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Papel da Maré e da Descarga Fluvial na Circulação do Estuário do 
Rio Araranguá 

 

Guilherme Algemiro Manique Barreto1, Carlos Augusto França Schettini2 

gmo@vanoord.com; guto-schettini@gmail.com 

 

Recebido: 05/05/11 -  revisado: 03/08/12 - aceito: 31/03/14 

 

RESUMO 
 

O estuário do Rio Araranguá é um sistema altamente estratificado que recebe o aporte da drenagem ácida decorren-

te da atividade de mineração e processamento de carvão, cujo efeito é o de acelerar a decantação dos sedimentos transportados 

em suspensão. Com o objetivo de compreender melhor os processos de transporte neste estuário, dados de nível da água, velo-

cidade e direção de correntes em dois pontos ao longo do estuário foram registrados durante um período de cerca de 100 dias, 

entre junho e setembro de 2009. Durante este período a descarga fluvial foi baixa a maior parte do tempo, ocorrendo somente 

um pulso fraco de 120 m3s-1 e um pulso forte de 900 m3s-1, ambos de curta duração. Os dados foram analisados então para 

três condições distintas: baixa descarga, pulso fraco de descarga e pulso forte de descarga. O estuário do rio Araranguá pode 

ser categorizado como um sistema dominado por eventos de descarga de curta duração, apresentando um modelo de compor-

tamento similar ao descrito para o estuário do Rio Itajaí-Açu e outros sistemas do litoral sul do Brasil. As marés não desem-

penham um papel relevante como determinante da hidrodinâmica. Durante os período de baixa descarga fluvial a hidrodi-

nâmica é regida pelo ajuste baroclínico, apresentando a camada superior ativa em função da descarga fluvial, e a camada 

de fundo semi-estática com velocidade baixa para montante. Após pulsos fracos de descarga fluvial ocorre a intensificação da 

circulação gravitacional. Durante pulsos fortes de descarga a hidrodinâmica passa a ser determinada pelo regime barotrópico 

fluvial. 

 

Palavras Chave: hidrodinâmica, regime hidrológico, estratificação. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Estuários são corpos de água costeiros semi-
fechados com uma livre conexão com o mar aberto 
dentro do qual ocorre a diluição mensurável da 
água costeira pela água doce proveniente da drena-
gem continental (CAMERON & PRITCHARD, 
1963), sendo feições efêmeras no tempo geológico 
(NICHOLS & BIGGS, 1985). Dada sua posição es-
tratégica na interface continente-oceano, muitos 
sistemas estuarinos estão sujeitos a fortes pressões 
antropogênicas atualmente, como resultado da ex-
plotação das bacias de drenagem, das suas margens 
e do próprio corpo de água estuarino (MIRANDA et 
al., 2002; KJERVE, 1987). As principais implicações 

são a alteração do regime hidráulico, do forneci-
mento sedimentar, da geometria e profundidade do 
estuário, entre  outras,  o que  afeta  em  diferentes 
 

1 - Programa de Pós-Graduação em Geociências, Instituto de 

Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
2 - Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de 

Pernanbuco 

formas a sua hidrodinâmica e a distribuição da sali-
nidade. 
 Os estuários podem ser classificados segun-
do seus padrões de distribuição vertical de salinida-
de como: (1) verticalmente homogêneos, (2) parci-
almente misturados, ou (3) altamente estratificados. 
O grau de estratificação de um estuário depende do 
nível de energia disponível para gerar mistura prin-
cipalmente produzida pela fricção gerada pela pro-
pagação da onda de maré em macro turbulência 
(DYER, 1997; MIRANDA et al., 2002). O padrão de 
distribuição vertical da salinidade é um indicador do 
balanço de materiais no sistema (SCHUBEL & 
CARTER, 1984), indicando se um dado sistema é 
um importador ou exportador. Estuários altamente 
estratificados tendem a ser exportadores (e.g. SHU-
BEL & CARTER, 1984; DYER, 1995), contudo o 
padrão é variável em função da variabilidade da 
descarga fluvial. Mesmo em sistemas altamente es-
tratificados, períodos de baixa descarga podem levar 
ao aumento relativo do papel das marés, e aumentar 
a capacidade de reter materiais (SCHETTINI & 
TOLDO, 2006). 
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Figura 1 — Localização da área de estudo: (A) no litoral de Santa Catarina; (B) bacia hidrográfica e principais cursos de 

água; (C) o estuário do Rio Araranguá com a localização das estações de coleta de dados. 

 
 
 O regime de micro-marés associado a evolu-
ção geomorfológica favorece a ocorrência de estuá-
rios altamente estratificados ao longo do litoral de 
Santa Catarina: Rios Itajaí-Açu (SCHETTINI et al., 
2006), Tubarão (D’AQUINO et al., 2011), Araran-
guá (D’AQUINO et al., 2010), Itapocú (ABREU et 
al., 2010), Tijucas (SCHETTINI & CARVALHO, 
1998b) e Mampituba (D'AQUINO et al., 2011). O 
estuário do rio Itajaí-açu é o maior, e devido à sua 
importância econômica dada pela presença dos 
portos de Itajaí e Navegantes, é o mais estudado em 
relação a sua hidrodinâmica e o balanço de materi-
ais (e. g. SCHETTINI, 2002a; SCHETTINI, 2002b; 
SCHETTINI & CARVALHO, 1998; SCHETTINI & 
TOLDO JR., 2006; PEREIRA FILHO, et al., 2010). A 
circulação é tipificada em dois modos predominan-
tes: o modo marinho e o modo fluvial. O modo 
marinho ocorre durante os períodos de baixa des-
carga, quando prevalece os processos determinados 
pela maré, com o avanço da intrusão salina estuário 
adentro, e elevada taxa de retenção de sedimentos. 
O modo fluvial ocorre durante os picos de descarga 
fluvial, intensificando a estratificação podendo re-
mover a água salgada da bacia estuarina. Durante 
estes períodos ocorre exportação de sedimentos do 
estuário para a plataforma adjacente.  
 O estuário do rio Araranguá apresenta simi-
laridades com o estuário do rio Itajaí-Açu, comparti-

lhando um mesmo regime climático, regime de 
micro-marés e morfologia relativamente simples, 
embora sua desembocadura não seja estabilizada 
por molhes. O regime hidrodinâmico do estuário do 
rio Araranguá foi primeiramente avaliado por D'A-
quino et al., (2010), mostrando padrão de distribui-
ção de salinidade altamente estratificado e circula-
ção fortemente influenciada pela descarga fluvial. O 
estudo de D'Aquino et al., (2010) foi baseado em 
uma campanha curta de dois dias de amostragem e 
durante descarga fluvial elevada. O presente traba-
lho visa ampliar a compreensão da circulação deste 
estuário, tendo como objetivo avaliar o papel das 
marés e da descarga na sua hidrodinâmica, com 
base em séries temporais longas (~100 dias). 
 
 

ÁREA DE ESTUDO 
 
 

A bacia hidrográfica do rio Araranguá (Fi-
gura 1) está localizada no extremo sul de Santa Ca-
tarina, entre as latitudes de 28º 40’ S e 29º 10’ S e as 
longitudes de 049º 20’ W e 050º 00’ W. Esta bacia 
abrange 16 municípios, totalizando uma área de 
drenagem de aproximadamente 3020 km2 (SANTA 
CATARINA, 1997).  

0o
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A bacia hidrográfica do rio Araranguá é 
uma das áreas mais exploradas do estado de Santa 
Catarina devido as atividades de mineração de car-
vão e o cultivo irrigado de arroz, as quais influenci-
am diretamente na disponibilidade e qualidade das 
águas. A drenagem ácida decorrente da mineração é 
responsável pela acidez das águas (ALEXANDRE & 
KREBS, 1995), e mesmo no estuário onde há o efei-
to tamponante da água marinha são observados 
valores de pH da ordem de 5,5 (D’AQUINO et al., 
2010). O baixo pH desempenha papel de floculante 
do material particulado em suspensão e influencia 
no balanço sedimentar do estuário (COUCEIRO & 
SCHETTINI, 2010; BARRETO et al, 2011). 

O clima é mesotérmico, com temperaturas 
médias abaixo dos 18 ºC nos meses mais frios, e 
próximos de 28 ºC nos meses mais quentes (KREBS, 
2004). A bacia apresenta uma expressiva variação na 
altitude, sendo que em sua porção costeira é inferior 
a 100 metros e no sopé da escarpa varia de 200 a 
1400 metros. 
 O rio Araranguá é formado pela junção dos 
rios Itoupava e Mãe Luzia cujas áreas de drenagem 
são de 898 e 523 km2, respectivamente, e a vazão 
média é de 53 m3.s-1 em sua foz. O rio apresenta 
orientação geral leste-oeste, sinuosidades do tipo 
meandrante e na foz desloca-se para nordeste para-
lelamente a linha de costa por cerca de 7 km antes 
de desaguar no mar. A profundidade média é da 
ordem de 8 m, variando da mínima de 3 m próximo 
da desembocadura até a máxima de quase 12 m, 
localizado 30 km a montante da foz.  

O regime de maré local é de micro-maré de 
acordo com a classificação de Davies (1964), com 
variações que dificilmente ultrapassam 1 m, sofren-
do aumento apenas em consequência de marés 
meteorológicas provocadas pela entrada de frentes 
fria. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Campanha Amostral 

 
 Dados de nível da água, velocidade de cor-
rentes, salinidade e temperatura da água foram re-
gistrados entre junho e setembro de 2008 em dois 
pontos localizadas a 7,5 e a 31 km a partir da de-
sembocadura (Figura 1), sendo denominadas de 
estações #1 e #2, respectivamente.  
 Dados de nível da água, velocidade e dire-
ção de correntes foram registrados com perfiladores 
acústicos de correntes por efeito Dopper (PACD). 
Na estação #1 foi utilizado um PACD da marca Nor-
tek, modelo Aquadopp Profiler de 1000 kHz, e na 

estação #2 foi utilizado um PACD da marca Sontek 
modelo Argonaut XR de 1500 kHz. Os PACDs foram 
montados em estruturas de proteção e fundeados 
no talvegue da seção. A configuração dos PACDs é 
mostrada na Tabela 1. Em cada um foi anexado um 
registrador de  condutividade e temperatura (CT) 
da marca JFE-Advantech. 
 Os equipamentos foram instalados no dia 10 
de junho (dia 162) e removidos no dia 30 de setem-
bro (dia 274) de 2008. O PACD da estação #1 parou 
de registrar dados no dia 4 de setembro de 2008 
devido a exaustão da bateria.  
 

Tabela 1 — Parâmetros de configuração utilizados para os 

PACDs nas estações #1 e #2. 

 

Parâmetro Estação #1 Estação #2 

Intervalo entre Perfis 3600 s 3600 s 

Intervalo de Média 120 s 120 s 

Número de Células 30 10 

Tamanho de Célula 0,5 m 1 m 

Distância de Branco 0,45 m 0,5 m 

Frequência de Operação 1 MHz 1,5 MHz 

Salinidade 30 0 

Inicio de Aquisição 10/6/2008 06:00 10/6/2008 06:00 

Término de Aquisição 30/9/2008 17:00 04/9/2008 17:00 

 
 Adicionalmente, foram realizados três levan-
tamentos longitudinais para avaliação da distribui-
ção horizontal da salinidade nos dias 10 de junho, 1 
de agosto e 30 de setembro de 2008. Empregando 
uma lancha rápida e deslocando a partir da desem-
bocadura estuário acima, perfis verticais de salinida-
de e temperatura foram feitos em interfalos de 1 km 
até 30 km da foz. Os levantamentos foram realizados 
em um intervalo de 1,5 horas, fornecendo assim um 
quadro sinótico.   
 Dados diários de descarga fluvial para o rio 
Itoupavas foram obtidos junto a Agência Nacional 
de Águas através da ferramenta HIDROWEB, para a 
estação fluviométrica Taquaruçu para o período de 
1943 e 2008. Esta estação está localizada no Rio I-
toupava a 16 km da confluência com o rio Mãe Lu-
zia. Esta estação representa 29,7% da área total de 
drenagem da Bacia do Rio Araranguá. A descarga 
total foi extrapolada linearmente para a área total 
da bacia.  
 
Redução e análise de dados 

 
 Os dados de correntes foram reduzidos para 
componente longitudinal, adotando por convenção 
sinal positivo para enchente e negativo para vazante.  
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Figura 2 — Descarga fluvial durante o período de monitoramento identificando os períodos analisados: 

(A) pulso fraco de vazão; (B) baixa  vazão e (C) pulso forte de vazão. 

 
 
Foram selecionados três períodos da base de dados 
com  intuito de distinguir os efeitos da descarga e 
das marés nas correntes, Os períodos foram selecio-
nados em função da descarga fluvial. Um período de 
7 dias (1/2 período sinodical) com descarga baixa e 
aproximadamente constante para analisar somente 
os efeitos das marés, nos dias 194 a 201, compreen-
dendo a transição entre a fase de quadratura (altura 
da maré ~ 0,2 m) e sizígia (altura da maré ~ 0,7); e 
dois períodos de 10 dias compreendendo condições 
de um pulso fraco de descarga (dias 178 a 197), e 
um pulso forte de descarga (dias 247 a 256)(Figura 
2; Tabela 2). 
 

Tabela 2 — Características dos períodos definidos para 

análise. 

 

Evento 
Intervalo 

(dias) 

Vazão 

Máxima 

(m3.s-1) 

Frequência de 

Permanência (%) 

A - Pulso Fraco  178 a 187 137 30,7 

B - Baixa Vazão 194 a 201 8 99,5 

C - Pulso Forte  247 a 256 938 1,5 

 

 O efeito da descarga fluvial sobre as corren-
tes foi analisado a partir dos dados foram filtrados 
através  de um filtro binomial recursivo para a ob-
tenção dos sinas em frequência sub-mareal, elimi-
nando assim os efeitos produzidos pelas marés. Os 
efeitos das marés foram analisados somente para o 
período B, de baixa vazão, através da comparação 
entre os perfis verticais médios dos períodos de sizí-
gia e quadratura em relação ao perfil médio de 7 
dias (sizígia + quadratura) e em relação ao perfil 
teórico.Tal perfil teórico pode ser da circulação 
vertical residual pode ser descrito, segundo Prit-
chard (1955), como o somatório linear dos efeitos 

do gradiente horizontal de densidade, DI, da con-
tribuição da descarga fluvial, RI, e da fricção do 
vento sobre o estuário, WI. Estes efeitos são analiti-
camente descritos por 
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        (3) 

 
onde G é o gradiente de salinidade, R é  taxa de 

vazão por unidade de largura e é a tensão de cisa-

lhamento do vento. Estes parâmetros são obtidos a 
partir de cada estrato da coluna de água z em rela-
ção a profundidade H. Az é o coeficiente de viscosi-
dade turbulenta. 
 
 A razão de fluxo de um estuário expressa a 
taxa de contribuição entre os volumes de água ori-
undos de maré ou vazão através de, 
 

6.2

0

A

t
R

Qd
F

h



      (4) 

 
(e.g. DYER, 1997; ABREU et al., 2010), onde Q re-
presenta a descarga em m3.s-1, integrado no tempo 
de meio ciclo de maré semi-diurno (6,2 horas). Esta 
integração é divida pelo prisma de maré, calculado 
pelo produto da área de superfície do estuário A em 
m2 pela altura de maré h em m. Valores de RF maio-
res do que 1 (um) indicam a dominância da vazão 
no controle hidrodinâmico. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 7-17 

 11 

 
 

Figura 3 — Distribuição longitudinal e vertical de salinidade: (A) 10 de junho, (B) 1 de agosto e 

(C) 30 de setembro de 2008. 

 
 

 
 

Figura 4 — (A) Descarga fluvial (m3.s-1), (B) nível da água (m), e (C,D) correntes residuais (m.s-1) 

nas estações #1 e #2, respectivamente, durante o pulso fraco de descarga fluvial. 

 
 

RESULTADOS 
 
 
 A Figura 3 apresenta os perfis longitudinais 
de salinidade realizados em 10 de junho, 01 de agos-
to e 30 de setembro de 2008, com condições de 
descarga de 15, 5 e 150 m3s-1, respectivamente. No 
dia 10 de junho o estuário apresentou com uma 

camada superficial de baixa salinidade variando 
entre 1 a 2 m de espessura. No dia primeiro de agos-
to o estuário apresentou uma camada de água de 
baixa salinidade mais rasa (> 0,5 m), devido ao perí-
odo de baixa vazão que antecedeu a campanha. No 
dia 30 de setembro a camada de água doce que va-
riou de 6 a 2 m entre a cabeceira e a desembocadu-
ra, refletindo a condição de vazão elevada. 

-12
-10
-8
-6
-4
-2

-10
-8
-6
-4
-2

5 10 15 20 25 30
-10
-8
-6
-4
-2

5

10

15

20

25

30

35

0

Pr
of

un
di

da
de

 (m
)

Distância da desembocadura (km)

(A)

(B)

(C)

 

178 180 182 184 186 188 190

0

70

140

210

-1

-0.5

0

0.5

2

4

6

2
4
6
8

10

-0.1

0

0.1

M
et

ro
s 

ac
im

a
 d

o 
fu

nd
o 

#2
M

et
ro

s 
ac

im
a

 d
o 

fu
nd

o 
#1

N
ív

el
 (m

)
Va

zã
o 

(m
.s

)
3

-1

Dias Julianos



Papel da Maré e da Descarga Fluvial na Circulação do Estuário do Rio Araranguá 

 12 

 
 

Figura 5 — Vazões diárias do rio Araranguá e perfis médios diários de velocidade de correntes 

na estação #1 (centro) e estação #2 (em baixo) durante o período de pulso fraco de descarga fluvial. 
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Figura 6 — Variação da vazão (superior) e do nível (inferior) durante o período de baixa descarga fluvial. 

 
 
 As condições de descarga fluvial, nível da 
água e velocidade residual em ambas as estações 
durante o período de pulso fraco de descarga são 
mostradas na Figura 4. A descarga alcançou o valor 
máximo de 137 m3.s-1 no dia 180, diminuindo rapi-
damente nos dias seguintes para valores de 10 m3.s-1. 
Ao longo deste período foi observado o aumento de 
velocidade de saída de água do estuário na camada 
superficial. Na estação #1, entre os dias 179 e 181, as 
velocidades são negativas ao longo de toda a coluna 
de água. Após a passagem da onda de cheia, durante 
a recessão do hidrograma, ocorre a diminuição da 
velocidade na superfície, e inversão do sentido e a 

intensificação da velocidade na camada de fundo, 
principalmente entre os dias 181 e 186. Na estação 
#2 é observada uma camada de 2 m na superfície 
com velocidade residual de -0,1 m.s-1 que aumenta 
de espessura para 4 m durante o aumento do nível, 
entre os dias 179 e 181. Durante o período de reces-
são do hidrograma a espessura da camada retorna 
ao observado antes do evento de descarga (Figura 
5). 

Durante o período de baixa de vazão a des-
carga fluvial alcançou um valor máximo de 13 m3.s-1, 
com variação mínima de maré no dia 194 e variação 
máxima no dia 201 (Figura 6). Neste período não  
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Figura 7 — Perfis médios da coluna de água comparados ao perfil teórico. Da esquerda para direita: média diária de sizígia, 

média diária de quadratura e média dos dias 194 a 201. Superior indica estação #1 e inferior indica estação #2. 

 
 

 
 

Figura 8 — (A) Descarga fluvial (m3.s-1), (B) nível da água (m), e (C) correntes residuais (m.s-1) nas estação #2 durante o 

pulso forte de descarga fluvial. 

 
 
foi observada variação das correntes residuais como 
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201, comparados com os perfis teóricos para ambas 

as estações. Para cada estação, as diferenças entre 
condições de sizígia e quadratura são pequenas, não 
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entre -0,04 m/s na superfície (sentido oceano) e 
0,04 m/s a meia água (sentido estuário adentro), 
sendo que esta camada ocupa 2/3 da coluna de 
água. A estação #2 apresentou velocidades na cama-
da superficial com sentido do oceano com intensi-
dade maior, chegando a -0,1 m/s, e a camada com 
velocidade estuário acima apresentou velocidade 
menor, inferior à 0,05 m/s. Cada camada ocupa 
aproximadamente metade da coluna de água.   
 A condição hidrodinâmica durante o pulso 
forte de descarga foi registrada apenas na estação #2 
(Figura 8). Durante o pico de vazão deste evento 
(dia 249) a corrente foi com sentido para o oceano 
em toda a coluna de água, e as velocidades máximas 
chegaram a -1,13 m.s-1 (superfície), -0,87 m.s-1 (mei-
o) e -0,71 m.s-1 (fundo), com médias para o período 
do evento de descarga de -0,66 m.s-1 (superfície), -
0,53 m.s-1 (meio) e -0,41 m.s-1 (fundo). Não ocorreu 
a estratificação do escoamento como observado 
durante o período de pulso fraco de descarga ou de 
baixa descarga. 
 A variação da razão de fluxo durante o perí-
odo monitorado mostram que durante a maior par-
te do tempo o RF < 1. Durante o pulso fraco de des-
carga o RF chegou a 2, no no pulso forte chegou a 
8. Valores da ordem de 0,01 indicam sistema verti-
calmente homogêneos, enquanto que valores da 
ordem da unidade ou maiores indicam sistemas 
altamente estratificados (DYER, 1997).  
 
 

DISCUSSÃO 
 
 
 A análise de processos estuarinos baseada 
em estudos experimentais depende da capacidade 
observacional e, em sistemas pequenos altamente 
dinâmicos como o estuário do Rio Araranguá, tam-
bém da sorte. A capacidade observacional foi supri-
da satisfatoriamente com duas estações de monito-
ramento do nível e das correntes por um período de 
mais de 100 dias. Contudo, faltou um pouco de 
sorte para a observação de um evento de pulso forte 
de descarga, que no presente caso ficou restrito a 
uma estação. Ainda assim, os dados permitiram de-
linear o funcionamento do estuário em distintas 
condições de vazão e marés. 
 O padrão de circulação geral do estuário do 
rio Araranguá apresenta semelhança com o padrão 
descrito para o estuário do Rio Itajaí-Açu (e.g S-
CHETTINI et al., 2006). Este apresenta dois modos 
dominantes em relação à hidrodinâmica e ao trans-
porte de sedimentos em suspensão (SCHETTINI & 
TOLDO JR., 2006): um modo fluvial, quando a hi-

drodinâmica é forçada exclusivamente pela vazão, 
ocorrendo a exportação de grandes quantidades de 
sedimentos; e um modo marinho, quando a vazão é  
baixa e a hidrodinâmica é controlada parcialmente 
pelas marés, havendo retenção e/ou importação de 
sedimentos. Porém, diferentemente do estuário do 
Rio Itajaí-Açu, o estuário do rio Araranguá não a-
presenta uma barra fixa por molhes, não é constan-
temente dragado e a altura da maré astronômica é 
menor (0,8 m para Itajaí, e.g. SCHETTINI, 2002, e 
0,3 m para Araranguá). A menor altura de maré, a 
desembocadura rasa e o corpo estuarino mais pro-
fundo diminuem o papel das marés, que mesmo em 
condições de sizígia não proporcionam correntes 
intensas o suficiente para alterar a hidrodinâmica 
Tais forçantes fazem com que o modo de transporte 
marinho deste estuário apresente menor importân-
cia. Padrão similar foi observado no estuário do Rio 
Mampituba, cerca de 50 km ao sul. 
 Em sistemas estuarinos dominados por rios, 
os sedimentos do baixo estuário são expulsos duran-
te eventos de alta vazão, os quais formam deltas 
efêmeros que são rapidamente ressuspendidos e 
transportados de diferentes maneiras. Em desembo-
caduras livres (sem molhes), os sedimentos arenosos 
advindos da deriva litorânea são logo depositados, 
fazendo com que estas desembocaduras voltem a ser 
rasas após os eventos de alta vazão (COOPER, 
2001). Este padrão se aplica também ao estuário do 
rio Araranguá, onde a deriva litorânea apresenta um 
transporte líquido de sedimentos arenosos de sudo-
este para nordeste (SIEGLE & ASP, 2007) e a de-
sembocadura apresenta-se rasa em períodos de bai-
xa vazão. O baixo curso do estuário do rio Araran-
guá corre paralelo à linha de costa através de um 
campo de dunas com dominância de sedimentos 
arenosos, sendo uma região mais rasa que a porção 
mais a montante do estuário (D’AQUINO et al., 
2010). 

O médio estuário do rio Araranguá apresen-
ta profundidade da ordem de 8 m sem dragagem, o 
que é um valor elevado quando comparado com 
outros estuários. Por exemplo, o estuário do Rio 
Itajaí-Açu apresenta uma profundidade média de 7 
m, ainda que apresentado valor de descarga fluvial 
maior. Esta característica vai contra ao esperado 
para este sistema. O Rio Itoupavas carreia grande 
quantidade de sedimentos em suspensão. Quando as 
águas deste rio encontram-se com as águas do Rio 
Mãe Luzia, o sedimento em suspensão flocula e 
decanta no médio estuário. Isto ocorre porque o Rio 
Mãe Luzia drena áreas carvoeiras o que causa a re-
dução do pH que têm efeito floculante (COUCEI-
RO & SCHETTINI,  2010). Contudo, este material 
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não fica retido no estuário, sendo transportado du-
rante os pulsos forte de descarga que induzem a um 
regime hidrodinâmico fluvial.  

A maré não desempenha um papel impor-
tante na hidrodinâmica, mesmo durante os períodos 
de sizígia quando a variação da maré é máxima. O 
regime de circulação durante os períodos de baixa 
descarga é razoavelmente explicado por um balanço 
baroclínico, onde a movimentação das massas de 
água da camada inferior são regidas pelo gradiente 
horizontal de densidade (e. g. STOMMEL, 1953; 
BOWDEN, 1967). O regime baroclínico foi clara-
mente observado na estação #1, e em menor grau na 
estação #2, embora em ambos os casos a compara-
ção com o perfil teórico foi ruim. Esta diferença está 
relacionada com a localização de cada estação. A 
estação #2 encontra-se próxima a cabeceira do estu-
ário, e as condições da camada de fundo ali são 
praticamente estáticas. Por outro lado, a estação #1 
está na área do baixo/média do estuário, onde per-
mite maior transito bidirecional das águas. O ajuste 
teórico considera um coeficiente de difusão turbu-
lenta (Az) constante, o que não se aplica em estuá-
rios altamente estratificados. Porém, a correspon-
dência com o perfil teórico foi satisfatória para a 
camada superficial na estação #2. Outros fatores que 
possivelmente afastam as condições físicas do estuá-
rio do Rio Araranguá do perfil teórico é sua morfo-
logia "inversa", com a desembocadura mais rasa do 
que o corpo estuarino.  
 

 

CONCLUSÕES 
 
 
 Através do monitoramento horário de dados 
de correntes em duas estações no estuário do rio 
Araranguá durante um período de mais de 100 dias 
foi possível caracterizar as respostas deste estuário 
aos efeitos da maré e da descarga fluvial. 
 O estuário do rio Araranguá pode ser cate-
gorizado como um sistema dominado por eventos 
de descarga de curta duração, apresentando um 
modelo de comportamento similar ao descrito para 
o estuário do Rio Itajaí-Açu e outros sistemas do 
litoral sul do Brasil.  
 As marés não desempenham um papel rele-
vante como determinante da hidrodinâmica. Duran-
te os período de baixa descarga fluvial a hidrodinâ-
mica é regida pelo ajuste baroclínico, apresentando 
a camada superior ativa em função da descarga flu-
vial, e a camada de fundo semi-estática com veloci-
dade baixa para montante. Após pulsos fracos de 
descarga fluvial ocorre a intensificação da circulação 

gravitacional. Durante pulsos fortes de descarga a 
hidrodinâmica passa a ser determinada pelo regime 
barotrópico fluvial. 
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The Role Of Tides And River Discharge In The 
Circulation Of The Araranguá Estuary 
 
ABSTRACT 
 

 The Araranguá estuary is a highly stratified 

system that receives the inflow from acid drainage resulting 

from coal mining, whose effect is to accelerate the settling of 

suspended sediment. In order to gain a better understand-

ing of the transport processes in this estuary, field data on 

water level, current velocity and direction were recorded in 

two locations along the estuary during a period of about 

100 days, between June and September, 2009. During this 

period the river discharge was mainly low, only a weak 

discharge pulse of 120 m3s-1 and a strong pulse of 900 m3s-

1 occurred, both of short duration. The data were analyzed 

for the three distinct conditions: low discharge; weak pulse; 

and strong pulse. The Araranguá estuary can be described 

as a system dominated by short river discharge events, with 

a similar behavioral model described for the Itajaí-Açu 

estuary and others along the southern Brazilian coast. The 

tides do not play an important role as a hydrodynamically 

driven force. During the low discharge period the hydrody-

namics is driven by the baroclinic adjustment, with an 

active upper layer maintained by the river discharge, over-

laying a semi-static bottom layer with landward currents. 

After the weak pulse of river discharge there is an intensifi-

cation of the gravitational circulation. During the strong 

pulse of river discharge the hydrodynamics is fully driven by 

the fluvial barotropic regime. 

Key-words: hydrodynamics, hydrological regime, stratifica-

tion. 
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RESUMO 
 

O trabalho investigou o comportamento da precipitação a partir do teste de Mann-Kendall, utilizando dados de es-

tações pluviométricas do Litoral Norte no período de 1970 a 1999. Foram geradas as tendências do número de dias chuvo-

sos; da menor e da maior taxa de precipitação; e do total de precipitação para três superclasses de precipitação: acima do 

normal (Ac), normal (N) e abaixo do normal (Ab). De acordo com a análise das tendências do total de precipitação, não 

ocorreu tendência significante no verão. No outono, o aumento da tendência foi encontrado em Maranduba e Picinguaba e 

Maresias para a superclasse Ab, e em Caraguatatuba para a superclasse Ac. Para o inverno, as tendências foram significan-

temente positivas em Maresias para todas as superclasses estudadas; e significantemente negativa em São Francisco para a 

superclasse Ab. Em Picinguaba e Maresias, a tendência significativa positiva ocorreu na primavera e na análise anual, e 

em Ilhabela na análise anual para todas as superclasses estudadas. Para o número de dias chuvosos, foi verificado um 

aumento significativo em Ilhabela para as superclasses N e Ac no verão e para a superclasse Ab no outono.  Para o inverno, 

houve diminuição significativa em Caraguatatuba para a superclasse Ab; e positiva significante em Picinguaba para a 

superclasse Ab e em Maresias e Ilhabela para a superclasse Ac. A tendência significativa negativa na primavera ocorreu 

apenas em Maranduba para a superclasse Ab. No ano, houve diminuição significativa em Maranduba para superclasse Ab 

e aumento significativo em Ilhabela para a superclasse Ac e em Maresias para as superclasses N e Ac.  

 

Palavras-Chave: tendência, mudança climática e precipitação. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Mudanças na precipitação têm implicações 
no ciclo hidrológico e nos recursos hídricos devido 
ao aquecimento futuro do clima. A alteração dos 
valores médios de temperatura e precipitação e o 
aumento da variabilidade de eventos de precipitação 
são esperados devido à mudança climática, que po-
de levar as mais intensas e frequentes enchentes e 
secas (IPCC, 2001). Variações na precipitação anual 
e sazonal podem ocorrer devido à mudança da fre-
qüência dos eventos de precipitação (número de 
dias) ou na intensidade da precipitação por evento.  
Com o intuito de aprimorar o entendimento do 
comportamento da precipitação de uma região, as 
séries diárias da precipitação devem ser analisadas. 
Recentemente, várias técnicas estatísticas e estocásti-
cas foram empregadas para identificar tendências  
 

1Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos — CPTEC. 
2Instituto Tecnológico de Aeronáutica — ITA. 

 
 

em dados hidrológicos em diferentes escalas tempo-
rais devido ao crescente entendimento dos impactos 
das mudanças climáticas (IPCC, 2007). Com relação 
à precipitação, os testes não paramétricos estatísti-
cos, como o teste Mann Kendall, têm sido freqüen-
temente utilizados para confirmar o que já é perce-
bido por meio de técnicas mais usuais, como médias 
móveis e análise de regressão (MATYASOVSZKY et 
al, 1993a, 1993b;. BRADLEY, 1998; KUNDZEWICZ 
& ROBSON, 2000; BURN & HAG ELNUR, 2002; e 
CALOIERO et al. (2011)). 

Vários estudos estatísticos detectaram ten-
dência positiva significante da precipitação em 
grandes escalas espaciais no norte e centro da Ásia, 
no leste da América do Norte e Sul e no norte da 
Europa (SCHONWIESE & RAPP, 1997; SHARMA et 
al., 2000; BOYLES e RAMAN, 2003; HAMILTON et 
al., 2001; LUCERO & ROZAS, 2002; KIELY, 1999; 
KARL & KNIGHT, 1998; e ZOLINA et al., 2008). O 
comportamento contrário também foi encontrado 
no Sahel, na área mediterrânea, no sul da Ásia e no 
sul da África (LEBEL & ALI, 2009; LIU et al., 2008; 
HESS et al., 1995). 
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Segundo Dufek & Ambrizzi (2008), sobre a 
América do Sul, o aumento da umidade foi observa-
do na Bacia Amazônica e no sudeste da America do 
Sul, incluindo Patagônia, enquanto tendências ne-
gativas na precipitação anual foram observadas so-
bre o Chile e partes da costa oeste do continente 
durante o período de 1960 a 2000 (HAYLOCK et al. 
2006). As tendências positivas no sul do Brasil, do 
Paraguai, do Uruguai e do nordeste da Argentina 
foram encontrados por Barros et al. (2000), e no sul 
da America do Sul por Rusticucci & Penalba (2000) 
e Minetti et al. (2003). 

Para o Brasil, o IPCC (2001) prevê para o 
século XXI um aumento de 4 a 4,5ºC na temperatu-
ra média do ar nas regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste e um possível aumento de 10 a 15% nas pre-
cipitações no outono. Existe ainda indicação de 
possibilidade de secas durante o verão. Nos últimos 
anos, vários estudos de tendência de precipitação 
foram desenvolvidos com dados anuais e diários de 
precipitação no Brasil (BLAIN, 2010; HAYLOCK et 
al., 2006; BERLATO et al., 2007). Utilizando 2 amos-
tras de 30 anos no período de 1948 a 2007 para o 
estado de São Paulo, Blain (2010) estudou a ten-
dência de vários municípios paulistas. Detectou 
marcantes indícios de alterações positivas de ordem 
climática no regime anual dos totais de precipitação 
em Jundiaí e Pindorama. Em Monte Alegre do Sul, 
verificou-se a tendência pouco significativa de eleva-
ção nos totais anuais de precipitação ocorrida nos 
últimos anos dessa série. Em Campinas, Cordeirópo-
lis, Mococa e Ribeirão Preto, não houve indícios de 
alterações enquanto que foram observados indícios 
de queda, não significativa, no regime de precipita-
ção nos últimos 30 anos analisados em Ubatuba. 
Berlato et al. (2007) observaram que houve coerente 
tendência espacial de aumento da precipitação no 
período 1950-2002, especialmente nos totais anuais 
e no outono para o Estado do Rio Grande do Sul. 
Dufek e Ambrizzi (2008) examinaram seis índices de 
precipitação anual para o estado de São Paulo. A 
análise utilizou dois períodos de 1950 a 1999 e de 
1990 a 1999, envolvendo 59 estações pluviométricas. 
Como resultado, os autores  notaram que a precipi-
tação anual total e número de dias chuvosos com 
taxas maiores que 20 mm/dia possuíram aumento 
significativo para o período de 1950-1999. Os auto-
res consideraram que o aumento da precipitação 
anual total ocorreu devido ao aumento da intensi-
dade de precipitação. O teste de Mann-Kendall su-
geriu que os índices referentes a precipitação anual, 
número de dias com taxas maiores que 20 mm/dia e 
número de dias com taxa diária superior ao percen-
til de 95 % tiveram aumento significante no período 

de 1950 a 1990 e que podem estar interligados entre 
si. Na Bacia do Rio Pontal, foi aplicado o teste de 
Mann-Kendall em anos de El Niño e as investigações 

climáticas concluíram que 87% dos postos da bacia 
possuíam tendência negativa não significativa nos 
índices pluviais (FECHINE e GALVÍNCIO, 2010). 
Groppo et al (2008) estudaram a Bacia do rio Pira-
cicaba no estado de São Paulo e detectaram tendên-
cias positivas na maior parte dos postos de precipita-
ção analisados e também no Rio Camanducaia, sem 
a influência do Sistema Cantareira. Já, os rios Jaguari 
e Atibaia, os principais rios formadores do Rio Pira-
cicaba sob a influência desse Sistema, apresentaram 
tendências negativas estatisticamente significativas 
na vazão.  

