defined by ICOLD 
(2011) as a dam having a height not less than 15 meters above 
the foundation or, if  the height is between 5 and 15 meters, 
having a reservoir capacity of  more than 3x106 m³. Large river 
dams promote low-cost electricity, navigation, flood control and 
a bountiful water supply, which have had a profound impact 
on the implementation of  the present social framework and 
territorial occupation (COLLIER et al., 2000; REVENGA et al., 
2000). In many cases, dams change the biochemical cycle in the 
natural riverine/estuarine system, interrupting the downstream 
flow of  sediments and organic carbon (WCD, 2000).

From a hydrologic perspective, flood control and the 
production of  hydroelectricity generally entail a reduction of  
the maximum and mean annual discharges, an increase of  the 
daily mean and minimum discharges, and an alteration of  the 
annual flow regime in areas with a well-defined rainy season 
(BRANDT, 2000). If  an urban/agricultural water supply is 
required, not only the annual but also the daily mean discharge 
is reduced because water is diverted out of  the system.

In line with a global trend, Brazil has invested heavily 
in large dams throughout the twentieth century, when 823 
dams were built in accordance with the Brazilian Committee 
on Large Dams (2000). However, the evaluation of  their hy-
drological impact has been limited, with the majority of  the 
investigations focusing on alterations of  the hydrologic regime 
that have occurred post damming in the rivers São Francisco 
(LUZ; GENZ, 2010; GENZ; LUZ, 2012), Tucuruí (MANYA-
RI, 2007),Manso (Souza, 2009) and Paraná (STEVAUX et al., 
2009; ROCHA, 2010). The results indicate a significant increase 
of  the minimum daily and monthly discharges, in addition to 
a rise in the rates of  hydrogram ascension and recession. Two 
exceptions to this trend are the studies by Groppo et al. (2009) 
and Lima et al. (2010), who examined the impact of  dams used 
for irrigation and urban supply and reported a reduction of  the 
maximum and minimum discharges. Souza (2009) innovated by 
analyzing the hydrological alterations and different proposals 
for environmental flows before building of  the Belo Monte 
dam on the Xingu River.

The evaluation of  hydrological impacts caused by dams 
and other manmade interferences on a river course has been 
aided extensively by the application of  the IHA method (RICH-
TER et al., 1996). The IHA method utilizes five main groups 
of  analyses, each group aiming at distinct hydrological aspects 
relative to aquatic ecosystems. Examples of  IHA applications, 
in addition to the aforementioned Brazilian studies, are those 
of  Richter et al. (1997) in the Roanoke River (USA), Maingi 
and Marsh (2002) in the Tana River (Kenya), Kiesling (2003) in 
the Trinity River (USA), Olden and Poff  (2003) and Magilligan 
and Nislow (2005) at many different sites on several USA rivers, 
Lian et al. (2011) in the Illinois River and Mobley et al. (2012) 

in the Rivanna River (USA).
Hydrological impact is a very important issue to the 

Latin American countries because there is a rising energy demand 
and untapped potential (FINE; JENKINS, 2012).

This study will address the impact of  the Pedra do Ca-
valo Dam (PCD) on the hydrological regime of  the Paraguaçu 
River, in northeast Brazil. The dam was built between 1982 
and 1985 to produce hydroelectricity, provide flood protection 
to downstream towns and supply water to neighboring urban 
centers (population ~3.5 million). Hydroelectricity production 
was initiated, however, only in 2005. Despite its large size, the 
Pedra do Cavalo dam was not included in the worldwide asses-
sment of  dam-based impacts on fluvial systems of  Nillson et 
al. (2005) due to the relatively small mean annual flow (<350 
m³s-1) of  the river, which, is one of  the characteristic of  a large 
semi-arid watershed.

This study aims to investigate the connection between 
the hydrological changes and modes of  the dam’s operation 
within its 26 years of  existence and to provide background in-
formation to aid in the assessment of  downstream hydrological 
and ecological alterations.

STUDY AREA AND DATA SET 

The PCD catchment area encompasses a semi-humid 
climate belt in its very lower course and in the upper catchment, 
and a semi-arid climate with no excess of  precipitation in its 
middle course (Figure 1). Precipitation in the semi-humid zones 
is out of  phase, taking place between November and January 
in the upper river course when major river floods occur and 
between April and July (dry season in the upper catchment) in 
the lower catchment.

The PCD is 142 m high and stores 4.63x109 m³ drai-
ned from a 53,866 km² catchment area (AMORIM, 2006) with 
a daily mean discharge of  93 m³s-1 (1946 to 2003) (GENZ, 
2006). The flow regime of  the river is torrential, and a typical 
flood hydrogram is 7 days long. The ascending phase of  the 
hydrogram may vary from a few cubic meters per second to 
hundreds or even thousands of  cubic meters per second in 1 
to 2 days (4000 m³s-1 for 20-year return period). 

The dam operation is based on the river discharge, the 
level of  the reservoir, and the measured and forecast rainfall. 
The discharge operates only through floodgates, as there is no 
releasing mechanism at the base of  the dam (106 m). Between 
1987 and 2004, two basic operational modes were adopted, 
one for the dry season and another for the flood season. In the 
dry season, the dam mean daily discharge would be 5 m³s-1 if  
the river discharge were smaller than 10 m³s-1; otherwise, the 
outgoing discharge would be 12.5 m³s-1. The ‘mean daily’ value 
was obtained by alternating between 50 m³s-1 and 60 m³s-1 for 
2 to 5 hours. Only in 1997, when environmental licensing was 
implemented, were the formal dry season operation guidelines 
finally implemented, but with a discharge minimum set at 11 m³s-1.

Dam operation during the flood season was aimed at 
maintaining the reservoir level below the 120 m mark to prevent 
floods with a recurrence time of  30 years (~ 4510 m³s-1). Under 
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these circumstances, released discharges would be no higher than 
2000 m³s-1  to avoid flooding downstream towns. A discharge 
of  1500 m³s-1  was usually released in December to lower the 
reservoir level to 120 m.

Operational guidelines were modified after the hydro-
electric power plant (165.3 MW) went into operation in 2005. 
The plant is composed of  2 turbines of  82.6 MW each, under 
a maximum discharge of  80 m³s-1, and is capable of  yielding 
700.000 MWh/year. The reservoir level must stay between the 
108 m mark and the 120 m mark, but the 114.5 m mark was set as 
a reference for year-round energy production. During the flood 
season, the outgoing discharge is either 80 m³s-1 or 160 m³s-1 
through the turbines, whereas any excess is released through 
the gates. In the dry season, discharge pulses are liberated by 
one turbine to obtain a mean daily discharge of  10 m³s-1, which 
is considered the minimum stream flow. Evaporation losses in 
the reservoir have been estimated as 2.7 m³s-1, or 3.5% of  the 
mean annual discharge. The average water draft for human con-
sumption was 10.7 m³s-1 between 1987 and 2003 (GENZ, 2006).

Hydrologic data 

An extensive network of  stream gauging stations exists in 
the Paraguaçu River catchment area, with the majority belonging 
to the National Water Agency (ANA). Two stations are central to 
the analysis of  the discharge into the reservoir, namely, Argoim 
(#51350000) and Ponte Rio Branco (#51460000) (Table 1). 
These stations monitor the Paraguaçu (that accounts for 90% 
of  the total flow) and Jacuípe Rivers immediately before they 
debouch into the PCD reservoir (Figure 1). River discharge is 
also monitored indirectly through the reservoir water level by 
the State Water Agency. The incoming discharge to the PCD 
reservoir is calculated by the sum of  the Argoim and Ponte Rio 

Branco station discharges.

Table 1 - General information on the stream gauging stations

METHODS 

Interannual variability

The analysis of  interannual variability utilized techni-
ques applied by climatic studies (e.g.PEKÁROVÁ et al., 2003), 
where the time series is normalized to define the anomalies. 
The anomaly (An) is given by 

where Q = annual mean discharge, Qm = average discharge, 
and σ= standard deviation. 

Determining hydrologic changes

The Indicators of  Hydrologic Alterations (IHA)
The IHA (RICHTER et al. 1996) is a suite of  statistics 

developed by the US Nature Conservancy to assess the degree 
of  hydrological alteration induced by human intervention in 
a fluvial system. The IHA addresses five key components of  
variability (magnitude, frequency, duration, timing and rate of  
change) that are central to sustaining biodiversity and ecosystem 
integrity (THARME, 2003). 

 

Figure 1 - Location of  the dam, its catchment area and  streamflow gauging stations (1–Argoim; 2–Ponte Rio Branco)

𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝑄𝑄 − 𝑄𝑄𝑄𝑄) 𝜎𝜎⁄  

N. Code Station Name River Area 
(km2) 

1 51350000 Argoim Paraguaçu 37,345 
2 51460000 Ponte Rio Branco Jacuípe 10,560 
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Of  the 33 parameters, 17 are directed to the analysis of  
magnitude, duration, timing and frequency of  extreme events 
due to the strong influence of  these events on the ecosystem 
and geomorphology. The remaining parameters measure the 
central trend, both in terms of  magnitude and rate of  change. 
The IHA also highlights changes in the temporal distribution of  
discharges in addition to changes in the form of  the hydrogram. 
The IHA results are used in the Range of  Variability Approach 
(RVA) (RICHTER et al., 1997), a method designed to establish 
a range of  variation in each of  the 33 parameters. Here, we will 
base the RVA on the mean and one standard deviation (parame-
tric statistics) to apply the DHRAM method (described below).

To evaluate changes, the IHA method takes into con-
sideration a time series before and after the beginning of  dam 
operation. In this paper, however, we will use the incoming 
river discharge and the outgoing dam discharge between the 
hydrologic years (Oct-Sep) of  1987 and 2012. This selection is 
justified because of  the relatively short term of  dam operation 
and the length of  climate cycles (up to 30 years) that, at this point, 
would introduce strong biases to the analyses. An assessment of  
the hydrological regime in the lower reach of  the São Francisco 
River after the implementation of  hydropower plants (GENZ; 
LUZ, 2012) showed that dam operation has been responsible 
for 59% of  hydrological changes, while the climate (under the 
driest conditions) has contributed to 41% of  the total changes.

Total seasonal ecochange
Another approach to evaluate the overall hydrologic 

alteration was proposed by Gao et al. (2009) and is called total 
seasonal ecochange, the sum of  all the seasonal ecodeficits 
and ecosurpluses within a year. The terms ecosurpluses and 
ecodeficits were originally introduced by Vogel et al. (2007) as 
non-dimensional metrics derived from the flow duration curve 
(FDC) of  the regulated and unregulated river flow. The area 
falling between these curves (when plotted together) is related 
to the ecodeficit (when the regulated FDC is located below the 
unregulated FDC) or ecosurplus (when the regulated FDC is 
located above the unregulated FDC).Two main seasons have been 
defined for the Paraguaçu River discharge based on precipitation 
in the upper catchment: a wet season between November and 
March and a dry season between April and October. Ecosur-
pluses and ecodeficits were computed for the three different 
periods of  dam operational rules.

DHRAM Method
Black et al. (2005) developed a method for assessing 

the degree of  human alteration of  river flow regimes relative to 
near-natural or reference conditions. The Dundee Hydrological 
Regime Alteration Method (DHRAM) utilizes the Indicators of  
Hydrologic Alteration, with parametric statistics, to classify the 
risk of  damage to instream ecology using a five-class scheme 
compatible with the requirements of  the EC Water Framework 
Directive. DHRAM uses daily mean flow time-series data, re-
presenting unimpacted and impacted situations for the site of  
interest in relation to any type of  anthropogenic hydrological 
impact, such as impoundments, abstractions or increased flows. 

DHRAM yields a score (from 0 to 30) based on the 

overall percentage of  change in the IHA parameters. The hi-
gher the score, the greater the flow regime alteration and the 
higher the risk of  damage to the ecosystem. The score enables 
determination of  the DHRAM class, which ranges from Class 
1 (unimpacted condition) to Class 5 (severely impacted condi-
tion) (Table 2). The point ranges are defined by the hydrological 
change thresholds used for allocation of  impact points (see 
Black et al. 2005).

Table 2 - Definition of  DHRAM classes (Black et al., 2005)

Complementary questions:
1. The classification is dropped (down the table) by 

one if  anthropogenic sub-daily flow fluctuations exceed 25% 
of  the 95% exceedance flow, and/or

2. It is provisionally dropped by one class if  flow 
cessation occurs as a result of  the anthropogenic process(es).

* Class 5 is the lowest classification that can be allocated.