A existência de tendências de aumento ou 
diminuição de eventos de chuva, assim como altera-
ções nos volumes observados e números de dias com 
chuva em algumas regiões do Brasil, afetam direta-
mente os recursos hídricos locais. A modificação no 
padrão das variações sazonais as quais estão sujeitos 
esses recursos, poderá afetar, por exemplo, a quali-
dade, quantidade e disponibilidade da água. Com 
vistas a entender e avaliar os impactos de possíveis 
mudanças climáticas em áreas costeiras, esse traba-
lho foi feito no âmbito do projeto RedeLitoral, que 
forma uma rede de pesquisas em mudanças globais 
e impactos sobre regiões costeiras, envolvendo pro-
gramas de pós-graduação do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA), Universidade de São Paulo 
(USP), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). 
Este estudo que tem como objetivo a formação de 
uma rede de pesquisa e cooperação científica envol-
vendo áreas consideradas estratégicas, porém com 
temas correlatos e complementares, em mudanças 
climáticas e impactos regionais e locais relativos ao 
litoral norte do estado de São Paulo. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
 
 

Este trabalho visou caracterizar e estudar a 
tendência de mudança da precipitação, utilizando-se 
30 anos de dados diários de sete estações pluviomé-
tricas do Litoral Norte do estado de São Paulo.  Com 
esse intuito, foi realizada a análise de tendência das 
precipitações anuais e sazonais das menores e maio-
res taxas de precipitação, da precipitação total e do 
número de dias chuvosos foram estudadas para cada 
superclasse de precipitação. As análises estatísticas 
utilizadas para o estudo da tendência foram o teste 
de Mann-Kendall. 
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A área de estudo é o Litoral Norte de São 
Paulo, que engloba os municípios de Caraguatatuba, 
Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. Nesta região, a 
presença da Serra do Mar traz complexidade para o 
escoamento atmosférico e causam fenômenos como 
chuvas orográficas; movimento de ar ascendente 
localizado e forçado; e bloqueio das frentes frias ou 
quentes.  

Pela classificação climática de Köeppen 
(KÖEPPEN & GEIGER, 1928), Caraguatatuba e 
Ubatuba são classificados como Af, apresentando 
clima tropical chuvoso, sem estação seca e com a 
precipitação média do mês mais seco superior a 60 
mm. A classificação de Ilhabela e São Sebastião é 
Am, relativa ao clima tropical chuvoso, com inverno 
seco onde o mês menos chuvoso tem precipitação 
inferior a 60 mm, e o mês mais frio possui tempera-
tura média superior a 18°C.Com base em princípios 
estatísticos da tendência do valor médio, a indicação 
da Organização Meteorológica Mundial (OMM — 
publicado em SNEYERS, 1975) foi que o clima de 
uma dada região deve ser caracterizado com base 
em um período mínimo de 30 anos. Considerando 
as recomendações da OMM, utilizou-se para este 
estudo, as sete estações meteorológicas estudadas do 
Litoral Norte, mostradas na Tabela 1. Os locais fo-
ram escolhidos por possuírem dados no período de 
1970 a 1999. A Figura 1 apresenta a área de estudo e 
a localização das estações meteorológicas estudadas. 
Ressalta-se que as estações foram referenciadas pelo 
número e/ou nome das estações neste estudo.As 
séries de dados de todas as estações apresentam 
ausência de dados em alguns períodos, porém o 
tempo total de ausência de dados não foi superior a 
10% do tempo total de estudo. Isso faz com que o 
conjunto de dados mantenha amostragem capaz de 
deixar os resultados obtidos com uma confiança 
estatística aceitável para o tipo de análise proposta.  
No banco de dados utilizado, existe a informação 
que os dados não foram consistidos no período re-
cente, a partir de 1992. Apesar dessa ressalva, enten-
de-se que os dados foram informados pela fonte 
oficial do estado de São Paulo (SIGRH, 2011) e 
considerou-se aqui que a qualidade dos dados deve 
estar adequada para o uso científico. A opção de 
não completar as lacunas de dados existentes na 
base original dos dados a partir de interpolação ou 
utilização da climatologia do local, se justifica pelo 
fato de que utilizando tais artifícios poder-se-ia in-
troduzir viés e outras inconsistências nas estatísticas 
de cada posto de observação. O uso puro e simples 
dos dados refletem os valores reais observados que 
fazem os cálculos de tendências mais realísticos. Na 
Tabela 2, está indicado o total de anos utilizado no 

estudo das tendências para as análises anual e sazo-
nal.  

De acordo com a Figura 1, percebe-se que as 
estações E2-012, E2-045 e E2-124, cujas distâncias 
entre E2-012 e E2-045; E2-045 e E2-124; e E2-045 e 
E2-046 são, respectivamente, de 6, 15 e 15 Km, estão 
localizadas próximas umas das outras e um agrupa-
mento em cluster das três estações poderia facilitar a 
análise estatística dos dados. Porém, como o local 
possui uma topografia muito acidentada, que pode-
rá afetar a ocorrência de eventos de chuva em cada 
local, optou-se por manter as três estações como 
pontos independentes.  
 

Tabela 1 — Localização das estações meteorológicas 

estudadas (SIGRH, 2011). OBS: As abreviaturas SS e U 

referem-se aos municípios de São Sebastião e Ubatuba, 

respectivamente. 

 

Es tação/ 

Nome/ Muni -

c íp io 

Al t i tu -

de 

(m) 

Lat i tu -

de 

Longi tu-

de 

E2 -046/ Cara-

guatatuba 
2 23º 38’S 45°26’ O 

E2-012/ Ilhabela 10 23°47’ S 45°21’ O 

E2-045/ São 

Francisco/SS 
20 23°46' S 45°25’ O 

E2-124/ 

Mares ias/SS 
5 23°47’ S 45°33’ O 

E1-004/ Picin-

guaba/U 
3 23°23' S 44°50' O 

E2-009/ Mato 

Dentro/U 
220 23°23' S 45°07' O 

E2-122/ Ma-

randuba/U 
4 23°32' S 45°14' O 

 
O procedimento de Osborn et. al. (2000) foi 

empregado, neste estudo, para obter o número de 
dias com chuva, as menores e maiores taxas de pre-
cipitação e total de precipitação para análise anual e 
sazonal dos dados diários de precipitação, para as 
superclasses abaixo do normal, normal e acima do 
normal de precipitação. Inicialmente, o procedi-
mento estabelece que as taxas diárias de precipita-
ção de cada período analisado sejam colocadas em 
ordem crescente, e separadas em 10 classes de pre-
cipitação, cada uma contendo 10 % do total de pre-
cipitação. Neste estudo, as 10 classes de precipitação 
foram agrupadas em 3  superclasses que são abaixo 
do normal, normal e acima do normal. Esta divisão 
foi baseada no método de análise das anomalias de 
precipitação Decil-Br implementado pelo INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia) (FORTES et 



Estudo das Tendências do Total de Precipitação e do Número de Dias Chuvosos no Litoral Norte de São Paulo 

 22 

al, 2006), onde cada intervalo de precipitação acu-
mulada de 10 % foi associado a uma anomalia de 
precipitação, como mostrada na Figura 2. Assim, 
foram denominadas de superclasse abaixo do nor-
mal (Ab) para todas as classes menores que 30 % e 
superclasse acima do normal (Ac) para todas as 
classes maiores que 70%. A classe normal foi manti-
da e denominada como a superclasse normal (N). 
 

Tabela 2- Número de anos utilizados no cálculo das ten-

dências em cada estação nas análises anual (A), verão (V), 

outono (O), inverno (I) e primavera (P). 

 

Estação/ 

Nome/ 

Município 

A 

 

V  

 

O 

 

I  

 

P  

 

E2 -046/ 

Caraguata-

tuba 

24 24 23 24 25 

E2-012/ 

Ilhabela 
26 27 25 26 27 

E2-045/ São 

Francis-

co/SS 

27 29 29 29 28 

E2 -124/ 

Mares i -

a s/SS 

28 30 29 30 29 

E1 -004/ 

Picingua-

ba/U 

30 30 30 30 30 

E2 -009/ 

Mato Den-

tro/U 

26 29 27 30 28 

E2 -122/ 

Marandu-

ba/U 

27 30 30 29 27 

 
 

A avaliação da precipitação baseia-se na ho-
mogeneidade das séries hidrológicas, ou seja, as 
estatísticas da série hidrológica não se alteram com o 
tempo. Entretanto, a não-homogeneidade das séries 
tem ocorrido devido a causas isoladas e combinadas 
tais como mudança; a falta de representatividade das 
séries históricas para identificar a variabilidade natu-
ral dos processos climáticos; e alterações nas carac-
terísticas físicas, químicas e biológicas da bacia hi-
drográfica devido a efeitos naturais e antrópicos 
(TUCCI, 2002).  

A partir das séries de dados, as tendências 
anual e sazonais do número de dias com precipita-
ção, das menores e maiores taxas de precipitação e 
do total de precipitação acumulado das superclasses 

abaixo do normal, normal e acima do normal foram 
obtidas através do emprego do teste Mann-Kendall 
para detectar e estimar mudanças nas séries de da-
dos. 
 

 
 

Figura 1 — Localização das estações meteorológicas 

utilizadas no Litoral Norte de São Paulo. 

 
 

 
 

Figura 2 - Método de análise das anomalias de precipita-

ção Decil-Br implementado no INMET associada a cada 

classe estudada (Adaptado de Fortes et al, (2006)). 

 
 

Foi testada a hipótese nula (Ho), sem ten-
dência, ou seja, as observações xi são aleatoriamente 
ordenadas no tempo, contra a hipótese H1, onde 

existe uma tendência monotônica positiva ou nega-
tiva.  Para séries temporais com menos de 10 anos 
de dados, é utilizada a estatística S (GILBERT, 
1987), enquanto que a aproximação normal é utili-
zada para séries com 10 ou mais anos de dados. Nes-
te trabalho, todas as séries possuem em torno de 30 
anos de dados, assim foi descrito apenas o teste para 
a aproximação normal. 

O teste estatístico Mann-Kendall (S) é calcu-
lado usando a equação (1): 
 
S=∑n-1∑ 

n sgn(xj - xk)     (1) 
   k=1    j=k+1                       
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onde xj e xk são valores anuais nos anos j e k, respec-
tivamente, sendo j > k, e o cálculo de sgn(xj - xk)  é 1, 
se xj - xk > 0; ou 0, se xj - xk = 0;  ou  -1, se xj - xk < 0. 

Como podem existir vários valores iguais nas 
séries, pode haver a redução da validade da aproxi-
mação normal. Quando o número de dados (n) é 
próximo de 10, a variância de S (VAR(S)) é calculada 

pela equação (2) que leva em conta a presença de 
valores iguais e é dada por: 
 
VAR(S) = 1/18[n(n-1)(2n+5)-∑q tp(tp-1)(2tp+5)]  (2) 
                                                                                   p=1 

 
onde q é o número de valores semelhantes e tp é o 
número de valores  no grupo p-ésimo. 

 
Os valores de S são usados para calcular a 

estatística Z,  para os seguintes casos: 
 
(a) S > 0: Z = S - 1/(VAR(S)1/2                                 (3) 

 
(b) S = 0, Z= 0 , ou                                                   (4) 
 
(c) S < 0, Z = S + 1/(VAR(S)1/2                                (5) 

 
A presença da tendência estatisticamente 

significante é avaliada usando o valor Z. Um valor 
positivo (negativo) de Z indica uma tendência posi-
tiva (negativa). A estatística Z possui uma distribui-
ção normal. Para testar a tendência (teste bicaudal) 
a um nível de significância α, Ho é rejeitada se o valor 
absoluto de Z é maior que Z1- α/2, onde Z1- α/2 é obtido 

a partir das tabelas de distribuição cumulativa nor-
mal.  

A planilha eletrônica Excel MAKESENS, de-
senvolvido por Salmi et al. (2002) foi utilizada para a 
aplicação do teste nos dados de total de precipita-
ção, no número de dias chuvosos e nas menores e 
nas maiores taxas de precipitação distribuídos nas 
superclasses nas análises anuais e sazonais. 

Obtido o Z, a probabilidade de tendência é 
calculada e posteriormente é determinado o nível 
de significância encontrado em cada superclasse. 
Dependendo dos valores de Z e do nível de signifi-
cância (NS), a tendência foi considerada significan-
temente negativa (NS ≤ 0,1 e Z < 0), significante-
mente positiva (NS ≥ 0,1 e Z > 0), positiva (NS > 0,1 
e Z > 0) ou negativa (NS < 0,1 e Z < 0).   
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Com os dados pluviométricos das sete esta-

ções do Litoral Norte, foi inicialmente feita uma 
análise estatística dos totais médios de precipitação e 

número médio de dias chuvosos para as análises 
anual e sazonal.  

A Figura 3a mostra as percentagens do nú-
mero médio de dias com chuva para as análises anu-
al e sazonal. Pode-se notar que a estação Mato Den-
tro/U apresentou as maiores percentagens médias 
de dias com chuva de 52,8 % no ano, 62,4 % no 
verão, 53 % no outono, 36,8 % no inverno, e 63,5 % 
na primavera. Este comportamento distinto em rela-
ção às outras estações ocorre devido a sua localiza-
ção a 200 m de altitude na Serra do Mar, no muni-
cípio de Ubatuba. 

Com relação às outras estações, que estão 
localizadas ao nível do mar e próximas à costa, no-
tou-se que a variação da percentagem de número de 
dias ao ano é de 30 a 40 %. Com exceção de Cara-
guatatuba, as percentagens médias de dias com chu-
va apresentaram valores entre 40 e 50% para o ve-
rão. No inverno, Maresias/SS apresentou a percen-
tagem aproximada a do Mato Dentro (33,2 %), ou 
seja, são as regiões em que mais chove no inverno 
no Litoral Norte, onde existem informações pluvio-
métricas. Observou-se que as percentagens encon-
tradas decresceram do verão, primavera, outono, 
anual e inverno para a maioria dessas estações. Com 
relação ao número de dias chuvosos na análise de 
precipitação anual, na análise da estação da prima-
vera e na análise da estação do outono, observou-se 
que o número de dias da superclasse abaixo do 
normal em Mato Dentro/U (148, 43 e 37 dias, res-
pectivamente) é maior que o total de número de 
dias chuvosos nas outras estações estudadas. As Figu-
ras 3b a 3 f mostram o número de dias chuvosos 
distribuído nas superclasses abaixo do normal (Ab), 
normal (N) e acima do normal (Ac) para cada esta-
ção estudada para o verão, o outono, o inverno, a 
primavera e o ano. Outro ponto interessante notado 
é que o número de dias chuvosos da superclasse 
abaixo do normal é muito maior que o número de 
dias das outras duas superclasses em todas as análises 
sazonais e anuais. Na região do Litoral Norte, chuvas 
Ab ocorrem predominantemente, em torno de 72 % 
do número de dias no verão e no outono e 68,8 % 
na primavera e no inverno. Para a chuva N, ocorrem 
em torno de 20 % no verão e outono e 21 % na 
primavera e inverno. A percentagem de 8 a 9 % é 
encontrada para a superclasse Ac para todas as esta-
ções.  

Os maiores e menores números de dias chu-
vosos nas estações do ano ocorreram para as Mato 
Dentro/U e São Francisco/SS, respectivamente. O 
mesmo procede para o total de precipitação, exceto 
para o inverno. Nota-se que em todas as análises 
temporais, Mato Dentro/U apresentou maior nú-
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mero e percentagem de dias com precipitação Ab e 
menor número e percentagem de dias com precipi-
tação Ac em relação às outras estações estudadas. A 
percentagem do número de dias chuvosos da super-
classe Ab é quase 5 % maior em Mato Dentro do 
que nas outras estações. 
 
 

(a) 

 

Figura 3 — (a) Percentagem do número médio de dias 

chuvosos para cada estação do ano. Número de dias chu-

vosos distribuído nas superclasses abaixo do normal, 

normal e acima do normal, para cada estação estudada, 

para (b) verão, (c) outono, (d) inverno, (e) primavera 

e (f) ano, respectivamente. 

 
 

Analisando-se todas as estações situadas ao 
nível do mar, o número total de dias chuvosos em 
Picinguaba é menor que a soma dos dias das super-
classes Ab e N, no verão e outono. No verão, a per-
centagem de chuva para a superclasse Ab é menor, 
aumentando para a superclasse Ac em Picinguaba, 
em relação às outras estações. No outono, Maran-
duba apresenta a menor percentagem de chuva Ab e 
maior percentagem para a superclasse N. No inver-

no, chove mais em Maresias/SS com maior número 
de dias na superclasse Ab. Em São Francisco/SS 
chove menos, mas com percentagem de chuva na 
média das outras estações em todas as superclasses. 
Na primavera, Caraguatatuba apresenta maior nú-
mero de dias Ab, mas com percentual dentro da 
média de todas as estações. Em Maresias, ocorreram 
os maiores e menores valores de percentagem de 
dias chuvosos que a média para as superclasses Ac e 
Ab, respectivamente.  

Na Figura 4, estão mostrados os totais mé-
dios anuais e sazonais de precipitação para todas as 
estações estudadas para o período de 1970 a 1999.  

Mato Dentro/U apresentou os maiores to-
tais médios de precipitação para as análises anuais e 
sazonais (3100 mm ao ano e 1130 mm no verão), 
seguida por Maresias/SS; e Picinguaba e Maranduba 
situadas em Ubatuba. Os menores valores foram 
encontrados nas estações de Ilhabela e São Francis-
co em São Sebastião, que estão localizadas no canal 
de São Sebastião. Como esperado, a estação mais 
seca é o inverno e os valores totais médios da prima-
vera e do outono são similares.  

A Figura 5 apresenta a razão entre a média 
do total de precipitação de cada década pela média 
do total de precipitação de 30 anos de dados. Nota-
se que houve aumento da razão utilizando-se a dé-
cada de 70 e a de 90 para as estações de Picingua-
ba/U, Maresias/SS, Ilhabela e Caraguatatuba, o 
mesmo comportamento não foi encontrado para 
Mato Dentro/U e São Francisco do Sul/SS. Estas 
últimas estações apresentaram diminuição da média 
do total de precipitação da década de 90 em relação  
não se usa crase antes da preposição de a de 80 e 70.  
 
 

 
 

Figura 4 — Total anual médio de precipitação do período 

de 1970 a 1999 para todas as estações pluviométricas 

estudadas. Os valores médios sazonais estão apresentados 

no eixo esquerdo e os médios anuais no eixo direito. 
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Figura 5 — Razão entre a média do total de precipitação de 

cada década pela média do total de precipitação de 30 

anos de dados. 

 
 
Resultados das tendências 

 
 

Foram realizados os testes Mann-Kendall das 
sete estações pluviométricas do Litoral Norte no 
período de 1970 a 1999. Para o teste Mann-Kendall, 
foram geradas as tendências do número de dias com 
chuva; da menor e da maior taxa de precipitação; e 
do total de precipitação para as superclasses de pre-
cipitação Ab, N e Ac. Os resultados das análises anu-
ais e sazonais das tendências estão apresentados a 
seguir. 
 
a) Verão  

A Figura 6 apresenta as tendências do nú-
mero de dias com chuva e do total de precipitação, 
para o verão, para todas as superclasses de precipita-
ção, para o Litoral Norte. A análise das tendências 
do total de precipitação mostrou que não ocorreu 
nenhum caso significante para as estações estudadas, 
podendo-se concluir que não houve modificação 
significativa do total de precipitação no verão para 
os 30 anos estudados. Pode-se observar a presença 
da tendência negativa sem significância para Mato 
Dentro/U, Ilhabela e São Francisco/SS, e positiva 
sem significância para Picinguaba/U e Maresias/SS 
para as 3 superclasses de precipitação analisadas.  

Em Caraguatatuba, a tendência da taxa mí-
nima de precipitação aumentou significantemente 
para a superclasse Ab, e diminuiu para a superclasse 
Ac. Os municípios de Ubatuba e Ilhabela apresenta-
ram aumento e diminuição, respectivamente, para 
as superclasses Ac e Ab. Entretanto, sugere-se que 
houve predomínio de tendência negativa para as 
superclasses N e Ac para todos os municípios do 
Litoral Norte. Para a superclasse Ab, ocorreu au-

mento da menor taxa exceto para o município de 
São Sebastião. Com relação à taxa máxima de preci-
pitação, houve diminuição significante em Ilhabela 
para as superclasses N e Ac, e em São Francisco/SS e 
Caraguatatuba para a Ac.  
 
b) Outono 

As tendências do número de dias com chu-
va, e do total de precipitação estão apresentados na 
Figura 7, para o outono, para todas as superclasses 
de precipitação, para o Litoral Norte, obtidos pelo 
teste Mann-Kendall.  

Para o total de precipitação no outono, to-
das as estações apresentaram aumento para todas as 
superclasses estudadas, mas com significância em 
Maranduba e Picinguaba em Ubatuba, Caraguatatu-
ba e Maresias/SS para a superclasse Ab; em Picin-
guaba/U e Maresias/SS para a superclasse N; e em 
Caraguatatuba para a superclasse Ac. Houve um 
aumento da tendência do número de dias para a 
maioria das superclasses de precipitação nas estações 
estudadas, sendo significante apenas para a super-
classe Ab em Ilhabela. 

Analisando-se os totais de precipitação e o 
número de dias chuvosos, não ocorreu nenhum caso 
com tendência significante para ambas as variáveis. 
A maioria dos casos estudados sugeriu a ocorrência 
do aumento simultâneo para as duas variáveis. Para 
os outros casos, notou-se que o número de dias chu-
vosos diminuiu enquanto que o total de precipitação 
aumentou em Maresias/U e Mato Dentro/U para a 
superclasse Ab; em Ilhabela para a superclasse N; e 
em Caraguatatuba e Maranduba/U para a superclas-
se Ac.  

Houve aumento da taxa mínima de precipi-
tação para a maioria das estações, sendo significativo 
apenas em Caraguatatuba e Mato Dentro/U para a 
superclasse Ab e em Picinguaba/U para a superclas-
se Ac; e significantemente negativo em São Francis-
co/SS para a superclasse Ab. 

Com relação à maior taxa de precipitação, a 
maioria das tendências é positiva sem significância, 
sendo negativas apenas em Ilhabela para as super-
classes normal e Ac e São Francisco/SS para todas as 
superclasses. Nota-se que não ocorreu significância 
em nenhum caso estudado. 
 
c) Inverno 

Para o Litoral Norte, a Figura 8 mostra as 
tendências do número de dias com chuva e do total 
de precipitação para o inverno das superclasses de 
precipitação. Com relação ao total da precipitação, 
o teste de Mann-Kendall mostrou que as tendências 
foram positivas com significância em Maresias/SS  
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(a) (b) (c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 

Figura 6 — Tendências do número de dias chuvosos e do total de precipitação para as superclasses abaixo do normal (a, d); 

normal (b, e) e acima do normal (c, f), no verão, nas estações no Litoral Norte. 

 

 
(a) 

 
(b) (c) 

 
(d) 

 
(e) (f) 

Figura 7 — Tendências do número de dias chuvosos, do total de precipitação para as superclasses abaixo do normal (a, d); 

normal (b, e) e acima do normal (c, f), no outono, nas estações no Litoral Norte. 

 
para todas as superclasses estudadas; e negativa com 
significância em São Francisco/SS para a superclasse 
Ab. Houve um aumento da tendência em Maresi-
as/SS e Ilhabela e diminuição em Maranduba e 
Mato Dentro em Ubatuba para todas as superclasses. 

Para o número de dias com chuva, houve diminui-
ção significativa em Caraguatatuba para a superclas-
se Ab; em São Francisco/SS e Maranduba/U para 
superclasse N; e positiva significante em Picingua-
ba/U para a superclasse Ab; e em Maresias/SS e 
Ilhabela para a superclasse Ac. 
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(a) 

 
(b) (c) 

 
(d) 

 
(e) (f) 

 

Figura 8 — Tendências do número de dias chuvosos, do total de precipitação para as superclasses abaixo do normal (a, d); 

normal (b, e) e acima do normal (c, f) no inverno, nas estações do Litoral Norte. 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 

Figura 9 — Tendências do número de dias chuvosos, do total de precipitação para as superclasses abaixo do normal (a, d); 

normal (b, e) e acima do normal (c, f)  na primavera, nas estações do Litoral Norte. 

 
 

Em Mato Dentro, houve aumento do núme-
ro de dias chuvosos com diminuição do total de 
precipitação para as superclasses Ab e N. Em Ilhabe-
la, para a superclasse Ab, foi apresentada diminui-

ção do número de dias e aumento do total de preci-
pitação, enquanto que houve comportamento inver-
so em Maresias/SS para superclasse N e em Cara-
guatatuba para superclasse Ac. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 

Figura 10— Tendências do número de dias chuvosos, do total de precipitação para as superclasses abaixo do normal (a, d); 

normal (b, e) e acima do normal (c, f) no ano, nas estações do Litoral Norte. 

 
 

 Para as tendências das menores taxas de 
precipitação, as tendências significantemente positi-
vas ocorreram para as superclasses Ab e Ac em Cara-
guatatuba e Ab em Maranduba/U e foi também 
notada a tendência significantemente negativa para 
a superclasse Ac em Mato Dentro/U. As tendências 
das maiores taxas de precipitação foram positivas 
sem significância para a maioria das estações, com 
significância em Maresias/U para a superclasse Ab. 
Tendências negativas foram encontradas em Mato 
Dentro/U para as três superclasses, e em Marandu-
ba/U para as superclasses N e Ac. 
 
d) Primavera 

As tendências do número de dias com chuva 
e do total de precipitação para a primavera das su-
perclasses de precipitação são mostradas na Figura 
9, para o Litoral Norte, obtidos pelo teste Mann-
Kendall. Para o total de precipitação na primavera, 
utilizando-se o teste de Mann-Kendall, as estações 
Picinguaba/U e Maresias/SS apresentaram tendên-
cia significativa positiva para todas as superclasses 
estudadas. Houve predominância de tendência posi-
tiva em todas as superclasses, exceto em São Francis-
co/SS e Mato Dentro/U. 

Para o número de dias com chuva, a ten-
dência significativa negativa ocorreu apenas em 
Maranduba/U para a superclasse Ab. Observa-se 
que ocorreu diminuição da tendência do número 

de dias com chuva para a superclasse Ab e aumento 
para as superclasses N e Ac para todos os municí-
pios, exceto em São Francisco/SS. 

Houve a predominância de tendência posi-
tiva para as menores taxas de precipitação em todos 
os municípios para as superclasses N e Ac. As ten-
dências significativas ocorreram em Caraguatatuba e 
Maranduba/U para a superclasse Ab; Picinguaba e 
Maranduba em Ubatuba, São Sebastião para a su-
perclasse N; e Picinguaba/U para a superclasse Ac. 

Para as maiores taxas de precipitação, ocor-
reu o predomínio de tendência positiva, para as 
superclasses N e Ac (exceto em Ubatuba) sendo 
significante em Picinguaba/U e Maresias/SS para N 
e Picinguaba/U para Ac. Vale ressaltar que algumas 
estações apresentaram simultaneamente aumento 
das menores e maiores taxas de precipitação, como 
Picinguaba/U para todas as superclasses; São Sebas-
tião, Caraguatatuba e Ilhabela para as superclasses N 
e Ac; e Maranduba/U para as superclasses Ab e N.  
 
e) Ano 

A Figura 10 apresenta as tendências do nú-
mero de dias com chuva e do total de precipitação 
para o ano das superclasses de precipitação, para o 
Litoral Norte.  É sugerido o aumento do total de 
precipitação em Picinguaba/U, Maresias/SS, Ilhabe-
la, Ubatuba (exceto em Mato Dentro) para todas as 
superclasses de precipitação, enquanto que Cara-



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 19-31 

 29 

guatatuba apresentou decréscimo da tendência para 
as superclasses Ab e N. Vale ressaltar que houve 
aumento significativo da tendência em Picingua-
ba/U, Ilhabela e Maresias/SS para todas as super-
classes estudadas. 

Para número de dias chuvosos, houve dimi-
nuição significativa em Maranduba/U para super-
classe Ab; e aumento significativo em Ilhabela para 
Ac; e em Maresias/SS para N e Ac. Os resultados 
sugerem que houve aumento do número de dias em 
Ilhabela e São Sebastião para todas as superclasses e 
em Picinguaba/U para as superclasses Ab e N. Em 
Mato Dentro, ocorreu diminuição da tendência do 
número de dias em todas as superclasses. 

Com relação à menor taxa de precipitação, 
ocorreu a diminuição significativa da tendência para 
São Francisco/SS e Caraguatatuba para a superclas-
se Ab; e aumento significativo em Ubatuba (Picin-
guaba e Maranduba) e Maresias/SS para a N e em 
Picinguaba/U e Caraguatatuba para a superclasse 
Ac. Pode-se notar que houve aumento da menor 
taxa para todas as superclasses, exceto em São Sebas-
tião e Caraguatatuba para a superclasse Ab. Com 
relação à maior taxa de precipitação, houve aumen-
to da tendência para a superclasse Ab, sendo signifi-
cante em Ubatuba (Picinguaba e Maranduba) e 
Maresias/SS, enquanto que houve a predominância 
de tendência negativa para as superclasses N e Ac, 
sendo positiva significante em Picinguaba/U. 
 

CONCLUSÕES 
 

Para o teste de Mann-Kendall, utilizando se-
te estações pluviométricas do Litoral Norte no perí-
odo de 1970 a 1999, foram geradas as tendências do 
número de dias com chuva; da menor e da maior 
taxa de precipitação; e do total de precipitação das 
superclasses de precipitação: abaixo do normal, 
normal e acima do normal. Analisando-se os núme-
ros de dias chuvosos, a estação de Mato Dentro/U 
apresenta maior percentagem de número de dias 
com chuva ao ano e nas estações do ano e superclas-
se de precipitação abaixo do normal em Mato Den-
tro/U apresentou maiores valores na base  anual, no 
verão e outono. Com relação aos totais anuais de 
precipitação e totais médios anuais e sazonais, cho-
veu mais em Mato Dentro/U e Maresias/SS enquan-
to que os menores totais foram encontrados em São 
Francisco/SS e Ilhabela. A razão entre a média do 
total de precipitação da década de 70 pela década 
de 90 apresentou um aumento em Picinguaba/U, 
Maresias/SS, Ilhabela e Caraguatatuba, enquanto 
Mato Dentro/U e São Francisco/SS apresentaram 
comportamento exatamente oposto. 

Os resultados das tendências pelo teste de 
Mann-Kendall mostraram que não ocorreu modifi-
cação significativa do total de precipitação para o 
verão nos 30 anos estudados. Com relação ao total 
de precipitação, Maresias/SS e Picinguaba/U foram 
as estações que apresentaram tendência significativa 
positiva nas análises anual, da primavera e do outo-
no para a maioria das superclasses de precipitação e 
ano, nas análises do ano, da primavera e do inverno 
para as três superclasses de precipitação, respecti-
vamente. 

Com relação ao número de dias chuvosos, 
Maresias/SS apresentou aumento significativo da 
tendência no inverno para as três superclasses estu-
dadas e na análise anual para as superclasses normal 
e acima do normal. Para Ilhabela, houve aumento 
significativo no ano e inverno para a superclasse 
acima do normal, no verão para a superclasse nor-
mal e no outono e verão para a superclasse abaixo 
do normal.   
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Study Of Trends Of The Precipitation Totals And 
Number Of Rainy Days On The North Coast Of São 
Paulo 
 
ABSTRACT 
 

The trends of number of rainy days; the lower and 

higher precipitation rates; and the precipitation totals for 3 

precipitation superclasses were calculated using the Mann-

Kendall test. The data used were acquired from the rainfall 

stations of the north coast of São Paulo State from 1970 to 

1999. According to the analysis of total precipitation, there 

was no significant trend during the summer. In the au-

tumn, a significant increase in the trend was found in 

Maranduba and Picinguaba in Ubatuba city and 

Maresias in São Sebastião city for the below normal super-

class, and in Caraguatatuba for the above normal super-

class. In winter the trends were significantly positive in 

Maresias for all studied superclasses, and   significantly 

negative in São Francisco in São Sebastião city for the 

above normal superclass. The significant positive trends 

were found in the spring and annual analysis in 

Picinguaba and Maresias, and in Ilhabela in the annual 

analysis for all studied superclasses. For the number of 

rainy days, Ilhabela showed a significant increase in the 

trend for the normal and above normal superclasses in the 

summer. In the autumn, there was a significant increase in 

the trend to the below normal superclass in Ilhabela. For the 

winter, a significant decrease in trends occurred in 

Caraguatatuba for the below normal superclass; while the 

significant positive in Picinguaba for the below normal 

superclass and in Maresias and Ilhabela for the above 

normal superclass were found. The significant negative 

trend in spring occurred only in Maranduba in Ubatuba 

for the below normal superclass while the increase in signif-

icant trends appeared in Ilhabela for the above normal 

superclass. For annual analysis, there were the decreasing 

significant trend in Maranduba in Ubatuba for the below 

normal superclass and increasing significant trend in 

Ilhabela for the above normal superclass and in Maresias 

for the normal and above normal superclasses.  

Key-words: trend, climate change and precipitation 
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RESUMO 
 

Nesse trabalho é apresentada uma aplicação da abordagem da previsão de cheias por conjunto em curto prazo a 

uma bacia de médio porte localizada na região sudeste do Brasil, a bacia do rio Paraopeba. Para geração das previsões de 

vazões, a metodologia utiliza um conjunto de previsões de precipitação associada à modelagem chuva-vazão conceitual com o 

modelo hidrológico MGB-IPH. O experimento foi realizado durante três períodos chuvosos entre os anos de 2008 e 2011. 

Como parâmetro de referência na avaliação do desempenho das previsões por conjunto é utilizada uma previsão hidrológica 

determinística, baseada em uma previsão de precipitação única obtida da combinação ótima de diversas saídas de modelos 

meteorológicos, com diferentes condições iniciais e parametrizações. Nos resultados das avaliações das previsões de eventos do 

tipo dicótomos, que consideram a superação ou não de níveis ou vazões limite de alerta, as previsões por conjunto mostraram 

superioridade em relação à previsão determinística, sendo possível obter na maior parte dos casos analisados um aumento na 

proporção de detecções corretas da ocorrência do evento de cheia mantendo as taxas de alarmes falsos em níveis reduzidos. 

Esse benefício foi, de modo geral, maior em maiores antecedências e vazões limite de alerta, situações mais importantes num 

contexto de prevenção de cheias.  

 

Palavras-chave: previsão de cheia por conjunto, previsão de precipitação, modelagem hidrológica conceitual. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Previsões de vazão são rotineiramente utili-
zadas no Brasil para prever a afluência dos reserva-
tórios hidrelétricos mais importantes, sendo empre-
gadas no planejamento da operação na produção de 
energia hidrelétrica. Neste campo de aplicação, 
previsões quantitativas de precipitação (QPF-
Quantitative Precipitation Forecasts) tem se tornado 

cada vez mais utilizadas, visando a melhora da previ-
sibilidade e a extensão do horizonte da previsão 
(GUILHON et al., 2007; CASTANHARO et al., 2007; 
COLLISCHONN et al., 2007; SSILVA et al., 2007). 
Sistemas de previsão e alerta de cheias, por outro 
lado, são relativamente raros no Brasil e muitas vezes 
baseados em modelos simplificados de propagação 
do escoamento na rede de drenagem, sem utilizar 
informações de precipitação observada ou prevista. 
 

1 - Agência Nacional de Águas 
2 - Instituto de Pesquisas Hidráulicas - IPH/UFRGS 
3 - Departamento de Ciências Atmosféricas - Instituto de Astrono-

mia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/USP  
4 - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) 

A ocorrência de cheias de grandes propor-
ções registradas recentemente em âmbito global 
(e.g. WERNER et al., 2005; MOORE et al., 2005; 
PLATE, 2007; THIELEN et al. 2009; HE et al.; 2012) 
tem atualmente motivado a utilização da QPF deri-
vada de modelos de previsão numérica de tempo 
(PNT) como dado de entrada em modelos chuva-
vazão, com intuito de promover alertas de cheias 
com maior antecipação. No caso de pequenas e 
médias bacias, o uso da QPF na previsão de cheias 
tem sido colocado como um ponto chave (e.g. 
BACCHI & RANZI, 2003; XUAN et al., 2009; HA-
PUARACHCHI et al., 2011), permitindo a adoção 
de medidas de mitigação dos impactos em tempo 
útil.  

Entretanto, embora seja útil, a previsão 
quantitativa de precipitação ainda apresenta erros 
consideráveis na escala das aplicações hidrológicas, 
sendo considerada uma das principais fontes de 
incerteza na previsão de cheias (DAVILIO et al. 
2008; CLOKE & PAPPEMBERGER, 2009; XUAN et 
al., 2009; HAPUARACHCHI et al., 2011). O uso da 
QPF de modelos PNT em conjunto com modelos 
hidrológicos para previsão de vazão é limitado por 
três tipos de erros citados por Habets et al. (2004): 
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(i) localização espacial do evento; (ii) instante de 
ocorrência do evento; e (iii) intensidade da precipi-
tação.  

De maneira geral, a imprecisão na QPF de-
ve-se tanto a erros nas condições iniciais como na 
própria estrutura dos modelos meteorológicos, que 
não representam adequadamente a dinâmica das 
nuvens e os processos microfísicos, simplificados 
através de parametrizações (EBERT, 2000). Uma das 
questões particularmente importantes nesse contex-
to refere-se à sensibilidade dos modelos meteoroló-
gicos às condições iniciais. A atmosfera é um sistema 
não linear, extremamente dependente das condi-
ções iniciais, e os modelos meteorológicos também 
apresentam esta sensibilidade, de tal forma que, se 
inicializados com condições iniciais ligeiramente 
diferentes, em pouco tempo simulam estados com-
pletamente diferentes da atmosfera (Lorenz, 1969). 
Como o estado inicial da atmosfera nunca é perfei-
tamente conhecido, dificilmente será possível obter 
previsões determinísticas precisas de tempo com 
antecedências relativamente longas, tipicamente 
úteis para as aplicações em previsão e alerta de chei-
as. Além disso, modelos meteorológicos diferentes, 
em termos da representação física dos processos ou 
da resolução espacial, quando aplicados com as 
mesmas condições iniciais e de contorno, tendem a 
apresentar resultados diferentes após algumas horas 
ou dias de simulação. 

A previsão probabilística ou por conjunto é 
uma técnica desenvolvida nas ciências atmosféricas e 
que procura explorar as incertezas associadas às 
condições iniciais e/ou deficiências na estrutura dos 
modelos meteorológicos. A partir de diferentes mo-
delos meteorológicos ou de diferentes condições 
iniciais de um único modelo, são gerados um con-
junto de previsões, onde cada um dos membros do 
conjunto representa uma possível trajetória dos 
processos atmosféricos ao longo do horizonte de 
previsão.  

A técnica da previsão por conjunto tem sido 
usada na previsão meteorológica desde a década de 
1990 (DANCE & ZOU, 2010; NOBERT et al., 2010; 
ZAPPA et al., 2011; SCHELLEKENS et al. 2011).  
Motivado pelo sucesso de sua utilização nesse cam-
po, recentemente os EPSs (Ensemble Prediction Systems 

— Sistemas de Previsão por Conjunto) passaram a ser 
incorporados na previsão de vazões, dando origem 
aos Sistemas de Previsão Hidrológica por Conjunto 
(H-EPSs) (DEERITT et al., 2007; CLOKE & PAP-
PENBERGER, 2009). Um H-EPS procura fornecer 
informações sobre a incerteza das previsões hidroló-
gicas, propondo, para cada intervalo de tempo de 
previsão, um conjunto de soluções a partir do qual 

se pode estimar a distribuição de probabilidade do 
preditor (VELÁZQUEZ et al., 2011). 

Pesquisas recentes, principalmente na Eu-
ropa e América do Norte, tem mostrado resultados 
promissores do acoplamento de previsões meteoro-
lógicas por conjunto a modelos hidrológicos para 
realizar previsões de cheia para horizontes de até 
dez dias (YOUNIS et al., 2008; PAPPEMBERGER et 
al., 2008; THIEMIG et al., 2010; BAO et al., 2011; 
VOISIN et al., 2011). O conjunto de previsões obti-
do permite representar uma faixa de possíveis cená-
rios de cheia, e a quantificação das incertezas associ-
adas a esses cenários tem sido colocada como útil na 
diminuição da emissão de falsos alertas, evitando 
assim a perda de credibilidade dos sistemas de alerta 
de cheia (PAPPENBERGER et al., 2008). 
 
 

 
 

Figura 1 - Ilustração da técnica da previsão hidrológica 

por conjunto. Adaptado de COMET (2008). Disponível 

em <https://www.meted.ucar.edu/>. Acessado em no-

vembro de 2012. 

 
 

Em sua forma mais simples, a previsão hi-
drológica por conjunto consiste em alimentar o 
modelo hidrológico com variáveis meteorológicas 
previstas por um ou mais EPSs, resultando em possí-
veis cenários de vazões que refletem as incertezas na 
previsão meteorológica (Figura 1). Essa abordagem 
— algumas vezes chamada de perfect hydrology - parte 

do pressuposto que as previsões meteorológicas são 
a maior fonte de incerteza na previsão hidrológica, 
sendo as incertezas relacionadas ao modelo hidroló-
gico, desprezadas. Variáveis previstas por modelos 
meteorológicos que são normalmente utilizadas são 
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a precipitação e temperatura, embora outras variá-
veis também possam também ser utilizadas.  

Existem ainda abordagens que consideram 
outras fontes de incertezas importantes na previsão 
de cheias por conjunto, tais como: a) deficiência na 
estrutura do modelo hidrológico, onde são utiliza-
dos um conjunto de modelos hidrológicos distintos 
para realização das previsões (e.g. V\ELÁZQUEZ  et 
al., 2011); b) a incerteza nos parâmetros do modelo 
hidrológico (e.g. DIETRICH et al., 2009; HE et al. 
2012); e c) a incerteza nas condições iniciais do 
modelo ou nos dados de entrada, como por exem-
plo na precipitação observada até o instante de iní-
cio da previsão (e.g. ZAPPA et al., 2011; ROSSA et 
al., 2011). Outros métodos procuram melhorar o 
desempenho das previsões através da correção de 
erros sistemáticos e do espalhamento do conjunto 
nos dados de entrada — pré-processamento - ou nos 
resultados da previsão de vazões — pós-
processamento -, tendo sido reportadas melhorias 
nos resultados pela aplicação desses métodos (e.g. 
BROWN & SEO, 2010; BOUCHER et al., 2011; ZA-
LACHORI et al., 2012; ANDEL et al., 2012). 

A previsão de cheias por conjunto é uma á-
rea de pesquisa atualmente bastante ativa, tendo 
sido publicada na última década uma série de traba-
lhos explorando seus potenciais benefícios (e.g. 
GOUWELEEUW et al. 2005; DEMERITT et al. 2007; 
KOMMA et al. 2007; VERBUNT et al. 2007; DAVO-
LIO et al., 2008; PAPPEMBERGER et al. 2008; DIE-
TRICH et al. 2009; YOUNIS et al, 2008; THIELEN  
et al. 2009; THIEMIG et al, 2010;  BAO et al., 2011; 
SCHELLEKENS et al., 2011; VOISIN et al., 2011; 
ZAPPA et al., 2011). Muitas dessas pesquisas foram 
motivadas ou tiveram suporte de iniciativas científi-
cas como o HEPEX - The Hydrologic Ensemble Predicti-

on Experiment (SCHAAKE et al., 2006), a quarta fase 
do MAP - Mesoscale Alpine Program denominada de D-
PHASE-Demonstration of Probabilistic Hydrological and 

Atmospheric Simulation of flood events in the Alpine region 
(ROTACH et al, 2012), o RAPHAEL Project (Runnoff 

and Atmospheric Processes for Flood Hazard Forecasting 

and Control) (BACCHI & RANZI, 2003)  e o projeto 

COST731 (ROSSA et al., 2011). 
O trabalho apresentado por Verbunt et al. 

(2007) explorou a viabilidade das previsões meteo-
rológicas por conjunto para previsões de vazões, em 
comparação com o uso de previsões meteorológicas 
determinísticas. Como estudo de caso foi utilizada a 
porção da bacia do Rio Reno definida pela estação 
Rheinfelden (34.550km²), na Europa Central. Como 
dados de entrada no modelo hidrológico foi usado 
um conjunto de previsões de precipitação, tempera-
tura, velocidade do vento, umidade do ar e insola-

ção, originários do Limited-Area Ensemble Prediction 

System (LEPS). O modelo hidrológico usado foi o 
Precipitation — Runoff — Evapotranspiration —Hydrotope 

(PREVAH), que usa a abordagem de unidades de 
resposta hidrológica-URH. Para as avaliações foram 
selecionados dois eventos cheia, sendo os resultados 
avaliados em três afluentes alpinos do rio Reno. Os 
resultados obtidos mostraram que as previsões por 
conjunto são mais confiáveis quando comparadas a 
uma única previsão determinística. Para os casos 
investigados, o conjunto de previsões indicou clara-
mente a possibilidade de ocorrência de cheias seve-
ras, ao contrário das previsões determinísticas, que 
não detectaram os eventos.   

Pappenberger et al. (2008) apresentaram 
uma avaliação do uso do grand ensemble TIGGE 
(THORPEX Interactive Grand Global Ensemble) na 

previsão de eventos de cheia ocorridos durante o 
mês de outubro de 2007, na Romênia. A base de 
dados TIGGE é composta por um conjunto de sete 
EPSs, de diferentes centros de previsão meteoroló-
gica e que possuem diferentes números de membros 
(216 membros, no total). Esses sete EPSs foram uti-
lizados individualmente e em conjunto como dado 
de entrada no European Flood Alert System (EFAS). 

Para previsão de vazões o EFAS usa o modelo LIS-
FLOOD, com resolução espacial de 5km. Na avalia-
ção geral, os autores concluem que o TIGGE, por 
incluir um número maior de cenários de previsão 
meteorológica, tem menor probabilidade de não 
detectar um evento, podendo ainda reduzir o nú-
mero de alertas falsos nas previsões.  

Schellekens et al.(2011) avaliaram o desem-
penho do EPS regional MOGREPS (Met Office Global 

and Regional Ensemble Prediction System) para uso ope-

racional na previsão de cheias na região do rio Tâ-
misa, no Reino Unido. A versão do MOGREPS utili-
zada possui 24 membros fornecendo previsões para 
o Reino Unido e Irlanda com resolução de 24km e 
horizonte de até 3 dias. Para realização das previsões 
de cheia, foi utilizado o Modelo TCM (Thames Cat-

chment Model). As previsões foram realizadas duas 

vezes ao dia (9 e 21h), com horizonte de 36h, e seus 
resultados foram analisados em 8 estações de moni-
toramento. As previsões de precipitação por conjun-
to do MOGREPS resultaram em boas previsões de 
cheia para toda a região do Tâmisa, mostrando be-
nefício em relação ao uso da previsão determinísti-
ca. A frequência de alarmes falsos no período avali-
ado foi baixa e eventos menores, que não superaram 
os níveis de alerta, foram também bem previstos. 

Bao et al. (2011), avaliaram o benefício do 
acoplamento do modelo  distribuído Grid-
Xinanjiang ao grand ensemble TIGGE, na previsão de 
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cheias na bacia do rio Xixian (8.826km²), na cabe-
ceira da bacia do rio Huaine, na China. A variável 
precipitação de EPSs de cinco instituições que in-
cluem a base de dados TIGGE foram utilizadas: Ca-

nadian Meteorological Centre-CMC (15 membros); 
European Center for Medium Range Weather Forecasting-
ECMWF (51 membros); Meteorological Office-UKMO 
(24 membros); US National Centers for Environmental 

Prediction-NCEP (15 membros); China Meteorological 

Administration-CMA (15 membros). Para avaliação 

das previsões foi selecionado um evento de cheia 
durante o mês de julho de 2007. As previsões de 
cheia com o modelo foram realizadas com intervalo 
de tempo de 6h e horizonte de 10 dias. Os resulta-
dos obtidos demonstraram que o grand ensemble 

TIGGE acoplado ao modelo hidrológico é uma fer-
ramenta promissora na emissão de alertas de cheia 
antecipados com dez dias de antecedência, promo-
vendo previsões de vazões comparáveis à vazão ob-
servada. 

Aos exemplos de estudos de caso citados an-
teriormente poderiam ser acrescentados outros, 
sobretudo em regiões de clima temperado na Euro-
pa e nos Estados Unidos. Uma revisão bastante a-
brangente destes estudos foi apresentada por Cloke 
& Pappenberger (2009). Apesar destes exemplos 
bem sucedidos de uso das previsões meteorológicas 
por conjunto para gerar previsões de vazão ou de 
cheias por conjunto, até recentemente a abordagem 
determinística ainda predominava em Sistemas de 
Previsão e Alerta de Cheias (DEMERITT et. al. 2007; 
VERBUNT et al, 2007). Atualmente, alguns sistemas 
já utilizam operacionalmente ou em modo experi-
mental a previsão por conjunto, entre eles o Europe-

an Flood Alert System (EFAS) (<http://efas-
is.jrc.ec.europa.eu/>), o sistema finlandês The water-

shed Simulation and Forecasting System 

(<http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/65/>), o sistema 
sueco do Sweedish Hydro-Meteorological Service 

(<http://www.smhi.se/>), os sistemas de previsão de 
cheias do rio Danúbio nas regiões da Bavária 
(<www.hnd.bayern.de>) e da Baixa Áustria 
(<http://www.noel.gv.at/>) e o NWS Short-range 

Hydrologic Ensembles (<http://www.erh.noaa.gov/ 
mmefs/>) do National Weather Service dos Estados 

Unidos. 
No contexto brasileiro, praticamente inexis-

tem pesquisas relacionadas à previsão de cheias por 
conjunto em curto prazo. O único trabalho identifi-
cado apresenta uma proposta bastante preliminar 
na bacia do rio Iguaçu (CALVETTI, 2011). Entre-
tanto, previsões meteorológicas por conjunto vêm 
sendo produzidas operacionalmente pelo Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos-CPTEC/ 

INPE desde 1999 (COUTINHO, 1999; MACHADO 
et al., 2010) e previsões por conjunto envolvendo 
diferentes modelos  têm sido produzidas e avaliadas 
pelo Laboratório de Meteorologia Aplicada a Siste-
mas de Tempo Regionais - MASTER (SILVA DIAS et 
al., 2006). 

Nesse trabalho é proposta e avaliada uma 
metodologia para previsão de cheias por conjunto 
aplicada a uma bacia de médio porte em uma região 
de clima tipicamente tropical, que utiliza um con-
junto de previsões de precipitação, dados de moni-
toramento hidrológico em tempo real e ferramentas 
de modelagem hidrológica para previsão de vazões 
disponíveis em modo operacional no contexto brasi-
leiro.   
 
 

METODOLOGIA 
 

Previsões de vazão na bacia do rio Paraope-
ba foram realizadas e avaliadas retrospectivamente 
durante períodos chuvosos de três anos hidrológi-
cos. Foram utilizados dados observados de precipita-
ção e vazão de estações telemétricas operadas pela 
Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig e um 
conjunto de previsões de precipitação constantes na 
base de dados do Laboratório de Meteorologia Apli-
cada a Sistemas Regionais de Tempo (MASTER-
IAG/USP). As previsões de vazões por conjunto 
foram avaliadas através de uma representação de-
terminística, considerando a média dos membros 
que compõem o conjunto hidrológico, assim como 
através de uma representação probabilística, consi-
derando todos seus membros, utilizando medidas de 
desempenho específicas para esse fim. As previsões 
foram realizadas com o modelo hidrológico MGB-
IPH com intervalo de tempo horário e horizonte de 
72h. Nos itens a seguir as etapas da metodologia são 
descritas em maior detalhe. 
 
O Modelo MGB-IPH 

 
O MGB-IPH (Modelo de Grandes Bacias) é 

um modelo hidrológico conceitual, distribuído, 
apresentado por Collischonn (2001), para aplicação 
em grandes escalas espaciais. Na versão adotada, o 
modelo utiliza a discretização da bacia em pequenas 
sub-bacias, denominadas minibacias. O tipo de vege-
tação e uso do solo dentro de cada minibacia é cate-
gorizado dentro de uma ou mais classes utilizando a 
abordagem de Unidades de Resposta Hidrológica-
URH (KOUWEN et al., 1993).  

A estimativa da evapotranspiração no mode-
lo é realizada pelo método de Penman — Monteith 
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(SHUTTLEWORTH, 1993) e a propagação do esco-
amento na rede de drenagem, através do método de 
Muskingum-Cunge, embora exista uma versão do 
modelo que utiliza um método hidrodinâmico 
(PAIVA, 2009). Para previsão de vazões, o modelo 
usa o procedimento de assimilação de dados apre-
sentado nos trabalhos de Paz et al. (2007) e Collis-
chonn et al. (2007). Esse procedimento utiliza as 
vazões observadas em tempo-real para atualizar as 
condições iniciais do modelo, representadas pelas 
vazões calculadas ao longo da rede de drenagem e o 
volume de água armazenado nos reservatórios su-
perficial, subsuperficial e subterrâneo de cada mini-
bacia do modelo hidrológico. 
 
Previsão de Cheias 

 
 A proposta metodológica para geração das 
previsões de cheia por conjunto se baseia na realiza-
ção de sucessivas previsões com o modelo MGB-IPH, 
utilizando como dados de entrada um conjunto de 
previsões de precipitação (conjunto meteorológico), 
dando origem a um conjunto de previsões de vazão 
(conjunto hidrológico). Como parâmetro de refe-
rência na avaliação das previsões de cheia por con-
junto é utilizada uma previsão hidrológica determi-
nística, baseada na previsão de precipitação MSMES, 
obtida da combinação ótima de saídas de diversos 
modelos meteorológicos (SILVA DIAS et al., 2006). 
Na estimativa das condições iniciais do modelo hi-
drológico bem como durante a previsão de cheias, 
variáveis climatológicas como temperatura, veloci-
dade do vento e outras utilizadas no cálculo da eva-
potranspiração assumem os valores das normais 
climatológicas.  
 A análise dos resultados das previsões por 
conjunto está dividida em duas partes principais. A 
primeira parte é baseada em uma avaliação deter-
minística, onde é comparado o desempenho da 
média do conjunto hidrológico com a previsão de-
terminística de referência e com as previsões com 
chuva “perfeita” (chuva observada nas estações de 
medição) e chuva zero. Como medidas de desem-
penho nessa avaliação são utilizados o Coeficiente 
de Persistência-CP (KITANISDIS & BRAS, 1980) e o 
Erro Médio Quadrático-EMQ, para determinada 
faixa de magnitude de vazões observadas. São ainda 
realizadas comparações entre o desempenho da 
média do conjunto e cada um dos membros, para 
determinada faixa de magnitude de vazões. Nessa 
análise é utilizada como medida de desempenho o 
coeficiente de eficiência-CM, similar a CP, mas que 
compara o desempenho das previsões com o de-
sempenho da média do conjunto hidrológico. 

A segunda parte da análise é baseada em 
uma avaliação probabilística. Nesse caso é utilizado 
o Diagrama ROC (descrito mais a frente), para al-
gumas antecedências e vazões limites de alerta. A 
seguir as medidas de desempenho mencionadas 
anteriormente são descritas. 
 
Medidas de Desempenho 

 

Avaliação determinística 

 
Para análise determinística das previsões fo-

ram utilizados o Coeficiente de Persistência—CP e o 
Erro Médio Quadrático-EMQ. O CP, dado pela E-
quação 1, compara o resultado da previsão com um 
modelo hipotético que prevê para todos os interva-
los de tempo o último valor observado, para o qual é 
adotado o termo persistência. Quanto mais próximo 
seu valor estiver da unidade, melhores são os resul-
tados das previsões. Quando CP apresenta valores 
menores que zero, a previsão apresenta desempe-
nho inferior a se utilizar como valor previsto o últi-
mo valor observado. O índice CM (Equação 2), por 
sua vez, compara, de maneira similar a CP, os resul-
tados da previsão com uma previsão de referência. 
Nesse caso, entretanto, a previsão de referência não 
é o último valor observado e sim a previsão dada 
pela média do conjunto hidrológico. Valores positi-
vos do índice indicam melhor desempenho da pre-
visão avaliada em relação ao conjunto médio. Valo-
res negativos, por outro lado, indicam melhores 
resultados do conjunto médio. 
 O Erro Médio Quadrático-EMQ (Equação 
3) mede a raiz da diferença quadrática média entre 
as previsões e observações correspondentes. Repre-
senta 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. 
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onde p é o valor previsto; mp  é o valor previsto pela 

média do conjunto; o é o valor observado; t0 é o 
instante de realização da previsão;  i é a antecedên-
cia da previsão e N é o número total de previsões. 

 
 
Avaliação Probabilística 

 
O Diagrama ROC 
 
 O Diagrama ROC (Relative Operating Charac-

teristic ou ainda Receiver Operating Characteristic) 

 mede a capacidade de um sistema de previ-
são em discriminar entre eventos ocorridos ou não, 
como, por exemplo, a ocorrência ou não de inun-
dações (WILKS, 2006; BROWN et al. 2010). É utili-
zado na avaliação em previsões de eventos dicóto-
mos, onde somente dois resultados são possíveis. O 
diagrama pode ser utilizado tanto na avaliação de 
previsões determinísticas como probabilísticas. No 
caso da previsão determinística, a partir de um de-
terminado limiar definido para a variável considera-
da é construída uma tabela de contingência 2x2. As 
informações da tabela de contingência são usadas 
para o cálculo dos índices POD (probabilidade de 
detecção) e POFD (Probabilidade de Falsa Detecção 
ou Taxa de Alarme Falso). O par (POD;POFD) é 
então plotado no gráfico, em conjunto com os pares 
(0,0) e (1,1), conforme metodologia para constru-
ção do diagrama (WILKS, 2006). No eixo das orde-
nadas do diagrama aparece o valor de POD, e no 
das abscissas, POFD. 

No caso da previsão probabilística ou por 
conjunto, o diagrama mede a qualidade de uma 
previsão binária ou da decisão sobre a emissão do 
alerta baseado em diferentes limites de probabilida-
de da previsão por conjunto. Dessa forma, para dife-
rentes probabilidades da distribuição da previsão 
(e.g.decis do conjunto) são construídas tabelas de 
contingência 2x2 e calculados os valores de POD e 
POFD.  A Figura 2 ilustra um Diagrama ROC e seus 
elementos para uma previsão por conjunto hipotéti-
ca. 

Komma et al.(2007) colocam que qualquer 
um dos quantis do conjunto podem ser usados na 
decisão de emissão ou não de alertas de cheia, exis-
tindo um trade-off na escolha do quantil e sua utili-

dade. Membros do conjunto na extremidade supe-
rior, representados por maiores quantis (e.g. 8º e 9º 
decil), possuem uma maior probabilidade de detec-
tar o evento de cheia, entretanto ocorrerá uma mai-
or taxa de alarmes falsos. Membros do conjunto na 
extremidade inferior apresentam menores valores 

de POD, mas por outro lado apresentam valores de 
POFD menores. 
 

 
 

Figura 2 - Elementos de um Diagrama 

ROC. Modificado de Brown (2008). 

 
 

ESTUDO DE CASO E DADOS UTILIZADOS 
 

A bacia do rio Paraopeba possui área de 
12.150 km² e situa-se na região centro-sul do Estado 
de Minas Gerais, entre as longitudes 43°O e 45°O e 
latitudes 18°S e 21°S. O rio Paraopeba é afluente 
pela margem direita do rio São Francisco e tem 
como alguns de seus principais afluentes os rios 
Pardo, Manso, Brumado, Camapuã e Maranhão. A 
Figura 3 apresenta o mapa de localização da bacia 
do rio Paraopeba e a rede telemétrica de monitora-
mento na região operada pela Cemig.  

O clima predominante na bacia é do tipo 
tropical semi-úmido (4 a 5 meses secos)(IBGE, 
2002), com sazonalidade bem definida. O período 
chuvoso ocorre entre os meses de outubro a março, 
sendo que o trimestre mais chuvoso é de novembro 
a janeiro. O período seco se estende de abril a se-
tembro. Nas análises empreendidas nesse trabalho o 
mês de abril foi considerado como pertencente ao 
período chuvoso na bacia, já que alguns eventos 
hidrológicos iniciados no mês de março possuem 
seu pico durante o mês de abril.  

Os maiores volumes de precipitação na ba-
cia ocorrem nas regiões sul/sudeste bacia e em toda 
a extensão das serras que atravessam a bacia no sen-
tido Leste-Oeste, próximo a latitude 20ºS, onde os 
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volumes médios anuais alcançam cerca de 1.800mm. 
Na região norte da bacia são observados os menores 
volumes anuais de precipitação, com valores próxi-
mos a 1.200mm.  

Na aplicação do modelo MGB-IPH, foram 
utilizadas as seguintes bases de dados: 
 

 modelo numérico do terreno, derivado da 
missão STRM (Shuttle Radar Topography Mis-

sion), com resolução de 90m (FARR et al., 

2007) ; 

 dados de tipo do solo para o estado de Mi-

nas Gerais, na escala 1:1.000.000, disponibi-
lizados através do portal na internet IDE-
GeoMINAS 
(<http://www.ide.ufv.br/geominas/>); 

 dados de cobertura vegetal para a América 

do Sul, obtidos via sensoriamento remoto, 
com resolução aproximada de 1km, desen-
volvido por Eva et al. (2002); 

 dados horários de precipitação de 16 esta-
ções pluviométricas das redes telemétricas 
das bacias do rio São Francisco e rio das Ve-
lhas, no período de 2000 a 2011, operada 
pela Cemig (Figura 3); 

 dados horários de vazão de duas estações te-

lemétricas no rio Paraopeba, no período de 
2000 a 2011, operada pela Cemig (Figura 
3); 

 normais climatológicas de 14 estações na 

região da bacia do rio Paraopeba, publica-
das pelo INMET-Instituto Nacional de Me-
teorologia (Figura 3). 

 
 
 Em uma etapa anterior a utilização, tanto os 
dados de chuva como vazão foram submetidos a um 
procedimento de verificação, sendo descartados 
dados considerados incoerentes. Maiores detalhes 
acerca desse procedimento podem ser encontrados 
em Meller (2012).  

Os parâmetros do modelo MGB-IPH foram 
calibrados para as duas sub-bacias definidas pelas 
estações fluviométricas mostradas na Figura 3, no 
período entre 01/12/2006 00:00 UTC a 20/06/2011 
23:00 UTC, representando 40% da série de dados 
horários. Nesse processo dois tipos de técnicas fo-
ram usadas: (1) calibração manual, por tentativa e 
erro e, (2) calibração automática multi-objetivo 
utilizando o algoritmo  MOCOM-UA (YAPO et al., 
1998).   

A validação do modelo foi realizada para o 
período entre 19/06/2000 00:00 UTC a 30/11/2006 

23:00 UTC, representando cerca de 60% da série de 
dados. Os resultados da calibração e validação do 
modelo em termos do Coeficiente de Eficiência de 
Nash e Sutcliffe e do erro de volume foram conside-
rados razoáveis e são mostrados na Tabela 1. Infor-
mações adicionais a respeito da calibração e valida-
ção do modelo, incluindo os gráficos de compara-
ção entre hidrogramas observados e calculados, 
estão disponíveis em Meller (2012). 
 
 

Tabela 1 - Resultados da calibração e validação do modelo 

MGB-IPH na bacia hidrográfica do rio Paraopeba. 

 

Estação 

fluviométrica 

Área de 

drenagem 

(km²) 

Calibração Validação 

NS 
V 

(%) 
NS 

V 

(%) 

Porto do 

Mesquita 
10.280 0,81 -3,1 0,89 3,0 

Ponte Nova 

do Paraopeba 
5.774 0,78 -6,6 0,76 -11,5 

 

 

Dados de previsão de precipitação 

 
A base de dados de previsão de precipitação 

utilizada nessa pesquisa compreende 38 saídas de 
modelos PNT, que se distinguem em relação ao tipo 
de modelo (global ou regional), à resolução, às 
parametrizações utilizadas, às condições iniciais e de 
contorno e às perturbações do estado inicial. A or-
ganização dessa base de dados surgiu da iniciativa 
do Laboratório de Meteorologia Aplicada a Sistemas 
Regionais de Tempo (MASTER-IAG/USP 
<http://www.master.iag.usp.br/>) em cooperação 
com outras instituições em conduzir uma atividade 
de intercomparação entre modelos PNT (SILVA 
DIAS et al, 2006). A listagem completa dos modelos 

PNT utilizados no trabalho podem ser encontradas 
em Meller (2012). 
 As previsões de precipitação utilizadas pos-
suem frequência diária, discretização temporal de, 
em geral, 6h, sendo emitidas às 00:00 UTC. Essas 
previsões são disponibilizadas pelo Laboratório 
MASTER em pontos correspondentes às latitudes e 
longitudes de uma ampla rede de estações de moni-
toramento de superfície na América do Sul. Para 
uso no modelo hidrológico as previsões foram desa-
gregadas uniformemente do intervalo de 6h para 
1h, e interpoladas pelo método do Inverso do Qua-
drado da Distância (vide MENDES & CIRILO, 2001) 
para os centróides das minibacias do modelo hidro-
lógico. 
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Figura 3 - Mapa de localização da bacia do rio Paraopeba mostrando algumas das estações de monitoramento utilizadas. 

 
 
 Uma das características de EPSs formados 
por saídas de diferentes modelos operados por dife-
rentes centros (também chamado de poor's man 

ensemble) como o MASTER, é que nem todos os 

membros do conjunto estão disponíveis para todas 
as previsões. A ausência de determinados membros 
em algumas previsões deve-se, tipicamente, a pro-
blemas de software ou hardware nos centros que pro-

duzem as previsões ou problemas durante o envio 
ou recebimento dessas informações respectivamente 
pelos centros emissor ou receptor. No período con-
siderado para realização das previsões de cheia nessa 
pesquisa, o número máximo e mínimo de membros 
para uma previsão qualquer foi de, respectivamente, 
36 e 4, sendo que 70% das previsões possuem entre 
31 e 36 membros. 
  O MASTER produz ainda a previsão deter-
minística MSMES-M, baseada no conceito multimodel 

super ensemble (KRISHNAMURTI et al., 1999), onde 

os membros do conjunto meteorológico são combi-
nados estatisticamente em única previsão, levando 
em conta seus desempenhos em um período de 
tempo 15 dias anterior à previsão. Nesse procedi-
mento é utilizado um esquema bayesiano onde os 
pesos dos membros utilizados são definidos em fun-
ção do erro quadrático médio de previsões anterio-
res, após a remoção do viés. O objetivo desse tipo de 
técnica é obter uma previsão determinística única 
com desempenho superior ao da média aritmética 

do conjunto ou qualquer um de seus membros. O 
resultado da previsão hidrológica com a previsão 
determinística MSMES-M foi utilizado como parâ-
metro de referência na avaliação dos resultados das 
previsões de cheia por conjunto.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 As previsões de cheia na estação Porto do 
Mesquita foram realizadas retrospectivamente no 
período entre ago/2008 e mai/2011, com intervalo 
de tempo de 1h, horizonte de 72h e frequência de 
um dia, no horário  00:00 UTC, conforme disponibi-
lidade dos dados de previsão de precipitação. Para 
alimentar o modelo hidrológico foi utilizado um 
conjunto de previsões de precipitação além da pre-
visão determinística MSMES-M, usada como refe-
rência na avaliação dos resultados. Em algumas das 
análises são ainda apresentados os resultados das 
previsões com chuva zero e com chuva perfeita. A 
avaliação dos resultados se concentrou nos três pe-
ríodos chuvosos (out-abr) entre 2008 e 2011, resul-
tando em 631 eventos de previsão. 

Foram adotadas com propósito meramente 
investigativo quatro vazões limite de alerta, associa-
das aos quantis com probabilidade de não-
excedência de 80%,  95%,  98%  e  99% da  série  de  
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Figura 4 - Previsões de cheia por conjunto no período entre 13 e 17 de janeiro de 2011. 

 
 
 
vazões horárias. O intuito principal da definição de 
valores limites é o de avaliar o desempenho das pre-
visões hidrológicas em eventos do tipo dicótomos, 
que consideram a superação ou não de determinado 
nível de alerta de cheia. A Tabela 2 apresenta os 
limites estabelecidos e siglas utilizadas no texto.  

A Figura 4 apresenta uma sequência de 5 
previsões para o evento ocorrido entre os dias 13 e 
22 de janeiro de 2011. No eixo principal das abscis-
sas aparecem, entre outros, os hidrogramas da previ-
são hidrológica de todos os membros do conjunto 
(em cinza), o conjunto médio (em vermelho) e a 
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previsão determinística de referência MSMES-H (em 
azul), e no eixo secundário, a previsão de precipita-
ção média do conjunto meteorológico sobre a bacia 
e o 1º e 9º decis do conjunto.   
 

Tabela 2 - Vazões limites adotadas na avaliação das previ-

sões de cheias. 

 
Vazão Limite/Sigla Quantil* Vazão (m³/s) 

Q20% 80% 177,0 m³/s 

Q5% 95% 382,5 m³/s 

Q2% 98% 538,5 m³/s 

Q1% 99% 623,5 m³/s 

* definido com base na série de vazões horárias observadas na 

estação Porto do Mesquita no período entre 2000 e 2011. 

 
 
 Para o evento apresentado, na ascensão do 
hidrograma a previsão por conjunto apresenta um 
espalhamento que permite captar todas as observa-
ções ao longo do horizonte de previsão, sendo que a 
média do conjunto apresenta bons resultados, como 
mostram as previsões entre os dias 13 e 16 de janeiro 
de 2011. A previsão MSMES-H também apresenta 
resultados razoáveis, sobretudo na previsão do dia 
16 de janeiro de 2011, no pico do evento de cheia. 

Observa-se, ainda na Figura 4, que o espa-
lhamento dos membros é menor nas antecedências 
iniciais do horizonte de previsão, o que tem relação 
com o tempo de resposta da bacia. A ocorrência de 
espalhamento reduzido nessas antecedências (“un-

derspread”) faz com o conjunto capte uma menor 

proporção das observações, um problema tipica-
mente relatado na literatura (e.g. VELÁZQUEZ et 
al. 2009, 2011; BOUCHER et al., 2011; ALFIERI et 
al; 2012). Com o aumento da antecedência, há um 
aumento do espalhamento do conjunto, o que per-
mite captar uma proporção maior das observações. 
Na antecedência de 72h o espalhamento é máximo, 
assim como a proporção de observações captadas 
pelo conjunto. Na recessão do hidrograma, onde as 
previsões de precipitação tendem a assumir valores 
próximos à zero, os membros do conjunto concor-
dam, não havendo praticamente espalhamento do 
conjunto.  

A Figura 5(i) e (ii) apresentam os resultados 
da avaliação determinística das previsões, em termos 
de CP e EMQ, para a média do conjunto hidrológi-
co, a previsão MSMES-H (resultante da previsão com 
o produto MSMES-M) e as previsões com chuva zero 
e chuva perfeita. Os resultados são analisados apenas 
para faixas de magnitude de vazões observadas aci-
ma da Q20% (177m³/s), que representa um cenário 

típico de cheias na estação Porto do Mesquita.  
Para as duas medidas de desempenho avali-

adas (Figura 5(i) e (ii)), todas as previsões apresen-
taram desempenhos similares até a antecedência de 
cerca de 30h. A partir dessa antecedência, as previ-
sões de vazão com chuva perfeita e chuva zero apre-
sentaram, respectivamente, o melhor e o pior de-
sempenho nas previsões, como esperado. As previ-
sões de vazão com precipitação prevista (média do 
conjunto e a previsão MSMES-H), por sua vez, apre-
sentaram superioridade às previsões ingênua (per-
sistência) e com chuva zero, principalmente nas 
maiores antecedências, mostrando que existe bene-
fício pela incorporação da previsão de precipitação 
na ampliação do horizonte de previsão de cheias. 

Na Figura 5(i), são mostrados os resultados 
das previsões em termos de CP. Pode-se observar 
que existe benefício de todas as previsões sobre se 
prever o último valor observado (persistência) a 
partir da antecedência de 17h. O EMQ (Figura 5 
(ii)), mostra que desempenho das previsões diminui 
com o aumento da antecedência. Observa-se ainda 
que a previsão MSMES-H apresenta desempenho 
similar à média do conjunto para ambas as medidas 
de desempenho, mostrando ligeira superioridade 
sobre essa última nas antecedências próximas do 
horizonte da previsão. Na antecedência de 72h a 
previsão MSMES-H é superior a média do conjunto 
em cerca 7% em termos de CP e cerca de 2% em 
termos de EMQ.  
 

Antecedência 

 

Figura 5 - Comparação dos resultados das previsões em 

termos de CP e EMQ para a média do conjunto hidrológi-

co, a previsão MSMES-H e as previsões com chuva zero e 

com chuva perfeita, para vazões observadas acima da 

vazão limite Q20%, igual 177m³/s. 

 
 

Em uma última análise determinística, o de-
sempenho de cada um dos membros do conjunto 
foi comparado com a média do conjunto para faixas 
de magnitude de vazão acima da Q20%, através de 
CM. A Figura 6 mostra os resultados dessa compara-
ção. Observa-se nessa figura que média do conjunto 
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possui desempenho superior a maior parte dos 
membros (colunas em azul), apresentando resulta-
dos similares, ligeiramente inferiores, às previsões 
de quatro membros do conjunto (colunas em ver-
melho). Isso mostra que, de modo geral, existe be-
nefício do uso da média do conjunto sobre a utiliza-
ção individual dos membros do conjunto nas previ-
sões. É importante salientar que as amostras usadas 
no cálculo de CM para cada membro do conjunto 
são diferentes, já que nem todos os modelos estão 
disponíveis para todas as previsões realizadas duran-
te o período considerado. Dessa forma, os resulta-
dos apresentados na Figura 6 não servem para com-
parar o desempenho dos modelos entre si. 
 

 
 

Figura 6 - Comparação dos resultados das previsões entre 

os membros do conjunto hidrológico e o conjunto médio 

através de CM, para vazões observadas acima da vazão 

limite Q20%, igual 177m³/s. As colunas na cor azul indi-

cam melhor desempenho da média do conjunto. As colu-

nas em vermelho indicam melhor desempenho do mem-

bro do conjunto avaliado. 