RESULTS

Interannual variation

The Paraguaçu River discharges have undergone large 
interannual variation. The mean discharge at Argoim, which 
represents the bulk of  the river discharge, was 80 m³s-1 between 
1947 and 2012, with a standard deviation of  49 m³s-1 (Figure 
2). Coincident with the beginning of  the PCD operation, there 
was a noticeable drop in the river discharge. The annual mean 
discharge between 1947 and 1986 was 91.7 m³s-1, 47% higher 
than the annual mean of  62.6 m³s-1 between 1987 and 2012. 
River discharge anomalies have been the highest negative in the 
record, with strongly negative and weakly positive anomalies 

Point Classification 
Class Points range Description 

1 0 Unimpacted condition 
2 1–4 Low risk of impact 
3 5–10 Moderate risk of impact 
4 11–20 High risk of impact 

5* 21–30 Severely impacted condition 
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Figure 2 - Interannual variation of  the mean annual river discharge 
anomaly (Argoim station) 
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prevailing since the dam was built.
Within the time of  the PCD operation, 3 sub-periods 

must be addressed to account for different operational guide-
lines: i) between 1987 and 1996, when the lowest annual mean 
discharge was recorded (61.6 m³s-1); ii) between 1997 and 2004 
(71.8 m³s-1); and iii) between 2005 and 2012 (54.5 m³s-1) (Figure 
2 and Table 3).

Table 3 - Annual mean discharges for the Paraguaçu River at 
Argoim station for different operational periods

Dam impact on hydrology

Hydrologic changes associated with the PCD are initially 
determined on the basis of  the incoming and outgoing annual 
mean discharges. The annual mean river discharge between 1987 
and 2012 was 69.5 m³s-1(the sum of  Argoin and Ponte do Rio 
Branco annual mean river discharges), whereas the outgoing 
discharge was 57.6 m³s-1, which represents a reduction of  12.1 
m³s-1 or 17.4%. Changes of  the maximum and minimum annual 
mean discharges were reversed, with the maximum rising from 
203 m³s-1 (1992) to 222 m³s-1 (1990) and the minimum falling 
from 17.5 m³s-1 (1998) to 9.9 m³s-1 (1987). 

The IHA results highlight the effects associated with 
the operational guidelines on the minimum discharges. The three 
most important hydrologic alterations were i) the number of  
days with zero discharge; ii) annual minimum discharges that 
include the one-day minimum and the 3-day minimum; and iii) 
the number of  low-flow pulses. 

Days with zero discharge
The number of  days with null discharge for the in-

coming flow was zero for all years, with the exception of  the 
1998 El Niño event. However, hundreds of  occurrences of  
null discharge were observed in the outgoing discharge. Most 
of  the occurrences of  null outgoing daily discharge took place 

between 1987 and 1996. From that point forward, null discharges 
diminished gradually until the power plant became operative in 
2005 (Figure 3).

Annual minimum discharges
The annual minimum discharges underwent radical 

changes (Figure 4). The incoming annual minimum discharges 
for 1, 3 and 7 days had a mean value around 4.5m³s-1. The out-
going 1-day minimum discharge was always zero, and even the 
outgoing 3- and 7-day minimum discharges had instances with 
null discharge. In the case of  the 30-day minimum, there were 2 

Table 1  
 

N. Code StationName River Area 
(km2) 

1 51350000 Argoim Paraguaçu 37,345 
2 51460000 Ponte Rio Branco Jacuípe 10,560 

 
Table 2 -  

 
Point Classification 
Class Points range Description 

1 0 Unimpactedcondition 
2 1–4 Lowriskofimpact 
3 5–10 Moderateriskofimpact 
4 11–20 High riskofimpact 

5* 21–30 Severelyimpactedcondition 
 
 

 
Table 3  
 

 Before 
PCD 

After 
PCD 

   

 
Period 

1947–
1986 

1987–
2012 

1987–
1996 

1997–
2004 

2005–
2012 

Qm(m³s-1) 91.7 62.6 61.6 71.8 54.5 

 
 
 

Table 4- 
 

IHA Score Meanchanges 
Impact 
points 

TOTAL 

Group Mean CV Mean CV  
1. 
MonthlyDischarges 24.6% 47% 1 1 2 

2. Magnitude 
andduration 1730% 45% 3 0 3 

3. Timing of 
annual extreme 
discharge 

11% 25% 1 0 1 

4. Frequency and 
duration of 
high/low flow 
pulses 

140% 53% 3 1 4 

5.Rate/frequency 
of hydrographic 
change 

75% 116.5% 1 3 4 

 Total points   14 
 Interim classification  4 
 Flow cessation   1 

 
Significant sub-daily 
oscillation  1 

 Final classification  5 
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Figure 3 - Number of  days between 1987 and 2012 with null  discharge 
incoming and outgoing of  the PCD
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Figure 4 - Incoming and outgoing annual minimum  discharge 
between 1987 and 2012: a) 1-day, b) 3-day, c) 7-day, d) 30-day
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consecutive years (1993 and 1994) with outgoing null discharges. 
The almost total lack of  synchronism between the incoming 
and outgoing discharges throughout the years is worth noting. 

Low-flow pulses
The number of  low-flow pulses (< 11 m³s-1) recorded 

upstream from the dam had a mean value of  4.7, whereas the 
low-flow pulses were equal to 46.6, 13.3 and 14.4 during the 
periods 1987-1996, 1997-2004 and 2005-2012, respectively 
(Figure 5). In relation to low flow pulse duration, while there 
was an annual variation upstream with a mean value of  20 days 
(but up to 57 days annually), the pulse duration downstream was 
significantly reduced, except for the year 2012. 

Figure 5 - Pulses of  low discharge incoming and outgoing of  the 
dam between 1987 and 2012: a) number of  pulses; b) duration

Flow duration curve (FDC)
The FDCs of  the incoming and outgoing discharges 

show differences in all discharge spectra. Figures 6a and 6b 
show that between 1987 and 2004, there was a reduction of  the 
outgoing discharge in all (1987-1996) or most (1997-2004) of  the 
flow duration classes. Floodgate closure between 1987 and 1996 
also caused null discharges to increase from almost 0% in the 
incoming discharge to 30% in the outgoing discharge. Changes 
in the operational guidelines in 1997 supposedly eradicated null 
discharges, but the flood gates were known to be opened for 
only 4 to 5 hours daily, when the released discharge was between 
50 m³s-1 e 60 m³s-1. The maintenance of  a constant flow (16.5 
m³s-1 to 11 m³s-1) between the 25th and 75th percentiles, the 
minimum stream flow, is also notable. 

Figure 6c clearly shows the changes in the outgoing 
discharge after the power plant went into operation. The step-like 

fashion of  the outgoing-discharge curve is ascribed to the three 
modes of  operation of  the power plant. The smallest discharge 
value (~11 m³s-1) is associated with the discharge minimum 
(>40% of  the time), with 1 turbine operating a few hours per 
day (peak demand). The second operational stage (20% of  the 
time) is associated with the operation of  one turbine (discharges 
between 40 m³s-1 and 78 m³s-1). The highest discharge values 
occur with the operation of  two turbines, with a maximum of  
156 m³s-1 (5% of  the time) or greater (3% of  the time) when 
aided by the floodgates. 

Figure 6 - Flow duration curves - incoming flow (River  discharge) 
and outgoing flow (Dam discharge) of  the Pedra do Cavalo Dam 

during: a) 1987 – 1996; b) 1997 – 2004; c) 2005 - 2012

The ecochange analysis indicates an overall discharge 
loss (ecodeficit) in the system (Figure 7a). Although ecosurpluses 
exist in the dry and wet seasons, they are significantly smaller than 
the ecodeficits (Figure 7b). The minimization of  null discharges 
between 1997 and 2004 resulted in larger deficits in FDC ranging 
from 15% to 70% (Figure 6). These deficits practically doubled 
the annual and dry season ecochange, whereas the wet season 
deficit was slightly reduced. With the beginning of  hydropower 
generation, the annual and dry season ecochange was reduced to 
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approximately 30 m³s-1. Once again, the wet season ecochange 
moved in the opposite direction, equaling the annual change.

Seasonal Curve
The distribution of  month-mean values shows that 

important changes occurred after the annual flood period 
(December to February) (Figure 8). There was a generalized 
reduction of  the mean flow. These changes are more clearly 
observed in a detailed observation of  the month of  June (figure 
9), when the dam retains most of  the river discharge. Between 

Oct/1986 and Sep/2004, small mean discharges occurred most 
of  the time, but after the power plant went into operation, there 
were cases when the outgoing discharges were in fact higher 
than the incoming discharges.

Figure 9 - Monthly mean incoming and outgoing discharges for 
the month of  June

Other impacts
Two parameters associated with the hydrogram shape 

showed noteworthy results: the rates of  ascension and reces-
sion of  the hydrogram (Figure 10a and 10b) and the number 
of  reversions (Figure 10c). From 1997 to 2004, the ascension 
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Figure 10 - Hydrogram shape parameters for the incoming  
and  outgoing flow between 1987 and 2012: a) ascension rate, b) 

recession rate, and c) number of  reversions

Figure 8 - Changes in the seasonal distribution of  the monthly 
mean incoming and outgoing values (vertical bars indicate the 

RVA limits)

Figure 7 - Progression of  the ecodeficits, ecosurplus and 
ecochanges in the 3 different periods of  dam operation, both 
annually and for the wet (Nov-Feb) and dry (Mar-Oct) seasons
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(recession) rates of  the hydrogram were altered, with higher 
(smaller) values associated with the outgoing flow. After 2005, 
with the power plant operation, the ascension and recession 
rates became smaller in the outgoing flow (±7.5 m³s-1/day) 
(Figure 10), indicating that the frequency or volume discharged 
through the floodgates was diminished due to the hydroelectri-
city demand.Nevertheless, the average recession rate increased 
from - 11m³s-1/day to - 28m³s-1/day.

The difference between the number of  reversions of  
the hydrogram in the incoming and outgoing flow was also 
striking, with much less reversion occurring in the incoming 
flow (Figure 10c). The number of  reversions upstream oscilla-
ted between 51 and 100 per hydrological year (mean of  77), 
whereas downstream, the reversions varied between 30 and 269 
per year, with a mean of  128. Once again, the largest number 
of  reversions took place between 1987 and 1996. 

DHRAM Method
The lower Paraguaçu River course is classified as a highly 

impacted river in accordance with the DHRAM method, which 
is based on changes of  the mean and standard deviation of  
IHA groups (Table 4). Due to the existence of  null discharges 
resulting from floodgate closure and hourly discharge oscilla-
tions, this classification of  a severely impacted river is justified.

Table 4 - Changes of  mean and CV values of  IHA groups

DISCUSSION

The hydrologic changes identified by the flow duration 
curve and ascribed to the PCD do not follow the traditional 
model of  flow regulation described by Magilligan and Nislow 
(2005), where the magnitude of  the minimum discharges is in-
creased. The dam shrank the downstream flow in all classes of  
flow duration due to the low frequency of  floodgate operation, 
especially between 1987 and 1996, when a large number of  null 

discharge events occurred. During 1997 to 2004, despite the 
similarities between the duration of  the incoming and outgoing 
discharge frequencies higher than 70%, the flows with frequen-
cies from 25% to 70% remained restricted between 16.5 m³s-1 
and 11 m³s-1. This flow was still lower than the incoming flow. 
Only after 2005 did the minimum outgoing discharges become 
larger than the incoming discharges. 

The introduction of  higher discharges with power gene-
ration (2005-2012) altered the monotony of  the FDC from the 
previous period (1997-2004) (Figure 6) and reduced the ecochange 
(Figure 7). However, power generation brought about other 
types of  impacts, such as changes in the hydrogram ascension 
and recession rates, an increasing number of  reversions (Figure 
10) and, in this case, the release of  discharges far superior to 
the discharges occurring naturally in the winter time (Figure 9). 

Also at odds with the expected response of  a regulated 
river flow was the reduction of  the monthly mean discharges 
throughout the low-flow season, i.e., when annual floods are 
less frequent (between 50% and 76% from March to July). This 
reduction was caused by the management strategy adopted 
by the Water Agency, which aimed at maintaining the highest 
possible water level. Higher than necessary water levels forced 
voluminous discharges prior to the wet season to prevent floo-
ding downstream. As a consequence, the rates of  ascension and 
recession of  the hydrogram downstream were altered, as well 
as the timing of  the hydrogram. These variables showed the 
highest impact in the IHA score. 

This strategy was employed until 2005, when hydroe-
lectricity generation commenced. Under this new scenario, low 
outgoing flow discharges became higher, in agreement with the 
expected response of  a river regulated by hydroelectricity pro-
jects, as reported by Meyer et al. (2003) in the Savannah River 
(North Carolina, USA) and by Magilligan and Nislow (2005) 
for several other rivers in the United States. 

The lack of  a water releasing mechanism through the 
base of  the dam has imposed an operation strategy that has 
generated flow pulses and a large number of  reversions. Simi-
larly to what occurred in the Roanoke River (USA) (Richter et 
al 1996), low flow pulses were reduced in duration but increased 
in frequency.

The use of  upstream and downstream gauged dis-
charges, rather than a comparison with a previous time period 
when the river was not regulated, was justified because of  the 
difficulty of  identifying a similar length of  time with a climatic 
condition when the dam was in operation. Historic discharge 
data from the Paraguaçu River (GENZ, 2006) show the exis-
tence of  decadal cycles with amplitudes larger than 30 m³s-1. 
Similar phenomena have also been reported for other rivers in 
South America, including those in NE Brazil (ROBERTSON; 
MECHOSO, 1998; GENZ; TANAJURA, 2012). Therefore, 
caution must be taken in matching the regulated river discharge 
series with an unregulated series (similar positions within long 
term cycles); otherwise, impact indexes such as IHAs cannot 
be validated. The damming of  the Paraguaçu River coincided 
with a drier period, which augmented the negative impacts of  
the dam. The mean annual river discharge during the period of  
dam operation was 47% lower than the pre-damming period 

IHA Score Meanchanges Impact points TOTAL 
Group Mean CV Mean CV  

1. Monthly 
Discharges 24.6% 47% 1 1 2 

2. Magnitude and 
duration 1730% 45% 3 0 3 

3. Timing of 
annual extreme 
discharge 

11% 25% 1 0 1 

4. Frequency and 
duration of 
high/low flow 
pulses 

140% 53% 3 1 4 

5.Rate/frequency 
of hydrographic 
change 

75% 116.5% 1 3 4 

 Total points   14 
 Interim classification  4 
 Flow cessation   1 

 
Significant sub-daily 
oscillation  1 

 Final classification  5 
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(1947 to 1986). Only in 7 out of  the 26 years of  the history of  
the dam has the annual Paraguaçu River discharge been higher 
than the long term average flow. Although natural changes in 
precipitation were the main driver for lower river discharges, 
the construction of  two dams in the upper river course (109 
million m3 in 1999; 111 million m3 in 2007) also affected the 
river flow incoming to the PCD reservoir.

The lower Paraguaçu River course is an important estu-
arine section of  Todos os Santos Bay, and changes in the river 
flow have strong impacts on its circulation and thermohaline 
characteristics. Such impacts have had ecological consequences 
that are not yet well understood. The salinity field in the estuary 
has been modeled, taking the actual dam operation mode (hy-
droelectric power generation) into account (GENZ et al., 2008). 
To preserve the salinity structure (and ecological zonation) that 
has been established since the inauguration of  the dam, the 
maximum turbine discharges should not be more than 66 m³s-1.

CONCLUSIONS

The three different operational guidelines adopted for 
the PCD had a strong impact on the more frequent and minimum 
discharges released by the dam. Daily-average null discharges 
through the gates were common in the first 10 years of  dam 
operation. The adoption of  a minimum daily-average discharge 
after 1997 greatly reduced the frequency of  null discharges but 
dramatically reduced seasonal variations. Hydropower generation 
after 2005 once again altered the characteristics of  the smallest 
discharges, initiating the release of  relatively high flow rates at 
times of  the year with low natural discharges. The hydrological 
impacts calculated using the DHRAM method were classified as 
severe, and the ecochanges have been characterized by deficits 
throughout the life history of  the dam.

The Paraguaçu River discharges have undergone large 
interannual variation, and the alternative use of  the incoming 
river discharge and the outgoing dam discharge in the IHA 
method avoided climate cycle effects on the results of  hydro-
logical change. These cycles can cause discharge oscillations 
with amplitudes >30 m³s-1, or up to 40% of  the annual mean 
discharge. The negative effects of  the dam on the lower river 
course were enhanced by a relative drought condition that has 
prevailed since the dam was built.

Although the dam was primarily built to control floo-
ding of  downstream towns, the adopted operational guidelines 
suggest that maintaining high water levels in the reservoir to 
guarantee urban water supply has been a priority. There has been 
little concern for the environmental demands downstream of  
the dam, where the freshwater flow controls the extent of  salt 
intrusion. The initiation of  hydropower generation and the release 
of  discharges higher than river discharges towards the reservoir 
might be causing important changes to the estuarine dynamics.

Once models that simulate reservoirs with daily resolu-
tion are in common use, performing an evaluation of  hydrological 
changes in the project phase is highly recommended. Such an 
assessment would indicate whether there is a need to revise 
reservoir dimensions and create plans to prevent, minimize or 

compensate for the potential impacts of  new dams.
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RESUMO

Este texto descreve as etapas para a utilização da estrutura originalmente proposta por Todini e Pilati (1998), no chamado método gradiente (MG). Este 
método é utilizado paraanálise em regime permanente em instalações com condutos forçados, formulando um modelo dinâmico inercial rígido (MDIR), para 
a avaliação dosescoamentos transitórios lentos. Para tanto, as bases teóricas para esta nova modelação, justificadas através do equacionamento geral do escoa-
mento fluido em condutos forçados, são apresentadas. Os resultados obtidos pelo MDIR são comparados com os resultados obtidos pelo programa EPANET 
(Agência Nacional de Proteção Ambiental Norte Americana) que utiliza o método gradiente, com o intuito de demonstrar o efeito da inércia. As discussões 
sobre a importância de incorporar o efeito de inércia são apresentados por meio de estudos de caso. Os resultados demonstram as vantagens do modelo proposto 
na formulação não inercial na análise de manobras lentas. Desde que a estrutura global do MG seja preservada, o novo método pode ser facilmente imple-
mentado em modelos baseados neste método. Na sua forma original, a convergência numérica é devido ao processo de minimização de resíduos: no MDIR, 
a convergência evolui com o tempo (convergência no tempo) em que o fenómeno é descrito fisicamente de uma condição inicial para qualquer outra condição.

Palavras Chave:  Método gradiente. Transitórios lentos. Modelo dinâmico inercial rígido

This text describes the stages for the use of  the structure originally proposed by Todini and Pilati (1998), in the so-called gradient method (GM). The method 
is used for analysis in a steady state regime in facilities with penstocks fomulating an inertial rigid dynamic model (MDIR-modelo dinâmico inercial rígido), to 
evaluate the slow transient flows. For this purpose the theoretical bases for this new modeling, justified by the general examination of  liquid flow in penstocks 
are presented.  The results obtained using MDIR are compared to the results obtained by the EPANET program (U S Environmental Protection Agency, 
which uses the gradient method to demonstrate the effect of  inertia. The discussions about the importance of  incorporating the effect of  inertia are shown in 
case studies. The results demonstrate the advantages of  the model proposed for the non-inertial formulation in the analysis of  slow maneuvers. As long as 
the global structure of  the GM is preserved, the new method can easily be implemented in models based on this method. In its original form the numerical 
convergence is due to the process of  minimizing wastes in the MDIR, convergence evolves over the  time (convergence in time) in which the phenomenon is 
described physically from an initial condition to any other condition.  .

Keywords:  Gradient method. Slow transients. Inertia rigid dynamic model 

Modelo Dinâmico Inercial Rígido para 
Escoamento Transitório Lento em Sistemas de Abastecimento de Água.

Inertial Rigid Dynamic Model for Slow Transient Flow in Water Supply Systems 

NOTA TÉCNICA

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

Na operação real de qualquer sistema de abastecimento 
de água é inerente a variação com o tempo das variáveis hidráu-
licas. Assim, em modelagem, torna-se necessário conhecer o 
comportamento da instalação devido à ocorrência do regime 
transiente, gerado por manobras operacionais (abrir/fechar 
válvula, ligar/desligar bomba, etc.). Deve-se deixar claro que 
essas manobras podem ser normais ou acidentais, sendo que para 
qualquer uma delas o sistema deve responder adequadamente. 

A análise do escoamento em condutos forçados, em 
sistemas hidráulicos, é usualmente considerada unidimensional, 
segundo o eixo dos condutos, seguindo diferentes hipóteses 
simplificadoras, que permitem a concepção de distintos mo-
delos. Estes modelos são classificados, como observa Cabrera, 
Garcia-Serra e Iglesias (1994), em modelos dinâmicos e estáticos, 
segundo a variação ou não do escoamento no tempo. Os mo-
delos dinâmicos se subdividem em modelos dinâmicos inerciais 
e não inerciais, caso levem ou não a inércia como elemento na 
variação temporal. Os modelos dinâmicos inerciais podem, por 
sua vez, considerar ou não efeitos de deformação do fluido e 
do conduto, como decorrência, o que leva a classificá-los em 
elásticos ou não elásticos (rígidos).

Como observação, baseada no parágrafo introdutório, 
para uma análise correta de comportamentos dinâmicos, o em-
prego do modelo dinâmico inercial elástico torna-se necessário. 
Entretanto, para sistemas muito complexos, esta abordagem 
pode ser bastante dispendiosa, uma vez que demanda muito 
tempo de processamento. Como simplificação (na maioria dos 
casos) um modelo dinâmico não inercial é aplicado.

Nesta linha, Rossman (1993), desenvolveu um modelo 
computacional, denominado EPANET, que se consagrou como 
ferramenta para a análise de redes de distribuição de água em 
regime permanente e em período extensivo. O programa empre-
ga a solução do método gradiente nas simulações dos sistemas 
hidráulicos. Além da simulação hidráulica o modelo também 
incorpora a possibilidade de simulações para avaliar a qualida-
de da água, pela distribuição, no sistema, de um determinado 
componente (ex.: cloro), em período extensivo e com base num 
modelo dinâmico não inercial.

Iglesias (2004) chama a atenção para o fato que a analise 
em período extensivo, usando uma modelação estática, pode 
conduzir a erros de resultados pelo fato devido à negligência 
do efeito da inércia. Ele apresenta uma técnica para estabelecer 
qual modelo é mais adequado, para a simulação de um sistema 
hidráulico, definindo uma fronteira que separa a simulação em 
período extensivo com o modelo inercial rígido. Essa fronteira 
é determinada pela aplicação dos dois modelos num mesmo 
sistema hidráulico, onde se observa os erros gerados pela apli-
cação da simulação em período extensivo ao invés do modelo 
inercial rígido. Admite-se que a simulação em período extensivo 
é valida quando os erros relativos forem inferiores a 5% dos 
resultados obtidos pela aplicação do modelo inercial rígido. Nas 
simulações são realizadas várias condições: variação de demanda 
ao longo do tempo, variação do expoente da curva de demanda, 
manobras em válvulas e bombas, etc.

Islam e Chaudhry (1998) fizeram uma análise da dis-

tribuição espacial e temporal de componentes, todavia empre-
gando uma modelação dinâmica inercial rígida. Comparando 
os resultados com os obtidos pelo EPANET concluíram que 
o efeito da inércia era relevante no caso da dispersão desse 
componente. Justificaram o modelo rígido como satisfatório 
desde que as manobras realizadas fossem lentas a ponto de 
não causarem a compressibilidade do fluido e a deformação 
dos tubos (denominando essa condição de transitório lento). 
Outros autores também já propuseram solução para esse tipo 
de escoamento. Entretanto, tais soluções parecem não serem 
de fácil emprego e, portanto, não sensibilizaram a comunidade 
técnico-científica.

Conclui-se que o modelo dinâmico inercial rígido, para 
a análise de sistemas de abastecimento de água, pode ser uma 
solução bastante interessante para se levar os efeitos de inércia 
do escoamento fluido embora, se saiba, que está se desprezando 
efeitos elásticos que podem ocorrer. Por outro lado o programa 
EPANET e os seus “derivados” comerciais apresentam a técnica 
mais empregada e difundida na avaliação estática e de período 
extensivo, o que o tornou quase um padrão e uma unanimidade 
na comunidade técnico-científica.

Em decorrência do que foi apresentado encontrou-se 
motivação para o desenvolvimento de uma pesquisa visando 
implementar o modelo dinâmico inercial rígido, com a proposta 
de aproveitar a estrutura do programa EPANET. Isto requer 
uma modificação na montagem do sistema de equações, que 
definem as condições de escoamento, para permitir a análise 
de transitórios lentos.

Acredita-se que com esse expediente, os profissionais 
de engenharia, que já empregam cotidianamente o software 
EPANET, serão beneficiados, no que tange a realização de 
simulações dinâmicas mais próximas da realidade.

MODELO HIDRÁULICO PARA CONDUTOS 
FORÇADOS

As equações hidrodinâmicas gerais, que governam o 
escoamento nos condutos forçados, permitem a determinação 
das variáveis de estado, carga e vazão ao longo da tubulação, no 
tempo. Sob as hipóteses do modelo dinâmico inercial elástico, 
estas equações podem ser expressas através das equações da 
continuidade e da quantidade de movimento, respectivamente, 
na forma da equação 1 (WYLIE; STREETER, 1993):

(1)

Sob a hipótese de modelo rígido a celeridade de pro-
pagação ( ) torna-se infinita, levando à zero o primeiro termo 
do lado esquerdo da equação da continuidade, reduzindo esta 
equação a ∂Q/∂x = 0. Daí conclui-se que a vazão será a mesma 
em toda a extensão da tubulação para cada instante de tempo . 