 
 

A Figura 7 apresenta diagramas de dispersão 
das previsões, onde são graficados os pares vazão 
observada versus vazão prevista, para todos os mem-

bros do conjunto, nas antecedências de 12, 24, 48 e 
72h. De modo geral, observa-se uma superestimativa 
das previsões, que aumenta com a antecedência, 
sobretudo para faixas de magnitude de vazões ob-
servadas acima de 600m³/s. Observa-se ainda uma 
maior dispersão ou espalhamento dos membros do 
conjunto do conjunto para maiores antecedências.  

As Figuras 8 e 9 apresentam o Diagrama 
ROC, para todas as vazões limite, nas antecedências 
de 48 e 72h. Nessas figuras são apresentados os re-
sultados em termos de POD e POFD para o 1º, 5º e 

9º decis do conjunto (respectivamente os quadrados 
inferior, intermediário e superior no gráfico), para 
o conjunto médio (ponto na cor vermelha) e para a 
previsão de referência MSMES-H (ponto na cor 
preta).  

Tomando como exemplo a vazão limite 
Q2% na antecedência de 48h (Figura 8(iii)), o 1º, 5º 
e 9º decil do conjunto apresentam valores de POD, 
nesta ordem, de 0,73, 0,81 e 0,97 para valores cor-
respondentes de POFD de 0,01, 0,01 e 0,03. A previ-
são determinística MSMES-H apresenta valores de 
POD e POFD, respectivamente, de 0,73 e 0,01. A 
média do conjunto, por sua vez, apresenta valores 
de POD e POFD de, respectivamente, de 0,81 e 0,01. 
Percebe-se, que a utilização de quantis superiores do 
conjunto, representados pelo 9º decil, permite au-
mentar POD de 0,73 da previsão MSMES-H para 
0,97, em detrimento de um pequeno aumento do 
valor de POFD, de 0,01 para 0,03. A utilização do 9º 
decil mostra benefício em relação aos demais decis e 
mesmo sobre a média do conjunto. Para as previsões 
que consideram as demais vazões limites, a vanta-
gem pelo uso do 9º decil se mantém, embora o be-
nefício seja um pouco menor.  
 
 

 
 

 

Figura 7 - Vazões observadas versus vazões previstas para 

os períodos chuvosos (out-abr) entre 2008 e 2011, nas 

antecedências de 12, 24, 48 e 72h. 

 
 

Para a antecedência de 72h (Figura 9), a 
previsão por conjunto dada pelo 9º decil apresenta 
resultados superiores a todas outras previsões, parti-
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cularmente para as vazões limites Q2% e Q1% (Fi-
gura 9(iii) e (iv)), consideradas mais importantes no 
contexto de prevenção de cheias. No caso das previ-
sões que consideram a vazão limite Q2% (Figura 
9(iii)), é possível aumentar os valores de POD de 
0,61 da previsão MSMES-H para 0,95 com o uso no 
9º decil da previsão por conjunto, em detrimento de 
um aumento de POFD de 0,01 para 0,05. De manei-
ra análoga, para as previsões que consideram a Q1% 
como limite (Figura 9(iv)), é possível elevar o valor 
de POD de 0,79 para 0,95 com um aumento de 
POFD de 0,01 para 0,05. 

Em resumo, os resultados obtidos das análi-
ses envolvendo previsões de eventos do tipo dicóto-
mos são considerados satisfatórios e mostram que 
existe benefício pelo uso os quantis superiores do 
conjunto em relação ao uso de previsões determinís-
ticas. Resultados semelhantes foram obtidos por 
Komma et al. (2007) e Thirel et al. (2010). 
 
 

 
 

Figura 8 - Diagrama ROC para a antecedência de 48h. Os 

quadrados inferior, intermediário e superior representam 

respectivamente, o 1º, 5º e 9º decis do conjunto. Os pon-

tos em vermelho e preto representam, respectivamente, o 

conjunto médio e a previsão de referência MSMES-H. 

 

 

CONCLUSÕES 
 
 

Nesse trabalho é proposta e avaliada uma 
metodologia para previsão de cheias por conjunto, 
que utiliza a modelagem hidrológica conceitual com 
o modelo MGB-IPH associada a um conjunto de 

previsões de precipitação. Como parâmetro de refe-
rência nas análises, foi utilizada uma previsão hidro-
lógica determinística (MSMES-H), obtida a partir do 
uso de uma previsão de precipitação única resultan-
te da composição ótima de saídas de diferentes mo-
delos meteorológicos, denominada MSMES-M. 

A análise dos resultados das previsões de 
cheia foi realizada para três períodos chuvosos (out-
abr) entre os anos de 2008 e 2011. As previsões por 
conjunto foram avaliadas através de uma represen-
tação determinística, considerando a média do con-
junto hidrológico, assim como através de uma repre-
sentação probabilística, através do Diagrama ROC. 
As previsões foram realizadas com intervalo de tem-
po horário e horizonte de 72h. 
 
 

 
 

Figura 9 - Diagrama ROC para a antecedência de 72h. Os 

quadrados inferior, intermediário e superior representam 

respectivamente, o 1º, 5º e 9º decis do conjunto. Os pon-

tos em vermelho e preto representam, respectivamente, o 

conjunto médio e a previsão de referência MSMES-H. 

 
 

Na avaliação determinística, a média do 
conjunto hidrológico apresentou resultados simila-
res aos obtido com a previsão determinística de 
referência, embora tenha apresentado benefício 
significativo em relação a maior parte dos membros 
do conjunto. As previsões com precipitação prevista 
(média do conjunto e a previsão MSMES-H) apre-
sentaram ainda superioridade em relação às previ-
sões ingênua (persistência) e com chuva zero, prin-
cipalmente nas maiores antecedências, mostrando 
que existe benefício pela incorporação da previsão 
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de precipitação na ampliação do horizonte de previ-
são de cheias. 

A avaliação das previsões de cheia por con-
junto, por sua vez, mostrou a existência de uma 
superestimativa dos membros em relação às obser-
vações. Observou-se ainda que o espalhamento en-
tre os membros é menor nas antecedências iniciais 
do horizonte de previsão, o que tem relação com o 
tempo de resposta da bacia. Nessas antecedências, o 
conjunto captou uma menor proporção das obser-
vações. Com o aumento da antecedência, houve um 
aumento no espalhamento do conjunto, o que per-
mitiu captar uma proporção maior das observações. 

Na comparação dos resultados das previsões 
em eventos do tipo dicótomos, que consideram a 
superação ou não de vazões limites de alerta, o 9º 
decil das previsões por conjunto mostrou superiori-
dade em relação à previsão determinística de refe-
rência e mesmo a média do conjunto, sendo possível 
obter, na maior parte dos casos analisados, um au-
mento significativo na proporção de eventos corre-
tamente previstos mantendo as taxas de alarmes 
falsos em níveis reduzidos. Esse benefício foi, de 
modo geral, maior para maiores antecedências e 
vazões limites, que são as situações mais importantes 
num contexto de prevenção de cheias. 

Acredita-se, com base nos resultados obtidos 
nessa pesquisa, que a utilização da abordagem pro-
babilística representa uma perspectiva promissora 
na detecção e antecipação de cheias, apresentando 
benefício sobre previsões determinísticas, sobretudo 
em previsões de eventos do tipo dicótomos, impor-
tantes na emissão de alertas de cheias. Possíveis li-
nhas de investigação que surgem como perspectiva 
futura e complementar a essa pesquisa são: 
 

 avaliação de abordagens que considerem 

outras fontes de incerteza nas previsões de 
cheia por conjunto, tais como incertezas nas 
condições iniciais do modelo hidrológico 
ou em sua estrutura/parâmetros, ou ainda o 
uso de métodos para correção de erros sis-
temáticos e do espalhamento do conjunto 
nos dados de entrada (e.g. previsões de pre-
cipitação) ou nos resultados da previsão de 
vazões; 

 avaliação de Sistemas de Previsão por Con-

junto (EPSs) que possuam maior resolução 
temporal/espacial e com um maior número 
de membros. 

 investigação dos benefícios associados ao 

uso das previsões de cheia por conjunto na 
otimização da operação de reservatórios. 
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Short Term Ensemble Flood Forecasting 
 
ABSTRACT 
 
 The forecasting and issuing of early warnings 

are a key element to prevent the impact of flood events. An 

alternative to extend the forecasting horizon is the use of 

rainfall-runoff modeling coupled with precipitation fore-

casts derived from numerical weather prediction (NWP) 

models. The present research assesses the performance of 

short term ensemble flood forecasting in a medium size 

tropical basin, based on data and streamflow forecasting 

tools available in operational mode in Brazil. The 

Paraopeba River basin (12,150 km²), located in the upper 

portion of the São Francisco River basin, in Southeastern 

Brazil, was selected as a case study. The proposed method-

ology used the MGB-IPH hydrological model coupled to an 

ensemble of precipitation forecasts generated by several 

NWP models with different initial conditions and parame-

terizations. The results are several scenarios of streamflow 

forecasts. A single deterministic streamflow forecast, based 

on a quantitative precipitation forecast derived from the 

optimal combination of several outputs of NWP models, 

was used as a reference to assess the performance of the 

streamflow ensemble forecasts. The results of the ensemble 

flood forecasting were assessed by deterministic and proba-

bilistic performance measures, with the ensemble mean 

being used by the former, and specific assessment measured 

by the latter. Based on the deterministic assessment, the 

ensemble mean showed similar results to those obtained by 

the deterministic reference forecast, although presenting a 

better performance over most of the ensemble members. 

Based on the probabilistic performance measures, results for 

predictions of dichotomous events which consider whether 

warming limit flows are surpassed or not, showed that the 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 33-49 

 49 

9th decile of the ensemble was superior to the deterministic 

forecast and even the ensemble mean. In most cases, an 

increase was observed in the proportion of correctly forecast-

ed events while keeping false alarm rates at low levels. This 

benefit was generally higher for higher flow thresholds and 

for longer lead times, which are the most important parame-

ters for flood mitigation.  

Key-words: ensemble flood forecasting, quantitative precipi-

tation forecast, hydrologic modeling. 
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RESUMO 
 

Para fazer frente às pressões exercidas pelas áreas urbanas sobre os recursos hídricos disponíveis, há crescente ênfase 

à gestão da demanda urbana de água, principalmente em regiões áridas e semiáridas. No Estado da Paraíba, o caso da 

cidade de Campina Grande merece destaque, especialmente pela passada crise no seu sistema de abastecimento  (1997-2003) 

e a atual perspectiva de uma nova crise (2012-2014). Considerando que a maior demanda de água da cidade é o abasteci-

mento doméstico, este artigo apresenta cenários de simulação, referentes à adoção de medidas tecnológicas de gestão da de-

manda urbana de água, objetivando fornecer subsídios para a elaboração de um possível programa de uso racional da água 

para os consumidores residenciais de Campina Grande - PB. A análise dos resultados indica a viabilidade ambiental da 

adoção dessas medidas (redução do consumo de água de até 33,64%). Quanto ao aspecto da viabilidade econômica, alguns 

cenários são muito atrativos, mas há aqueles apresentando um maior período de retorno dos investimentos. Para os cenários 

menos atrativos economicamente, enfatiza-se o papel do Poder Público no sentido de oferecer incentivos financeiros à popula-

ção, induzindo-a ao uso racional da água e evitando novas crises no abastecimento de água da cidade. 

 

Palavras-Chave: Aparelhos hidrossanitários poupadores, medição individualizada em edifícios, uso racional da água. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A demanda urbana de água vem crescendo 
rapidamente, na medida do aumento populacional 
e da alta taxa de urbanização verificada em todo o 
mundo; por outro lado, a limitação dos recursos 
hídricos disponíveis faz aumentar a competição 
entre usos da água e reduz o acesso à água de boa 
qualidade, tornando o abastecimento urbano um 
grande desafio para a gestão de recursos hídricos 
(SHARMA; VAIRAVAMOORTHY, 2009). 

Tradicionalmente, a resposta aos proble-
mas resultantes dos desequilíbrios entre oferta e 
demanda urbana de água tem se constituído em 
ações para expansão da oferta hídrica, traduzindo-
se na construção de grandes obras hidráulicas. No 
entanto, esgotada grande parte das possibilidades 
deste modelo, dados os elevados custos econômicos, 
ambientais e sociais da captação de água em ma-
nanciais  cada  vez mais  distantes  (HESPANHOL, 
 
 

1 - Universidade Federal Rural do Semi-Árido — UFERSA 
2 - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental 

— Universidade Federal de Campina Grande 
3 - Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES - UFCG 

2008), surge a necessidade de um modelo de gestão 
hídrica que, mais coerente com os preceitos da 
sustentabilidade da bacia hidrográfica, propicie o 
uso racional da água disponível, através de medidas 
de gerenciamento da demanda. Assim, há uma 
crescente ênfase na gestão da demanda urbana de 
água a qual se refere a qualquer ação, socialmente 
benéfica, que reduz ou modifica a deman-
da/consumo de água, representando a forma mais 
econômica de ampliar a disponibilidade hídrica 
(BUTLER; MEMON, 2006). A valorização das ações 
de gestão sobre a demanda de água é, inclusive, um 
dos importantes elementos do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos (MMA, 2006).  

A necessidade da gestão da demanda urba-
na de água fica ainda mais patente em centros ur-
banos de regiões áridas/semiáridas de países em 
desenvolvimento (caso de grande parte do Nordes-
te brasileiro), onde as condições climáticas, aliadas 
a sistemas de abastecimento obsoletos e à inade-
quação ou ausência da gestão de recursos hídricos, 
determinam o surgimento de graves problemas de 
abastecimento de água, dificultando o atendimento 
das demandas quantitativas e qualitativas da popu-
lação (FIGUERES, 2005; RÊGO et al., 2013). Neste 

contexto, pode ser destacada a situação do Estado 
da Paraíba — que tem 90,7% do seu território inclu-
ídos no Polígono das Secas e, desta forma, caracte-
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rizado por alta variabilidade interanual e espacial 
das precipitações, secas periódicas, expressivas taxas 
anuais de evaporação e cursos d’água intermitentes 
(ADENE, 2007). 

Dentro desta realidade, destaca-se o caso da 
cidade de Campina Grande, segunda maior cidade 
paraibana e importante polo educacional, industri-
al e tecnológico do Estado, cuja história já vivenciou 
crise em seu sistema de abastecimento de água. A 
crise ocorrida entre os anos de 1997 e 2003 se deu 
quando prolongada seca afetou a região Nordeste 
do Brasil e o Açude Público Epitácio Pessoa, res-
ponsável pelo abastecimento de Campina Grande e 
outras cidades do Compartimento da Borborema, 
atingiu o mais baixo nível de sua história (15% da 
capacidade máxima de armazenamento), subme-
tendo mais de 500.000 pessoas a severo raciona-
mento de água, por um período superior a dois 
anos (RÊGO et al., 2000), e trazendo consequências 

negativas para o desenvolvimento econômico das 
cidades afetadas (VIEIRA, 2008). 

Os fatores que contribuíram para o agra-
vamento da crise 1997-2003 — entre eles, o uso in-
discriminado das águas do manancial e altas taxas 
de perdas físicas na rede de abastecimento - permi-
tiram  constatar a ausência de efetiva gestão de 
recursos hídricos (RÊGO et al., 2000; GALVÃO et 

al., 2001). Esses fatores são os mesmos que, nas 

atuais circunstâncias (novo período de estiagem no 
semiárido brasileiro a partir de 2012), podem pro-
vocar uma nova crise no sistema de abastecimento 
de água da cidade de Campina Grande (RÊGO et 

al., 2012; RÊGO et al., 2013). Constatando-se que a 

maior demanda de água da cidade é o abastecimen-
to doméstico, este artigo, com base em pesquisa 
realizada nos anos de 2007 e 2008, apresenta cená-
rios de simulação, referentes à adoção de medidas 
tecnológicas de gestão da demanda urbana de água, 
objetivando fornecer subsídios, aos gestores muni-
cipais, na elaboração de um possível programa de 
uso racional da água para os consumidores residen-
ciais de Campina Grande.  O atual trabalho amplia 
a pesquisa de Albuquerque et al. (2008) no qual se 

analisou a implantação hipotética de alternativas 
tecnológicas de gerenciamento da demanda de 
água, apenas, para um bairro da cidade de Campi-
na Grande. 
 
 

GESTÃO DAS ÁGUAS URBANAS 
 

A gestão das águas em áreas urbanas exige 
uma estreita relação entre a gestão de recursos hí-
dricos (referente às atividades de aproveitamento, 

conservação, proteção e recuperação da água bruta, 
em quantidade e qualidade adequadas aos usos 
exigidos) e a gestão de saneamento ambiental (re-
ferente aos serviços de abastecimento de água potá-
vel, coleta e tratamento de esgotos, drenagem plu-
vial e disposição de resíduos sólidos), uma vez que o 
uso primordial dos recursos hídricos é o abasteci-
mento dos núcleos urbanos. Assim, a sustentabili-
dade da gestão das águas urbanas depende igual-
mente da conservação dos recursos hídricos e da 
melhoria da qualidade dos serviços de saneamento 
ambiental, e é neste sentido que a gestão da de-
manda urbana de água pode exercer um importan-
te papel, visto contemplar medidas que permitem 
reduzir a demanda de água, melhorar a eficiência 
do seu uso e evitar a deterioração dos recursos hí-
dricos (ESTEVAN, 1999). 

As medidas de gestão da demanda, de a-
cordo com Sharma e Vairavamoorthy (2009) e Ri-
beiro e Braga (2008), podem ser agrupadas nas 
seguintes categorias: 
 
 

 Tecnológicas, incluindo o controle de per-

das e ligações clandestinas nas redes de dis-
tribuição de água, com micro e macrome-
dição e/ou sistemas automatizados de mo-
nitoramento das redes; o uso de aparelhos 
hidrossanitários; a medição individualizada 
do consumo de água, inclusive em condo-
mínios verticais; e o uso de fontes alternati-
vas de abastecimento, como água de chuva 
ou de reuso; entre outras; 

 Econômicas e financeiras, abrangendo es-

tímulos fiscais para redução de consumo e 
adoção de novos instrumentos tecnológi-
cos; tarifação que estimule o uso eficiente, 
sem penalizar os usuários mais frágeis, eco-
nomicamente; estímulo ou penalização fi-
nanceira que induza o aumento da eficiên-
cia da concessionária de serviços de abaste-
cimento público; cobrança pelo uso da á-
gua bruta; entre outros; e 

 Sociopolíticas, que incluem ações regulató-

rias/institucionais (legislação que induza o 
uso racional da água; regulamen- tação de 
novos sistemas construtivos e de instalações 
prediais; entre outras) e ações educacionais 
(incorporação da questão hídrica nos cur-
rículos escolares; programas de educação 
ambiental; campanhas de esclarecimento; 
entre outros). 
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A seleção da(s) categoria(s) de medidas de 
gestão da demanda urbana de água depende das 
características geográficas, climáticas, econômicas e 
culturais de cada local ou região (FAO, 2001). No 
entanto, as ações econômicas e educacionais, 
quando adotadas isoladamente, nem sempre tra-
zem os benefícios esperados, de modo que vários 
autores (TOMAZ, 2001; OLIVEIRA, 1999; entre 
outros) consideram que, na maioria dos casos, as 
ações tecnológicas (acompanhadas ou não de ações 
das outras categorias), por não exigirem mudanças 
drásticas nos hábitos dos usuários, podem ser mais 
eficientes. Tal consideração é amparada pelos resul-
tados de iniciativas de gestão da demanda urbana 
de água, levadas a efeito em diversas cidades, como 
Waterloo, no Canadá (Regional Municipality of 
Waterloo, 2006); New York/NY, Goleta/CA,  As-
hland/OR e Gallitzin/PA (EPA, 2004) e Seatle/WA 
(City of Seatle, 2001), nos Estados Unidos; Reci-
fe/PE, no Brasil (COELHO; MAYNARD, 1999). 
 

 

CASO DE ESTUDO: CAMPINA GRANDE-PB 
 
 

Campina Grande é a segunda maior cidade 
do Estado da Paraíba, tanto no aspecto demográfi-
co quanto no econômico, e a maior cidade do inte-
rior do Nordeste brasileiro. Possui população urba-
na de 371.060 habitantes (taxa de urbanização do 
município: 95,3%), ocupa área de 594,179 km2, tem 
altitude média de 551 m, e dista 120 km da capital, 
João Pessoa (IBGE, 2010). 

A cidade está localizada na Bacia Hidrográ-
fica do rio Paraíba (Região do Médio Curso), nas 
proximidades do divisor da bacia, não sendo ba-
nhada pelo rio principal nem por qualquer dos seus 
maiores afluentes; a localização geográfica é um dos 
fatores complicadores do seu abastecimento de 
água (RÊGO et al., 2012). Assim, no decorrer de sua 

história, Campina Grande enfrentou diversas crises 
no seu sistema de abastecimento de água. Após 
inúmeras tentativas para resolver o problema, as 
quais logo se revelavam insuficientes, em 1957 foi 
inaugurado o Açude Público Epitácio Pessoa, loca-
lizado no município de Boqueirão (Região do Alto 
Curso do Paraíba), com o objetivo principal de 
suprir o abastecimento de água de Campina Gran-
de e outras cidades do Compartimento da Borbo-
rema. A capacidade máxima de armazenamento do 
reservatório, atualmente, é de 411,7 hm3, com uma 
vazão regularizada de 1,23 m3/s e garantia de 100% 
para o abastecimento humano (AESA, 2008). 

O serviço de abastecimento de água é pres-
tado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
— CAGEPA, a qual faz a captação de água bruta no 
reservatório Epitácio Pessoa. Através de um sistema 
de adutoras, a água é recalcada à Estação de Trata-
mento de Gravatá, onde recebe tratamento físico-
químico para a distribuição às populações consu-
midoras. Da estação de tratamento, a água tratada é 
aduzida — através de três adutoras, com diâmetros 
de 500, 700 e 800 mm, e 40 km de extensão (estan-
do em construção uma quarta adutora) — até Cam-
pina Grande, sendo armazenada em 29 reservató-
rios, de acordo com as zonas de pressão dos 540 km 
da rede de distribuição de água da cidade (LINS, 
2010). 

Para abastecer a população campinense, 
são produzidos, em média, 2,52 hm3/mês (≈ 1 

m3/s) de água tratada, conforme a macromedição 
da água proveniente da estação de tratamento; no 
entanto, na rede de distribuição da cidade de Cam-
pina Grande, as perdas físicas equivalem ao alto 
valor de 49,80% do volume macromedido de água 
tratada, conforme relatórios cedidos pela CAGEPA 
(VIEIRA, 2008). 

A quantidade de hidrômetros (economias) 
ativos, na categoria residencial, é de 99.425 unida-
des (CAGEPA, 2008a), sendo considerada, neste 
trabalho, como equivalente ao número de residên-
cias da cidade de Campina Grande. Deste total, 
13.600 unidades são apartamentos residenciais 
(IBGE, 2000). 

A distribuição do consumo mensal de água 
na cidade de Campina Grande (CAGEPA, 2008a), 
por categoria de uso, indica que o setor residencial 
responde por 80,69% do consumo total de água 
(Figura 1).  
 
 

 

Figura 1 — Distribuição do consumo de água, por catego-

ria de uso, para a cidade de Campina Grande no ano de 

2007. 

Fonte: CAGEPA (2007) 

 

80,69%

5,90% 5,52%6,07% 1,83%
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Quando são consideradas as faixas de con-
sumo residencial de água, os maiores valores dizem 
respeito às faixas de 6-10 m3/mês (27,48%), de 11-
20 m3/mês (36,94%) e de 21-30 m3/mês (13,45%), 
as quais, em conjunto, são responsáveis por 77,87% 
do consumo total de água (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 — Consumo médio mensal para a categoria resi-

dencial, para a cidade de Campina Grande no ano de 

2007. 

Fonte: CAGEPA (2007). 

 

A estrutura tarifária da CAGEPA (2008b), 
para consumidores residenciais, é apresentada na 
Tabela 1.  
 

Tabela 1 — Estrutura tarifária da CAGEPA, para a catego-

ria residencial. 

 

Faixas de Consumo 

Mensal 

Tarifa (R$) 

Água Esgoto A + E %E 

TARIFA SOCIAL 

Até 10 m³ 10,56 2,64 13,20 25 

TARIFA NORMAL 

MÍNIMA  

(fixa, até 10 m³) 
17,90 14,32 32,22 80 

11 a 20 m³ (p/m³) 2,31 1,85 - 80 

21 a 30 m³ (p/m³) 3,05 2,74 - 90 

Acima de 30 m³ 4,14 4,14 - 100 

Fonte: CAGEPA (2008b). 

Obs.: A + E, valor da soma das tarifas de água e esgoto; %E, 

percentual da tarifa de água referente à tarifa de esgoto. 

 
Este modelo considera uma Tarifa Social 

(que beneficia os consumidores com renda mensal 
de até 1 salário mínimo, cujo consumo não ultra-
passe 10 m3/mês) e uma Tarifa Normal, aplicada 
aos consumidores com renda mensal superior a 1 
salário mínimo, onde é fixada a tarifa mínima, para 
consumo inferior ou igual a 10 m3/mês, e  são ado-
tados valores diferenciados para as demais faixas de 
consumo, a serem adicionados à tarifa mínima. A 
tarifa referente ao esgoto corresponde a um per-
centual, entre 80 e 100%, da tarifa de água; no caso 

dos consumidores de baixa renda, a tarifa de esgoto 
corresponde a 25% do valor pago pela água. Verifi-
ca-se, no entanto, que há uma penalização para os 
consumidores, de baixa renda ou não, com consu-
mo mensal inferior a 10 m3, visto que o valor a ser 
pago é fixo (muito embora os relatórios mensais de 
consumo, elaborados pela CAGEPA, contenham os 
dados relativos à faixa de consumo de 0-5 m3/mês).  

Outro aspecto importante diz respeito ao 
volume captado no reservatório Epitácio Pessoa: 
quando são contabilizadas as retiradas para o abas-
tecimento de Campina Grande e outras cidades e 
para a irrigação, o total (2,45 m3/s, dado de maio 
de 2013) ultrapassa a vazão regularizável do reserva-
tório, com garantia de 100% (RÊGO et al., 2013). 
Isto torna ainda mais necessária a adoção de medi-
das de gestão da demanda urbana de água, de ma-
neira a evitar a repetição de crises no abastecimento 
de água, como aquela ocorrida entre 1997 e 2003 e 
a que se anuncia em função da estiagem iniciada 
em 2012.    
 

METODOLOGIA 
 

A metodologia adotada, para análise de al-
ternativas de gerenciamento da demanda urbana 
de água em Campina Grande, é composta das se-
guintes etapas: 
 

 Caracterização das medidas de gestão da 

demanda urbana de água a serem analisa-
das, de maneira a identificar os custos e 
benefícios a elas associados; 

 Simulação de cenários de gestão da de-

manda urbana de água, permitindo o cál-
culo dos índices de redução de consumo e 
do tempo de retorno dos investimentos, 
decorrentes da adoção das medidas de ges-
tão selecionadas, isoladamente ou em con-
junto; 

 Análise dos resultados, objetivando subsidi-

ar a elaboração de um programa de gestão 
da demanda urbana de água para o núcleo 
urbano em estudo. 

 Estas etapas metodológicas estão descritas, 
mais detalhadamente, na sequência. 

 

Caracterização das Medidas de Gestão  

 
Considerando a sua maior eficiência na re-

dução do consumo de água, mesmo quando adota-
das isoladamente, foram selecionadas ações tecno-
lógicas de gestão da demanda urbana de água, a 
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saber, a medição individualizada em apartamentos 
(condomínios verticais) e o uso de aparelhos hi-
drossanitários poupadores de água, as quais são 
sucintamente descritas, a seguir. 

A medição individualizada consiste na insta-
lação de um hidrômetro para cada unidade resi-
dencial de um condomínio vertical. No modelo de 
medição global (um hidrômetro para o condomí-
nio), a conta de água é rateada entre todas as uni-
dades residenciais, de modo que cada unidade paga 
pelo consumo médio dos apartamentos, e não pela 
quantidade de água que consumiu, o que gera 
grandes desperdícios. Com a medição individuali-
zada, a conta de água e esgoto é estabelecida com 
base no consumo real de cada unidade residencial, 
somado ao volume rateado do consumo comum do 
condomínio, sendo este último obtido pela diferen-
ça entre o volume registrado no medidor principal 
e o somatório dos volumes registrados nos hidrô-
metros individuais (COELLHO; MAYNARD, 1999). 
Segundo estes autores, a adoção da medição indivi-
dualizada em condomínios verticais na cidade do 
Recife/PE propiciou uma redução média de 30% 
no consumo de água, com algumas contas de água 
sendo reduzidas em até 50% do valor anterior. Os 
custos de implantação da medição individualizada 
são variáveis e dependem, dentre outros aspectos, 
do total de colunas que conduzem a água, da tecno-
logia adotada para leitura e transmissão das infor-
mações de consumo, do padrão do apartamento 
(acabamento) e da altura do prédio (avaliação das 
pressões). 

Os aparelhos hidrossanitários poupadores 
de água são o resultado de avanços tecnológicos 
que permitem maior eficiência no uso da água, e 
podem ser de vários tipos. Neste trabalho, são ado-
tados: (i) bacia sanitária de caixa acoplada, com 
volume de descarga reduzido (6 li-
tros/acionamento) ou com válvula de acionamento 
seletivo (dual-flush, com 6 litros/acionamento, para 
arraste de dejetos sólidos, e 3 litros/acionamento, 
para arraste de dejetos líquidos); (ii) torneira para 
banheiro, com sensor de presença (que capta a 
presença das mãos do usuário perto da torneira, 
liberando o fluxo de água até o momento em que 
as mãos são afastadas do sensor; depende de fonte 
elétrica de alimentação) e de fechamento automá-
tico (que permite o fluxo de água por um período 
de tempo programado pelo usuário ou predeter-
minado pelo fabricante); (iii) torneira para cozi-
nha, com arejador (dispositivo, fixado na saída da 
torneira, que reduz a secção de passagem da água e 
possui orifícios na superfície lateral, para entrada 
de ar durante o escoamento da água, dando ao 

usuário a sensação de uma vazão maior); (iv) chu-
veiro, com arejador (para redução da vazão) e vál-
vula de fechamento automático (que detém o fluxo 
de água, automaticamente, após um período de 
tempo determinado). 

A caracterização dessas medidas, em termos 
de redução de consumo e de custos de investimen-
to, está apresentada na Tabela 2. Os valores adota-
dos resultam de pesquisa na literatura especializada 
e de tomada de preços no comércio da cidade em 
estudo. 
 
 
 

Tabela 2 — Redução de consumo e custos das medidas de 

gestão selecionadas. 

 

 

Medida de Gestão 

Redução de 

Consumo 

(%) 

Custos*  

(R$/un) 

Medição indi-

vidual em 

apartamentos 

Edifícios 

Novos 
15 a 30% 

200,00(b) 

420,00(c) 

500,00(d) 

Edifícios 

Antigos(a) 
15 a 30% 

600,00(b) 

750,00(c) 

Torneira com sensor de pre-

sença 
40% 540,00 

Torneira com fechamento 

automático 
20% 111,00 

Bacia sanitária com caixa aco-

plada (6 l/descarga) 
50% 170,00 

Válvula para a bacia sanitária 

com caixa acoplada (dual-flush: 

3 ou 6 l/descarga) 
50 a 75% 207,90 

Torneira com arejador (vazão 

constante: 6 l/min) 
50% 166,00 

Chuveiro com arejador 20% 84,00 

Válvula de fechamento automá-

tico para chuveiro (vazão cons-

tante: 8 l/min) 

32 a 62% 

(baixa a alta 

pressão) 

203,70 

Fonte: Coelho e Maynard (1999); Tomaz (2001). 

Obs.: * Preços praticados no comércio de Campina Grande- ano 

de 2008; (a) uma prumada hidráulica por apartamento; (b) 

leitura manual; (c) radiofrequência; (d) leitura eletrônica. 

 

 

 

Simulação de Cenários de Gestão da Demanda  

 
Para permitir o cálculo dos índices de re-

dução de consumo e o tempo de retorno do inves-
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timento (amortização do investimento inicial) para 
implantação das medidas de gestão da demanda, 
foram simulados 15 cenários de gestão da demanda 
urbana de água (Tabela 3). 
 

Tabela 3 — Cenários de gestão da demanda. 

 

Nº Descrição do Cenário 

1 
Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa 

acoplada de 6 litros/descarga 

2 
Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa 

acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/ descarga) 

3 

50% das residências adotam uma bacia VDR (6 li-

tros/descarga); e 50% adotam uma bacia sanitária c/ 

caixa acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/descarga) 

4 
Cada residência adota uma torneira c/ fechamento 

automático p/ o banheiro 

5 

10% das residências adotam uma torneira c/ sensor 

de presença p/ o banheiro; e 90% adotam uma 

torneira c/ fechamento automático p/ o banheiro 

6 Cada residência adota um chuveiro c/ arejador 

7 
Cada residência adota uma válvula de fechamento 

automático p/ o chuveiro 

8 
Cada residência adota uma torneira c/ arejador p/ a 

cozinha 

9 

Cada residência adota uma torneira c/ fechamento 

automático p/ o banheiro + uma torneira c/ arejador 

p/ a cozinha 

10 

10% das residências adotam uma torneira c/ sensor 

de presença p/ o banheiro; e 90% adotam uma 

torneira c/ fechamento automático p/ o banheiro; 

cada residência adota uma torneira c/ arejador p/ a 

cozinha 

11 

Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa 

acoplada VDR (6 litros/descarga) + uma torneira c/ 

fechamento automático p/ o banheiro 

12 

Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa 

acoplada VDR (6 litros/descarga) + uma torneira c/ 

fechamento automático p/ o banheiro + uma tornei-

ra c/ arejador p/ a cozinha 

13 

Cada residência adota uma bacia sanitária c/ caixa 

acoplada VDR (6 litros/descarga) + uma torneira c/ 

fechamento automático p/ o banheiro + uma tornei-

ra c/ arejador p/ a cozinha + um chuveiro c/ areja-

dor + uma válvula de fechamento automático p/ o 

chuveiro 

14 

10% das residências adotam uma torneira c/ sensor 

de presença p/ o banheiro + uma bacia sanitária c/ 

caixa acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/descarga); e 

90% das residências adotam uma torneira c/ fecha-

mento automático p/ o banheiro + uma bacia sanitá-

ria c/ caixa acoplada VDR (6 litros/descarga) 

15 

10% das residências adotam uma torneira c/ sensor 

de presença p/ o banheiro + uma bacia sanitária c/ 

caixa acoplada dual-flush (3 ou 6 litros/descarga) + 

uma torneira c/ arejador p/ a cozinha + um chuveiro 

c/ arejador + uma válvula de fechamento automático 

p/ o chuveiro; e 90% das residências adotam uma 

torneira c/ fechamento automático p/ o banheiro + 

uma bacia sanitária c/ caixa acoplada VDR (6 li-

tros/descarga) + uma torneira c/ arejador p/ a 

cozinha + um chuveiro c/ arejador + uma válvula de 

fechamento automático p/ o chuveiro 

Obs.: Nº, numeração adotada para o cenário. 

 
Os cenários da Tabela 3 consideraram as 

medidas selecionadas, isoladamente e em conjunto 
e todas as unidades residenciais da cidade, inde-
pendentemente de serem residências isoladas ou 
apartamentos em condomínios verticais. Para estes 
últimos, além destes cenários, foi também conside-
rada a implantação da medição individualizada. 
 

Cálculo do índice de redução de consumo (IR) 

 
Para definir o percentual de redução de 

consumo para a cidade de Campina Grande, a par-
tir da implantação das medidas de gestão da de-
manda urbana de água, foi calculada a economia de 
água decorrente da utilização de cada aparelho 
hidrossanitário poupador de água e da adoção da 
medição individualizada nos condomínios residen-
ciais verticais. 

Para definição da economia de água propi-
ciada por cada aparelho hidrossanitário poupador 
de água, foi adotado o seguinte procedimento: 
 
1. Cálculo do consumo mensal de cada aparelho conven-

cional, a partir da Equação 1: 

 
CACi = DCAi x CMR  (1) 
 
Sendo: CACi, consumo médio mensal do aparelho 
convencional i (m3/mês); DCAi, distribuição de 
consumo de água por aparelho hidrossanitário i, 
adimensional (Tabela 4); CMR = consumo médio 
mensal do setor residencial de Campina Grande 
(m3/mês). 
 
2. Cálculo do consumo mensal de cada aparelho poupa-

dor, a partir da Equação 2: 

 
CAPi = (1 — Fr) x CACi     (2) 
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Sendo: CAPi, consumo médio mensal com a im-
plementação do aparelho poupador i (m3/mês); Fr, 
fator de redução de consumo de água por aparelho 
poupador i (dado fornecido pelo fabricante, repre-
senta a razão entre a vazão do aparelho poupador e 
a do aparelho convencional), conforme Tabela 4; 
CACi, consumo médio mensal do aparelho conven-
cional i (m3/mês). 
 