.
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 Logo,  e .
A equação da quantidade de movimento integrada 

entre as seções extremas da tubulação, (1) seção de montante e 
(2) seção de jusante, distantes um comprimento , medido ao 
longo de seu eixo, permite obter a equação 2:

 ,
                            

que é a equação que governa o modelo dinâmico inercial rígido.
Se as variações de vazão no tempo deixam de existir; 

, representando a condição de regime permanente, 
leva-se à equação 3:

As equações (1), (2) e (3), mostram a hierarquia entre 
as diversas concepções, resultante das simplificações admitidas 
durante a elaboração dos modelos. A essência deste trabalho está 
em aproveitar a estrutura de uma modelação estática, baseada em 
(3), para uma modelação dinâmica, baseada em (2), permitido 
simultaneamente análises dinâmicas e estáticas.

MODELO ORIGINAL

Dada uma rede hidráulica, por condutos forçados, 
definida por sua topologia, características físicas das tubulações 
e restrições (tais como consumos nodais, nós com cargas fixas 
e uma lei de variação de carga para cada tubo  , expressa por 
f(Qi)). Todini e Pilati (1988) apresentam, na forma matricial, o 
problema da determinação da vazão, pelos tubos e cargas nos 
nós, assumindo condição de regime permanente como mostra 
a equação 4:

  (4)
sendo;
A12 = A21

T (np x np) - matriz de incidência de incógnitas cargas 
nodais.
A10 (np x no) � matriz de incidência de nós com carga fixa.
QT = {Q1,...,QP} (1 x np) - vazão incógnita em cada tubo.
HT = {H1,...,Hp} (1 x no ) - cargas nodais incógnitas.
qT = {q1,...,qnn}  (1 x nn) - demandas nodais conhecidas
HoT = {Ho1,...,Ho

no} (1 x no) - nós com cargas estabelecidas 
(conhecidas ou fixas)
f(Q)T = {f(Q1),...,f(Qnp)} - lei que expressa a variação de carga 
nos tubos.
com:
nn = número de nós com carga incógnita.
no = número de nós com carga fixa.
np = número de tubos com incógnita vazão.
Os elementos da matriz A12 são escritos na forma:

,
e os elementos de A10, definidos de forma similar a A12, mas em 
relação aos nós com carga fixa.

Segundo Todini e Pilat (1988), o sistema representado 
na equação (4) pode ter mais de uma solução, dependendo do 
perfil da função , mas sendo possível provar que, se todas 
as   são funções monotomicamente crescentes, a solução 
do sistema de equações dado por (4) existe e é única.

Assumindo para cada tubo i, a função   como:

 (5)

obtém-se o sistema de equações:

  (6)

onde  é a matriz quadrada diagonal dos coeficientes de 
energia : 

O sistema de equações (6) é o mesmo de (1), sendo a 
solução do sistema de equações não lineares, dado por (3), única 
no espaço, de todas as incógnitas cargas e de vazão.

Os autores encaminham a solução do sistema de equa-
ções (6) através do método de Newton-Raphson. Diferenciando 
o sistema:

 
Considerando a fórmula universal de perda de carga 

pode-se definir:

 (8)

com  é representando o termo de resis-
tência, avaliada em cada tubo i.

Após operações aritméticas das equações anteriores 
encontra-se:

 (9)

onde:  é uma matriz diagonal quadrada de ordem np:

      

chamando o produto de matrizes, que multiplica as cargas 
incógnitas do primeiro termo, de  , e o vetor resultante do 
segundo membro de :
          (11)

(2)

(3)

(7)

(10)

.

,

,

,

.

,

,

,...
...
...
...

...

,
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onde a matriz  se associa à matriz Jacobiana e pode ser escrita 
como:

 .                                (12)

O vetor resultante  pode ser escrito:

  .    (13)

Uma vez obtida a solução para o sistema de equação, 
dada por (11), para a determinação do vetor de cargas, podem-
se obter as vazões pela equação:

.         (14)

A equação anterior pode ser reescrita na forma explícita:

 .      (15)

A solução iterativa é feita com base na solução proposta 
em (11). Para o sistema de equações, baseado nas cargas nodais, 
os valores de carga obtidos permitem a determinação, através da 
equação (14), das vazões pelos tubos, num processo iterativo, até 
o estabelecimento da convergência adotada. Este procedimento 
numérico encontra-se apresentado de maneira simplificada no 
manual do usuário do programa EPANET.

MODELO PROPOSTO

A equação do modelo rígido pode ser expressa na 
seguinte forma matricial, aproveitando-se das definições das 
matrizes, anteriormente definidas, para o modelo estático:

,                       (16)

 é uma matriz diagonal quadrada de ordem np, com o elemento 
(i,i), formado pela relação obtida do tubo i, dada por .

Utilizando uma aproximação simples para , na 
forma: , é avaliada em , relativa ao instante ( ), 
e   avaliada em ( ), no instante ( ).

Considerando que na evolução no tempo o termo 
de atrito possa ser avaliado em relação ao instante t, pode-se 
reescrever a equação anterior como:

 ,                    (17)

onde e  são matrizes diagonais quadradas de ordem np:

                   (18)

                                    (19)

O sistema de equações a ser resolvido para a solução 
do problema será:

  ,                                (20)

que resulta na forma matricial:

 ,                  (21)

sendo linear e tendo como propriedade importante o fato da 
matriz dos coeficientes ser constante, ou seja, montada apenas 
uma vez durante o processo de solução. O vetor do sistema é 
variável no tempo e dependerá da equação de resistência uti-
lizada. Considerando a Fórmula Universal de perda de carga 
pode-se escrever:

 .  (22)

Chamando o produto de matrizes, que multiplica as 
cargas incógnitas, de  , e o vetor resultante do segundo 
membro de :

   
,

                                                         
tem-se novamente um sistema, que é análogo ao do modelo 
estático anteriormente apresentado:

                                 
Uma vez obtida à solução para o sistema de equação, 

dado por (23), para a determinação do vetor de cargas, pode-se 
obter as vazões pela equação:

,      (25)

que recai em uma estrutura de solução similar dada pelas 
equações(11) e (14). O processo de solução é análogo, ou seja, 
resolve-se o sistema de equações para a determinação das cargas, 
equação (23), e com os valores de carga obtidos, determina-se 
as vazões nos tubos por operações matriciais simples obtidas 
pela equação (25).

(24)

(23)

...
... ... ...

...

...
......

...
...

;

.

.
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Deve-se observar que a matriz inversa, que permite a 
solução do sistema de equações, equação (11 - modelo estático), 
depende de G, que é expresso pelas vazões nas tubulações, sen-
do portando calculada em cada iteração. No caso da equação 
(23 - modelo dinâmico) a matriz inversa se mantém constante 
durante todo o processo sendo, portanto, necessário calculá-la 
apenas uma vez, uma vez que B não está expresso em termos 
das vazões. Os vetores solução apresentam, em ambos os casos, 
grau semelhante de complexidade de cálculo. Esta observação 
pode ser importante na comparação entre os métodos, pois 
embora o tempo de convergência possa ser maior, o fato de 
não necessitar o recálculo da matriz inversa, caso o sistema seja 
demasiadamente grande, pode-se reduzir significativamente o 
tempo final de processamento.

Cabe aqui observar a diferença fundamental de con-
vergência do método não inercial e o inercial proposto. No 
primeiro caso a convergência numérica é decorrente do processo 
de minimização de resíduos; no segundo caso trata-se de uma 
evolução no tempo (convergência no tempo) em que o fenômeno 
é descrito fisicamente a partir de uma condição inicial para uma 
outra condição qualquer.

Se o interesse é obter a condição estática, como faz o 
modelo estático empregado no EPANET, o modelo proposto 
também poderá ser empregado. Nesse caso pode-se abrir mão 
da precisão numérica, durante a condição transitória, para ace-
lerar a convergência para o regime permanente, adotando-se 
valores de dt maiores. Cabe observar que o dt é a discretização 
numérica de uma equação diferencial e, portanto, para garantir 
sua adequação ao fenômeno físico este valor deve ser pequeno, 
confirmandoa representação da derivada. O uso de dt’s grandes 
(dentro de certos limites, como serão observados em exemplos 
ilustrativos) não traduz corretamente a evolução do fenômeno 
físico, embora para os testes efetuados tenha-se obtido a con-
vergência para o regime permanente final.

ESTUDO DE CASOS

Foram realizadas simulações para avaliar a eficácia do 
MDIR. A seguir são estudadas algumas topologias de sistemas 
hidráulicos para validar o modelo proposto.

CASO 01

Para estudar o efeito da inércia e a adequação do mo-
delo numérico proposto, deve-se, primeiramente, comparar os 
resultados desse modelo com os resultados obtidos por solução 
analítica para um caso simples. Utilizou-se um sistema hidráu-
lico composto de um reservatório, nível constante igual a 10m, 

tubulação de 900m de comprimento, diâmetro de 400mm e uma 
válvula localizada na saída da tubulação, como mostra a figura 1.

Para a utilização do MDIR necessita-se de pelo menos 
dois nós intermediários para se montar a matriz  de 2X2. Logo, 
dois nós foram inseridos entre o reservatório (R1) e o nó de saída 
(nó 3), com espaçamentos iguais de 300m de comprimento. Foi 
realizada uma manobra de abertura instantânea da válvula. A 
tubulação, inicialmente, tem vazão nula, e durante a simulação o 
nível do reservatório foi mantido constante. A solução dinâmica 
da evolução da vazão ao longo do tempo, para este problema, 
é conhecida, na forma analítica, pela equação:

         (26)
onde :

sendo o tempo de estabelecimento do regime permanente final,    
o tempo de evolução transitória,  comprimento do tubo,

a altura do nível de água no reservatório e  a vazão final do 
regime permanente, o que permite avaliar o modelo numérico, 
como mostra a figura 2:

Figura 2 - Solução numérica x solução analítica

A mesma situação foi modelada no programa EPA-
NET mostrando a diferença relativa ao efeito da inércia, como 
mostra a figura 3:

Figura 3 – MDIR x EPANET 
Figura 1 – Reservatório - tubo

(27)

 
 

Figura 2 – Solução numérica x solução analítica 
 

 

 
 

Figura 3 – MDIR x EPANET 
 

 
 

Figura 4 – Convergência numérica para diferentes valores de dt 
 

 
 

Figura 2 – Solução numérica x solução analítica 
 

 

 
 

Figura 3 – MDIR x EPANET 
 

 
 

Figura 4 – Convergência numérica para diferentes valores de dt 
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Nota-se que a busca do regime permanente pelo MDIR é 
mais realista, fisicamente. Como já foi abordado, para a obtenção da 
condição estática, como faz o modo estático empregado no EPA-
NET, o modelo proposto também poderá ser empregado. Nesse 
caso, pode-se abrir mão da precisão numérica durante a condição 
transitória para acelerar aconvergência para o regime permanente, 
adotando-se valores de dt maiores como mostra a figura 4:

Figura 4 - Convergência numérica para diferentes valores de dt

O uso de dt’s grandes não traduz corretamente a evolu-
ção do fenômeno físico, embora para os testes efetuados tenha-
se obtido a convergência para o regime permanente final. Nos 
testes realizados, valores de dt a partir de 20 s, configuraram 
má representação intermediária do fenômeno.

CASO 02

A segunda topologia analisada foi um sistema hidráu-
lico composto de dois reservatórios ligados por um tubo como 
mostra a figura 5 a seguir:

Figura 5 - Reservatório - tubo - reservatório

Para se utilizar o MDIR, novamente, necessitou-se de 
dois nós intermediários para poder montar a matriz . O sistema 
hidráulico é análogo ao sistema da figura 1, onde inseriu-se um 
reservatório (R2) no lugar do nó 3. Mais uma vez, o tubo é de 
900m de comprimento, com espaçamentos iguais de 300m e 
diâmetro do tubo de 400mm.

  Para a simulação do regime transitório, uma demanda de 
100 L/s foi inserida durante 150s no nó 1. Nas figuras. 6 a 11, os 
valores de carga hidráulica e vazão são apresentados, calculados 
pelos dois modelos. Observe que a figura7 é uma continuação 
da figura 6, assim como figura 8 é uma continuação da figura 9.