3. Cálculo da economia de água, a partir da Equação 3: 

 
EDAi = CACi — CAPi     (3) 
 
Sendo: EDAi, economia de água proporcionada 
pelo aparelho poupador i (m3/mês); CACi, consu-
mo médio mensal do aparelho convencional i 
(m3/mês); CAPi, consumo médio mensal com a 
implementação do aparelho poupador i (m3/mês). 

A Tabela 4 informa os valores adotados pa-
ra DCAi (distribuição de consumo de água por apa-
relho hidrossanitário) e Fr (fator de redução de 
consumo de água por aparelho poupador), nas 
Equações 1 e 2, respectivamente. 
 
 

Tabela 4 — Valores adotados para DCAi e Fr. 

 

Cenários DCAi Fr 

Bacia sanitária de 6 litros 0,29 0,50 

Bacia sanitária dual-flush 0,29 0,63 

Torneira com fechamento automáti-

co para banheiro 
0,06 0,20 

Torneira com sensor para banheiro 0,06 0,40 

Chuveiro com arejador 0,28 0,20 

Chuveiro com válvula de fechamen-

to automático 
0,28 0,32 

Torneira com arejador para cozinha 0,17 0,20 

Obs.: DCAi (distribuição de consumo de água por aparelho 

hidrossanitário) e Fr (fator de redução de consumo de água por 

aparelho poupador). 

 

 

Para definição da economia de água propi-
ciada pela medição individualizada, em virtude da 
inexistência de cadastro detalhado de consumido-
res, foi necessário calcular o número médio de 
pessoas por unidade domiciliar (considerando o 
resultado da divisão do número de habitantes de 
Campina Grande pelo número de hidrômetros 
ativos). O número de apartamentos existentes na 
cidade foi definido a partir da divisão da quantida-
de de pessoas residentes em apartamento, por bair-
ro, pelo número médio de pessoas por unidade 

domiciliar (IBGE, 2000). Foi adotado um consumo 
per capita de 150 L.hab-1.dia-1 de modo a permitir o 
cálculo do consumo por apartamento, com medi-
ção global, e considerada uma redução média de 
25% do consumo por apartamento, a partir da im-
plantação da medição individualizada. Isto permite 
que a Equação 3 também seja utilizada para o cálcu-
lo da economia de água (EDAi, sendo i a medição 
individualizada). 

O índice de redução de consumo (IR) para 
cada aparelho poupador e para cada apartamento 
com medição individualizada, foi calculado a partir 
da Equação 4: 
 
IR = (EDAi / CACi) x 100   (4) 
 
Sendo: IR, redução de consumo proporcionado 
pelo uso do aparelho poupador i/medição indivi-
dualizada (%); EDAi, economia de água determi-
nada pela Equação 3, para o aparelho poupador 
i/medição individualizada (m3/mês); CACi, con-
sumo médio mensal do aparelho convencional i ou 
de apartamento com medição global (m3/mês). 
 

 

Cálculo do período de retorno do investimento (n) 

 
 

O período de retorno do investimento re-
presenta o número de meses (n), a partir da adoção 
de determinado cenário de gestão da demanda 
urbana de água, necessários à amortização total do 
investimento feito. Este período foi calculado, para 
cada cenário simulado e para a medição individua-
lizada, com base na redução mensal na conta de 
água do usuário. O cálculo é feito a partir das E-
quações 5 e 6: 
 
RIt = (EDA x P)t   (5) 
 
I0 — (RI1 + RI2 + ... + RIn) = 0   (6) 
 
 
Sendo: RIt,  retorno do investimento no mês t, com 
t = 1 a n; EDA, economia de água (m3/mês) pro-
porcionada pelo cenário/medida de gestão, no mês 
t; P, valor da tarifa da concessionária (R$/m3), no 
mês t; I0, investimento inicial necessário à adoção 
do cenário/medida de gestão. 

Os custos de investimento referem-se exclu-
sivamente à aquisição dos aparelhos hidrossanitá-
rios e dos equipamentos para a medição individua-
lizada. 
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Análise dos Resultados 

 
A Tabela 5 apresenta, para cada cenário de 

gestão, o percentual de redução de consumo (IR) 
calculado e o investimento necessário. 
 

Tabela 5 — Redução de consumo e investimento necessá-

rio, para os cenários de gestão da demanda. 

 

Nº 
Rd 

(%) 

IR  

(%) 

I0  

(R$/Rd) 

ITotal 

(R$) 

1 100 14,50 170,00 16.902.193,33 

2 100 18,13 377,90 37.572.581,53 

3 
50 

16,31 
170,00 

27.237.387,43 
50 377,90 

4 100 1,20 111,00 11.036.138,00 

5 
10 

5,64 
540,00 

15.301.456,20 
90 111,00 

6 100 5,60 84,00 8.351.672,00 

7 100 8,96 203,70 20.252.804,60 

8 100 8,50 166,00 16.504.494,67 

9 100 9,70 277,00 27.540.632,67 

10 
10 

9,82 
706,00 

31.805.950,87 
90 277,00 

11 100 15,70 281,00 27.938.331,33 

12 100 24,20 447,00 44.442.826,00 

13 100 33,16 734,70 73.047.302,60 

14 
10 

16,18 
917,90 

34.270.688,35 
90 281,00 

15 
10 

33,64 
1.371,60 

79.379.659,62 
90 734,70 

Obs.: % Rd, percentual de residências que adotam as medidas, 

conforme descrição do cenário; IR, índice de redução do con-

sumo propiciado pelo cenário; I0, investimento inicial, por resi-

dência; ITotal, investimento necessário para implantação em toda 

a cidade. 

 
 

Nos 15 cenários simulados nota-se que o 
índice de redução do consumo de água variou de 
1,20% (cenário 4, segundo o qual cada residência 
adotaria apenas uma torneira com fechamento 
automático, para o banheiro; o baixo valor obtido 
tem relação com o fato de que uma torneira de 
banheiro convencional corresponde a apenas 6% 
do consumo total de uma residência) a 33,16% e 
33,64% (cenários 13 e 15, respectivamente, nos 
quais é adotado um conjunto de alternativas de 
gestão, para diferentes pontos de água da residên-
cia). O investimento total para a cidade (no caso de 
adoção de programa de gestão da demanda pelo 
Poder Público) pode ser considerado bastante atra-
tivo. 

A Tabela 6 mostra o período de retorno do 
investimento (número de meses) para cada cenário 
simulado, considerando faixas de consumo mensal 
por residência (20, 50, 100, 500 e 1.000 m3/mês), 
de maneira a permitir o cálculo da redução na con-
ta de água (sem taxa de esgotos) dos usuários. Im-
portante lembrar que, para o consumo até 10 
m3/mês, o investimento não seria amortizado, devi-
do ao valor fixo cobrado pela concessionária. Tam-
bém, os cálculos não consideram os reajustes (nor-
malmente anuais) da tarifa da CAGEPA. 
 

Tabela 6 - Período de retorno do investimento (RI), para 

os cenários simulados, sobre a conta de água. 

 

Nº 
Rd 

(%) 

RI (meses)/ 

Limite superior da faixa de consumo 

(m3/mês) 

20  50  100  500  1.000  

1 100 26 6 3 1 1 

2 100 46 11 6 2 1 

3 
50 26 6 3 1 1 

50 46 11 6 2 1 

4 100 201 45 23 5 3 

5 
10 488 109 55 11 6 

90 201 45 23 5 3 

6 100 33 8 4 1 1 

7 100 50 11 6 2 1 

8 100 43 10 5 1 1 

9 100 62 14 7 2 1 

10 
10 141 32 16 4 2 

90 62 14 7 2 1 

11 100 39 9 5 1 1 

12 100 40 9 5 1 1 

13 100 48 11 6 2 1 

14 
10 97 22 11 3 2 

90 39 9 5 1 1 

15 
10 79 18 9 2 1 

90 42 10 5 1 1 

Obs.: Nº, numeração adotada para o cenário; Rd, percentual de 

residências que adotam as medidas, conforme descrição do 

cenário; RI, retorno do investimento, em número de meses. 

 
Os resultados apresentados na Tabela 6 

permitem verificar que, em algumas situações, o 
investimento já seria integralmente amortizado no 
primeiro mês de implantação do aparelho hidros-
sanitário poupador (cenários 1 e 2, por exemplo), 
para as faixas de maior consumo. Não obstante, 
houve casos em que, economicamente, a adoção do 
cenário apresentaria maiores dificuldades, do pon-
to de vista do usuário residencial, com o retorno do 
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investimento ocorrendo no 488º mês (cenário 5), 
para a faixa de consumo de 20 m3/mês.  

Para a faixa de consumo mais frequente na 
cidade (11-20 m3/mês): o menor período de retor-
no do investimento equivale a 26 meses (para os 
cenários 1 e parte do cenário 3, quando é adotada 
uma bacia sanitária VDR (6 litros/descarga)), resul-
tando em 14,50% de redução do consumo total 
com bacia sanitária convencional. Quando se con-
sidera o cenário 15, que proporciona a maior redu-
ção do consumo total (33,64%), verifica-se que, 
para 10% das residências, o investimento feito é 
amortizado em 79 meses, enquanto o período de 
retorno do investimento é de 42 meses para os res-
tantes 90% das residências.  

A seguir, o período de retorno do investi-
mento em cada cenário foi calculado, considerando 
um reajuste de 10% ao ano na tarifa de água e o 
impacto sobre a conta total (água e esgotos), con-
forme Tabela 7. 

Verifica-se, pelos resultados da Tabela 7, 
que o período de retorno do investimento teve 
redução significativa, com o maior período de re-
torno passando de 488 para 149 meses (cenário 5), 
na faixa de 20 m3/mês. Para esta faixa de consumo, 
o cenário 1 (adoção de uma bacia sanitária com 
caixa acoplada e VDR (6 litros/descarga)), por 
exemplo, passa a requerer 14 meses para amortiza-
ção do investimento, em vez dos 26 meses anterio-
res; e no cenário 15 (maior redução de consumo), 
10% das residências têm o investimento amortizado 
em 39 meses, contra 23 meses das residências res-
tantes. 

Apesar dessa redução do período de retor-
no do investimento, quando os resultados são anali-
sados à luz das condições socioeconômicas da maio-
ria da população de Campina Grande, tornam-se 
interessantes  ações governamentais, que propor-
cionem incentivos financeiros à população, no sen-
tido de motivá-la a adotar medidas que induzam o 
consumo racional e a conservação dos recursos 
hídricos. 

Em relação à implantação da medição indi-
vidualizada nos condomínios verticais residenciais 
de Campina Grande, considerando-se 25% de re-
dução de consumo, por apartamento, foi verificada 
uma economia mensal de água equivalente a 15.030 
m3 (aproximadamente, 1,20% do consumo total da 
cidade), resultando, em um ano, em uma economia 
de 180.360 m3, o que corresponde a três meses de 
abastecimento de água para esses condomínios, na 
situação de medição global. 
 
 

Tabela 7 - Período de retorno de investimento (RI), con-

siderando reajustes tarifários e a conta total. 

 

 

 Nº 
Rd 

(%) 

RI (meses)/ 

Limite superior da faixa de Consumo 

(m3/mês) 

20  50  100  500  1.000 

1 100 14 3 2 1 1 

2 100 24 6 3 1 1 

3 
50 14 3 2 1 1 

50 24 6 3 1 1 

4 100 83 22 12 3 2 

5 
10 149 47 26 6 3 

90 83 22 12 3 2 

6 100 18 4 2 1 1 

7 100 26 6 3 1 1 

8 100 23 5 3 1 1 

9 100 32 7 4 1 1 

10 
10 63 16 8 2 1 

90 32 7 4 1 1 

11 100 21 5 3 1 1 

12 100 22 5 3 1 1 

13 100 26 6 3 1 1 

14 
10 48 11 6 2 1 

90 21 5 3 1 1 

15 
10 39 9 5 1 1 

90 23 5 3 1 1 

Obs.: Nº, numeração adotada para o cenário; Rd, percentual de 

residências que adotam as medidas, conforme descrição do 

cenário; RI, retorno do investimento, em número de meses. 

 
 

O retorno do investimento, para substitui-
ção da medição global pela medição individualiza-
da, foi determinado a partir do cálculo das contas 
de água para unidades residenciais com consumo 
de 20, 30, 40, 50, 100, 250, 300, 400, 500 e 1.000 
m3/mês. Os resultados estão apresentados na Tabe-
la 8. 

Novamente é verificado que a faixa de con-
sumo mais frequente na cidade (11-20 m3/mês) é a 
que apresenta maior período de retorno do inves-
timento (53 meses, ou pouco mais de 4 anos). Deve 
ser lembrado que os cálculos só consideram os cus-
tos de aquisição dos equipamentos, portanto, a 
substituição da medição global pela individualizada, 
nos edifícios antigos de Campina Grande, pode ser 
considerada pouco atrativa, do ponto de vista eco-
nômico, para a parcela da população campinense 
que neles habita. Desta forma, também para esta 
medida de gestão da demanda urbana de água, as 
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iniciativas de financiamento, por parte do Poder 
Público, se tornam importantes.  
 

Tabela 8 - Período de retorno do investimento (RI) para 

a medição individualizada. 

 

Consumo 

(m³/mês) 

Período de retorno 

do investimento (meses) 

20 53 

30 27 

40 20 

50 12 

100 6 

150 4 

200 3 

300 2 

400 3 

500 4 

1.000 1 

 

 
Necessário ressalvar que, nos últimos anos, 

os edifícios construídos na cidade já são entregues 
com a medição individualizada por apartamento. 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 

A análise de quinze cenários de gestão da 
demanda para a cidade de Campina Grande indica 
a possibilidade de reduzir, significativamente, a 
demanda de água para o setor residencial da cida-
de, com a adoção de alternativas tecnológicas (me-
dição individualizada e aparelhos hidrossanitários 
poupadores de água).  

O índice de redução de consumo de água 
variou de 1,20% a 33,64%  nos cenários simulados 
para os aparelhos hidrossanitários, e a economia 
obtida com a adoção da medição individualizada 
em todos os edifícios de Campina Grande, adotada 
como um percentual de redução 25%, correspon-
deria ao consumo de água necessário ao abasteci-
mento dos edifícios residenciais da cidade por um 
período de três meses. 

O período de retorno do investimento, tan-
to para os aparelhos hidrossanitários poupadores 
de água, quanto para a medição individualizada nos 
condomínios verticais, variou: (i) de 1 a 488 meses, 
para a simulação dos cenários, sem consideração de 
reajustes tarifários da concessionária, baseada ape-
nas na conta de água (sem taxa de esgotos); (ii) de 
1 a 149 meses, para a simulação dos cenários, con-

siderando reajustes tarifários anuais da concessio-
nária, baseada na conta total (água e esgotos); e 
(iii) de 1 a 53 meses, para a substituição da medição 
global pela medição individualizada. Como, em 
todos os cálculos, os custos de investimento se refe-
riram apenas à aquisição dos aparelhos hidrossani-
tários e dos equipamentos de medição (sem incluir 
mão-de-obra, custos de construção, etc.), fica evi-
dente que o período de retorno do investimento é 
ainda maior, podendo tornar a adoção de alguns 
dos cenários das alternativas de gestão de difícil 
implantação por parte da população campinense. 

Tais resultados, além de indicarem a impor-
tância, do ponto de vista ambiental, de serem ado-
tadas medidas de gestão da demanda urbana de 
água na cidade, do ponto de vista econômico enfa-
tizam a necessidade de ações governamentais, no 
sentido de oferecer incentivos financeiros à popu-
lação, evitando que as condições socioeconômicas 
desta sejam entrave à adoção de práticas de uso 
racional e conservação dos recursos hídricos. 
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Alternatives For The Management Of Water De-
mand On A City Scale 
 
ABSTRACT 
 

In order to cope with the pressures exerted by ur-

ban areas on the available water resources, there is increas-

ing emphasis on urban water demand management, 

mainly in arid and semi-arid areas. In the State of 

Paraíba, Brazil, the case of Campina Grande city deserves 

attention, especially due to the last crisis in its water sup-

ply system (1997-2003) and the perspective of a new crisis 

(2012-2014). Considering that the city’s greatest water 

demand is domestic supply, this article presents the simula-

tion of scenarios, with regard to the adoption of urban 

water demand management technological measures (water-

sparing devices and individualized water measurement), 

aiming to subsidize the development of a possible water 

rational use program for Campina Grande’s residential 

consumers. The analysis of results indicates the environ-

mental feasibility of employing these measures (reduction of 

water consumption up to 33.64%). Regarding economic 

viability, there are attractive scenarios and others present-

ing a higher investment return period. In this context, the 

public authorities’ role is emphasized in offering financial 

incentives to the population, inducing them to the rational 

use of water and avoiding new crises in the city's water 

supply. 

Key words: Water-sparing devices, individualized water 

measurement, rational use of water. 
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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a simulação estocástica do fluxo em meio poroso saturado baseado em 

um caso real de contaminação do solo e da água subterrânea, como etapa inicial para a simulação estocástica do transporte 

de contaminantes e para a avaliação probabilística do risco à saúde humana devido à ingestão de água subterrânea conta-

minada. A abordagem estocástica utilizada consistiu na geração de campos aleatórios de condutividade hidráulica para a 

área de estudo, procurando caracterizar a incerteza relacionada à variabilidade espacial da condutividade hidráulica. Fo-

ram estabelecidas 250 realizações de campos aleatórios para uma área de estudo retangular de 2 km x 5 km, discretizada em 

2500 células. Os campos aleatórios de condutividade hidráulica foram gerados utilizando-se o método de Simulação Gaussi-

ana Seqüencial (SGS), onde a estrutura espacial da condutividade hidráulica é determinada através do uso de geoestatísti-

ca. A partir dos campos aleatórios gerados, foram realizadas 200 simulações de fluxo em meio poroso saturado para a gera-

ção de campos de níveis do lençol freático e de velocidades de Darcy para posterior utilização em simulações de transporte de 

contaminantes e definição de distribuições de frequência de risco. 

 
Palavras-chave: fluxo de água subterrânea, contaminação de água subterrânea, simulação probabilística, simulação gaus-

siana seqüencial. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Uma característica dos problemas relacio-
nados à contaminação do solo e da água subterrâ-
nea é a sua natureza de longo termo. Como conse-
qüência, os processos de remediação em geral de-
mandam muito tempo e consomem muitos recursos. 
Portanto, a decisão de se remediar ou não um de-
terminado local contaminado deve ser criteriosa, 
procurando-se, deste modo, evitar o desperdício de 
recursos. 

Neste contexto, destaca-se o uso da avalia-
ção do risco à saúde humana como uma ferramenta 
auxiliar na tomada de decisão em relação à adoção 
de processos de remediação de locais contaminados. 
A necessidade de representação das incertezas rela-
cionadas às diferentes etapas do processo de avalia-
ção de risco é destacada e sugerida por diversos  
 
 

1 - Departamento de Hidráulica e Saneamento (DHS)/ 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
2 - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

autores (THOMPSON et al., 1992; BURMASTER e 

ANDERSON, 1994; FINLEY e PAUSTENBACH, 
1994; SMITH, 1994; SMITH e YE, 1995). 

No caso da contaminação da água subterrâ-
nea é fundamental reconhecer as incertezas associa-
das a diferentes fatores, relacionados tanto ao meio 
físico, quanto ao contaminante. Um aspecto bastan-
te importante refere-se à variabilidade espacial e à 
incerteza associadas à condutividade hidráulica, 
parâmetro básico para a solução do problema de 
fluxo e, por conseqüência, para a solução do pro-
blema de transporte de contaminantes em meio 
poroso. 

Especificamente em relação ao problema de 
fluxo e transporte em meio saturado, Freeze et al. 

(1990) dividem as incertezas em dois grandes gru-
pos: incertezas geológicas e incertezas nos parâme-
tros hidrogeológicos. Os referidos autores destacam 
que os parâmetros hidrogeológicos incluem todas as 
propriedades do meio, tais como porosidade, con-
dutividade hidráulica, coeficiente de armazenamen-
to, transmissividade, dispersividade, entre outros. As 
incertezas nos parâmetros hidrogeológicos estão 
relacionadas às incertezas quanto aos seus valores, 
bem como, à sua variabilidade espacial. São também 
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relacionados como fontes de incerteza, alguns pa-
râmetros relacionados ao contaminante: coeficiente 
de difusão, fator de retardo e taxa de decaimento 
(meia vida). 

A propagação da incerteza, considerando-se 
os parâmetros hidrogeológicos (condutividade 
/transmissividade e porosidade), é função da abor-
dagem (determinística ou estocástica) utilizada na 
simulação do fluxo e transporte do contaminante 
em meio poroso. 

Andricevic e Cvetkovic (1996), Maxwell et al. 
(1998) e Maxwell et al. (1999) são exemplos dos 

primeiros trabalhos que procuram integrar a carac-
terização hidrogeológica à avaliação do risco à saúde 
humana. Benekos et al. (2007), Barros e Rubin 
(2008) e Maxwell et al. (2008) são exemplos de tra-

balhos mais recentes que tratam da avaliação proba-
bilística do risco à saúde humana, considerando, 
além de outros fatores, a variabilidade espacial do 
meio físico. 

Em uma abordagem estocástica, a incerteza 
dos dados e/ou parâmetros de entrada do modelo 
de simulação é especificada na forma de uma fun-
ção densidade de probabilidade ou pela média e 
variância de uma dada distribuição de probabilida-
de. Existem três abordagens básicas para a propaga-
ção das incertezas através do modelo de simulação 
hidrogeológica e para a análise da incerteza nos 
resultados (FREEZE et al., 1990): análise de primeira 
ordem (first-order analysis); análise das perturbações 
(perturbation analysis); e análise Monte Carlo (Monte 

Carlo analysis). 

 Zhang e Pinder (2003) destacam que o 
método de simulação Monte Carlo é freqüentemen-
te usado para simular numericamente o fluxo e 
transporte de massa em meio poroso quando a con-
dutividade hidráulica é descrita como um campo 
aleatório. O método consiste na geração de um 
grande número de realizações igualmente prováveis 
de cada parâmetro de entrada e na simulação, atra-
vés de modelo matemático, a partir de cada uma das 
realizações geradas. Copty e Findikakis (2000) rela-
cionam alguns estudos envolvendo o uso do método 
de Monte Carlo na avaliação de esquemas de reme-
diação da água subterrânea.  

A abordagem estocástica utilizada no pre-
sente trabalho é baseada na representação da varia-
bilidade espacial da condutividade hidráulica, atra-
vés da geração de campos aleatórios de condutivi-
dade, possibilitando o estabelecimento de várias 
soluções teoricamente equiprováveis para o proble-
ma de fluxo e, por extensão, para o problema de 
transporte em meio poroso, permitindo a definição 
de distribuições de freqüência de concentrações e 

de risco. Gomes (2008) e Gomes e Caicedo (2011) 
apresentam uma breve revisão sobre técnicas utili-
zadas na geração de campos aleatórios de conduti-
vidade hidráulica. 

Em resumo, o objetivo do presente trabalho 
é apresentar a simulação estocástica do fluxo em 
meio poroso saturado baseado em um caso real de 
contaminação do solo e da água subterrânea, como 
etapa inicial para a simulação estocástica do trans-
porte de contaminantes e para a avaliação probabi-
lística do risco à saúde humana devido à ingestão de 
água subterrânea contaminada. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de Estudo e Dados Básicos 

 
A caracterização da área de estudo e os da-

dos básicos utilizados para a definição do modelo 
conceitual e dos cenários analisados no presente 
trabalho tem por fonte BRAIN (2004) e Bastos Neto 
et al. (2004).  

O problema, do ponto de vista ambiental, se 
caracteriza pela existência de uma lagoa, utilizada 
no passado como destinação final de efluentes lí-
quidos provenientes de um pólo petroquímico. O 
uso da lagoa como área de descarte dos efluentes 
implicou em sedimentação de finos e resíduos do 
processo produtivo no fundo da lagoa, gerando uma 
contaminação residual que pode atingir o aquífero 
através da conexão hidráulica entre o aquífero e a 
lagoa, bem como, através da recarga que atravessa 
áreas de solo contaminado. 

A lagoa apresenta uma área aproximada de 
319.183 m2 na estação chuvosa e cerca de 219.183 
m2 na estação seca, resultando em uma área de solo 
contaminado exposto de 110.000 m2 devido à retra-
ção da lagoa na estação seca, conforme apresentado 
em Bastos Neto et al. (2004). 

Em relação ao relevo, na área em torno da 
lagoa, destaca-se uma serra a sudoeste com cotas 
superiores a 100 m, decaindo na direção N-NE até 
cotas de cerca de 5 m, em regiões de planície de 
inundação e salinas próximas do oceano, onde pre-
domina uma extensa faixa arenosa. Os elementos 
hidrográficos presentes na área são pequenos cursos 
de água intermitentes, que cortam a área no sentido 
SW—NE, via de regra, desaguando em pequenas 
lagoas intermitentes ou não. 

A Tabela 1 apresenta um resumo das estatís-
ticas relativas a 16 pontos amostrados de condutivi-
dade hidráulica na área de estudo, a partir dos da-
dos apresentados em BRAIN (2004).  
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Tabela  1 - Resumo das estatísticas dos valores de 

condutividade hidráulica (em m/s) 

 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

Média 1,36x 10-6 
Valor 

máximo 
5,92 x 10-6 

Desvio-

padrão 
1,49 x 10-6 

Quartil 

superior 
1,64 x 10-6 

Variância 2,21 x 10-12 Mediana 1,13 x 10-6 

Coeficiente  

variação 
1,09 

Quartil 

inferior 
3,34 x 10-7 

Coeficiente  

assimetria 
2,19 

Valor 

mínimo 
1,70 x 10-8 

 
 

A Figura 1 apresenta a distribuição espacial 
dos pontos de amostragem da condutividade hidráu-
lica, conforme apresentado em Gomes (2008), ten-
do por base o trabalho de BRAIN (2004). 
 
 

 
 

Figura 1 - Pontos de amostragem e valores de log K (eixo 

horizontal —  Oeste-Leste; eixo vertical — Sul - Norte) 

(Fonte: Gomes, 2008) 

 
 

Geração dos Campos Aleatórios de Condutividade 

Hidráulica (K) 

 
Os campos aleatórios de condutividade hi-

dráulica foram gerados considerando-se uma área 
retangular de 2 km (sentido leste-oeste) x 5 km 
(sentido norte-sul) com espaçamentos de 40 m e 
100 m, respectivamente, em cada uma das direções, 
resultando em uma grade de 50 x 50 células. O valor 
de condutividade hidráulica simulado para uma 
célula refere-se ao seu ponto central e foi conside-
rado como sendo constante para toda a célula. 

O procedimento utilizado para a geração 
dos campos aleatórios de condutividade hidráulica 
(K) seguiu o procedimento do método de simulação 
gaussiana seqüencial (SGS), conforme apresentado 
em Deutsch e Journel (1998). 

A análise dos dados observados em campo 
permitiu verificar que a condição de normalidade é 
melhor aplicada ao logaritmo da condutividade 
hidráulica (K). Portanto, utilizou-se uma distribui-
ção lognormal para a representação da distribuição 
probabilística dos valores de K. 

Deste modo, o procedimento para a obten-
ção dos campos aleatórios de condutividade hidráu-
lica (K) consistiu em gerar realizações equiprováveis 
de campos aleatórios da variável normal padroniza-
da z, utilizando o programa sgsim (DEUTSCH e 

JOURNEL, 1998). Na seqüência, efetuou-se a trans-
formação inversa da variável normal padronizada z 
para a variável normal y (log K), e finalmente foram 

calculados os valores de K.  
O programa computacional GEOPACK 

(YATES e YATES, 1990) foi usado para o cálculo do 
variograma amostral da condutividade hidráulica 
(K) com o objetivo de auxiliar na identificação do 
modelo teórico para representação da estrutura 
espacial de K na área de estudo. Foram testados 
diferentes números de intervalos (nlags) e diversos 
espaçamentos (lags), procurando-se obter um vario-

grama amostral relativamente estável.  
Inicialmente foram ajustados e avaliados os 

modelos teóricos de variograma do tipo: gaussiano, 
exponencial e esférico (estacionários) e potência 
(não estacionário). Os modelos teóricos ajustados 
foram comparados aos variogramas amostrais, não 
sendo possível determinar uma vantagem clara entre 
os modelos gaussiano, exponencial e esférico (esta-
cionários). Descartou-se apenas o modelo potência 
(não estacionário) por não reproduzir o patamar 
observado nos variogramas amostrais. 

Destaca-se que, em razão do número relati-
vamente pequeno de observações, não foi possível 
analisar, com algum grau de precisão, a existência 
ou não de anisotropia em relação à condutividade 
hidráulica. Adotou-se, portanto, a hipótese de que o 
meio é isotrópico para a geração dos campos de 
condutividade hidráulica (K). 

Na geração dos campos de K, optou-se por 
adotar os modelos gaussiano e esférico para a repre-
sentação da variabilidade espacial da condutividade 
hidráulica. Os dois modelos representam hipóteses 
opostas quanto ao comportamento espacial da variá-
vel z na área de estudo em relação ao modelo expo-

nencial. O modelo gaussiano ajustado tende a pro-
duzir maior variabilidade em pequenas distâncias e 

    



Avaliação do Risco à Saúde Humana Devido à Ingestão de Água Subterrânea Contaminada: Parte 1 – Simulação 
Estocástica do Fluxo em Meio Poroso Saturato 

 66 

o modelo esférico menor variabilidade em pequenas 
distâncias em comparação ao modelo exponencial. 

Nesta fase, foram gerados 250 campos alea-
tórios bidimensionais (plano horizontal) de condu-
tividade hidráulica para cada um dos dois modelos 
teóricos de variograma adotados. 

A análise dos resultados da geração dos 
campos aleatórios de condutividade hidráulica con-
sistiu basicamente em avaliar o comportamento dos 
escores padronizados (z) e dos logaritmos da condu-
tividade hidráulica (y), com o objetivo de definir 

qual o conjunto de campos aleatórios seria utilizado 
nas simulações de fluxo no meio poroso saturado.  
 

 

Solução do Problema de Fluxo 

 
 

O modelo computacional utilizado para a 
análise do problema de fluxo em dois cenários (es-
tações chuvosa e seca) foi o modelo FLUXSAT, que 
trata do fluxo permanente tridimensional em meio 
poroso saturado, cuja concepção é apresentada em 
Gomes (2008). O modelo FLUXSAT resolve nume-
ricamente a equação a seguir que descreve o fluxo 
permanente em meio poroso saturado não homo-
gêneo e anisotrópico. 
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    (1)

 

 
 
onde: K = condutividade hidráulica [LT-1]; 
 h = carga hidráulica [L]; 
 x, y e z = direção dos eixos coordenados. 
 
 

A Equação 1 é obtida assumindo-se que as 
compo-nentes principais do tensor das condutivida-
des hi-dráulicas estão alinhadas com os eixos coor-
denados x, y e z (ZHENG e BENNETT, 2002). 

O desenvolvimento do modelo FLUXSAT 
foi baseado principalmente no trabalho de McDo-
nald e Har-baugh (1988) que descreve um modelo 
computa-cional de fluxo transiente tridimensional 
em meio poroso saturado, utilizando um esquema 
de dife-renças finitas e que representa a base do 
modelo MODFLOW. 

O modelo FLUXSAT foi desenvolvido para 
possibilitar a execução de várias simulações consecu-
tivas sem a interferência do usuário, a partir de dife-
rentes campos de condutividade hidráulica (K). No 

presente trabalho, foram realizadas 200 simulações 
de fluxo, a partir dos campos aleatórios de K gera-
dos pelo método SGS. 

O problema de fluxo foi condicionado pelas 
hipóteses simplificadoras adotadas na geração dos 
campos aleatórios de K. Além disso, como foram 
gerados campos bidimensionais e isotrópicos de K, o 
problema de fluxo foi modelado como bidimensio-
nal (plano horizontal), sem a consideração de com-
ponentes verticais de fluxo. Considerou-se uma re-
carga constante para a área de estudo, equivalente a 
315 mm/ano e de 190 mm/ano para os Cenários 01 
(estação chuvosa) e 02 (estação seca), respectiva-
mente. 

A conexão hidráulica entre o aqüífero e a 
lagoa é tratada como um processo externo ao aqüí-
fero no modelo FLUXSAT. Os dados básicos para o 
cálculo do fluxo entre a lagoa e o aqüífero são: a 
espessura do leito (eL), a condutividade hidráulica 
vertical do material do leito (KL) e o nível da super-
fície livre da lagoa (hL). A lagoa é considerada como 
sendo delimitada verticalmente por paredes imper-
meáveis. Portanto, o fluxo entre o aqüífero e a lagoa 
se dá apenas através do fundo da lagoa. Como o 
modelo FLUXSAT trata do problema de fluxo per-
manente, o nível da superfície livre da lagoa (hL) é 
considerado constante em cada cenário. 

Adotou-se ainda, por hipótese, o nível do 
lençol freático na área da lagoa, no mínimo, igual 
ao nível do fundo da lagoa, o que implica em não 
existir faixa de solo não saturado entre o fundo da 
lagoa e o lençol freático. A hipótese adotada interfe-
re principalmente no problema de transporte, sen-
do conservadora por admitir uma transferência 
direta de contaminante da lagoa para o aqüífero 
sem a propagação por uma faixa de solo não satura-
do. 

Justifica-se a adoção da hipótese de fluxo 
permanente principalmente por dois aspectos do 
estudo: o horizonte de tempo utilizado para a avali-
ação de risco (30 anos) e a dificuldade em represen-
tar o mecanismo sazonal de expansão/retração da 
lagoa contaminada. Os modelos de fluxo em meio 
poroso saturado, como por exemplo o modelo 
MODFLOW (MCDONALD e HARBAUGH, 1988), 
não trabalham propriamente com fluxo não perma-
nente, em razão da própria característica do fluxo 
em meio poroso saturado (baixas velocidades e pe-
quenas variações no tempo). Em geral, definem-se 
períodos de estresse (stress periods), nos quais as con-

dições são mantidas constantes ao longo do tempo e 
as variações temporais ocorrem na interface entre os 
períodos de estresse. 
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Fluxo no Cenário 01 - Estação Chuvosa 

 
Em função da discretização espacial adota-

da, a área do espelho de água da lagoa foi conside-
rada com aproximadamente 320.000 m2, apresen-
tando ainda profundidade média de 40 cm, camada 
de sedimento de fundo com espessura média de 50 
cm e condutividade hidráulica vertical de 1 x 10-7 
m/s, o que equivale a cerca de 0,864 cm/dia. Estas 
informações foram obtidas a partir de Bastos Neto et 
al. (2004). 

Como condição de contorno, adotou-se o 
nível do lençol freático constante e igual a 12,30 m, 
junto à fronteira norte do aqüífero. Já para a lagoa, 
adotou-se nível constante e igual a 17,40 m. 

O modelo conceitual que procura represen-
tar o problema de fluxo no cenário 01 (estação chu-
vosa) é mostrado, de modo simplificado, pelas Figu-
ras 2 e 3. Em função da discretização espacial adota-
da, a lagoa é representada por 80 células de um total 
de 2500 células que representam a área de estudo. 
 
 

 
 

Figura 2 - Modelo conceitual da área de estudo para o 

cenário 01 (estação chuvosa) 

 
 

 
 

Figura 3 - Corte vertical do modelo conceitual na área 

da lagoa para o cenário 01 (estação chuvosa) 

 
 
Fluxo no Cenário 02 - Estação Seca 

 
O problema de fluxo no meio saturado para 

o cenário 02 (estação seca) foi condicionado pelas 

mesmas hipóteses simplificadoras adotadas para o 
cenário 01 (estação chuvosa). No entanto, algumas 
diferenças fundamentais são destacadas a seguir. 

Em comparação à representação da lagoa 
no cenário 01 (estação chuvosa), verifica-se uma 
retração do espelho de água de 320.000 m2 para 
208.000 m2 no cenário 02 (estação seca). Como 
condição de contorno, adotou-se o nível do lençol 
freático constante e igual a 12,30 m, junto à frontei-
ra norte do aqüífero. Já para a lagoa, adotou-se nível 
constante e igual a 17,20 m. 

Em termos do problema de fluxo, existe 
uma mudança de mecanismo de alimentação do 
aqüífero na área de solo exposto (112.000 m2) 
quando comparados os cenários 01 e 02. No cenário 
01 (estação chuvosa), esta alimentação se dá pela 
conexão hidráulica entre a lagoa e o aqüífero. Já no 
cenário 02 (estação seca), esta alimentação se dá 
pelo processo de recarga natural do aqüífero.  

O modelo conceitual que procura represen-
tar o problema de fluxo no cenário 02 (estação se-
ca) também é apresentado, de modo simplificado, 
pelas Figuras 2 e 3, exceção feita à representação da 
área da lagoa, conforme esquematizada na Figura 4. 
 

 
 

Figura 4 - Representação esquemática da lagoa para o 

cenário 02 (estação seca) 

 
 

Em função da discretização espacial adotada 
e da retração da lagoa, a área da lagoa passa a ser 
representada por 52 células. Portanto, define-se uma 
região de solo exposto, correspondente a 28 células 
no modelo conceitual do cenário 02. 

Assim como no cenário 01 (estação chuvo-
sa), adotou-se uma espessura de camada de sedi-
mentos de fundo de 50 cm, que corresponde tam-
bém à espessura da camada de solo exposto, con-
forme representado na Figura 3, e uma condutivi-
dade hidráulica vertical de 1 x 10-7 m/s, equivalente 
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a 0,864 cm/dia. Adicionalmente, assumiu-se uma 
profundidade média da lagoa de 20 cm. 

Neste momento, é fundamental destacar um 
aspecto importante na modelagem dos problemas 
de fluxo e transporte nos cenários 01 (estação chu-
vosa) e 02 (estação seca), principalmente devido à 
existência de uma área de solo contaminado expos-
to no cenário 02. 

No cenário 01, na solução do problema de 
fluxo, que envolve basicamente o cálculo dos níveis 
do lençol freático e do campo de velocidades, não 
existe a necessidade da simulação do fluxo em meio 
não saturado, pois a recarga pode ser considerada 
diretamente sobre o lençol freático, devido à hipó-
tese de fluxo permanente. Na solução do problema 
de transporte, como a entrada de contaminantes no 
aqüífero se dá apenas pela transferência direta da 
lagoa para o aqüífero, também não existe a necessi-
dade de simulação do fluxo em meio não saturado, 
devido à hipótese de não existir faixa de solo não 
saturado entre o fundo da lagoa e o aqüífero. 

No cenário 02, na solução do problema de 
fluxo também não existe a necessidade da simulação 
do fluxo em meio não saturado, pois a recarga no-
vamente pode ser aplicada diretamente sobre o 
lençol freático devido à hipótese de fluxo perma-
nente. Na solução do problema de transporte, como 
a entrada de contaminantes no aqüífero se dá pela 
transferência direta da lagoa para o aqüífero e pela 
propagação do contaminante pelo meio não satura-
do na área de solo exposto, há a necessidade de 
representação do fluxo no meio não saturado, por-
que o mesmo interfere na propagação do contami-
nante na área de solo exposto, mesmo sob a hipóte-
se de fluxo em regime permanente. 

No presente trabalho, a discussão é centrada 
na geração dos campos aleatórios de condutividade 
hidráulica e no fluxo em meio poroso saturado. 
 
 

RESULTADOS E ANÁLISE 
 
Geração dos Campos Aleatórios de Condutividade 

Hidráulica 

 
O número máximo de pares de pontos para 

o cálculo do variograma amostral, em função do 
número de pontos amostrados (16), foi de 120 pa-
res. A menor distância entre dois pontos de amos-
tragem resultou em 68,9 m e a maior distância em 
1571,8 m. A distância média entre pontos resultou 
em 624,2 m. Estas distâncias condicionaram a ob-
tenção do variograma amostral, uma vez que não é 
possível nenhuma análise para distâncias inferiores a 

68,9 m e para distâncias superiores a 1571,8 m. Estas 
distâncias também auxiliaram na definição das pos-
síveis combinações entre número de intervalos (n-

lags) e espaçamentos (lags) para a definição do vari-

ograma amostral.  
 
Análise dos escores padronizados (z) 

 
Esta primeira análise procurou avaliar o 

comportamento dos campos aleatórios da variável 
normal padronizada (z) em termos de valores esta-

tísticos. A Tabela 2 apresenta um resumo das estatís-
ticas dos valores de média e variância dos escores 
padronizados (z) dos campos aleatórios gerados.  

 
 

Tabela 2 - Parâmetros estatísticos das médias e das variân-

cias dos escores-padrão (z) dos campos aleatórios gerados 

 

Parâmetro 

Modelo gaussiano Modelo esférico 

Média 
Variân-

cia 
Média 

Variân-

cia 

Média 0,001 1,001 0,000 0,999 

Desvio-padrão 0,024 0,027 0,050 0,047 

Valor mínimo -0,081 0,917 -0,133 0,866 

Valor máximo 0,070 1,081 0,171 1,137 

 
 

Os valores apresentados na Tabela 2 mos-
tram que cada campo gerado, quando analisado 
separadamente, não reproduz exatamente a média e 
a variância de uma distribuição normal padrão, que 
correspondem respectivamente a 0 (zero) e 1 (um). 
Contudo, observa-se que esses valores são reprodu-
zidos em termos médios, quando os campos são 
analisados em conjunto.  

Verifica-se ainda que o modelo gaussiano 
apresentou menor dispersão para a média e variân-
cia em relação ao modelo esférico, considerando-se 
os campos aleatórios gerados. 

As Figuras 5 e 6 apresentam respectivamen-
te a variação da média e da variância de z em função 

do número de simulações (número de campos alea-
tórios gerados) para os modelos gaussiano e esféri-
co. 

Verifica-se, a partir das Figuras 5 e 6, que os 
valores de média e variância dos escores padroniza-
dos (z) dos campos aleatórios gerados tenderam 

para os valores teóricos de média e variância de uma 
distribuição normal padrão com o aumento do nú-
mero de simulações. Os resultados também indicam 
que esta convergência é relativamente boa para um 
número de 200 simulações. Os resultados mostra-
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ram uma convergência mais rápida do modelo gaus-
siano em comparação ao modelo esférico. 
 
 

 
 

Figura 5 - Variação da média de z em função do número 

de campos aleatórios gerados 

 
 

 
 

Figura 6 - Variação da variância de z em função do número 

de campos aleatórios gerados 

 
 
Análise dos valores dos logaritmos da condutividade 
hidráulica (y) 

 
Esta segunda análise procurou avaliar o 

comportamento dos campos aleatórios do logaritmo 
da condutividade hidráulica (y) em termos de seus 

valores estatísticos. Os referidos campos foram obti-
dos a partir dos campos aleatórios da variável nor-
mal padronizada (z), utilizando-se a transformação 

inversa da distribuição normal, conforme procedi-
mento sugerido em Deutsch e Journel (1998). 

A Tabela 3 mostra um resumo das estatísti-
cas de média e variância de y dos campos aleatórios 

gerados. Novamente, verifica-se que o modelo gaus-
siano apresentou menor desvio-padrão (dispersão) 
para a média e variância em relação ao modelo esfé-
rico.  

Tabela 3 - Parâmetros estatísticos dos valores de y dos 

campos aleatórios gerados 

 

Parâmetro 

Modelo gaussiano Modelo esférico 

Média 
Variân-

cia 
Média 

Variân-

cia 

Média -6,143 0,436 -6,144 0,435 

Desvio-padrão 0,016 0,018 0,033 0,032 

Valor mínimo -6,199 0,382 -6,238 0,342 

Valor máximo -6,103 0,493 -6,035 0,529 

 
Análise da estrutura espacial dos campos aleatórios 
gerados 
 

Em relação à análise da estrutura espacial 
dos campos aleatórios gerados, destaca-se que o 
método de simulação gaussiana seqüencial (SGS) 
não reproduz exatamente o variograma teórico em 
cada uma das simulações. O importante é verificar 
se os variogramas associados a cada campo aleatório 
gerado são semelhantes, do ponto de vista qualitati-
vo, ao variograma teórico utilizado no processo de 
geração. 

A Figura 7 apresenta a comparação entre os 
modelos teóricos de variograma usados na geração 
dos campos aleatórios e cinco variogramas obtidos a 
partir de campos aleatórios gerados pelo método 
SGS.  

Observa-se, a partir da Figura 7, que os vari-
ogramas obtidos a partir dos campos aleatórios ge-
rados pelo método SGS “flutuam” em torno dos 
modelos teóricos de variograma utilizados na gera-
ção dos campos aleatórios, correspondendo a um 
comportamento esperado, considerando o proce-
dimento e o método adotados para a geração dos 
campos. Novamente, verifica-se uma maior dispersão 
do modelo esférico em comparação ao modelo 
gaussiano. 

A análise dos resultados da geração dos 
campos aleatórios de K permitiu identificar uma 
relativa superioridade do modelo gaussiano em 
relação ao modelo esférico, principalmente conside-
rando-se a menor dispersão da média e variância dos 
campos aleatórios gerados, o que implica na geração 
de campos aleatórios com propriedades estatísticas 
mais próximas entre si. 

Contudo, em razão do pequeno número de 
informações de condutividade hidráulica, optou-se 
por adotar o conjunto de campos aleatórios gerados 
pelo modelo esférico nas simulações de fluxo. Esta 
decisão representa uma hipótese conservadora em 
termos de avaliação de risco, uma vez que deve im-
plicar na obtenção de uma distribuição de freqüên-
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cia de risco com uma maior variância, o que aumen-
ta a probabilidade de ocorrência de valores extre-
mos de risco. 
 

 
 

Figura 7 - Comparação entre o modelo teórico do vario-

grama e os variogramas relativos a alguns campos 

aleatórios gerados 

 

 
 

Figura 8 - Realizações 001, 023, 077, 135 e 189 

da variável y (logaritmo da condutividade hidráulica) 

A Figura 8 apresenta, como ilustração, al-
guns campos aleatórios de condutividade hidráulica 
gerados pelo modelo esférico. Verifica-se, a partir da 
Figura 8, que os campos gerados se apresentam, de 
modo geral, descontínuos em termos de valores de 
y. Isto ocorre porque a discretização espacial adota-

da para a grade (40m x 100m) é relativamente 
grande comparada às amplitudes dos variogramas 
ajustados dos modelos gaussiano (100,0 m) e esféri-
co (200,0 m), cujos valores podem ser inferidos a 
partir da Figura 7. 
 

Simulações de Fluxo para o Cenário 01 

Estação Chuvosa 

 

A Figura 9 apresenta os valores médios dos 
níveis do lençol freático, obtidos a partir de 200 
simulações de fluxo no meio saturado para o cená-
rio 01 (estação chuvosa).  

Observa-se, a partir da Figura 9, uma relativa 
simetria dos níveis médios do lençol freático na 
direção Sul-Norte. Um fator importante que contri-
bui para essa simetria são as condições de contorno 
impostas ao modelo de fluxo. Contudo, essa simetria 
acontece apenas em termos médios, o mesmo não 
ocorre ao se analisar as simulações individualmente, 
como mostrado pela Figura 10. 
 
 

 
 

Figura 9 - Valores médios de níveis (em m) do lençol freá-

tico (estação chuvosa) 

 
 

A Figura 11 mostra os valores médios de ve-
locidade de Darcy, considerando-se as 200 simula-
ções realizadas, fornecendo uma ordem de grandeza 
do fluxo na área de estudo. A direção e o sentido do 
fluxo, em termos médios, podem ser percebidos na 
Figura 9 que apresenta os níveis médios obtidos nas 
simulações do cenário 01. 
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Figura 10 - Valores de níveis (em m) do lençol freático 

para a realização 146 (estação chuvosa) 

 

 

 
 

Figura 11 - Valores médios de velocidade de Darcy 

(em m/dia) (estação chuvosa) 

 
Observa-se, a partir da Figura 11, que existe 

uma aceleração do fluxo, principalmente no sentido 
norte. Isso pode ser explicado pela simulação em 
regime permanente em um aquífero livre, onde a 
diminuição do nível do lençol freático (espessura do 
fluxo) é compensada pelo aumento de velocidade. 
Verifica-se ainda uma região com velocidades mais 
altas no contorno norte da lagoa, resultado da influ-
ência da lagoa sobre os níveis do aquífero. 
 
Simulações de Fluxo para o Cenário 02 

Estação Seca 

 
A Figura 12 apresenta os valores médios dos 

níveis do lençol freático, obtidos a partir de 200 
simulações de fluxo no meio saturado para o cená-
rio 02 (estação seca). 

Novamente, observa-se uma relativa simetria 
dos níveis médios do lençol freático na direção Sul-
Norte. Destaca-se novamente que, para uma realiza-
ção em particular, não se verifica para os níveis do 

lençol freático a mesma simetria observada para os 
valores médios. 
 

 
 

Figura 12 - Valores médios de níveis (em m) 

do lençol freático (estação seca) 

 
 

A Figura 13 apresenta os valores médios de 
velocidade de Darcy, considerando-se as 200 simula-
ções realizadas. A direção e o sentido do fluxo, em 
termos médios, podem ser percebidos na Figura 12 
que apresenta os níveis médios obtidos nas simula-
ções do cenário 02. 

A partir da Figura 13, observa-se novamente 
que existe uma aceleração do fluxo, principalmente 
na direção norte. Assim como no cenário 01 (esta-
ção chuvosa), a explicação se deve à adoção da con-
dição de regime permanente, onde a diminuição do 
nível do lençol freático (espessura do fluxo) é com-
pensada pelo aumento de velocidade. Novamente, 
verifica-se uma região com velocidades de fluxo mais 
altas junto ao contorno norte da lagoa, como resul-
tado da influência da lagoa sobre os níveis locais do 
aquífero. 
 

 
 

Figura 13 - Valores médios de velocidade de Darcy 

(m/dia) (estação seca) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo do presente trabalho foi o de a-
presentar a simulação estocástica do fluxo em meio 
poroso saturado baseado em um caso real de con-
taminação do solo e da água subterrânea, como 
etapa inicial para a simulação estocástica do trans-
porte de contaminantes e para a avaliação probabi-
lística do risco à saúde humana devido à ingestão de 
água subterrânea contaminada. 

O problema do ponto de vista ambiental se 
caracteriza pela existência de uma lagoa utilizada 
como destinação final de efluentes líquidos de um 
pólo petroquímico e cuja contaminação residual 
pode atingir o aqüífero através da conexão hidráuli-
ca entre o aqüífero e a lagoa. 

O método usado, baseado na geração de 
campos aleatórios de condutividade hidráulica, pro-
porcionou a geração de 200 campos de níveis de 
lençol freático e de velocidades de Darcy para poste-
rior utilização na solução do problema de transporte 
de contaminantes em meio poroso saturado e defi-
nição de distribuições de freqüência de risco para a 
avaliação probabilística do risco à saúde humana 
pela ingestão de água subterrânea contaminada. 

A modelagem do fluxo no meio poroso sa-
turado foi realizada considerando-se dois cenários 
principais: cenário 01 (estação chuvosa) e cenário 
02 (estação seca). De modo geral, verificou-se, para 
os dois cenários, uma relativa simetria dos níveis 
médios do lençol freático na direção Sul-Norte. Um 
fator importante que contribuiu para essa relativa 
simetria são as condições de contorno impostas ao 
modelo de fluxo. Contudo, isto ocorre apenas em 
termos médios, já o mesmo não acontece quando as 
simulações são analisadas individualmente. 

Observou-se, também para os dois cenários, 
uma aceleração do fluxo, principalmente no sentido 
norte. Isso pode ser explicado pela simulação em 
regime permanente em um aqüífero livre, onde a 
diminuição do nível do lençol freático (espessura do 
fluxo) é compensada pelo aumento de velocidade 
do fluxo. Verificou-se ainda uma região com veloci-
dades de fluxo mais altas, junto ao contorno norte 
da lagoa, como resultado da influência da lagoa 
sobre os níveis do aquífero. 
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Human Health Risk Assessment Due To The Inges-
tion Of Contaminated Groundwater: Part 01- Sto-
chastic Flow Simulation In Saturated Porous Media 
 
ABSTRACT 
 

The aim of this paper is to present the stochastic 

flow simulation in saturated porous media, based on a real 

case of soil and groundwater contamination. The flow 

simulation is an initial step for the stochastic simulation of 

contaminant transport and also for the probabilistic hu-

man health risk assessment due to ingestion of contaminat-

ed groundwater. The stochastic approach consisted in gen-

erating hydraulic conductivity random fields for the study 

area, in order to characterize the uncertainty related to the 

spatial variability of hydraulic conductivity. Two hundred 

and fifty random field realizations were performed for a  2 

km x 5 km rectangular study area, discretized into 2500 

cells. The hydraulic conductivity random fields were gener-

ated using the Sequential Gaussian Simulation (SGS) 

method. The spatial structure of the hydraulic conductivity 

was determined using Geostatistics. From the generated 

random fields, 200 groundwater flow simulations were 

performed, resulting both in phreatic level and  Darcy’s 

velocity fields for later use both in simulations of contami-

nant transport and in definition of risk frequency distribu-

tions.  

Key-words: groundwater flow, groundwater contamina-

tion, probabilistic simulation, sequential gaussian simula-

tion. 
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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a simulação estocástica do transporte de contaminantes e a avaliação 

probabilística do risco à saúde humana devido à ingestão de água subterrânea contaminada baseadas em um caso real de 

contaminação do solo e da água subterrânea. A abordagem estocástica utilizada consistiu em estabelecer diversas soluções 

para o problema de transporte de contaminantes a partir de soluções equiprováveis para o problema de fluxo, obtidas através 

da geração de campos aleatórios de condutividade hidráulica. Foram estabelecidas 200 soluções para o problema de transpor-

te para uma área de estudo retangular de 2 km x 5 km, discretizada em 2500 células. A fonte de contaminação é representa-

da por uma lagoa, utilizada como destinação final de efluentes industriais no passado. Em razão da característica da fonte 

de contaminação, foram analisados dois cenários: estação chuvosa e estação seca. A diferença básica entre os dois cenários é 

a retração da lagoa na estação seca, originando uma área de solo contaminado exposto. A abordagem adotada permitiu a 

definição de distribuições de freqüência de concentração de benzeno e de risco para a área em estudo. Os resultados obtidos 

mostraram uma probabilidade de excedência do limite de risco (um caso adicional de câncer em uma população exposta de 

um milhão de pessoas) de 4,9% para a estação chuvosa e de 17,4% para a estação seca para um receptor localizado a 50 m 

da lagoa em um horizonte de 30 anos. 

 
Palavras-chave: avaliação do risco à saúde humana, contaminação de água subterrânea, transporte de contaminante, 

simulação estocástica. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Uma das principais características do pro-
blema da contaminação da água subterrânea, em 
comparação à contaminação das águas de superfí-
cie, reside na dificuldade da detecção e no tempo e 
recursos necessários para a sua remediação. 

A tomada de decisão sobre a necessidade de 
remediação exige, em grande parte dos casos, a 
modelagem do fluxo e transporte de contaminantes 
para os locais contaminados com os objetivos de 
auxiliar no processo decisório e de fornecer infor-
mações que ajudem na concepção do sistema de 
remediação. 

O uso da avaliação de risco tem se tornado 
cada vez mais freqüente no estabelecimento de pa-
drões de qualidade baseados no risco. Isto tem ocor- 
 

1 - Departamento de Hidráulica e Saneamento (DHS)/ 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
2 - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

rido porque o conceito de risco permite associar ao 
problema de contaminação da água subterrânea 
questões como a possibilidade ou não do contato 
com a contaminação e quais as conseqüências deste 
contato. 

O presente trabalho tem por objetivo apre-
sentar a simulação estocástica do transporte de con-
taminantes e a avaliação probabilística do risco à 
saúde humana devido à ingestão de água subterrâ-
nea contaminada baseadas em um caso real de con-
taminação do solo e da água subterrânea. 

A abordagem estocástica aqui utilizada é ba-
seada no uso de várias soluções teoricamente equi-
prováveis para o problema de fluxo, conforme apre-
sentadas em Gomes e Caicedo (2014), e que foram 
obtidas a partir da geração de campos aleatórios de 
condutividade hidráulica (K), procurando represen-
tar as incertezas quanto à variabilidade espacial de 
K. Esse procedimento permitiu estabelecer várias 
soluções para o problema de transporte e, por con-
seqüência, definir distribuições de freqüência de 
concentrações e de risco para a área em estudo. 
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A avaliação do risco à saúde humana é defi-
nida em NRC (1983) como a caracterização qualita-
tiva ou quantitativa dos potenciais efeitos de subs-
tâncias específicas sobre a saúde de indivíduos ou 
populações. A descrição das etapas que compõem a 
avaliação do risco à saúde humana pode ser encon-
trada, por exemplo, em NRC (1983), Krewski e 
Birkwood (1987), NRC (1994) e Louvar e Louvar 
(1998).  

A análise das conseqüências da contamina-
ção do solo e da água subterrânea, quando desen-
volvida sob a ótica da propagação do contaminante, 
se caracteriza pela comparação entre concentrações 
estimadas e concentrações limites definidas pela 
legislação, como CONAMA (2008). Esta forma de 
abordagem tem sido substituída por metodologias 
que levam em consideração os riscos à saúde huma-
na e ao meio ambiente. Khadam e Kaluarachchi 
(2003) destacam a substituição de padrões de quali-
dade de água por padrões baseados no risco como 
critérios para a remediação da água subterrânea, 
por exemplo. 

Guimarães (2003) apresenta um panorama 
do uso do conceito de avaliação do risco à saúde 
humana no estabelecimento de padrões de remedi-
ação baseados no risco no Brasil e em outros países, 
a saber: Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Ale-
manha e Canadá, destacando a metodologia RBCA 
(ação corretiva baseada no risco / Risk-Based Correc-

tive Action) como uma das mais usadas e conhecidas 

no Brasil.  

A metodologia RBCA foi apresentada em 
ASTM (1995) e encontra-se detalhadamente descrita 
em ASTM (2000). Inicialmente concebida para sí-
tios contaminados por produtos derivados do petró-
leo, a metodologia foi estendida para a avaliação do 
risco em sítios contaminados por produtos químicos 
em geral (ASTM, 1998).  

Como exemplo do uso da metodologia RB-
CA no Brasil, pode-se citar CETESB (2007), onde o 
procedimento para ações corretivas com base no 
risco  à saúde humana (ACBR) é destacado como 
uma metodologia eficiente de tomada de decisões 
baseadas em risco e que foi elaborado tomando 
como base a metodologia descrita em ASTM (2001) 
para áreas com problemas de contaminação por 
hidrocarbonetos derivados de petróleo. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de Estudo e Dados Básicos 

 
A caracterização do problema do ponto de 

vista ambiental, a descrição da área de estudo e a 
definição do modelo conceitual da área de estudo 
são descritos em Gomes e Caicedo (2014).  

As Tabelas 1 e 2 apresentam algumas infor-
mações básicas utilizadas na solução do problema de 
transporte, a partir das informações existentes em 
Bastos Neto et al. (2004). Para a caracterização das 

propriedades físicas do solo foram utilizados os valo-
res médios apresentados na Tabela 1. 
 

 

Tabela 1 - Propriedades físicas do solo natural à margem da lagoa 

 

Propriedade Unidade Variação Média Desvio-Padrão 

Densidade das partículas g/cm3 2,60 — 3,85 3,40 0,43 

Densidade do solo g/cm3 1,69 — 2,21 1,82 0,19 

Porosidade Adimensional 0,15 — 0,54 0,45 0,13 

Porosidade efetiva Adimensional 0,15 — 0,37 0,23 0,08 

Fração de carbono orgânico % 0,11 — 0,41 0,23 0,10 

                       Fonte: Bastos Neto et al. (2004) 

 

 

Tabela 2 - Parâmetros utilizados na simulação dos problemas de fluxo e transporte 

 

Parâmetro Unidade 
Estação 

Chuvosa Seca 

Espessura da camada de sedimento de fundo Cm 50 50 

Área do espelho de água da lagoa m2 329.183 219.183 

Área de solo contaminado exposto m2 --- 110.000 

Recarga do aqüífero mm/ano 315 190 

                          Fonte: Bastos Neto et al. (2004) 
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O principal contaminante observado na á-
rea de estudo foi o benzeno com uma concentração 
estimada de 157 ppb nas proximidades da lagoa. O 
benzeno foi o único contaminante analisado na 
avaliação de risco devido à alta concentração obser-
vada, solubilidade em água e potencial cancerígeno. 
A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Uni-
dos (U. S. Enviromental Protection Agency — USEPA) 

sugere concentrações de benzeno variando entre 1 
ppb e 10 ppb para um nível de risco de 10-6, que 
representa um caso adicional de câncer para uma 
população de um milhão de pessoas expostas (USE-
PA, 2000). Como um exemplo no Brasil, a Compa-
nhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CE-
TESB) do estado de São Paulo sugere 5 ppb como 
um valor orientador para intervenção nas águas 
subterrâneas (CASARINI et al., 2001).  

 
Solução do Problema de Transporte em 

Meio Saturado 

 
O modelo computacional usado para a aná-

lise do problema de transporte foi o modelo 
TRANSPSAT, que trata do transporte tridimensional 
de um contaminante dissolvido em um meio poroso 
saturado sujeito aos processos de dispersão, advec-
ção e sorção, sob regime de fluxo permanente. Adi-
cionalmente, considera-se equilíbrio local e sorção 
linear. O modelo TRANSPSAT resolve numerica-
mente a equação a seguir e sua concepção é descrita 
em Gomes (2008). 
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onde: C = concentração do contaminante dissolvido 
[ML-3]; Dij = coeficiente de dispersão hidrodinâmica 
[L2T-1]; vi  = velocidade média na escala do poro na 
direção do eixo coordenado xi [LT-1]; qe = fluxo 
volumétrico de fonte/sumidouro externos por uni-
dade de volume do aqüífero [T-1]; Ce = concentra-
ção de contaminante dissolvido em fon-

te/sumidouro externos [ML-3]; e = porosidade efe-

tiva [adimensional]; R = coeficiente de retardo [a-
dimensional]; xi = distância ao longo do respectivo 
eixo coordenado xi [L]; e t = tempo [T]. 

O coeficiente de dispersão hidrodinâmica 
(Dij), presente na Equação 1, pode ser assim defini-
do (BEAR e VERRUIJT, 1987): 
 

 
v

vv
DD

D
v

v

v

v

v

v
D

ji
TLjiij

m

2
k

T

2
j

T

2
i

Lii




 

 
 
onde αL e αT são os coeficientes de dispersão longi-
tudinal e transversal, respectivamente, e Dm é o coe-
ficiente de difusão molecular. 
 

Sob a hipótese de equilíbrio local e sorção 
linear, o coeficiente de retardo (R), presente na 
Equação 1, pode ser definido como:  
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onde: b = densidade aparente do solo [M/L3]; e = 

porosidade efetiva [adimensional]; e Kd = coeficien-
te de partição [L3/M]. Discussões a respeito de Kd e 
do processo de partição de um contaminante entre 
as fases sólida e aquosa podem ser encontradas em 
vários textos relativos ao transporte de contaminan-
tes em meio poroso, como por exemplo, Charbene-
au (2000). 
 

O desenvolvimento do modelo TRANSPSAT 
foi baseado principalmente no trabalho de Zheng 
(1990). O referido trabalho representa a base do 
modelo computacional MT3D, um dos modelos 
computacionais mais populares de transporte em 
meio poroso saturado. O método utilizado para a 
solução numérica do problema de transporte em 
meio poroso saturado é o método das características 
modificado (MMOC). 

No modelo TRANSPSAT são considerados 
dois processos externos ao aqüífero: recarga e cone-
xão hidráulica com uma lagoa. A diferença básica 
do modo de contribuição para o problema de trans-
porte dos dois processos externos mencionados é 
que, em termos de entrada de massa de contami-
nante no aqüífero, a contribuição da recarga é vari-
ável no tempo, devido à propagação do contaminan-
te através do solo, enquanto a contribuição da lagoa 
é constante no tempo.  

Destaca-se ainda que o modelo TRANSPSAT 
foi desenvolvido para possibilitar a execução de 
várias simulações consecutivas sem a interferência 
do usuário, a partir de diferentes campos de níveis 
do lençol freático e de velocidades de Darcy. 
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Transporte no Cenário 01 - Estação Chuvosa 

 

O modelo TRANSPSAT utilizou os valores 
dos níveis do lençol freático e das componentes da 
velocidade de Darcy nas direções x e y de cada uma 

das 200 simulações de fluxo realizadas pelo modelo 
FLUXSAT na análise do problema de fluxo na esta-
ção chuvosa (GOMES e CAICEDO, 2014). 

O modelo conceitual foi o mesmo utilizado 
na modelagem do problema de fluxo em Gomes e 
Caicedo (2014). Especificamente para a modelagem 
do problema de transporte, estabeleceu-se um hori-
zonte de simulação de 30 anos com discretização 
temporal (Δt) de 5 dias e que a entrada de contami-

nante no aqüífero no cenário 01 (estação chuvosa) 
se dá somente através da conexão hidráulica entre a 
lagoa e o aqüífero. 

Nas simulações de transporte, adotou-se um 
valor de 270 m para o coeficiente de dispersão lon-
gitudinal (αL), correspondente a um décimo da 

distância ao receptor mais afastado da lagoa (GE-
LHAR et al., 1992). O valor de αL adotado representa 

certo grau de conservadorismo em relação a recep-
tores mais próximos. Já para o coeficiente de disper-
são transversal (αT), adotou-se o valor de 33,75 m, 

que corresponde a um oitavo do valor de αL, con-

forme sugerido por Charbeneau (2000). Para o 
benzeno, adotou-se log Kow, coeficiente de partição 
octanol-água, igual a 2,13 e coeficiente de difusão 
molecular (Dm) igual a 9,42 x 10-5 m2/dia, segundo 
Montgomery e Welton (1991). 
 
Transporte no Cenário 02 - Estação Seca 

 

A principal diferença entre os cenários 01 
(estação chuvosa) e 02 (estação seca) consiste na 
retração da lagoa no período seco.  

Em função da discretização espacial adotada 
no modelo conceitual, a área do espelho de água da 
lagoa correspondeu a 320.000 m2 nas simulações do 
cenário 01 e a 208.000 m2 nas simulações do cenário 
02. Como conseqüência, há uma mudança do me-
canismo de fluxo e transporte para uma área de 
112.000 m2, que representa a área de solo contami-
nado exposto pela retração da lagoa. No modelo 
conceitual, essa área é representada por 28 células 
(GOMES e CAICEDO, 2014). 

Basicamente, esta mudança consiste no flu-
xo e transporte serem relacionados à recarga natural 
do aqüífero e não mais à conexão hidráulica entre a 
lagoa e o aqüífero. Como conseqüência direta, de-
vem ser simulados também o fluxo e transporte em 
meio não saturado. 
 

Fluxo no meio não saturado 
 

O modelo FLUX foi usado para a simulação 
do fluxo no meio não saturado na área de solo ex-
posto no cenário 02 (estação seca). O referido mo-
delo trata do problema de fluxo unidimensional em 
meio poroso não saturado sob regime permanente, 
sendo descrito em Gomes (2008). O referido mode-
lo resolve a equação de Darcy para fluxo de água em 
meio poroso não saturado (CHARBENEAU, 2000) 
por um esquema de diferenças finitos implícito. 

Em relação ao meio poroso não saturado, a 
representação do deslocamento de frentes de ume-
decimento e secamento, fenômenos transitórios 
característicos do fluxo em meio poroso não satura-
do, considerando um horizonte de 30 anos, tornaria 
a solução do problema inviável do ponto de vista 
computacional e muito difícil de ser implementada, 
uma vez que seria necessária a previsão da precipita-
ção para permitir a simulação das frentes de umede-
cimento e secamento.  

O problema do efeito da variabilidade tem-
poral de curto-termo no transporte de longo-termo 
de contaminantes em solos foi investigado por Wie-
renga (1977), Beese e Wierenga (1980) e Marshall et 
al. (2000) Os resultados obtidos mostraram que a 

frente de contaminação média, originada a partir de 
uma longa seqüência de chuvas geradas aleatoria-
mente, tende à frente de contaminação obtida a 
partir da consideração de uma taxa constante de 
infiltração. Segundo Marshall et al. (2000), o uso de 

taxas constantes de infiltração, em substituição a 
taxas de infiltração variáveis ao longo de muitos 
anos, não resulta em erros significativos na estimati-
va do transporte e resulta em uma economia em 
esforço computacional e coleta de dados. 

Os dados básicos necessários para o modelo 
FLUX referem-se aos parâmetros que definem a 
curva de retenção do solo. O modelo teórico adota-
do para a representação da curva de retenção do 
solo corresponde ao modelo sugerido por van Ge-
nuchten (1980). Os parâmetros do modelo foram 
determinados utilizando-se o modelo computacional 
RETC (van GENUCHTEN et al., 1991) e um conjun-

to de dados de 8 amostras de curvas de retenção de 
solo, obtidos a partir de BRAIN (2004) e Bastos 
Neto et al. (2004) para a área de estudo. 

Adotou-se uma espessura de camada de se-
dimentos de fundo de 50 cm, que corresponde tam-
bém à espessura da camada de solo exposto, con-
forme representado na Figura 1, e uma condutivi-
dade hidráulica vertical de 1 x 10-7 m/s, equivalente 
a 0,864 cm/dia. Assumiu-se ainda uma profundida-
de média da lagoa de 20 cm, conforme em Brain 
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(2004) e Bastos Neto et al. (2004). Esses valores cor-

respondem aos adotados nas simulações de fluxo em 
meio poroso saturado (GOMES e CAICEDO, 2014). 

A Figura 1 apresenta um corte vertical da 
área da lagoa com o objetivo de mostrar o modelo 
conceitual adotado para representar o fluxo e o 
transporte no meio não saturado e o mecanismo de 
entrada do contaminante no meio saturado no ce-
nário 02 (estação seca). 
 

 
 

Figura 1 - Corte vertical do modelo conceitual na área 

da lagoa para o cenário 02 (estação seca) 

 

 
Como observado na Figura 1, a camada de 

solo contaminado exposto possui uma nível de base 
de 16,90 m. A comparação do referido nível com o 
nível do lençol freático permite definir duas situa-
ções distintas em termos de fluxo e transporte na 
área de solo exposto. 

A primeira situação (situação 01) corres-
ponde à condição na qual o nível do lençol freático 
encontra-se acima do nível 16,90 m. Para esta condi-
ção, não existe a necessidade de simulação do fluxo 
e transporte no meio não saturado porque a entrada 
do contaminante se faz diretamente no meio satu-
rado. A segunda situação (situação 02) corresponde 
à condição na qual o nível do lençol freático encon-
tra-se abaixo do nível 16,90 m. Para esta condição, 
existe a necessidade de simulação do fluxo no meio 
não saturado porque há uma distância entre a base 
da camada de solo exposto e o nível do lençol freá-
tico. 

A Figura 2 procura ilustrar o modo como as 
28 células que representam a área de solo contami-
nado exposto foram classificadas em situação 01 
(sem fluxo e transporte no meio não saturado) e 
situação 02 (com fluxo e transporte no meio não 
saturado) em uma dada simulação.  

Para a simulação do fluxo no meio não satu-
rado, associou-se uma coluna de solo contaminado a 
cada célula classificada como situação 02. O com-
primento de cada coluna foi definido pela distância 
entre a base da camada de solo exposto (16,90 m) e 
o nível do lençol freático. Este comprimento corres-

ponde à distância na qual se dá o fluxo e o transpor-
te no meio não saturado.  
 

 
 

Figura 2 - Classificação das células da área de solo exposto 

para a simulação do fluxo e transporte no meio não satu-

rado para o cenário 02 em uma dada simulação 

 
 

O fluxo nas colunas associadas às células 
classificadas como situação 02 foi então simulado, 
utilizando-se o modelo FLUX em uma versão modi-
ficada que identifica se para determinada célula 
ocorre a situação 01 ou a situação 02 pela compara-
ção entre os níveis do lençol freático calculados pelo 
modelo FLUXSAT e o nível de base da camada de 
solo exposto (16,90 m). 

O modelo FLUX calcula os valores de grau 
de saturação e as cargas hidráulicas para uma coluna 
de solo não saturado, a partir da recarga e das carac-
terísticas do solo, e que servem de entrada para o 
modelo TRANSP, que trata do transporte unidimen-
sional em meio poroso não saturado.  
 

Transporte no meio não saturado 
 

O modelo TRANSP foi utilizado para a si-
mulação do transporte no meio não saturado. O 
referido modelo trata do problema de transporte 
unidimensional em meio poroso não saturado sob 
regime permanente, sendo descrito de modo deta-
lhado em Gomes (2008). 

O esquema numérico adotado para a solu-
ção do problema de transporte em meio não satura-
do é uma simplificação do esquema numérico ado-
tado por Cota (2000), em razão da hipótese de fluxo 
permanente para o meio não saturado, e consiste de 
um esquema de diferenças finitas implícito. A versão 
utilizada do modelo TRANSP permite várias simula-
ções com diversas colunas de solo contaminado, 
inclusive identificando se para determinada coluna 
ocorre a situação 01 (sem transporte no meio não 
saturado) ou a situação 02 (com transporte no meio 
não saturado).A variação da concentração de entra-
da do contaminante no aqüífero ao longo do tempo 
foi estabelecida para todas as 28 colunas de solo 
contaminado em cada uma das 200 simulações reali-
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zadas pelo modelo TRANSP e foram utilizadas como 
condição de contorno para as simulações de trans-
porte no meio saturado. 

A Figura 3 ilustra um exemplo da variação 
da concentração de entrada do contaminante no 
aqüífero para a situação 01 (sem transporte no meio 
não saturado) e para a situação 02 (com transporte 
no meio saturado). 
 
 

 
 

Figura 3 - Variação da concentração de entrada do conta-

minante no aqüífero para a região de solo exposto 

 
 
Transporte no meio saturado 
 

As simulações de transporte no meio satu-
rado, realizadas pelo modelo TRANSPSAT, utiliza-
ram basicamente as velocidades de Darcy nas dire-
ções x e y e os níveis do lençol freático, obtidos pelo 

modelo FLUXSAT (GOMES e CAICEDO, 2014), e 
os perfis de concentração ao longo do tempo na 
interface entre os meios porosos saturado e não 
saturado, obtidos pelo modelo TRANSP. 
 