Note que o EPANET, uma vez que não considera o 
efeito da inércia do escoamento, simplesmente atualiza os dados 
de carga hidráulica e vazão para a nova condição imposta. O 
mesmo não acontece com os resultados do MDIR. A figura 6, 
por exemplo, mostra o pico de pressão no nó 1, quando uma 
demanda de 100 L/s, foi aí inserida.

 
 

Figura 2 – Solução numérica x solução analítica 
 

 

 
 

Figura 3 – MDIR x EPANET 
 

 
 

Figura 4 – Convergência numérica para diferentes valores de dt 
 

 

Figura 6 - Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos 
dois Modelos

 
 

Figura 6 – Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos dois Modelos 
 

 

 
 

Figura 7 – Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 8 – Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos dois Modelos 

 
 

Figura 6 – Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos dois Modelos 
 

 

 
 

Figura 7 – Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 8 – Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos dois Modelos 

 
 

Figura 6 – Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos dois Modelos 
 

 

 
 

Figura 7 – Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 8 – Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos dois Modelos 

Figura 7- Valores de Carga Hidráulica no nó 1 calculada pelos 
dois Modelos

Figura 8 - Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos 
dois Modelos

 
 

Figura 9 – Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 10 – Valores de Vazão no tubo1 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 11 – Valores de Vazão nos tubos 2 e 3 calculada pelos dois Modelos 

Figura 9 - Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos 
dois Modelos
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O efeito de inércia obtido pelo MDIR é melhor observa-
do através da seguinte simulação: Os reservatórios foram criados 
em diferentes níveis e com uma secção circular de diâmetro 
de 3 m. O tubo é de 90 metros de comprimento, novamente 
dividido pelosnós 1 e 2, ou seja, em três partes iguais de 30 m. 
O diâmetro de cada secção foi alterado para 600 mm. Todas 
as simulações começaram com o estado estacionário, estando 
osreservatórios R1 e R2 com cargas hidráulicas iniciais de 80 
m e 70 m, respectivamente. A discretização temporal foi dt = 1 
s.Os resultados obtidos pelo MDIR são comparados com aqueles 
do EPANET, para a carga hidráulica, apresentados nas figuras 
12 e 13, o que evidencia o efeito da inércia na representação 
fiel do fenômeno físico.

Note que esta simulação, mostra o efeito de inércia de 
drenagem, também chamada de pêndulo hidráulico, em que os 
níveis dos dois reservatórios de água irregulares são equalizados 
para alcançar o último regime permanente. Quando tubos com 
diâmetros menores são adotados, para qualquer comprimento 
conhecido, com consequente inércia menor e perda de carga 
maior, a dissipação da onda de pressão é maior e os resultados 
encontrados pelo MDIR e EPANET aproximam-se. No entanto, 
como o diâmetro do tubo aumenta e é muito mais evidente, a 
dissipação de onda é menor, como pode ser visto nos valores 
apresentados nas figuras 12 e 13.

CASO 03

A próxima rede em estudo, figura 14, foi proposta por 
Luvizotto Jr e Anjo (2004). Ela é composta por 21 tubos e 14 
nós, sendo um de carga fixa (nó 14). O nó 14 corresponde ao 
reservatório de nível constante com 100m de carga hidráulica.

Os dados referentes à rede hidráulica estão apresentados 
nas tabelas 1 e 2, a seguir:

 
 

Figura 9 – Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 10 – Valores de Vazão no tubo1 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 11 – Valores de Vazão nos tubos 2 e 3 calculada pelos dois Modelos 

 
 

Figura 9 – Valores de Carga Hidráulica no nó 2 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 10 – Valores de Vazão no tubo1 calculada pelos dois Modelos 
 

 
 

Figura 11 – Valores de Vazão nos tubos 2 e 3 calculada pelos dois Modelos 

Figura 10  - Valores de Vazão no tubo1 calculada pelos dois Modelos

Figura 11 - Valores de Vazão nos tubos 2 e 3 calculada pelos dois 
Modelos

 
 

Figura 12 – Carga Hidráulica no Reservatório R1 
 

 
 

Figura 13 – Carga Hidráulica no Reservatório R2 

Figura 12 - Carga Hidráulica no Reservatório R1

Figura 13 - Carga Hidráulica no Reservatório R2

 
 

Figura 12 – Carga Hidráulica no Reservatório R1 
 

 
 

Figura 13 – Carga Hidráulica no Reservatório R2 

Figura 14 - Rede hidráulica mais complexa
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Tabela 1 - Valores referentes aos tubos da rede hidráulica

Tabela 2 - Valores referentes aos nós da rede hidráulica

A primeira simulação foi realizada para determinar, a 
partir de um dado instante (fluxo constante inicial estabelecido), 
os resultados de um fluxo de entrada no nó (13) sobre a função 
da cabeça deste nó, usando:

 .                         (28)

A entrada desse escoamento corresponde a simulação de 
uma saída no tubo 20, e os resultados calculados pelo MDIR e 
EPANET, para a carga no nó 1, estão apresentadas na figura 15.

Figura 15 - Convergência da Carga Hidráulica calculada pelo 
MDIR e EPANET

Observa-se, na figura 15, que a variação na carga hidráu-
lica calculada pelo MDIR é significativa, enquanto o EPANET 
simplesmente atualiza os valores para a nova situação imposta 
pelo vazamento. O MDIR faz pesquisas físicas, mais próximas da 
realidade, enquanto o EPANET realiza uma pesquisa numérica, 
até se adaptar à nova situação.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos permitem concluir sobre a pos-
sibilidade de emprego do modelo proposto adicionando-o a 
estrutura do programa EPANET, ampliando sua análise para 
o caso de transitórios lentos produzidos, por exemplo, pela al-
teração dos consumos setoriais. A formulação proposta seguiu 
a mesma adotada pelo método gradiente, produzindo poucas 
alterações no algoritmo original (essencialmente na matriz do 
sistema) para incorporar as vantagens da análise dinâmica. Em 
outras palavras, a adequação do modelo do EPANET a um 
modelo inercial rígido é simples, com pouca mudança em sua 
estrutura principal. Tal modificação pode proporcionar uma 
melhor adequação às simulações em período extensivo como 
ficou demonstrado nos estudos de casos hipotéticos apresentados.

Uma vantagem do modelo proposto, além da simulação 
dinâmica mais coerente com a dinâmica do escoamento, está no 
fato de se calcular apenas uma vez a equação (19), uma vez que 
o termo  não está expresso em termos das vazões. Isso significa 
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Nó Nó e (m) L (m) D (m) 
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16 2 9 0,0001 350 0,3 
17 9 10 0,0001 300 0,2 
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19 12 10 0,0001 300 0,2 
20 12 13 0,0001 150 0,3 
21 12 11 0,0001 200 0,3 

 
Tabela 2 – Valores referentes aos nós da rede hidráulica 

 
Nó Cota 

(m) 
Demand
a (m3/s) 

1 0,00 0,000 
2 0,00 0,015 
3 0,00 0,015 
4 0,00 0,015 
5 0,00 0,015 
6 0,00 0,025 
7 0,00 0,015 
8 0,00 0,015 
9 0,00 0,015 
10 0,00 0,025 
11 0,00 0,020 
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13 0,00 0,000 

 

Tabela 1 – Valores referentes aos tubos da rede hidráulica 
 

Tub
o 

Nó Nó e (m) L (m) D (m) 

1 14 1 0,0001 500 0,4 
2 1 2 0,0001 400 0,4 
3 2 3 0,0001 300 0,4 
4 3 4 0,0001 300 0,2 
5 4 5 0,0001 300 0,2 
6 1 6 0,0001 400 0,3 
7 6 7 0,0001 300 0,3 
8 7 8 0,0001 300 0,3 
9 8 5 0,0001 350 0,3 
10 5 11 0,0001 300 0,3 
11 4 10 0,0001 300 0,2 
12 3 9 0,0001 300 0,2 
13 2 6 0,0001 300 0,3 
14 3 7 0,0001 300 0,2 
15 8 4 0,0001 300 0,2 
16 2 9 0,0001 350 0,3 
17 9 10 0,0001 300 0,2 
18 9 12 0,0001 350 0,3 
19 12 10 0,0001 300 0,2 
20 12 13 0,0001 150 0,3 
21 12 11 0,0001 200 0,3 

 
Tabela 2 – Valores referentes aos nós da rede hidráulica 

 
Nó Cota 

(m) 
Demand
a (m3/s) 

1 0,00 0,000 
2 0,00 0,015 
3 0,00 0,015 
4 0,00 0,015 
5 0,00 0,015 
6 0,00 0,025 
7 0,00 0,015 
8 0,00 0,015 
9 0,00 0,015 
10 0,00 0,025 
11 0,00 0,020 
12 0,00 0,015 
13 0,00 0,000 

 

 
 

 
 



541

Anjo et al.: Modelo Dinâmico Inercial Rígido para Escoamento Transitório Lento em
 Sistemas de Abastecimento de Água.

que a matriz do sistema de equações é calculada uma única vez 
durante a evolução da simulação no tempo. Por outro lado, no 
modelo original do EPANET é necessário refazer a matriz do 
sistema de equações a cada passo de cálculo.

A convergência no tempo do MDIR é mais morosa, 
porém, o fato de não necessitar do recalculo da matriz do sistema, 
isso pode ser uma vantagem se o sistema for demasiadamente 
grande, podendo reduzir significativamente o tempo final de 
processamento do modelo dinâmico.

O fato de o MDIR levar em consideração o efeito da 
inércia em sua estrutura de cálculo, as simulações que foram 
realizadas nas diversas topologias analisadas mostraram-se mais 
adequadas à realidade para a simulação em período extensivo. 
Vale ressaltar que esse trabalho teve como intuito analisar esse 
efeito da inércia quando comparado com a análise em período 
extensivo. Como já descrito anteriormente, investigações pare-
cidas entre tais modelos foram realizadas por Iglesias (2004), 
justificando a importância desse estudo. Neste sentido, Ahmed 
e Lansey (1999), simulando um sistema hidráulico composto 
por 21 tubos e 13 nós, e um reservatório com carga fixa, se-
melhante ao caso 3 deste trabalho, destacaram a necessidade 
de intensificar a aplicação do modelo computacional dinâmico, 
por eles desenvolvido, com base nas equações hidrodinâmicas 
completas. Os resultados obtidos pelo modelo foram compa-
rados com os da simulação em período extensivo do programa 
Kypipe, demonstrando diferenças, tanto em direção, quanto em 
magnitude, do efeito da inércia. A intensificação das aplicações, 
sugerida pelos autores, visa identificar se estas diferenças ob-
servadas, são significativas em sistemas gerais.

O presente estudo, longe de finalizar a investigação sobre 
a possibilidade da incorporação do modelo rígido ao programa 
EPANET, abre caminho para outras investigações que permitam 
definir de uma forma simples a fronteira entre modelos.

Outras questões que surgem são relativas à possibilidade 
de um equacionamento dinâmico de alguns elementos, permitin-
do, por exemplo, a análise dinâmica do comportamento de uma 
bomba com mudança de rotação ou o efeito dinâmico de uma 
válvula de controle. Considerando os resultados específicos deste 
trabalho, as conclusões do trabalho de Ahmed e Lansey (1999), 
dentro das várias situações passíveis de análise dos modelos, a 
continuidade de testes computacionais e explorações matemá-
ticas, conduzirão, cada vez mais, a resultados realistas, em um 
grau expressivo de confiabilidade, no que tange ao suporte da 
modelagem para a operação de sistemas hidráulicos.

SIMBOLOGIA

área da seção transversal do tubo.
matriz Jacobiana.
matriz de incidência de incógnitas cargas nodais.
matriz de incidência de incógnitas cargas nodais, trans-
posta de .

matriz de incidência de nós com carga fixa.

matriz dos coeficientes de energia.
celeridade.
matriz diagonal quadrada de ordem np.
concentração de um componente.
diâmetro do tubo.

              
e

coeficiente de dispersão.
espessura da tubulação
lei que expressa a variação de carga nos tubos.
matriz diagonal quadrada
aceleração da gravidade.
carga piezométrica no nó.
nó com carga hidráulica fixa ou conhecida.
cargapiezométrica no nó de montante.
cargapiezométrica no nó de jusante.
vetor de diferença de carga.
matriz jacobiana.

comprimento do tubo.
descarga em volume nos tubos.
demanda no nó.
coeficiente de perda de carga.
tempo.
termo de inércia.
matriz diagonal quadrada de ordem 
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RESUMO

 A disponibilidade de bases de dados temporal dos parâmetros limnológicos de um manancial pode ser tratada estatisticamente para entender como está a 
sua qualidade. A Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora monitora mensalmente a captação da Represa de São Pedro, disponibilizando os 
dados de 1998 a 2012, os quais foram tratados estatisticamente por meio do teste t de Student e da Análise Fatorial / Análise de Componentes Principais 
(AF/ACP). Através do primeiro teste, foi possível constatar a influência sazonal sobre os parâmetros cor, demanda bioquímica de oxigênio, ferro, oxigênio 
consumido e condutividade. A AF/ACP excluiu as três últimas variáveis citadas e o pH, resultando na extração de três componentes principais que juntas 
explicaram 73% da variação total dos dados. A primeira componente refletiu o aporte de material alóctone carreado pelo escoamento superficial e erosão; a 
segunda e terceira componentes estão associadas à contribuição orgânica como lançamento de esgotos, excrementos de animais e fertilizantes, respectivamente, 
acentuados principalmente pelo uso do solo e pela ausência ou fragmentação das matas ciliares. Estes fatores sugerem interferência antrópica negativa sobre a 
água do manancial estudado. 

Palavras Chave: AF/ACP. Uso da terra. Bacia hidrográfica

The availability of  temporal data bases of  limnological parameters of  a catchment can be treated statistically to understand the quality status. The Muni-
cipal Sanitation Company of  Juiz de Fora monitors the water catchment of  São Pedro  Reservoir monthly, providing data from 1998 to 2012, which were 
statistically treated using Student’s t test and Factor Analysis / Principal Components Analysis (FA/PCA). The first test determined the seasonal influence 
on the color, biochemical oxygen demand, iron, oxygen consumed and conductivity parameters. The AF / ACP excluded the last three mentioned variables 
and pH, resulting in the extraction of  three major components that together explained 73 % of  the total variation in the data. The first component reflected 
the contribution of  allochthonous material carried by runoff  and erosion; the second and third components are associated with the organic contribution such as 
the discharge of  sewage, animal excrement and fertilizers, respectively, increased mostly by land use and by the absence or fragmentation of  riparian forests. 
These factors suggest negative human interference in the water of  the studied catchment.

Keywords: FA/ PCA. Land use. Basin

Variação temporal de parâmetros limnológicos em manancial de abastecimento em 
Juiz de Fora, MG

Temporal variation of  limnological parameters in a supply source in Juiz de Fora, MG
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INTRODUÇÃO

A Represa de São Pedro, também conhecida como Re-
presa dos Ingleses, está inserida numa área altamente valorizada 
conhecida por Cidade Alta. Foi a Região que mais se urbanizou 
nos últimos anos devido aos atrativos paisagísticos, proximidade 
de bairros residenciais, centro e da BR-040.

Dados do IBGE indicam que a população da cidade 
de Juiz de Fora em 1991 era de 385.996 habitantes; já no ultimo 
censo, realizado no ano de 2010, este número aumentou para 
516.247 habitantes, o que equivale a um crescimento popula-
cional de 25,2% em menos de 20 anos (IBGE, 2014). Desta 
maneira, é possível notar que a demanda hídrica para a cidade 
também aumentou e, consequentemente, a exploração dos seus 
mananciais destinados ao abastecimento público.

O adequado gerenciamento dos recursos hídricos tem 
sido uma constante preocupação dos gestores públicos. Para que 
haja fornecimento de água com boa qualidade e quantidade é 
necessário estabelecer um planejamento do uso e cobertura da 
terra nas bacias de mananciais de abastecimento (BHATTA-
CHARYYA; KAPIL, 2010; THURSTON et al., 2012; SHEELA 
et al., 2012; ABILDTRUP et al., 2013; YU et al., 2013; ROCHA 
et al., 2014).

O ideal seria a preservação das florestas principalmen-
te em bacias de represas. Isto é difícil devido a especulação 
imobiliária, falta de legislações específicas para mananciais e 
fiscalização. Contudo, as matas ripárias situadas nas margens já 
conseguem muitas vantagens para o manancial envolvido. São 
as funções previstas para as áreas de preservação permanente 
(APP), depreciadas na reformulação do Novo Código Florestal 
(AB’SÁBER, 2010; CASATTI, 2010; TUNDISI; TUNDISI, 
2010; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012b).

Similarmente às faixas de segurança de rodovias e 
aceiros em parques, as APP´s hídricas funcionam como faixas 
de segurança para a qualidade da água do corpo hídrico que elas 
envolvem. Reduzem o impacto de fontes de poluição através 
do efeito “filtro”, ressaltando a retenção de sedimentos finos, 
matéria orgânica, produtos tóxicos e nutrientes carreados pelas 
precipitações (lixiviação), minimizando os processos de assore-
amento do corpo d´água, evitando a erosão e estabilizando os 
solos marginais, sendo uma verdadeira barreira física. 

A serrapilheira depositada nestas zonas, conjuntamente 
com as raízes das espécies, as próprias espécies e o tipo de solo 
produzem o efeito “esponja”, absorvendo a água e liberando 
na época da estiagem, evitando o rebaixamento acentuado do 
nível do lençol freático e da água superficial. As condições de 
saturação do solo nesta região também influenciam na com-
posição de espécies vegetais, sendo consideradas importantes 
fontes de sementes para o processo de regeneração natural, 
constituindo corredores ecológicos para a fauna e propágulos 
(pólen e sementes).

Apesar do município de Juiz de Fora ainda ser de 
certo modo privilegiado em relação a disponibilidade hídrica 
(RIBEIRO; PIZZO, 2011), a situação da Represa de São Pedro é 
bastante preocupante. Ribeiro e Pizzo (2011) alertam que devido 
à baixa disponibilidade de água da Represa e ao elevado grau 
de degradação ambiental ocasionado pela ocupação intensa e 

desordenada no entorno da mesma, ela poderá ser desativada 
pela CESAMA (Companhia de Saneamento Municipal) caso 
nada seja feito, no que diz respeito a alguma medida que busque 
a recuperação ambiental de sua bacia hidrográfica. Além disso, 
estes mesmos autores ainda alertam para o fato de que a área 
abastecida pela Represa necessita ser complementada, na época 
de estiagem, por outros sistemas de abastecimento da cidade, 
como os sistemas Dr. João Penido e Norte. É uma lógica inver-
tida, pois se busca água cada vez mais longe, aumentando-se os 
custos de manutenção das redes.

Carneiro et al. (2010) afirmam haver uma desarticulação 
entre os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos 
e os de planejamento do uso do solo, marcada pelo forte grau 
de informalidade e até mesmo ilegalidade na ocupação do solo.

Diante deste contexto, se verifica a necessidade de um 
planejamento para a ocupação da região em que está inserida a 
Represa e também um monitoramento contínuo das suas águas. 
Tal monitoramento, visando o controle da qualidade da água, 
busca avaliar diversos parâmetros, os quais muitas vezes são 
difíceis de analisar e interpretar devido à grande quantidade de 
dados. Para auxiliar este tipos de estudo buscam-se recursos a fim 
de superar tais dificuldades, como exemplo, a Análise Multivaria-
da, especificamente neste artigo, a Análise Fatorial e Análise de 
Componentes Principais AF/ACP. Este tipo de análise promove 
a extração de informações significativas de grandes quantidades 
de dados e assim, a redução do número de variáveis com o mí-
nimo de perdas das informações (AUTIN; EDWARDS, 2010; 
VANZELA et al., 2010; AKBAR et al., 2011; AWADALLAH et 
al., 2011; MENDONÇA; SOUZA, 2011; SPEZIA et al., 2011; 
TU, 2011; BABOROWSKI et al., 2012; GUEDES et al., 2012; 
SHEELA et al., 2012; ROCHA et al., 2014).

É importante ressaltar, que a qualidade da água, logica-
mente, não é afetada somente por ações antrópicas, mas também 
por causas naturais e causas naturais associadas à ação antrópica. 
Um exemplo de causa natural é a precipitação, que pode ser 
um importante agente regulador dos cursos d`água e também 
é uma importante variável a ser estudada em monitoramentos 
de qualidade da água (SILVA et al., 2008). Fritzsons et al. (2003) 
descrevem que a precipitação é um fenômeno meteorológico que 
influencia diretamente a vazão e qualidade de um corpo hídrico.
Porém, é difícil estabelecer uma relação direta, já que diferentes 
intensidades de precipitação estabelecem diferentes níveis de 
impacto no solo, gerando processos erosivos de variados graus 
conforme a interação desta precipitação com o uso e ocupação 
da terra. Não foi possível trabalhar esta variável devido à ausência 
de dados oficiais de pluviometria para a Bacia de contribuição 
da Represa de São Pedro. Entretanto, a Lei Municipal 9.811/ 
2000 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU 
(JUIZ DE FORA, 2000), baseada em médias históricas oficiais 
para Juiz de Fora, afirma que a cidade apresenta uma sazona-
lidade bem definida, sendo a estação chuvosa de outubro a 
abril, com temperaturas mais elevadas e maiores precipitações 
e a estação seca de maio a setembro, período mais frio e com 
menor presença de chuvas.

Desta forma, este trabalho teve por objetivo verificar 
como se comportam as variáveis limnológicas, de acordo com 
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o regime pluviométrico, assim como aplicar a AF /ACP a fim 
de se compreender a dinâmica e quais parâmetros possuem 
maior contribuição para a variância total dos dados na Represa 
de São Pedro. Um objetivo secundário é diminuir o esforço de 
campo e de laboratório através da seleção desses parâmetros 
para monitoramentos futuros.

MATERIAIS E MÉTODOS

A Bacia de contribuição da Represa de São Pedro 
-BCRSP está localizada na cidade de Juiz de Fora, Zona da Mata 
mineira, sendo um munícipio de suma importância para várias 
cidades vizinhas, tanto em relação à área da saúde, quanto em 
relação à área de comércio e da educação.

As informações limnológicas utilizadas foram cedidas 
pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e são 
referentes às análises da água na captação da Represa de São 
Pedro (limite esquerdo da barragem), com coordenadas geo-
désicas: 21º 46’ 43,9” S e 43º 24’ 29,2” W (Datum WGS-84). 
A área total de drenagem da Bacia de contribuição da Represa 
é de aproximadamente 13 km2 e seus principais tributários são 
os córregos São Pedro e Grota do Pinto, sendo este manancial 
responsável atualmente por 8% do abastecimento público do 
município atendendo 15 bairros (CESAMA, 2014). 

A BCRSP é cortada pela Rodovia BR-040 e vem so-
frendo forte pressão imobiliária com conversão de áreas de 
Mata (21%), Várzea (1%) e Represa (2%) em Pastagens (73%) 
e Edificações (3%), conforme demonstrado na Figura 1. Nesta 
Carta, cabe destacar a proximidade da BR-040, do Centro de 
Convenções Expominas e do Condomínio Alphaville ao corpo 
d´água principal. Existem muitas Edificações que despejam 
seus esgotos diretamente nos córregos ou na Represa, além da 
predominância de Pastagens próximas as margens dos mesmos. 

Analisou-se 13 parâmetros monitorados pela Cesama na 
captação durante 13 anos: pH, cor, turbidez, ferro (Fe), manganês 
(Mn), fósforo total (PT), alcalinidade (HCO3

-), cloreto, dureza, 
oxigênio consumido (OC), condutividade, demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO5,20) e nitrogênio total (NT) referentes às me-
dições mensais realizadas entre o período de 1998 a 2012, sendo 
que não se obteve acesso aos dados dos anos de 2003 e 2004.

Os dados foram divididos em duas estações de acordo 
com o definido pela Lei Municipal 9.811/2000 (Juiz de Fora, 
2000). Procedeu-se ao cálculo da média de cada parâmetro para 
as duas estações anualmente e verificou-se a ocorrência de nor-
malidade - Teste Kolmogorov-Smirnov. Foi aplicado o teste t 
de Student, com o auxílio do Microsoft Office Excel 2010, para 
verificar a ocorrência de variação estatisticamente significativa 
(p < 0,05) entre as médias históricas das matrizes formadas com 
os dados de seca e chuva. Não houve mensuração de alguns 

 
Figura 1 – Carta de Uso e Cobertura da Terra na Bacia de contribuição da Represa de São Pedro em Juiz de Fora - MG
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dados durante vários meses de um mesmo ano, impossibilitando 
calcular uma média referente à estação daquele ano. Por esse 
motivo, para os parâmetros ferro e condutividade foram exclu-
ídos os anos de 1998 a 2002; para o manganês, também foram 
excluídos da matriz os anos de 1998 a 2002 e os anos de 2011 
e 2012; para o fósforo total e nitrogênio total, o intervalo de 
1998 a 2002 e os anos de 2005 e 2011; para a dureza, o ano de 
2012; para o OC, 2006; e por fim, para a DBO5,20 foi excluído 
o intervalo de 1999 a 2002.