Avaliação de Risco 

 

A avaliação do risco à saúde humana pro-
priamente dita seguiu metodologia descrita em U-
SEPA (1989), ASTM (1995) e ASTM (2000). A avali-
ação limitou-se ao cálculo do risco incremental de 
câncer (RIC), relacionado à ingestão oral de água 
subterrânea contaminada com benzeno, conside-
rando-se que este é um contaminante reconhecida-
mente carcinogênico. 

Em uma análise preliminar, foram conside-
rados três receptores localizados a 50 m e a 2700 m 
ao norte da lagoa e a 800 m a leste da lagoa. Todos 
os receptores foram considerados localizados sobre 
eixos de simetria em relação à lagoa. Os resultados 
iniciais indicaram que apenas o receptor 01 locali-

zado a 50 m ao norte da lagoa estaria exposto a al-
gum risco significativo pela proximidade à lagoa. 

As expressões para o cálculo da exposição 
diária média (DDM) e do risco incremental de cân-
cer (RIC) são apresentadas a seguir (KOLLURU, 
1996): 
 

AT x BW

ED x EF x IR x CW
DDM    (2) 

 
onde DDM = exposição (dose) diária média 
(mg/kg/dia); CW = concentração do contaminante 
na água (mg/L); IR = taxa de ingestão diária de 
água (L/dia); EF = freqüência de exposição (di-
as/ano); ED = duração da exposição (anos); BW = 
peso corporal (kg); AT = tempo sobre o qual se 
considera a média (dias). 
 

SFxDDMRIC    (3) 
 
onde RIC = risco incremental de câncer (casos adi-
cionais de câncer por população exposta); SF = fator 
de declividade ou slope-factor ([mg/kg/dia]-1). 

 
Os valores de concentração (CW) usados 

para a estimativa da DDM referem-se às concentra-
ções estimadas para tempo (t) igual a 30 anos. A 
adoção desta concentração para o cálculo da DDM 
representa uma hipótese conservadora, já que o 
receptor 01 é submetido a valores inferiores a esta 
concentração ao longo de parte do período de ex-
posição. Na avaliação do risco foram consideradas 
200 simulações de transporte feitas pelo modelo 
TRANSPSAT. 

O horizonte de tempo (30 anos) foi esco-
lhido de acordo com a duração da exposição (ED) 
normalmente usada para a avaliação dos efeitos 
cancerígenos (KOLLURU, 1996; CETESB, 2007).  

O valor de AT usualmente utilizado para a-
valiação dos efeitos cancerígenos é 70 anos (KOL-
LURU, 1996). Segundo IBGE (2008), a expectativa 
de vida para o estado brasileiro onde se situa a área 
de estudo é 70,4 anos. Portanto, a adoção do valor 
sugerido por Kolluru (1996) ou da expectativa de 
vida para AT conduz a resultados próximos entre si. 
No presente estudo, adotou-se o valor de 70 anos 
para a estimativa da DDM. 

A Tabela 3 apresenta os demais parâmetros 
usados para a estimativa da DDM. Os valores apre-
sentados na referida tabela são relativos a um pa-
drão de exposição de uma pessoa adulta, residente 
no local e cuja via de exposição é a ingestão oral de 
água contaminada. 
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Figura 4 - Superfícies de concentração média de benzeno (em ppb)para os horizontes de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos 

 
 

Tabela 3 - Parâmetros utilizados para a estimativa da dose 

diária média (DDM) 

 

Parâmetro Unidade Valor adotado 

Taxa de ingestão 

diária de água 
L/dia 3 

Freqüência de exposição1 dias/ano 365 

Duração da exposição2 ano 30 

Peso corporal1 kg 60 

Fonte: 1 Casarini et al. (2001); 2 Kolluru (1996) 

 
A taxa de ingestão diária de água normal-

mente recomendada para avaliações de risco à saúde 
humana é 2 L/dia (USEPA, 1989; KOLLURU, 1996; 
CASARINI et al., 2001). Contudo, em função das 

condições climáticas da área de estudo, utilizou-se o 
valor de 3 L/dia. 

USEPA (2000) apresenta uma faixa de valo-
res para o fator de declividade (SF) oral para o con-
taminante benzeno e que compreende o intervalo 
entre 1,5 x 10-2 e 5,5 x 10-2 (mg/kg/dia)-1. Estes valo-
res são referentes a uma população padrão com um 
peso corporal de 70 kg. Para populações com peso 
diferente do peso da população padrão, USEPA 

(1997) sugere o cálculo de um fator de correção 
(FC) para o fator de declividade (SF), utilizando-se a 
Equação 4: 
 

3
1

70

BW
FC 






   (4) 

 
A partir do valor de BW apresentado na Ta-

bela 3 e da Equação 4, os limites do intervalo para o 
fator de declividade (SF) oral do contaminante ben-
zeno foram corrigidos para 1,43 x 10-2 e 5,23 x 10-2 
(mg/kg/dia)-1. Este intervalo foi utilizado para de-
terminar, a partir da Equação 3, duas distribuições 
de freqüências para o risco incremental de câncer 
(RIC), denominadas aqui de curva inferior e curva 
superior do risco. 
 

RESULTADOS E ANÁLISE 
 
Simulações de Transporte 

 
A Figura 4 apresenta as superfícies de con-

centração média de benzeno (em ppb) para os hori-

 

  a) Cenário 01 (estação chuvosa) b)Cenário 02 (estação seca) 
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zontes de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos para os cenários 
01 (estação chuvosa) e 02 (estação seca). Verifica-se, 
a partir da Figura 4, que o desenvolvimento da plu-
ma nos dois cenários é bastante influenciada pelos 
resultados do modelo de fluxo em meio poroso 
saturado(GOMES e CAICEDO, 2014).  
 

 
 

Figura 5 - Comparação das distribuições de freqüência de 

concentração de benzeno (receptor 01) para 30 anos nos 

cenários 01 (estação chuvosa) e 02 (estação seca) 

 
 

A Figura 5 apresenta a comparação das dis-
tribuições de freqüência de concentração de benze-
no nos dois cenários para o receptor considerado no 
estudo e para um horizonte de 30 anos. 

Verifica-se, a partir da Figura 5, que o cená-
rio 02 (estação seca) representou um cenário mais 
crítico para o receptor 01 em termos de concentra-
ção para o horizonte de 30 anos, pois tem-se maiores 
concentrações de benzeno para a mesma freqüência 
amostral. 
 
Avaliação de Risco à Saúde Humana 

 

A Figura 6 apresenta as superfícies de risco 
médio para os horizontes de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 
anos para os cenários 01 (estação chuvosa) e 02 
(estação seca). 

Como era de se esperar, verifica-se, a partir 
da Figura 6, que a geometria das superfícies de risco 
médio são bastante influenciadas pelo desenvolvi-
mento das plumas de contaminação nos dois cená-
rios, que, por sua vez, são influenciadas pelos resul-
tados do modelo de fluxo em meio poroso saturado 
(GOMES e CAICEDO, 2014). Outra conclusão evi-
dente é que o risco diminui com a distância em 
relação à fonte de contaminação (lagoa). 

 

 
 

Figura 6 - Superfícies de risco médio para os horizontes de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos 
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As Figuras 7 e 8 mostram respectivamente 
uma comparação das curvas inferior e superior de 
risco incremental de câncer (RIC) estimadas para o 
receptor 01 nos dois cenários. 
 

 
 

Figura 7 - Comparação da curva inferior de RIC para o 

receptor 01 nos cenários 01 (estação chuvosa) e 

02 (estação seca) 

 

 
 

Figura 8 - Comparação da curva superior de RIC para o 

receptor 01 nos cenários 01 (estação chuvosa) e 

02 (estação seca) 

 
 
 
 

 
 

Tabela 4 - Estimativas da probabilidade do RIC exceder os limites usuais para o risco 

incremental de câncer para o receptor 1 (cenário 01 — estação chuvosa) 

 

Limite para o risco 
Probabilidade de exceder o limite de risco 

curva inferior curva superior 

1 x 10-6 < 0,5 % 4,9 % 

1 x 10-5 < 0,5 % < 0,5 % 

1 x 10-4 < 0,5 % < 0,5 % 

 

 

Tabela 5 - Estimativas da probabilidade do RIC exceder os limites usuais para o risco 

incremental de câncer para o receptor 1 (cenário 02 — estação seca) 

 

Limite para o risco 
Probabilidade de exceder o limite de risco 

Curva inferior Curva superior 

1 x 10-6 < 0,5 % 17,4 % 

1 x 10-5 < 0,5 % < 0,5 % 

1 x 10-4 < 0,5 % < 0,5 % 

 
 

Tabela 6 - Grandezas relacionadas ao fluxo na região próxima ao receptor 01 (fronteira norte da lagoa) 

 

Grandeza 
Cenário 01 

(estação chuvosa) 

Cenário 02 

(estação seca) 

Contribuição máxima da lagoa (m3/dia) 0,44 0,60 

Velocidade de Darcy média (m/dia) 1,41 x 10-4 1,73 x 10-4 

Velocidade de Darcy máxima (m/dia) 5,85 x 10-4 6,71 x 10-4 

Gradiente hidráulico médio (%) 0,20 0,25 
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Verifica-se, a partir das Figuras 7 e 8, que o 
cenário 02 representa uma condição mais crítica em 
termos do risco para o receptor 01. Esta mesma 
conclusão pode ser obtida quando se comparam os 
valores apresentados nas Tabelas 4 e 5 que mostram 
estimativas da probabilidade dos limites usuais de 
RIC serem excedidos para os dois cenários. 

A causa direta para o resultado obtido na 
comparação das curvas de RIC calculadas para os 
cenários 01 e 02 são as distribuições de freqüências 
de concentrações estimadas para o receptor 01 nos 
referidos cenários e que foram utilizadas para o 
cálculo do RIC. 

Um aspecto importante a ser analisado são 
as condições de fluxo junto à fronteira norte da 
lagoa, devido à proximidade do receptor 01. A Ta-
bela 6 apresenta algumas grandezas relacionadas ao 
fluxo na região próxima ao receptor 01 (fronteira 
norte da lagoa). 

Como pode-se observar, a partir dos dados 
apresentados na Tabela 6, as grandezas relacionadas 
ao fluxo na região próxima ao receptor 01 apresen-
tam maiores valores para o cenário 02. A principal 
justificativa para este fato são os gradientes hidráuli-
cos verificados na região em análise e que se apre-
sentaram maiores para o cenário 02.  

Em razão dos resultados apresentados na 
Tabela 6, verifica-se que a existência da lagoa parece 
representar uma perturbação mais significativa para 
o escoamento na região próxima ao receptor 01 no 
cenário 02 (estação seca) do que no cenário 01 (es-
tação chuvosa), considerando-se as condições de 
contorno impostas ao modelo de fluxo em meio 
poroso saturado (GOMES e CAICEDO, 2014). Este 
fato também ajuda a explicar os resultados obtidos. 

Uma terceira causa investigada que colabora 
para os resultados obtidos é o modo como a retra-
ção da lagoa foi considerada. Segundo em Gomes e 
Caicedo (2014), a diminuição da área da lagoa do 
cenário 01 para o cenário 02 se deu principalmente 
no sentido Leste-Oeste e não no sentido Norte-Sul. 
Deste modo, a distância do receptor 01 até a fron-
teira norte da lagoa foi praticamente a mesma nos 
dois cenários. 

Uma última causa destacada é a própria 
forma das plumas médias de contaminação nos ce-
nários 01 e 02, apresentadas pela Figura 4. Para o 
cenário 01 (estação chuvosa), as maiores concentra-
ções tendem a acontecer junto aos vértices do re-
tângulo que define a área da lagoa. Já para o cenário 
02 (estação seca), as maiores concentrações ocor-
rem ao longo do eixo de simetria da lagoa na dire-
ção Sul-Norte, que coincide justamente com a loca-
lização do receptor 01. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os resultados da avaliação de risco mostra-
ram uma probabilidade de excedência do limite 
para o risco (um caso adicional de câncer em uma 
população exposta de um milhão de pessoas) de 
4,9% para o cenário 01 (estação chuvosa) e de 
17,4% para o cenário 02 (estação seca), consideran-
do-se a curva superior de risco. 

Os resultados da avaliação de risco mostra-
ram que o cenário 02 representa uma condição mais 
crítica em termos do risco para um receptor locali-
zado 50 m ao norte da fonte de contaminação (la-
goa) do que o cenário 01. A causa direta para o 
resultado obtido na comparação do risco incremen-
tal de câncer (RIC) calculado para os cenários 01 e 
02 são as distribuições de freqüência de concentra-
ções estimadas para o receptor 01 nos referidos 
cenários e que foram utilizadas para o cálculo do 
RIC. 

As concentrações, por sua vez, são influen-
ciadas pelas condições impostas nas simulações de 
fluxo em meio poroso saturado, apresentadas em 
Gomes e Caicedo (2014), onde se verifica que a 
presença da lagoa (fonte de contaminação) repre-
senta uma perturbação mais importante sobre os 
níveis do aqüífero no cenário 02 (estação seca) do 
que no cenário 01 (estação chuvosa). 
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Human Health Risk Assessment Due To The Inges-
tion Of Contaminated Groundwater: Part 02 — Sto-
chastic Simulation Of Transport And Probabilistic 
Risk Assessment 
 
ABSTRACT 
 

 The aim of this paper is to present both the sto-

chastic simulation of contaminant transport and the prob-

abilistic human health risk assessment due to ingestion of 

contaminated groundwater. The study was based on a real 

case of soil and groundwater contamination. The stochas-

tic approach consisted of establishing several solutions for 

the contaminant transport problem, using various 

equiprobable solutions to the flux problem. The flux prob-

lem solutions were determined through the generation of 

hydraulic conductivity random fields. Two hundred solu-

tions to the transport problem were established for a rectan-

gular 2 km x 5 km study area, discretized into 2500 cells. 

The contamination source is represented by a pond, used in 

the past for industrial effluent disposal. Due to the charac-

teristic of the contamination source, two scenarios were 

analyzed: rainy season and dry season. The basic difference 

between the two scenarios is the pond area which decreases 

in the dry season, resulting in an exposed contaminated 

soil area. The approach allowed the definition of frequency 

distributions to both benzene concentration and risk for the 

study area The results showed a probability of exceeding the 

risk-limit (one additional case of cancer in a exposed popu-

lation of one million people) of 4.9% for a rainy season 

scenario and 17.4% for the dry season scenario, consider-

ing a receptor located 50 m from the contaminated pond 

and a time horizon of 30 years.  

Key-words: human health risk assessment, groundwater 

contamination, contaminant transport, stochastic simula-

tion. 
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RESUMO 
 
 O Brasil possui um dos maiores parques hidrelétrico do mundo. Este potencial de aproveitamento apresenta um 

conjunto de condicionantes. Destaque para implicações de ordem ambiental como a interrupção da migração de algumas 

espécies de peixes, cujos sítios de desova se localizam a montante dos barramentos. Para solucionar este problema ambiental 

foram desenvolvidos os mecanismos de transposição de peixes (MTP). A escada do tipo ranhura vertical é um MTP 

normalmente construída em concreto liso, o que torna seu ambiente interno completamente diferente do leito natural dos rios. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do aumento da rugosidade nas ranhuras de uma escada sobre o escoamento 

hidráulico, analisando também a influência deste escoamento no comportamento de uma espécie de peixe neotropical, 

Pimelodus maculatus. Para isto foi construído um modelo reduzido em laboratório e testados exemplares de peixes no período 

noturno. Os resultados demonstram que há uma preferência da espécie por paredes rugosas para a vazão cujo escoamento 

apresenta valores de tensão turbulenta no plano xy da ordem máxima de 35 Pa. Os parâmetros hidráulicos velocidade 

pontual e tensão turbulenta no plano xy apresentaram maior alteração em função da adoção da rugosidade para diferentes 

valores de vazão dentro da escada. 

 

Palavras-chave: escada ranhura vertical, rugosidade e Pimelodus maculatus. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O Brasil conta com um dos maiores parques 
hidrelétrico de todo o mundo. Além de tratar de 
uma fonte abundante, a alternativa hidrelétrica 
constitui hoje uma área de pleno domínio pela 
tecnologia nacional. Essa característica da matriz 
energética brasileira apresenta, porém, um conjunto 
de condicionantes para o setor elétrico brasileiro. 
 Destacam-se as implicações de ordem 
ambiental, associadas aos impactos das usinas 
hidrelétricas. As interrupções causam  danos à biota 
local, afetando diretamente as espécies migradoras, 
que necessitam deslocar-se ao longo do rio em 
alguma fase de seu ciclo de vida,  provocando 
fragmentação dos rios e mudanças das 
características lóticas para lênticas. (SANTOS et al., 
2009; VIANA et al., 2009; PELICICE e AGOSTINHO, 

2008; KUAMAL e FERREIRAL, 2009). Para 
solucionar esse  
 

Departamento de Engenharia Civil - Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) 

problema ambiental foram desenvolvidas estruturas 
que permitem ao peixe a transposição desses 
obstáculos. Conhecidas como mecanismos de 
transposição de peixes (MTP), tais estruturas 
passaram a ser amplamente utilizadas em todo do 
mundo (SANTOS, et al., 2009). 

 As diferentes condições encontradas nos 
barramentos, relativas aos desníveis e à 
disponibilidade de espaço para construção desses 
mecanismos, levaram ao desenvolvimento de vários 
tipos de MTP para montante. Esses diversos 
dispositivos são classificados em escadas, canais para 
transposição, eclusas ou elevadores de peixes 
(LARINIER, 2002). 
 Uma das escadas que vem sendo 
empregadas no Brasil é a do tipo ranhura vertical e 
consiste em canais nos quais os diferentes tipos de 
anteparos criam tanques, aonde é possível o peixe 
descansar (SANTOS et al., 2009).  

 As escadas, na maioria das vezes, são 
construídas em concreto liso representando um 
ambiente completamente diferente dos ambientes 
encontrados normalmente no leito dos rios.  
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Segundo Martins (2005), nos empreendimentos 
com pequenos desníveis são comuns, principalmen-
te na Europa, os MTP’s tipo “like a river” ou “nature 
like fishways”. Estes consistem em canais artificiais 
para a passagem de peixes que simulam um rio na-
tural. Os canais semi-naturais atendem a requisitos 
de ordem biológica de forma mais satisfatória do 
que estruturas tais como escadas, elevadores ou 
eclusas (JUNHO, 2008).  

Muitos são os tipos e detalhes dos mecanis-
mos de transposição de peixes (MTP's). Eles são 
construídos em função das características locais, dos 
cardumes e das condições de contorno do local, tais 
como desnível a ser vencido, inclinação do canal, 
capacidade natatória das espécies a serem transpos-
tas. Desta forma um MTP pode ser seletivo caso não 
considere estas características. De acordo com Pom-
peu e Martinez (2007), a seletividade refere-se à 
seleção de diferentes espécies ou classes de tama-
nho.  

A seletividade destas estruturas tem sido ne-
gligenciada no Brasil quando estas são avaliadas para 
fins de conservação da fauna de peixes neotropicais 
(AGOSTINHO et al., 2002). Como possíveis causas 
desta seletividade tem-se a não adequação das carac-
terísticas hidrodinâmicas, tais como a velocidade da 
água e alta turbulência (MAKRAKIS et al., 2007)  as 

demandas biológicas ; a falta de estudo das espécies 
da região e a ausência do trabalho em conjunto dos 
engenheiros com biólogos. 
 A criação de ambientes semelhantes aos 
encontrados naturalmente em rios é uma alternativa 
que pode reduzir a seletividade das escadas no 
Brasil. Este trabalho, portanto, teve como objetivo 
avaliar o efeito do aumento da rugosidade nas 
ranhuras verticais sobre o escoamento hidráulico de 
uma escada, analisando também a influência deste 
escoamento no comportamento de uma espécie de 
peixe neotropical, Pimelodus maculatus. Para este 

estudo foi construído um modelo em escala 
reduzida da escada de peixe tipo ranhura vertical no 
laboratório de hidráulica do CEFET-MG. 
 

Escadas para peixes 

 
 Segundo Viana et al.(2009), os dispositivos 

de transposição podem ser agrupados em: 
elevadores, eclusas e escadas. A escada do tipo 
ranhura vertical é um mecanismos de transposição 
de peixes para montante (FIG. 1) e possui anteparos 
de diferentes formas inseridas em suas paredes. A 
abertura entre esses anteparos permite aos peixes a 
passagem de um tanque para outro. A vantagem do 
modelo ranhura vertical está na sua capacidade de 

manipular grandes variações dos níveis d' água 
(KATOPODIS, 1992). 
 

 
 

Figura 1- Variáveis hidráulicas das escadas do tipo ranhura 

vertical. Feita pelos autores. 

 

 

 Para o dimensionamento de uma escada do 
tipo ranhura vertical (FIG. 1) três parâmetros 
geométricos são importantes: abertura da ranhura 
(bo), altura da lâmina d’água (yo) e inclinação da 
escada (So), sendo os dois primeiros relacionados às 
características da ictiofauna e o último relacionado 
às características do obstáculo a ser transposto.  
 Normalmente, as escadas para peixes no 
Brasil são construídas em concreto liso. Entretanto, 
várias experiências internacionais, têm mostrado 
que canais semi-naturais, os quais buscam 
similaridade com ambientes naturalmente 
encontrados em rios, tem se apresentado um boa 
solução para transposição (BALDIGO et al., 2008). 

Desta forma, uma alternativa para alterar 
seletividade das escadas podem estar no tipo de 
material utilizado na construção destas estruturas. 
 
Concretos utilizados em escadas para peixes 

 
 A composição básica do concreto, utilizado 
em escadas para peixes, é dada pela mistura de 
água, agregados (areia, brita entre outros), aditivos 
e cimento Portland.  
 Quando são adicionados agregados com 
propriedades específicas ao concreto, muda-se 
também as propriedades deste último (MEHTA e 
MONTEIRO, 2005), como por exemplo a 
resistência mecânica.  
 Para alterar as características rugosas do 
concreto de uma escada para peixes, foi proposta a 
adição agregados leves. Estes podem ser naturais ou 
sintéticos e são menos porosos que agregados 
convencionais (brita). Os agregados leves 
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usualmente são resistentes e capazes de produzir 
concretos estruturais, isolantes e para produção de 
blocos de alvenaria.  
 Neste trabalho foram utilizados agregados 
leves (argila expandida), seixos rolados para 
alteração da rugosidade das ranhuras verticais, 
internas ao canal da escada. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 Para análise dos efeitos da adição de 
concreto rugoso em escadas para peixes, foi 
montado um canal com formado por três tanques 
em laboratório. As ranhuras construídas para criar a 
piscinas deste canal, foram construídas com adição 
de agregados especiais. Em seguida foram realizados 
testes de medição hidráulica e experimentos com a 
espécie de peixe Pimelodus maculatus. 

 

Construção dos Anteparos 

 

 
 

Figura 2- Ranhura no canal de concreto. 

 

 

 As ranhuras, utilizadas nesse trabalho, foram 
montadas a partir da conexão de várias partes. Estas 
foram produzidas em fôrmas finas (1,5 cm de 
altura) para que os agregados graúdos ficassem 
aparentes, deixando, assim, rugosa a textura 
superficial do concreto. Para a concretagem de uma 
ranhura completa, foi necessário um volume de 26 
litros de concreto, produzidos com 5 Kg de cimento, 
10 Kg de areia, 1,53 litros de argila expandida e 2,75 

litros de água. As peças foram preparadas para 
posterior anexação das cantoneiras. Para a fixação 
das paredes formando as ranhuras, foi utilizado o 
cimento graute. Parafusos foram colocados nas 
laterais e fundos das peças enquanto elas estavam 
em processo de pega. Os parafusos então foram 
inseridos nos furos executados em cantoneiras, já 
colocadas no canal hidráulico.  
 As ranhuras em concreto foram disposta de 
forma a criar 3 tanques(FIG. 2). A numeração delas 
seguiu a ordem da entrada da água no canal (FIG. 
3). 
 

 
 

Figura 3 - Vista superior dos tanques do modelo 

reduzido produzido 

 

 

 No caso do modelo ranhura vertical, 
adotaram-se os critérios construtivos propostos por 
Rajaratnam, Van der Vinne e Katopodis (1986). A 
partir da largura do canal, 86 cm, foi calculada a 
abertura da ranhura, bo (11 cm), e o comprimento 
dos tanques, L (108 cm). 
 
Medições Hidráulicas 

 
 Para as medições hidráulicas foi utilizado 
um medidor do tipo ADV (Acoustic Doppler 
Velocimeter), que através do efeito Doppler, infere 
a velocidade de partículas presentes na água nas três 
direções(x, y e z). O posicionamento da sonda do 
ADV foi realizado por meio de um sistema de trilhos 
com um carro móvel sobre o canal hidráulico (FIG. 
4).  
 As medidas foram feitas para 3 vazões (15, 
20 e 35 l/s). As medições pontuais foram feitas a 
cada 5 centímetros (nos planos horizontais e 
verticais). Em cada ponto eram coletadas 100 
medidas de velocidade (freqüência de 10 Hz). 
 Após a coleta de dados com o software 
Horizon da Sontek, os dados foram exportados para 
o formato txt. Com os valores de velocidade nas três 
direções, foram calculadas as flutuações da 
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velocidade (EQ. 1) e a tensão cisalhante em xy (EQ. 
2): 
 

uuu '       (1) 

 

''vuxy  
      (2) 

 
 Onde u é velocidade pontual na direção x 

(cm/s), u  é velocidade média pontual 

considerando a tomada de 100 valores na direção x 

(cm/s),  é a densidade específica da água 

(Kg/cm3), u’ é a flutuação da velocidade (cm/s) na 
direção x e v’ é a flutuação da velocidade (cm/s) na 
direção y. 
 
 

 
 

Figura 4 - Esquema de colocação do ADV. Fonte própria. 

 

 

Testes com o Pimelodus maculatus (mandi-amarelo) 

 

 Para este estudo foi escolhida a espécie de 
peixe Pimelodus maculatus, conhecida popularmente 

como mandi-amarelo, cujo gênero se encontra 
amplamente difundido nas principais bacias da 
América Latina (REIS et al.,2003). Esta espécie se 

caracteriza por ser bentopelágica e ter hábitos 
noturnos (FISHBASE, 2012). Existem dúvidas 

quanto à necessidade de migração desta espécie 
para fins de reprodução (SANTOS et al., 2007). 

Devido sua abundância nas bacias do Prata e do São 
Francisco, esta espécie possui grande importância 
comercial (WELCOMME, 1985) e é facilmente 
encontrada em vários mecanismos de transposição 
no Brasil (FERNANDEZ et al., 2004; VONO et al., 

2004; BIZZOTO, 2006). 
 Todos os indivíduos para os testes foram 
coletados no Rio São Francisco na cidade de Três 
Marias e permaneciam em observação por 24 horas 
antes de serem testados. Após os testes, os peixes 
eram devolvidos para os aquários e permaneciam até 
sua soltura em Três Marias. Todos os testes eram 
conduzidos em um prazo inferior a uma semana, 
contada a partir da coleta em campo. 
 Dois indivíduos eram colocados por teste no 
canal hidráulico e permaneciam por 10 minutos se 
adaptando ao escoamento. Para que não ocorresse 
entrada dos peixes nas tubulações do sistema, foram 
colocadas telas a montante e a jusante do canal. 
Após a adaptação era realizada a filmagem do teste.  
 O comprimento total dos peixes variou 
entre 20 e 30 cm e o peso de 85 a 250 gramas. Estes 
valores se encontram próximos dos valores 
conhecidos para indivíduos com tamanho de 
primeira maturação. 
 Foram testadas duas vazões: 15 e 20 L/s. O 
fundo do canal foi pintado, sendo o mesmo dividido 
em quadrados de 10 x 10 cm para fins de localização 
dos peixes durante as filmagens. 
 De forma a evitar que a presença dos 
observadores influenciasse no comportamento dos 
peixes, os testes foram filmados com duas câmeras, 
posicionada sobre os tanques utilizados para testes 
com peixes (2 e 3). Os testes foram realizados no 
período da noite (a partir das 19:00) e a duração 
dos testes foi de 2 horas cada. Utilizou-se iluminação 
fluorescente tubular de cor vermelha para 
filmagem, sendo que o canal só recebia iluminação 
pela parte superior do mesmo. Após cada teste, os 
peixes eram pesados e medidos. Foram feitos 8 
testes por vazão. 
 Cada teste indicou a posição mais 
freqüentada por um peixe, denominada moda. Essas 
modas foram marcadas nos gráficos, gerados através 
do Matlab, para ambos os tanques. 
 Para análise de preferência, os tanques 
foram divididos em: área de escoamento (AE) com 
46 posições, área sob influência da parede Lisa (PL) 
com 32 posições e área sob influência da parede 
Rugosa (PR) com 21 posições. Considerando a 
disponibilidade de áreas, ou seja, uma vez que área 
do escoamento é maior que a área de influência da 
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parede rugosa e do que a área de influência da 
parede lisa, calculou-se a preferência proporcional. 
Esta foi o número total de quadrantes de localização 
da moda dividido pelo número de quadrantes 
disponível em um determinado tipo de área (FIG. 
5). 
 
 

 
 

Figura 5- Divisão das areas entre as ranhuras de acordo 

com possível influência(PL — parede lisa, PR — parede 

rugosa e AE — área do escoamento). 

 
 

RESULTADOS 
 

 

 Os testes hidráulicos permitiram a obtenção 
de campos de velocidade para diferentes vazões 
(FIG. 3 e 4)e utilizou-se os dados obtidos para 
profundidade de 10 cm (a mais utilizadas pelo 
mandi durante ensaios prévios). Os pontos dos 
tanques, mais utilizados pelos peixes e obtidos 
através da moda, foram mais próximos das paredes 
na vazão de 15 L/s do que para a vazão de 20 L/s.  
 Considerando a velocidade para os planos 
referenciais a superfície da água, para vazão de 15 
L/s, os pontos mais freqüentados tinham velocidade 
entre 0 e 30 cm/s (FIG. 6).  Já para a vazão de 20 
L/s alguns destes pontos apresentaram velocidades 
acima de 60 cm/s (FIG. 7). 
 Considerando a tensão turbulenta no plano 
xy, os pontos mais freqüentados apresentaram 
valores positivos de até 10 Pa. Isto ocorreu tanto 
para vazão de 15 L/s como para vazão 20 L/s (FIG. 
8 e 9). 

 Com relação à flutuação (FIG. 10 e 11), 
verifica-se que para as duas vazões, o modelo 
ranhura vertical apresenta variações em valores 
positivos e negativos em todos os tanques. No 
escoamento principal ocorrem os valores extremos 
(acima de 200 *10-16 cm/s ou abaixo de -200 *10-16 

cm/s). As posições mais freqüentadas pelos peixes 
possuíram valores próximos a 0 *10-16 cm/s. Ressalta-
se que os baixos valores são reflexos da obtenção da 
flutuação por meio de cálculos matemáticos com as 
variáveis medidas (u’ e v’). 
 A flutuação na direção “x” não apresentou 
valores médios e máximos diferentes entre as vazões 
(TAB. 1). Entretanto, diferenças foram observadas 
para os valores médios e máximos de velocidade e 
tensão turbulenta em xy. 
 Os pontos no escoamento localizados 
próximos às paredes rugosas (distância de 5 cm), 
apresentam maiores variações médias do que os 
pontos localizados próximos às paredes lisas 
(distância de 5 cm) considerando os parâmetros 
velocidade, tensão turbulenta e flutuação (Fig. 12). 
Os valores de mínimos e máximos também foram 
mais extremos para paredes rugosas. 
 
 

TABELA 1 — Valores médios e máximos considerando 

todos os pontos medidos nos três tanques 

 

  15L/s 20L/s 

Velocidade 

(cm/s) 

Média 23.7 27.2 

Máxima 99.1 109.7 

Flutuação 

(10-16cm/s) 

Média 3.96E-15 3.96E-15 

Máxima 5.00E-14 5.53E-14 

Tensão Turbu-

lenta (Pa) 

Média 2.6 4.0 

Máxima 34.7 96.4 

 
 
 Dividindo os tanques em área do 
escoamento, área de influência da parede rugosa e 
área de influência de parede lisa; e considerando a 
preferência proporcional, verificou-se que para 
vazão de 15 L/s áreas influenciadas pela parede 
rugosa apresentaram grande preferência nos dois 
tanques (FIG. 13). 
 O mesmo não ocorreu para a vazão de 20 
L/s (FIG. 14). Entretanto, para esta vazão foi 
possível observar que ainda assim os peixes 
preferiram paredes, neste caso as lisas. 
 

 

 

PR 

PR 

PL 
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AE 

PR 
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Figura 6 — Velocidade em cm/s para vazão de 15L/s na profundidade de 10 cm. Pontos pretos representam 

a moda da posição de um peixe em um ensaio. 

 

 
 

Figura 7 — Velocidade em cm/s para vazão de 20L/s na profundidade de 10 cm. Pontos pretos representam 

a moda da posição de um peixe em um ensaio. 

 

 
 

Figura 8 — Tensão turbulenta no plano xy em Pa para vazão de 15L/s na profundidade de 10 cm. 

Pontos pretos representam a moda da posição de um peixe em um ensaio 

(na piscina 1 mais de um moda ocorreram no mesmo local) 
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Figura 9 — Tensão turbulenta no plano xy em Pa para vazão de 20L/s na profundidade de 10 cm. 

Pontos pretos representam a moda da posição de um peixe em um ensaio 

(na piscina 1 mais de um moda ocorreram no mesmo local). 

 

 
 

Figura 10 — Flutuações da velocidade na direção x em cm/s x 10-16 para vazão de 15L/s na profundidade 

de 10 cm. Pontos pretos representam a moda da posição de um peixe em um ensaio 

(na piscina 1 mais de um moda ocorreram no mesmo local). 

 

 
 

Figura 11 — Flutuações da velocidade na direção x em cm/s x 10-16 para vazão de 20L/s na profundidade 

de 10 cm. Pontos pretos representam a moda da posição de um peixe em um ensaio 

(na piscina 1 mais de um moda ocorreram no mesmo local). 

 

 

 

DISCUSSÃO 
 

 

 A escada ranhura vertical se caracteriza por 
apresentar níveis de dissipação de energia diferente 
entre as ranhuras quando o escoamento interno é 

gradualmente variado (RAJARATNAM et al. 1986). 

Este padrão pode ser observado ao longo dos três 
tanques estudados, de forma que o tanque 3, 
localizado mais a jusante do trecho de estudo, 
apresentou os maiores valores de flutuação, tensão 
turbulenta e velocidade. Desta forma, quando 
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posicionados no tanque 3, os mandis tiveram que 
experimentar velocidade superiores (da ordem de 
60cm/s). 
 

 
 

 
 

 

Figura 12 — a) Velocidade pontual b) Tensão turbulenta xy 

c)Flutuação para pontos localizados à 5 cm das respectivas 

paredes. 

 

 O mandi amarelo, buscou no presente 
estudo, as áreas próximas às paredes. Quando o 
escoamento apresentou valores mais baixos de 

tensão cisalhante e velocidade, o que ocorreu na 
vazão de 15 L/s, os indivíduos testados tiveram 
preferência pelas paredes rugosas. A velocidade 
(RODRÍGUEZ et al., 2006) e a tensão cisalhante 
(SILVA et al.,2010) têm-se apresentado importantes 

parâmetros no projeto de mecanismos de 
transposição otimizados para espécies encontrada 
na Europa. 
 

 
 

Figura 13 — Analise de preferência proporcional para 

vazão de 15 L/s. 

 

 
 

Figura 14 - Analise de preferência no tanque 3 com vazão 

de 20 L/s. 

 

 

 Quando localizados na área do escoamento 
principal, os peixes evitaram o centro do grande 
vórtice formado nos tanques. O padrão de 
negociação de passagem na escada ranhura vertical 
foi identificado como o de posicionamento próximo 
a ranhura vertical (a jusante da ranhura) e a parede 
lateral direita (considerando a direção principal 
como a do escoamento). Este padrão também já foi 
verificado para algumas espécies de peixes de clima 
temperado (WANG et al., 2010). 
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 As variações dos parâmetros hidráulicos 
próximos às paredes rugosas são capazes de ser 
percebidas pelos mandis quando ocorrem no 
escoamento principal tensões cisalhantes mais 
baixas (neste caso de ordem média de 2,6 Pa e de 
ordem máxima de 35 Pa).  
 Desta forma, áreas próximas à paredes 
rugosas podem atrair a espécie Pimelodus maculatus 

em determinadas condições, sendo este um fator a 
ser considerado no projeto de escadas eficientes. 
Entretanto, métodos para instigar a passagem de 
cardumes devem ser também avaliados, de forma a 
evitar a permanência demasiada dos peixes no 
mecanismo de transposição.  
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Addition Of Roughness To The Concrete Of Fish 
Ladders: Analysis For The Neotropical Species 
Pimelodus Maculatus 
 
ABSTRACT 
 
 Brazilian hydropower generation is one of the 

largest worldwide. Consequently, several conditions should 

be analyzed before dam construction. This includes, espe-

cially, environmental implications such as the impact on 

the migratory routes of some fish species, whose reproduc-

tion sites are located upstream from the dam. In order to 

mitigate this problem, fishways were developed. The ladder-

type vertical slot is the most applied in Brazil and is usual-

ly made of smooth concrete, which produces a completely 

different environment from the natural course of rivers. 