Segundo Ribas e Vieira (2011), à análise de fator inte-
ressa investigar se as covariâncias ou correlações de um con-
junto de variáveis observadas podem ser explicadas em termos 
de um número menor de construtos ou fatores comuns. Mais 
especificamente, a análise fatorial exploratória investiga se as 
covariâncias ou correlações entre um conjunto de n variáveis 
observadas (x1, x2, ..., xn) podem ser explicadas em termos de 
número menor, m de fatores comuns (A, B, ..., M), onde m<n.

A Análise Fatorial, em resumo, representa uma forma 
exploratória de conhecer o comportamento dos dados a partir 
de uma dimensão reduzida do espaço original dos parâmetros. 
Esta técnica permite selecionar as variáveis mais representativas 
do corpo hídrico, favorecendo a definição de indicadores mais 
sensíveis, tanto para adoção de um programa de monitoramen-
to, como para avaliação das alterações ocorridas nos recursos 
hídricos (TOLEDO; NICOLELLA, 2002).

O principal objetivo da ACP é reduzir a complexidade 
das inter-relações entre um número potencialmente grande de 
variáveis observadas a um número relativamente pequeno de 
combinações lineares com essas variáveis, que resultam nos com-
ponentes principais. Este objetivo será atingido se um número 
relativamente pequeno de componentes extraídos possuírem a 
capacidade de explicar a maior parte da variabilidade dos dados 
originais. Os componentes principais têm a propriedade adicional 
de ser independentes entre si, ou seja, de não ser correlacionados 
(RIBAS; VIEIRA, 2011).

Para estudo da relação entre os parâmetros de qualidade 
da água foi aplicada a análise fatorial com análise de componentes 
principais. As variáveis foram organizadas em fatores confor-
me suas inter-relações, o que definiu uma estrutura inerente às 
mesmas. Além de permitir um melhor entendimento sobre as 
relações entre as variáveis, a formação dos fatores permitirá 
ainda a redução do número dessas (HAIR et al., 2007). Assim, 
pode-se alcançar economia nos recursos de pesquisa como 
coleta de dados, análise laboratorial e estudos. Devido às di-
ferenças de escalas e unidades, os dados foram padronizados 
para escores padrões. 

A adequação dos dados à AF foi verificada por meio 
dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e esfericidade de 
Bartlett. As análises multivariadas (AF/ACP) foram realizadas 
no software SPSS® 15.0, e consistiram em três etapas, descritas 
por Toledo e Nicolella (2002): elaboração da matriz de corre-
lação, extração dos fatores comuns com possível redução das 
variáveis explicativas e rotação dos eixos relativos aos fatores 
comuns visando facilitar e simplificar a interpretação. 

Os dados originais, em forma de matriz, foram ex-
pressos por X= (Xi,j) em que, i = 1...n amostragens (39) e  j = 
1...p variáveis limnológicas (13). As amostragens abrangeram 

os anos de 1998 a 2012 havendo, entretanto, ausência de dados 
em vários meses e em dois anos completos, que são os anos 
de 2003 e 2004. 

Adotou-se o coeficiente de correlação superior a 0,5, 
como sugerido por Cohen (1988) e Helena et al. (2000) para 
expressar uma forte correlação entre as variáveis limnológicas e 
valores entre 0,30 a 0,49 para expressar uma moderada correlação 
(COHEN, 1988). Na extração das componentes principais foi 
utilizada a matriz de correlação, visando eliminar o problema de 
escalas e unidades diferenciadas em que as variáveis são medidas. 
A principal característica da ACP, além da ortogonalidade, é que 
as componentes principais são obtidas em ordem decrescente 
de máxima variância. Assim, a primeira componente explica o 
máximo da variabilidade total dos dados; a segunda, explica o 
máximo de variabilidade dos dados restantes, não correlacio-
nados com a primeira e assim sucessivamente (ANDRADE et 
al., 2007; GUEDES et al., 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para se verificar a interferência da precipitação sobre 
as variáveis estudadas foi realizado o teste t de Student, o qual 
apresentou valores de p menores que 0,05 em 5 das 13 variáveis 
monitoradas. Dentre estas variáveis estão a cor, o Fe, o OC, a 
condutividade e a DBO5,20, o que implica em dizer que houve 
interferência do período chuvoso ao menos nestes 5 parâmetros, 
como visto na Tabela 1.

Analisando a matriz de correlações na Tabela 2, foi 
possível perceber fortes correlações positivas entre alguns pa-
râmetros, ocorrendo várias acima de 0,6, destacando: Cor – Mn 
(r = 0,73); Cor – DBO (r = 0,70); Cor – Turbidez (r = 0,67); 
Turbidez – Mn (r = 0,68); e Turbidez – DBO (r = 0,68). 

As correlações entre cor, turbidez e DBO já eram 
esperadas visto que a cor é influenciada pela presença de subs-
tâncias e materiais dissolvidos na água, assim como o aumento 
da concentração de compostos orgânicos dissolvidos, originados 
da decomposição pelos microrganismos, sendo que a presença 
destes componentes é o que define a turbidez. A correlação 
entre cor e turbidez também foi encontrada por Andrade et 
al. (2007). Nota-se ainda, de acordo com o teste t de Student, 
que a cor e a DBO5,20 foram influenciadas pela precipitação, 
possuindo um aumento de suas médias quando comparadas às 
médias do período de seca.

Já a relação entre cor, turbidez e manganês está no fato 
de que a presença do manganês em água vem da dissolução de 
compostos do solo os quais quando lixiviados aumentam a tur-
bidez. Além disso, o manganês tem a capacidade de gerar uma 
coloração marrom à água (VON SPERLING, 2005).

Para a verificação da adequabilidade dos dados, foi 
realizado o teste de esfericidade de Bartlett (p=0,000), o qual 
testa a hipótese de que não há correlações significativas entre as 
variáveis na matriz de correlação. O teste possibilitou descartar 
a hipótese nula, o que nos remete a afirmar que há correlações 
significativas entre os parâmetros trabalhados. Necessita-se ainda 
analisar a adequação da amostra, verificando o índice de adequação 
da amostra (KMO) que segundo Hair et al. (2007) quantifica o 
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grau de intercorrelações entre as variáveis. Este segundo teste 
resultou em um KMO = 0,776, o que permite a aplicação da 
análise, pois valores acima de 0,5 são considerados aceitáveis. 

Para se determinar quais foram as variáveis mais im-
portantes para explicar as características das águas, foi realizada 
a análise fatorial/análise de componentes principais (AF/ACP), 
a qual proporcionou a exclusão de 4 das 13 variáveis estudadas. 
A primeira variável excluída por apresentar uma comunalidade 
menor do que 0,5 foi o pH (FIGUEIREDO FILHO; SILVA 
JÚNIOR, 2010). O OC foi excluído por estar explicando mais 
de uma componente, mesmo após a realização de uma rotação 
Varimax. Ao processar os dados sem o pH e o OC, o Fe e a 
condutividade passaram a apresentar comunalidade menor do 
que 0,5, sendo excluídos da matriz. 

Nesta análise foram extraídas três componentes prin-
cipais, as quais apresentaram uma melhor configuração para os 
dados trabalhados neste estudo. Estas componentes principais 
explicaram juntas, aproximadamente, 73% da variação total 
dos dados.

A primeira componente (CP1) foi constituída pelo maior 
número de variáveis assim como encontrado por Andrade et al. 

(2007), Bernardi et al. (2009) e Guedes et al. (2012). As variáveis 
que constituem a primeira componente foram as únicas que ob-
tiveram correlações acima de 0,5 com alguma outra, mostrando 
assim a maior importância destes parâmetros na composição 
das componentes principais.

Das variáveis que restaram para a análise, a primeira 
componente explicou 43,96% da variância total dos dados; 
a segunda componente foi responsável por explicar 17,39%; 
enquanto que a terceira explicou 11,72% da variância total dos 
dados, conforme a Tabela 3. 

A primeira componente (CP1) que foi composta por 
cor, manganês, DBO5,20, turbidez, dureza e alcalinidade, expli-
cou 43,96% da variância total e seus parâmetros associam-se à 
presença de sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão, íons e 
de matéria orgânica. Tais variáveis refletem o aporte de material 
alóctone carreado, o que de acordo com Vasco et al. (2011) é 
uma das principais fontes de poluição difusa em um corpo 
d`água durante eventos de chuvas. Devido à característica que 
o manganês possui de poder se apresentar na forma solúvel ou 
insolúvel, justifica-se sua forte correlação com a cor e a turbidez. 
O manganês também se correlaciona com a DBO5,20 pelo fato 

Variáveis Teste t de Student 
(valor de p) 

Média e Desvio Padrão (1998-2012) 
SECA                CHUVA 

pH 0,270 7,09 ± 0,21 7,00 ± 0,13 
Cor (uH) 4,43 x 10-6 45,44 ± 18,04 84,67 ± 24,14 
Turbidez (uT) 0,076 9,23 ± 3,41 11,43 ± 4,00 
Fe (mg.L-1) 0,001 0,77 ± 0,35 1,61 ± 0,47 
Mn (mg.L-1) 0,061 0,23 ± 0,10 0,39 ± 0,20 
P Total (mg.L-1) 0,803 0,39 ± 0,279 0,40 ± 0,13 
Alacalinidade (mg.L-1) 0,591 11,10 ± 4,68 11,76 ± 1,62 
Cloreto (mg.L-1) 0,147 9,82 ± 5,28 11,69 ± 8,34 
Dureza (mg.L-1) 0,654 12,35 ± 8,52 12,96 ± 5,00 
OC (mg.L-1) 3,46 x 10-4 2,27 ± 0,58 3,71 ± 1,10 
Condutividade (μS.cm-1) 2,20 x 10-5 19,74 ± 1,34 27,98 ± 2,46 
DBO5,20 (mg.L-1) 0,014 8,38 ± 3,90 15,25 ± 6,29 
N Total (mg.L-1) 0,408 1,77 ± 0,88 1,32 ± 0,88 

 

Tabela 1 – Resultados do Teste t Student, valores de Média e Desvio Padrão das variáveis monitoradas com destaque em cinza para 
ocorrência de variação estatisticamente significativa

Cor (uH); Turb. – Turbidez (uT); Mn – Manganês (mg. L-1); PT – Fósforo Total (mg. L-1); Alcal.. – Alcalinidade HCO3
- (mg. L-1); Clor.- Cloreto (mg. L-1);              

Dur.- Dureza (mg. L-1); DBO5,20 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg. L-1); NT – Nitrogênio Total  (mg. L-1)

Tabela 2 – Matriz de correlação paramétrica das variáveis limnológicas da Represa de São Pedro

 Cor Turb. Mn PT Alcal. Clor. Dur. DBO5,20 NT 
Cor 1,00         
Turb. 0,67 1,00        
Mn 0,73 0,68 1,00       
PT 0,05 0,07 0,05 1,00      
Alcal. 0,51 0,35 0,56 0,31 1,00     
Clor. 0,16 0,16 0,37 0,42 0,42 1,00    
Dur. 0,56 0,35 0,45 0,35 0,52 0,38 1,00   
DBO5,20 0,70 0,68 0,58 0,06 0,35 0,12 0,51 1,00  
NT 0,08 -0,02 0,06 0,05 0,11 0,05 0,06 0,06 1,00 
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de íons metálicos se associarem facilmente com matéria orgânica 
dissolvida formando complexos (BORGES et al., 2007), inter-
ferindo também nas correlações entre estas variáveis, a cor e a 
turbidez. Além disso, o manganês ainda interfere na dureza por se 
tratar de um cátion metálico em solução. Segundo Von Sperling 
(2005) a alcalinidade, que é caracterizada devido à presença de 
HCO3

- na água, pode possuir como fontes a dissolução de rochas, 
os despejos industriais, a reação do CO2 atmosférico com a água 
ou a decomposição de matéria orgânica. No presente estudo, 
a dureza apresentou uma forte correlação com a alcalinidade, 
devido à mesma estar ligada a complexos carbonatos. A dureza 
possui ainda um elevado coeficiente de Pearson com a cor, por 
esta também ser constituída por íons dissolvidos.

A segunda componente (CP2) foi capaz de explicar 
17,39% da variação e ela foi constituída por apenas dois pa-
râmetros: fósforo total (PT) e cloreto, os quais possuem uma 
correlação moderada entre si. Segundo Von Sperling (2005), o 
fósforo pode ter origem antropogênica de fontes como despejos 
domésticos e industriais, excrementos de animais e fertilizantes; 
os cloretos, que são compostos que se dissociam em solução 
liberando Cl-, podem se originar da dissolução de minerais e da 
intrusão salina de forma natural, ou de forma antropogênica 
através do lançamento de esgotos domésticos, devido ao fato 
da presença do cloreto na urina, assim como de águas utilizadas 
na irrigação.

Por fim, a última componente (CP3) explicou 11,72% 
sendo representada apenas pelo nitrogênio total (NT). A presença 
de nitrogênio em água pode ter diversas origens, tanto origem 
antrópica através do despejo doméstico, como também, como 
afirma Von Sperling (2005) ser proveniente de outras fontes 
como despejos industriais, excrementos de animais e fertilizantes.

A distribuição das variáveis entre as três componentes 
extraídas possibilita depreender que a componente CP1 se 
caracteriza por um grupo de sólidos e está estreitamente ligada 
ao escoamento superficial e processos erosivos na bacia da 
Represa, possuindo, inclusive, a cor e a DBO5,20, influenciadas 
pelos distintos regimes pluviométricos de acordo com o teste t 
(Tabela 1). Em estudos sobre a qualidade das águas superficiais 

na Bacia do Baixo Acarajú, Andrade et al. (2007) também encon-
traram um grupo de sólidos ligado ao escoamento superficial e 
a processos erosivos como primeira componente.

Em relação às variáveis que representam a CP2, pode-se 
perceber que, segundo Von Sperling (2005), ambas estão ligadas 
ao lançamento de esgoto doméstico, sendo que o fósforo ainda 
possui estreita relação com o lançamento de detergentes em 
água. Para Andrade et al. (2007) os cloretos encontrados em 
água podem ser originados de fontes como a lavagem de roupas 
e esgoto doméstico. Resultados semelhantes foram encontrados 
por Girão et al. (2007). Logo, essa variável se relaciona ao lança-
mento de esgoto doméstico, assim como à presença de despejo 
de detergentes em água. Já a CP3 obteve como representante o 
nitrogênio total (NT), que pode ser caracterizada por excrementos 
de animais e fertilizantes, não sendo constatada, por meio do 
teste t, a influência sazonal sobre esta componente. 

Resultados semelhantes com relação às componentes 
principais citadas foram encontrados por Rocha et al. (2014) na 
Represa Dr. João Penido, outro manancial de abastecimento de 
Juiz de Fora, o que leva a acreditar que este problema tornou-
se crônico neste município. De forma geral, reflete a falta de 
planejamento e fiscalização dos órgãos responsáveis em várias 
cidades do Brasil e do Mundo. 

CONCLUSÕES

 Por meio do teste t de student foi possível constatar a 
influência sazonal sobre alguns parâmetros analisados, inclusive 
sobre a cor e a DBO5,20 que compõe a primeira componente.

A realização da estatística multivariada AF/ACP per-
mitiu a eliminação de algumas variáveis como pH, OC, Fe e 
condutividade, resultando ainda na extração de três componentes 
principais que explicaram aproximadamente 73% da variação 
total dos dados sem a necessidade de rotação dos eixos. 

A CP1 está caracterizada por um grupo de sólidos 
resultante do escoamento superficial e de processos erosivos. 
A CP2 sugere aporte de carga orgânica oriunda de esgotos 

Variáveis CP1 CP2 CP3 
Cor 0,86 -0,27 0,03 
Mn  0,85 -0,13 -0,17 
DBO5,20 0,77 -0,39 0,01 
Turbidez 0,77 -0,33 -0,17 
Dureza 0,73 0,26 0,14 
Alcalinidade 0,71 0,31 0,19 
PT  0,25 0,79 -0,01 
Cloreto 0,45 0,65 -0,09 
NT  0,05 -0,10 0,97 
Autovalor 3,96 1,57 1,05 
% da variância explicada 43,96 17,39 11,72 
% da variância acumulada 43,96 61,35 73,07 

 

Tabela 3 – Matriz de pesos fatoriais das variáveis limnológicas nas três componentes principais selecionadas

CP – Componente principal.
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domésticos visto que as Edificações encontradas nas margens 
não dispõem de fossas e lançam seus esgotos diretamente nos 
corpos d´água. A CP3 pode estar associada ao excremento de 
animais e uso de fertilizantes para manter as Pastagens que 
representam 73% da área total da BCRSP. 

Estes fatores conjugados apontam para uma interferência 
antrópica negativa sobre a Represa de São Pedro, principalmente 
pelos usos do solo inadequados (edificações e pastagens) em 
toda área da Bacia e ausência ou fragmentação das Matas nas 
APPs (margens), o que poderá refletir no encarecimento do 
tratamento dessas águas para abastecimento público, no caso 
limite, na sua desativação. 
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mais nomes também deverão aparecer. Na citação de citação, 
identifica-se a obra diretamente consultada; o autor e/ou a 
obra citada nesta é assim indicado: SILVA (2010) apud Santos 
(2012). Quaisquer dúvidas, consultar a norma NBR-6023 (ago. 
2000) da ABNT. É aconselhável que, antes de redigir o artigo, os 
autores tomem como base de formatação um artigo publicado 
no último número da revista.

 Nota Técnica

Deverá apresentar avanços tecnológicos sem apre-
sentação de hipótese. Quando se tratar de estudo de caso, as 
conclusões devem apresentar proposições. Deve ser redigido 
em linguagem técnica, de fácil compreensão, sobre assuntos 
relacionados às áreas de conhecimento da Revista, por au-
tor(es) que demonstre(m) experiência sobre o assunto tratado, 
permitindo orientação para os diferentes usuários da RBRH. 
Somente justifica-se a apresentação de artigos que tragam con-
tribuição sobre o assunto e não simplesmente casos pessoais 
ou de interesse restrito. Com maior liberdade de estilo do que 
em artigos científicos, as notas técnicas devem, na maioria das 
vezes, conter os seguintes itens: Título, Autor(es), Resumo, 
Abstract, Palavras-Chave (Keywords), Introdução, Descrição do 
Assunto, Conclusões e Referências. A identificação dos autores 
será incluída somente após a aprovação do artigo. A redação 
dos itens devem seguir as mesmas orientações para Artigos 
Científicos, com as seguintes particularidades:

No cabeçalho da primeira página deve aparecer a 
identificação: NOTA TÉCNICA, em letras maiúsculas, su-
blinhadas, negritadas, centralizadas e espaçadas de 1,1 cm da 
margem superior.

INTRODUÇÃO: deve conter breve histórico, escla-
recendo a importância, o estágio atual do assunto, apoiando-se 
em revisão bibliográfica, e deixar claro o objetivo do artigo.

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: com diferentes títulos 
que podem ser divididos em subitens, deve-se discorrer sobre o 
assunto, apontando-se as bases teóricas, trazendo experiências e 
recomendações, discutindo e criticando situações, baseando-se 
ao máximo em bibliografia e normas técnicas.

CONCLUSÕES: quando couberem, devem ser redi-
gidas de forma clara e concisa, coerentes com o(s) objetivo(s) 
estabelecido(s). Não devem ser uma simples reapresentação de 
outros parágrafos do artigo
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The submitted manuscript should not be being submit-
ted to another journal for publication or should not have been 
published previously, except as Full Abstract for scientific mee-
tings. According to Article 2 of  RBRH Rules, the Journal scope 
covers topics related to the following subject areas: hydraulics, 
hydrology, water resources and it relationships with environmental 
sanitation, urban water, hydrometeorology, irrigation, drainage, 
water quantity and quality management, hydropower, limnology, 
hydrology, erosion, sedimentation, environmental technologies, 
measurements and instrumentation resources.

The manuscript should be sent through RBRH’s online 
peer review system at http:/rbrh.edmgr.com/, according to this 
guide and authors names and identification should be omitted 
from the main manuscript file. Complete names and affiliation 
for authors should be provided on a different file, although the 
same system. This information is only available to Editors and 
will be used in case of  manuscript acceptance for publication. 
The author must be responsible for the co-authors, if  any, as 
co-responsible for the technical and scientific content of  the 
article, according to Article 5 of  Brazilian Law N. 9610, regar-
ding “Copyright Rights”

Manuscripts divided in two parts should be submitted 
as two articles on RBRH review system. Both will be submitted 
to the same Editor and Reviewers. Manuscripts may contain 
figures inc colors (pictures, graphs, plots, flowcharts, and other), 
although the maximum file size should not be higher than 30 
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presented in this page will be sent back to Authors that should 
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Peer review system

The manuscripts are sent to two reviewers for evaluation 
and should present scientific and technical contribution to the 
community. Manuscripts need to be submitted through RBRH’s 
Editorial Manager: http://rbrh.edmgr.com. Manuscripts received 
will follow the procedures established by the Editorial Board.

Scientific Article (original research)

Refers to original research, with well-defined hypothesis, 
honoring innovation issues. The text should include the titles in 
bold and capital letters without numeration, leaving two spaces 
(ENTER twice) after the previous item and one space (ENTER 
once) to begin the text, in the following order: manuscripts in 
Portuguese or Spanish: title (Portuguese or Spanish), name of  
authors, abstract, keywords, title (English), abstract and ke-
ywords. For article in English: Title (English), name of  authors, 
abstract, keywords, title (Portuguese), abstract and keywords. 
To ensure blind peer review, authors names must be omitted 
from the manuscripts.

TITLE: Center align; should be clear and concise, 
allowing identification of  the content of  the manuscript, try to 
avoid words like: analysis, study and evaluation.



AUTHORS: The number of  authors should be the 
minimum possible, considering only people who actually contri-
buted to the manuscript. When needed, the Editorial Board may 
request justifications to explain the presence of  the authors work. 
Authors’ names should be omitted from main manuscript file.

ABSTRACT: Text should start two lines after authors, 
and should be clear and concise and explain goal (s) manus-
cript, trying to justify their importance (do not cite references), 
the main procedures adopted, the most significant results and 
conclusions. Maximum number of  lines is 12. Two lines bellow 
KEYWORDS should be presented (six at most, trying not 
repeating title) written in lowercase and bold. A full version of  
the Summary in Portuguese must submit.

INTRODUCTION AND REVIEW: Should be avoided 
ramblings, present recent literature (past 5 years - journal papers) 
and appropriate to formulate the problems addressed and justify 
of  the importance of  the subject, making it very clear what (s) 
goal (s) of  the manuscript are.

METHODOLOGY: Depending on the nature of  
the work, a characterization of  the experimental area must be 
presented, making clear the conditions under which the study 
was conducted. When the methodology is not original, only the 
references are needed, otherwise a detailed description is required. 
Units of  measure and symbols should follow the International 
System- metric system.

RESULTS AND DISCUSSION: Figures, charts and 
photographs must be submitted with sufficient detail and size 
for the final edition and production. Figures: may have colored 
parts, and the legend below picture. Figures  must be numbered 
in consecutive Arabic numerals. Avoid extensive and unnecessary 
tables; their captions should be concise and self  -explanatory. 
Photos: can be presented in colors. In the discussion, compare 
the results with data obtained in the literature.

CONCLUSION: Should be based solely on the results 
of  the work. Avoid present results in this section. The findings 
should be written to assist reads on manuscript understanding.

ACKNOWLEDGEMENTS: provide them when ne-
cessary, after the findings.

REFERENCES:  only essential should be cited. In-
clude only those mentioned in the text and tables, figures or 
illustrations. Should be listed in alphabetical order and in capital 
letters. Avoid quotes abstracts, unpublished data and personal 
communication. At least 70% of  the references should be within 
the last 5 last years and 70% of  journal papers. References in the 
text should appear in lowercase, followed by the date: Silva and 
Santos (2012), or (SILVA; SANTOS, 2012), if  more than one 
references with the same authors exist, they should be identified 
with lowercase letters (a, b, c) after the year of  publication: Silva 
and Santos (2012a). When there are three or more authors, the 
text will be quoted only the first author followed by et al., but 

on references the other names should also appear. Please refer 
to NBR-6023 (August 2000) of  ABNT for further details. It 
is advisable that, before writing the manuscripts, the authors 
should take as a base for formatting, a paper published in the 
latest issue of  the Journal.

Technical Article (Technical Note)

Must present technological advances without a hypothe-
sis. It should be written in technical language, easy to understand, 
on issues related to the areas of  knowledge of  the Journal, by 
the author (s) showing (m) experience on the subject matter, 
allowing guidance for different users RBRH. Technical articles 
should include the following items: Title, Author (s), Abstract, 
Abstract, Keywords (Keywords), Introduction, description of  the 
subject, conclusions and References. The identification of  the 
authors will be included only after the acceptance for publication:

In the header of  the first page should be presented: 
TECHNICAL ARTICLE, in capital letters, underlined, in bold, 
centered and spaced 1.1 cm from the top edge.

INTRODUCTION: should contain a brief  history, 
explaining the importance, the current status of  the subject, 
relying on literature review, and clearly present the purpose of  
the manuscript.

TEXT: should present the theory, experiences and 
recommendations, discussing based on the literature and te-
chnical standards.

CONCLUSIONS:  should be written in a clear and 
concise manner, consistent with the (s) goal (s) set (s). It should 
not be a simple restatement of  other paragraphs of  Article.