Therefore this study aims to evaluate the effect of increased 

roughness in the slots of a ladder on the hydraulic flow, 

considering also the influence on fish behavior. For this 

study we have built a scale model and we have done fish 

tests at night. The results show that there is a preference of 

the species for roughness in discharges with maximum 

turbulent shear in xy of 35 Pa. The punctual velocity and 

turbulent shear in xy show the highest variation for rough-

ness changes.   

Key-words: ladder-type vertical slot, roughness and 

Pimelodus maculatus 
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RESUMO 
 

O método de desagregação espacial de Skaugen foi aplicado para desagregar chuvas previstas pelo modelo atmosfé-

rico de previsão numérica WRF — Weather Research and Forecasting para uma área dentro da bacia hidrográfica do rio 

Iguaçu, localizada no estado do Paraná, Brasil. A bacia hidrográfica do rio Iguaçu foi escolhida porque se pretende usar as 

previsões de chuva do modelo WRF para previsão de vazões para operação hidráulica dos reservatórios das cinco usinas 

hidrelétricas existentes. O método de desagregação estatístico propõe que a dependência espacial é mantida por interpolação e 

que a precipitação é exponencialmente distribuída, podendo ter dois ou três parâmetros dependendo se a cobertura de chuva 

nas células for intermitente ou completa, respectivamente. Os resultados encontrados foram satisfatórios, sendo mantida a 

média da malha e o desvio padrão, além dos valores do erro padrão das médias terem sidos pequenos, indicando uma simu-

lação estável. A correlação espacial foi analisada, sendo que os eventos desagregados mantiveram a estrutura de correlação 

das previsões do modelo WRF. 

 

Palavras-chave: precipitação; desagregação espacial; distribuição exponencial; modelo WRF. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Uma das dificuldades nas aplicações de mo-
delos hidrológicos para previsão de afluências aos 
reservatórios de usinas hidrelétricas, auxiliando na 
operação hidráulica de curto prazo, é a incorpora-
ção da previsão meteorológica da chuva, com o ob-
jetivo de estender o horizonte de previsão e dar 
maior segurança à tomada de decisões durante as 
cheias. As dificuldades encontradas são tanto em 
termos da previsão quantitativa da chuva quanto da 
sua distribuição espacial. Este artigo enfatiza a busca 
de soluções para a segunda dificuldade, que surge 
porque os processos meteorológicos e hidrológicos, 
normalmente, são descritos em escalas diferentes. 
Esta discrepância nas escalas espaciais requer estu-
dos para definição de métodos para desagregar a 
previsão meteorológica da chuva à escala da bacia 
hidrográfica. 
 
 

1Universidade Federal do Paraná — Programa de Pós Graduação 

em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental 
2Universidade Federal do Paraná — Departamento de Hidráulica e 

Saneamento 

 

 O que motivou este estudo foram os pro-
blemas encontrados na bacia do rio Iguaçu quanto à 
operação hidráulica de reservatórios de usinas hi-
drelétricas em tempo real, onde é necessário criar 
um “volume de espera” para controlar cheias. Note-
se que neste caso os objetivos são conflitantes: gerar 
energia e controlar cheias. No primeiro caso procu-
ra-se ter o nível do reservatório o mais alto possível e 
no segundo caso, rebaixá-lo de tal forma a criar um 
volume vazio (volume de espera) sem que isto pena-
lize em demasiado a geração hidrelétrica. Este vo-
lume de espera, na bacia hidrográfica do rio Iguaçu, 
devido ao seu regime hidrológico errático, deve ser 
criado em tempo real, e, neste caso, as previsões 
meteorológicas da chuva são de fundamental impor-
tância. Por outro lado, essas previsões são fornecidas 
numa baixa resolução pelos modelos meteorológi-
cos e, portanto, é necessário desagregá-las à escala 
da bacia hidrográfica. 
 A tendência de subestimativa das previsões 
de precipitação, particularmente em aplicações na 
engenharia hidrológica como a destacada no pará-
grafo acima, pode ser parcialmente compensada por 
um método de desagregação espacial do campo de 
precipitação previsto, que, embora não altere os 
volumes médios de chuva numa região, modifica a 
distribuição, gerando valores máximos mais intensos 
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quando analisados numa escala mais detalhada que 
a própria grade do modelo atmosférico. 
 Para se alcançar o exposto no parágrafo 
acima é necessário primeiramente verificar se a apli-
cação do método de Skaugen a bacias hidrográficas 
e modelos regionais de previsão da precipitação, 
distintos daqueles para os quais foi definido, é viável, 
tendo em vista a complexidade dos campos de pre-
cipitação, tanto temporal quanto espacial, sendo 
este último objeto deste artigo. 

As diferenças obtidas entre as vazões simu-
ladas por um mesmo modelo chuva-vazão, mas ali-
mentado com dois dados de entrada: i) campo de 
chuva original fornecido pelo WRF; ii) campo de 
chuva desagregado; dependem muito da escala da 
bacia hidrográfica. Espera-se que, em bacias hidro-
logicamente pequenas, esta diferença seja grande. Já 
em bacias hidrográficas hidrologicamente grandes a 
desagregação poderá não trazer muitos benefícios. 
Entende-se aqui que os termos usados para bacias 
"hidrologicamente grandes" e "hidrologicamente 
pequenas" não as caracterizam pelo tamanho da 
área de drenagem, mas sim pelo seu comportamen-
to hidrológico. A bacia do rio Iguaçu em Foz do 
Areia, onde está o primeiro grande aproveitamento 
hidrelétrico da cascata do rio, apesar de ter uma 
área de 30.000 km2, tem comportamento de bacia 
hidrográfica pequena, com uma subida acentuada 
do hidrograma e picos altos. Logo, espera-se que a 
desagregação espacial da chuva traga grandes bene-
fícios neste contexto. Esta verificação não foi feita 
neste artigo, mas é objeto de estudos futuros.  

Logo, em muitas aplicações, para que a chu-
va prevista pelos modelos atmosféricos seja apropri-
ada para os modelos hidrológicos, é importante ter 
um esquema de desagregação que transforme os 
valores das malhas de previsão de chuva em escalas 
menores, sem que se atenuem excessivamente os 
picos de chuva. O modelo de previsão de chuva deve 
estar bem calibrado para que não gere falsos alar-
mes ou ainda, que deixe de prever eventos impor-
tantes que possam atingir a bacia. 

Os numerosos métodos de desagregação, 
determinísticos, estatísticos ou fractais (BIAOU, 
2004; MATYASOVZSKY e BOGARDI, 1996; HER-
RERA et al., 2006; MEHROTRA e SINGH, 1998; 
SKAUGEN, 2002) permitem uma transposição ad 

hoc mais ou menos plausível dos resultados dos mo-

delos climáticos à escala mais fina dos modelos hi-
drológicos.  

A tendência atual é a construção de mode-
los espaço-temporais, capazes de reproduzir valores 
extremos, como por exemplo, os modelos baseados 
nas noções de fractais e multifractais (BIAOU, 

2004). Esses modelos descrevem as distribuições em 
termos de campos de intensidade variável e têm a 
vantagem de evitar truncamentos da escala como 
ocorre na maioria dos modelos já propostos.  

O procedimento de desagregação das previ-
sões de chuva provenientes de modelos atmosféri-
cos, proposto por Skaugen (2002), foi aplicado pelo 
autor para desagregar campos de precipitação for-
necidos pelo modelo High Resolution Limited Area 

Model, HIRLAM (DNMI, 1996) que opera numa 

malha de 11 km x 11 km. As chuvas foram desagre-
gadas para serem utilizadas como dados de entrada 
para um modelo hidrológico distribuído, operando 
na resolução de 1,1 km x 1,1 km. No presente artigo 
foi utilizado, no lugar do modelo HIRLAM, o mode-
lo WRF - Weather Research and Forecasting (SKAMA-
ROCK et al, 2005), que usa malhas de 15 km x 15 

km. O estudo de caso foi realizado para a bacia hi-
drográfica do rio Iguaçu, localizada nos estados do 
Paraná e Santa Catarina, Brasil. A resolução espacial 
escolhida para desagregação foi de 0,75 km x 0,75 
km. 

Sabe-se que, em geral, sistemas dinâmicos 
não-lineares, como é o caso dos sistemas de recursos 
hídricos, podem exibir comportamentos irregulares. 
A evolução desses sistemas é influenciada por vários 
fatores, parecendo razoável que sejam considerados 
como imprevisíveis (KAPLAN & GLASS, 1995). 
Sempre que se utilizam modelos ou métodos que 
possuem características não lineares, como no caso 
do método de desagregação espacial de Skaugen, é 
necessário que sejam realizadas investigações numé-
ricas, para que seja possível desenvolver uma intui-
ção sobre a representatividade do modelo ou méto-
do ao estudo de caso em questão. Logo, torna-se 
fundamental validar o modelo de Skaugen (2002) 
para a bacia hidrográfica em estudo, com o intuito 
de futuras aplicações de Engenharia Hidrológica, 
sobretudo no que diz respeito à definição de regras 
operacionais para operação hidráulica dos reserva-
tórios, de cinco usinas hidrelétricas em cascata no 
rio Iguaçu e que juntas somam uma potência insta-
lada de aproximadamente 7000 MW. Este objetivo 
foi atingido com a aplicação realizada neste traba-
lho.  

Este artigo tem os seguintes objetivos gerais: 
i) Desagregar previsões de chuva do modelo de 
previsão atmosférica de mesoescala WRF — Weather 

Research and Forecasting para a escala da bacia hidro-

gráfica utilizando o método proposto por Skaugen 
(2002); ii) Avaliar a aplicabilidade do método de 
Skaugen em locais diferentes para os quais foi defi-
nido. Reforça-se o fato que o modelo WRF não foi 
executado pelos autores deste artigo; somente a 
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saída do modelo foi usada como dado de entrada 
para o modelo de desagregação.  

Para atingir os objetivos gerais propostos a-
cima as seguintes etapas foram necessárias: i) Coleta 
de previsões de chuva do modelo WRF; ii) Seleção 
de eventos de precipitação prevista pelo WRF para 
serem desagregados; iii) Escolha da área a ser consi-
derada para o estudo de caso; iv) Desenvolvimento 
de programa computacional para o algoritmo de 
desagregação; v) Desagregação dos eventos selecio-
nados para a escala da bacia hidrográfica; vi) Análise 
dos resultados. 
 

COMPORTAMENTO COMPLEXO DOS 
CAMPOS DE PRECIPITAÇÕES 
 
 A variabilidade espacial da precipitação 
geralmente é descrita por meio de observações rea-
lizadas em locais previamente escolhidos, utilizando-
se aparelhos que coletam uma pequena amostra 
numa superfície (200 a 2000 cm²) instalada a 1,5m 
do solo, muito conhecidos como pluviômetros. Na 
maioria dos casos as estações usadas para coletar 
dados de precipitação são instaladas com densidade 
espacial não-uniforme, existindo relativas grandes 
concentrações de estações instaladas em locais com 
facilidade de acesso, e raras nas outras regiões. Na 
realização de análises multivariadas de séries tempo-
rais de precipitações os parâmetros estimados po-
dem esconder componentes espaciais não-lineares 
importantes devido à limitação dos dados coletados. 
 A não-linearidade do ciclo hidrológico con-
duz a um comportamento complexo do campo de 
precipitação. A expressão comportamento complexo de 

um sistema descreve processos que apresentam evo-

luções inesperadas e surpreendentes, que estão 
completamente ausentes no regime linear. Somente 
recentemente os sistemas com comportamentos 
complexos têm sido tratados sistematicamente 
(LUZZI, 2000). Em função da facilidade de acesso e 
pela existência de computadores eletrônicos velozes, 
nas análises de campos de precipitações podem ser 
considerados modelos capazes de representar deta-
lhes destes efeitos. Entretanto, sabe-se que modelos 
matemáticos que conseguem representar a dinâmica 
de sistemas não-lineares podem apresentar como 
resultados efeitos espúrios indesejáveis. No caso da 
análise de campos de precipitações estes efeitos 
podem ser agravados em função das descrições a-
presentadas acima.  

Logo, em função do descrito acima, fez-se, 
neste artigo, uma aplicação numérica do método de 
desagregação espacial de Skaugen para intuir sobre 

seu potencial em reproduzir a dinâmica de um sis-
tema não linear, como o comportamento das chuvas 
sobre a bacia hidrográfica do rio Iguaçu, com carac-
terísticas diferentes da bacia hidrográfica para a qual 
o método foi definido, com o intuito de utilizá-lo em 
aplicações futuras de Engenharia de Recursos Hí-
dricos nesta bacia hidrográfica.  
 

 

MODELO DE DESAGREGAÇÃO 
 
 
 O método de desagregação espacial de chu-
va de Skaugen (2002) é uma combinação de inter-
polação e simulação e é usado para desagregação de 
chuvas diárias assumindo que a distribuição estatísti-
ca espacial é exponencial para cada célula da malha 
e não necessariamente para o campo de precipita-
ção inteiro. 
 

Método de Skaugen

 
 

Figura 1 - Método de Skaugen mostrando a malha, as 

células da malha, os pontos nodais e os pixels 

 
 

Há duas possibilidades de ocorrências de 
precipitação sobre uma célula da malha do modelo 
de previsão atmosférica. A célula pode estar plena-
mente coberta por precipitação, para a qual existe 
uma intensidade mínima positiva b. A segunda ocor-

rência considera um campo intermitente de chuva, 
onde somente uma fração da célula da malha é co-
berta por precipitação. A distribuição espacial da 
precipitação pode, para ambos os casos, ser descrita 
por uma distribuição exponencial com a introdução 
de um parâmetro adicional para cada caso. 

Na figura 1 pode-se observar a malha for-
mada por seis células (grade de baixa resolução do 
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modelo WRF) com os pontos nodais em amarelo, e 
os pixels (grade de alta resolução). 

 Os quatro pontos nodais da célula do mode-
lo atmosférico são usados para determinar os parâ-
metros da distribuição exponencial para valores 
simulados de precipitação, e num procedimento 
simples de interpolação, para determinar a localiza-
ção espacial dos valores de precipitação. Uma distri-
buição truncada com dois parâmetros é usada no 
caso de cobertura completa da célula e uma distri-
buição com um parâmetro é usada quando há in-
termitência. 

Apresenta-se, a seguir, um resumo das equa-
ções para cobertura completa e parcial da célula. O 
leitor interessado nos detalhes do equacionamento 
poderá consultar o trabalho de Reynaud (2008).  
 

Cobertura Completa 

 
A intensidade mínima positiva de precipita-

ção na célula plenamente coberta b atua como um 

parâmetro de locação da distribuição exponencial: 
 

)()( bzezf     zb   (1) 

 

onde: z — intensidade de precipitação;   parâmetro 

da distribuição exponencial. 
 
com momentos: 
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Cobertura Parcial 

 
O ponto de partida para este caso é o co-

nhecimento, a priori, da média e variância incondi-

cional (momentos incluindo zeros), os quais são 
derivados de pontos nodais da célula da malha. As-
sim, pode-se estimar a média condicional, a variân-
cia (para valores positivos de precipitação) e a fra-
ção seca da célula.  

Denotando por z e z’ séries de precipitação 

incluindo e não incluindo zeros respectivamente, 
obtêm-se os momentos: 
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onde nmp   é a fração da célula com precipita-

ção positiva e similarmente: 
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e a variância: 
 

22 )()()var( zEzEz     (6) 

 
Substituindo a equação (5) na equação (6): 
 

22 )()'()var( zEzpEz     (7) 

 
e assumindo que a distribuição de z’ é exponencial 

com parâmetro  , )'( 2zE  pode ser expresso em 

termos de E(z) usando o fato que para distribuição 

exponencial,  
 

22 )'(2)'( zEzE  , e por meio das equações (4) e 

(7), obtém-se: 
 

22 )()(
2

)var( zEzE
p

z     (8) 

 
a qual fornece a fração p da precipitação positiva 

dentro da célula como: 
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É apropriado discutir aqui a relação entre a 

variância incondicional e o quadrado da média in-
condicional na equação (9) e relacionar esta relação 
à estrutura espacial da chuva. Para uma distribuição 
exponencial não-truncada, o desvio padrão espacial 
é igual à média espacial e consequentemente a rela-
ção é igual à unidade. Da equação (9) isto corres-
ponde a p=1, isto é, cobertura completa. Quando 

esta relação é maior que um, observa-se novamente 
da equação (9) que os valores de p estão no interva-

lo [0,1], isto é, o campo é intermitente. Quando a 
relação é menor que um, a precipitação não pode 
ser exponencialmente distribuída a menos que haja 
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uma intensidade mínima b, implicando em um 

truncamento da distribuição exponencial com mo-
mentos dados pelas equações (2) e (3).  
 

Esquema de Desagregação 

 
O campo de precipitação dos modelos regi-

onais consiste, normalmente, de N células (w   w 

em km) de uma malha, onde w depende do modelo, 
enquanto o campo desagregado consiste de N   I 
pixels (Picture Element) (z   z em km), onde I é o 
número de pixels e z depende das unidades de res-

posta hidrológica da bacia hidrográfica em questão. 
Os valores interpolados de pixels numa célula podem 

ser expressos por: 
 

AXY                  (10) 

 
onde: 

Y  - vetor (I   1) 

A  - matriz (I   j) de pesos derivados do método de 

interpolação escolhido; 

X - vetor (j1) de valores de entrada; 
j — número de valores de entrada e depende do 

modelo atmosférico. 
 

O vetor Y  é obtido simplesmente dividindo 
a célula em pixels e identificando cada pixel com um 

valor interpolado. Os componentes da matriz A  são 
derivados do método de interpolação escolhido. 
Pode-se utilizar, por exemplo, a técnica do inverso 
do quadrado da distância, tal que um conjunto fixo 
de pesos pode ser designado para cada pixel.  

Então Y  é um vetor da entrada interpolada 

organizada em ordem crescente, o campo desagre-

gado Z , pode ser expresso como: 
 

]][[][ iranki YVZ   para todo i=1,...,I             (11) 

 

onde V é um vetor (I   1) de valores simulados 

ordenados, obtido de uma distribuição exponencial 

(com parâmetros determinados de X ) e organiza-

do em ordem crescente e os colchetes indicam os 
componentes do vetor e também a locação (ex. i=1 
é o pixel esquerdo mais baixo da célula da malha). O 

resultado pode ser descrito como um campo com 
valores de precipitação não nula distribuídos expo-
nencialmente, com média e variância idênticas a das 
entradas (os valores nodais do modelo atmosférico) 
e com a mesma dependência temporal do campo 

interpolado Y . 
 

Este procedimento geral é local, no sentido 
que a interpolação de valores do pixel e a simulação 

dos valores de precipitação (e frações de intermi-
tência definida pela equação (9)) são operadas de 
acordo com os valores nodais de uma célula real da 
malha. 
 
Descrição detalhada do procedimento de 

desagregação (SKAUGEN, 2002) 

 
A descrição detalhada do procedimento de 

desagregação (itens 2 a 7) é transcrita do artigo de 
Skaugen (2002) conforme abaixo: 
 

1. Considera-se uma malha de baixa resolução 
do modelo meteorológico designada por 
quatro pontos amarelos na figura 1, e uma 
malha de alta resolução para a qual será fei-
ta a desagregação das chuvas, designada pe-
las por quatro pontos verdes na mesma figu-
ra. As células de alta resolução são aqui 
chamadas de pixels. 

2. “A cada dos I pixels na célula da malha é desig-

nado um valor interpolado dos valores nodais 

(valores dos quatro cantos). Utiliza-se o método do 

inverso do quadrado da distância. Este procedi-

mento é repetido para as N células da malha. Aos 

pixels de valores interpolados é designada uma 

ordem (1 a N I) de tal forma a determinar a 

magnitude relativa da precipitação e sua locali-

zação dentro do campo de precipitação interpola-

do. O valor da ordem Y da equação (11) é de-

terminado, mas com N I componentes”.  

3. “A média e a variância espaciais da célula são es-

timadas dos valores nodais”. 

4. “Avalia-se a relação entre a variância e a média 

incondicional da equação (9). Se esta relação é 

maior que a unidade, o campo de precipitação é 

intermitente com cobertura fracional p determina-

da da equação (9) e precipitação positiva com a 

célula distribuída exponencialmente,  ,zf . 

Se o raio for menor que a unidade, a célula é 

completamente coberta com a intensidade mínima 

b, e precipitação distribuída exponencialmente 

 bzf ,, ”.  

5. “No caso da intermitência da célula n,  pn   I 

são simulados de  ,zf  e  Ipn1  são nu-

los. No caso de cobertura completa, I valores são 

simulados de  bzf ,, ”. 

6. “Os passos 1 a 4 são repetidos para cada célula 

da malha 1,...,N”. 
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7. “Os N   I valores simulados são então ordena-

dos e obtém-se o vetor V  de dimensão I x N. O 

campo desagregado é então determinado pela e-

quação (11)”.  

 

MODELO WRF 
 

As previsões de precipitação desagregadas 
são saídas do modelo WRF — Weather Research and 

Forecasting — desenvolvido nos Estados Unidos pela 

união de esforços entre o Centro Nacional de Pes-
quisas Atmosféricas (NCAR), Divisão de Meteorolo-
gia de Meso e Microescala (MMM), a Administração 
Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA), o Cen-
tro Nacional de Previsão do Meio Ambiente 
(NCEP), o Laboratório de Pesquisa Naval (NRL), o 
Centro de Análise e Previsão de Tempestades 
(CAPS) da Universidade de Oklahoma, e a Adminis-
tração Federal de Aviação (FAA), juntamente com a 
participação de outros cientistas (SKAMAROCK et 

al., 2005).  

O WRF fornece uma previsão meteorológica 
de mesoescala. Ele é um modelo flexível, com códi-
gos fontes simples, o que facilita o seu entendimen-
to e aplicação. Possui um sistema operacional de 
assimilação de dados com captação em três dimen-
sões. Além disso, pode ser usado em escala de me-
tros até milhares de quilômetros (SKAMAROCK, 
2005).  

A estrutura do software do WRF, chamado 
de WSF, é composta por um sistema que compreen-
de quatro programas para alcançar o resultado final. 
Entre eles estão o ARW (Pesquisa Avançada do 
WRF) e o NMM (Modelo de Mesoescala Não Hi-
drostático), que atualmente operam separadamente, 
porém, eles possuem os mesmos componentes bási-
cos que executam as mesmas funções dentro da 
estrutura do software.  

O ARW utiliza as equações não hidrostáticas 
de Euler para caracterizar as propriedades conserva-
tivas do fluido. As equações são formuladas, usando 
as coordenadas verticais de pressão hidrostática 
(LAPRISE, 1992) e as equações de fluxo no espaço 
cartesiano, para incluir o efeito da umidade na at-
mosfera. Na prática o WRF leva em conta o efeito da 
força de Coriolis, umidade do ar e a projeção carto-
gráfica da área onde será feita a previsão.  

Para a discretização temporal, o modelo uti-
liza o método de Runge-Kutta de 3ª ordem para 

resolver modos de baixa frequência, que são meteo-
rologicamente significantes, e o método de integra-
ção em escalas pequenas de tempo para modos a-
cústicos de alta frequência. Apesar de ser denomi-
nado Runge-Kutta de 3ª ordem, ele tem precisão de 
3ª ordem apenas para as equações lineares, para as 
equações não lineares é de 2ª ordem. 

Na discretização espacial, para estimar os 
momentos de 2ª até 6ª ordem de advecção também 
é utilizado o método de Runge-Kutta de 3ª ordem. A 
difusão é analisada de duas maneiras diferentes, 
uma ao longo da superfície e a outra no espaço 
físico (x,y,z). 

Para a aplicação do modelo é necessário de-
finir e localizar uma malha tridimensional, especifi-
cando as características da superfície, como vegeta-
ção, rios e tipos de solo. Além disso, é necessário 
definir as condições iniciais e de contorno, utilizan-
do para tal, um modelo meteorológico de escala 
global, sendo utilizado o Sistema Global de Previsão 
(GFS). 

Este modelo está sendo testado pelo Institu-
to Tecnológico Simepar e tem sido utilizado como 
um dos modelos na análise de previsão de chuvas no 
estado do Paraná, Brasil. 
 

ESTUDO DE CASO 
 

A bacia hidrográfica do rio Iguaçu (Figura 
2) vem sendo amplamente estudada ao longo dos 
anos devido a sua importância no setor elétrico bra-
sileiro. Sua nascente está localizada na Serra do Mar 
e seu sentido é leste-oeste, tendo sua foz localizada 
na cidade de Foz do Iguaçu — PR - Brasil. 

O método de Skaugen foi aplicado para a 
área marcada na Figura 2 na bacia do rio Iguaçu. A 
área escolhida tem sua importância devido a sua 
localização a montante do reservatório da usina 
hidrelétrica de Foz do Areia. As características ob-
servadas para a escolha da área foram a declividade 
do terreno e a quantidade de eventos de chuva co-
incidentes com as previsões nesta região. 
 As previsões de chuva realizadas pelo mode-
lo WRF em malhas de 15 km x 15 km foram interpo-
ladas por Oliveira (2006) para uma resolução espa-
cial de 7,5 km x 7,5 km. A resolução espacial esco-
lhida para desagregação é 0,75 km x 0,75 km. A 
resolução temporal das previsões é de uma hora  
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Figura 2 - Área estudada da bacia hidrográfica do rio Iguaçu 

 

Tabela 1 - Análise qualitativa das previsões do Modelo WRF 

 

Estação Rede telemétrica Modelo WRF - HP=24 h Modelo WRF - HP =48 h 

  choveu  não choveu choveu  não choveu 

Fragosos choveu 16,2%  1,2% 15,4%  2,0% 

 não choveu 27,5%  55,1% 30,0%  52,6% 

 superestimou  36,2%   38,9%  

 subestimou  6,3 %   7,5%  

 acerto  57,5 %   53,6%  

São Bento choveu 15,3%  1,6% 13,9%  2,7% 

 não choveu 13,8%  69,3% 15,5%  67,9% 

 superestimou  22,8%   22,6%  

 subestimou  6,9%   8,2%  

 acerto  70,3%   69,2%  

             HP= horizonte de previsão 

 
 
com horizonte de 48 horas. Foram utilizadas previ-
sões do período de 24 de setembro de 2005 até 11 
de outubro de 2006 totalizando assim 382 dias. 
 Este artigo não teve por objetivo corrigir o 
viés da precipitação fornecida pelo modelo WRF, 
mas assim mesmo procedeu-se a uma análise qualita-
tiva das previsões de chuva fornecidas pelo modelo 
para horizontes de previsão (HP) de 24 h e 48 h, 
conforme Tabela 1. Apresenta-se, nesta tabela, o 
pior resultado que foi obtido para a estação pluvio-
métrica de Fragosos com uma porcentagem de acer-
to de 58% para HP=24 h e 54% para HP=48h. O 
melhor resultado foi obtido para a estação de São 
Bento, com acertos de aproximadamente 70% para 
ambos os horizontes de previsão.  
 Para a escolha das datas a serem estudadas 
observou-se a quantidade de chuva prevista e se 
houve ocorrência de chuva, registrada nas estações 

de monitoramento; além disso, foi observada a ca-
racterização dos eventos de chuva para que fossem 
simuladas tanto chuvas frontais como convectivas. 
Assim foram selecionados 22 eventos. 

Para cada data foi desagregado um par de 
dados, um com as previsões realizadas para o hori-
zonte de 24 horas e o outro com as previsões reali-
zadas para a mesma data, porém com 48 horas de 
antecedência. Com isso, para cada dia têm-se quatro 
mapas, dois com o campo previsto pelo modelo 
WRF e dois com o campo desagregado. 

De todos os eventos simulados, apenas os 
dias 04/01/2006 (Figura 3) e 18/01/2006, ambos 
com horizonte de previsão de 48 horas, continham 
células com cobertura intermitente, no restante dos 
eventos todas as células eram cobertas plenamente 
com uma intensidade de chuva mínima. 
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Figura 3 - (a) Chuva prevista pelo WRF e (b) Chuva desagregada pelo método de Skaugen em 04/01/2006 

com horizonte de previsão de 48 horas. 

 
 

 
 

Figura 4 - (a) Chuva prevista pelo WRF e (b) Chuva desagregada pelo método de Skaugen em 01/10/2005 

com horizonte de previsão de 24 horas — Chuva Frontal. 
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Figura 5 - (a) Chuva prevista pelo WRF e (b) Chuva desagregada pelo método de Skaugen em 22/01/2006 

com horizonte de previsão de 24 horas — Chuva Convectiva. 

 
 

As Figuras 4 e 5 representam os eventos de 
chuva ocorridos em 01/10/2005 e 22/01/2006 com 
horizonte de previsão de 24 h. As figuras ilustram os 
dois tipos de chuva, frontal e convectiva, respectiva-
mente. 

Observa-se que o campo de chuva é mais 
homogêneo para casos de chuva frontal (Figura 4) 
do que para casos de chuva convectiva, representado 
aqui pela Figura 5. Pode-se dizer que mais da meta-
de do campo de chuva frontal é coberto pela mesma 
intensidade de chuva e as áreas com isoietas diferen-
tes estão um pouco distantes, o que demonstra um 
evento mais uniforme. 
 

RESULTADOS 
 
 Com a aplicação numérica realizada pôde-se 
constatar que o esquema de desagregação utilizado 
tem potencial para traduzir as propriedades estatís-
ticas dos campos de precipitação: média espacial, 
variância espacial, intermitência e estrutura de cor-
relação espacial para a bacia hidrográfica do rio 
Iguaçu, podendo, portanto ser utilizado em futuras 
aplicações de engenharia Hidrológica nesta região.  

Para todos os eventos selecionados foi reali-
zada uma análise estatística dos campos do modelo 
atmosférico WRF e dos campos de chuva desagrega-
dos pelo método de Skaugen. Foram considerados, 
para os campos desagregados valores médios de 10 
simulações. 

A análise dos parâmetros estatísticos consi-
derou: 
 

 o potencial do modelo de desagregação pa-

ra reproduzir as médias da malha para to-
dos os eventos selecionados; 

 o comportamento do desvio padrão do 

campo de precipitação desagregado para 
todos os eventos; 

 os erros padrão das médias das simulações;  

 os erros padrão das médias para os valores 
máximos do campo de precipitação desa-
gregado. 

 
 A média e o desvio padrão para toda a ma-
lha, para todos os eventos, são preservados pelo 
modelo de desagregação de Skaugen, com valores 
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(a) Horizonte de previsão de 24 horas (b) Horizonte de previsão de 48 horas 

 

Figura 6 - Comparação entre a média (mm) do modelo WRF e do método de Skaugen 

 
 

(a) Horizonte de previsão de 24 horas (b) Horizonte de previsão de 48 horas 

 

Figura 7 - Comparação entre o desvio padrão (mm) do modelo WRF e do método de Skaugen 
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(a) Horizonte de previsão de 24 horas (b) Horizonte de previsão de 48 horas 

 

Figura 8 - Comparação entre os valores máximos (mm) do modelo WRF e do método de Skaugen 

 
 
 

Tabela 2 — Estatística de eventos para o horizonte 24 h 

 

Data  Fonte Média  Desvio Padrão  Máximo  Mínimo  

1/10/2005 WRF 17,20  7,33  26,6  2,40  

  Desagregado 17,57 (0,0060) 7,04 (0,0029) 36,8 (1,2554) 2,30 (0,0023) 

17/10/2005 WRF 26,77  11,10  63,0  13,30  

  Desagregado 26,53 (0,0066) 10,83 (0,0118) 86,9 (2,0884) 13,5 (0,0018) 

29/10/2005 WRF 1,71  1,65  8,10  0,10  

  Desagregado 1,59 (0,0008) 1,44 (0,0038) 15,2 (0,4489) 0,10 (0,0002) 

7/11/2005 WRF 14,27  3,90  26,60  8,50  

  Desagregado 14,01 (0,0018) 3,73 (0,0033) 35,80 (0,8656) 8,40 (0,0031) 

18/11/2008 WRF 1,99  2,35  13,00  0,00  

  Desagregado 1,99 (0,0014) 2,29 (0,0033) 21,2 (1,1259) 0,00 (0,0000) 

6/12/2005 WRF 13,15  16,9  77,00  1,60  

  Desagregado 12,64 (0,0139) 15,98 (0,0295) 131,3 (6,7549) 1,60 (0,0009) 

17/12/2005 WRF 6,07  1,85  14,30  3,40  

  Desagregado 5,92 (0,0018) 1,78 (0,0054) 26,80 (2,3655) 3,30 (0,0016) 

4/1/2006 WRF 6,16  3,61  19,20  0,30  

  Desagregado 6,15 (0,0030) 3,34 (0,0072) 35,60 (1,5562) 0,20 (0,0007) 

18/1/2006 WRF 5,60  5,91  24,40  0,10  

  Desagregado 5,24 (0,0015) 5,42 (0,0030) 35,00 (0,9144) 0,10 (0,0001) 

      Valores entre parênteses representam o erro padrão da média 
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Tabela 3 — Estatística de eventos para o horizonte de 48 horas 

 

Data Fonte Média  Desvio Padrão  Máximo  Mínimo  

1/10/2005 WRF 0,69  0,21  1,4  0,3  

 Desagregado 0,67 (0,0002) 0,2 (0,0003) 2,4 (0,0461) 0,3 (0,0001) 

17/10/2005 WRF 29,13  9,8  46,1  6,4  

  Desagregado 29,45 (0,0071) 9,23 (0,0056) 67,5 (1,7463) 6,2 (0,0040) 

29/10/2005 WRF 13,26  6,6  34,2  6,8  

 Desagregado 12,83 (0,0033) 6,13 (0,0054) 53,3 (1,9143) 6,7 (0,0013) 

7/11/2005 WRF 5,9  2,34  11,4  1,7  

  Desagregado 5,86 (0,0013) 2,21 (0,0019) 17,6 (0,4702) 1,6 (0,0004) 

18/11/2008 WRF 1,48  0,97  5,2  0,1  

 Desagregado 1,43 (0,0005) 0,9 (0,0013) 8,4 (0,3335) 0,1 (0,0003) 

6/12/2005 WRF 11,4  14,61  73,9  0,9  

  Desagregado 9,63 (0,0124) 12,72 (0,0201) 120,7 (6,4604) 0,5 (0,0030) 

17/12/2005 WRF 19,95  6,72  38,2  10,2  

 Desagregado 19,85 (0,0056) 6,66 (0,0049) 56,7 (0,6343) 10,2 (0,0013) 

4/1/2006 WRF 3,11  3,72  15,6  0,0  

  Desagregado 3,27 (0,0036) 3,84 (0,0075) 33,0 (2,5509) 0  

18/1/2006 WRF 5,72  12,92  86,7  0  

  Desagregado 4,56 (0,0102) 10,58 (0,0416) 156,1 (5,5394) 0  

        Valores entre parênteses representam o erro padrão da média 

 
 
de erros padrões com magnitudes variando na 2ª ou 
3ª casa decimal, o que indica um procedimento de 
simulação estável. As figuras 6 e 7 mostram uma 
comparação entre médias, desvios-padrão respecti-
vamente para os campos desagregado pelo método 
de Skaugen e o campo gerado pelo modelo WRF 
para horizontes de previsão de 24 h e 48 h.  
 Para os valores de máximos (Figura 8), os 
erros calculados foram maiores, pois a variabilidade 
local é verificada pelos altos valores simulados, isso 
não implica em uma deficiência do modelo, mas sim 
na sua capacidade em gerar magnitudes e locais 
potenciais de ocorrência de valores máximos, o que 
é de importância fundamental para a Engenharia 
Hidrológica, especialmente para propósitos de pre-
visão de cheias. 

As tabelas 2 e 3 mostram respectivamente as 
análises estatísticas para alguns eventos com hori-
zonte de previsão de 24 h e 48 h respectivamente. 
Os valores entre parênteses são os erros padrão das 

médias calculados pela relação ne  , onde σ é 

o desvio padrão das simulações do parâmetro calcu-
lado e n é o número de simulações realizadas. Os 

valores mínimos comparados entre o modelo e o 
método de Skaugen, mantêm uma estabilidade, 
confirmando os erros padrões das médias apresen-
tados nas tabelas 2 e 3. 

É interessante analisar a estrutura de corre-
lação dos campos de chuva dos modelos atmosféri-
cos e de desagregação. Este tipo de estudo permite 
verificar se a estrutura de correlação do campo de-
sagregado reproduz a do campo do modelo atmos-
férico. 

É possível analisar a estrutura de correlação 
dos diversos eventos estudados que pode variar mui-
to em função do tipo de precipitação, frontal ou 
convectiva e do método de interpolação utilizado.  

Para obtenção da correlação espacial é ne-
cessária a obtenção do semi-variograma, neste caso 
obtido pelo programa Surfer 8.0, Golden Software, Inc. 

O semi-variograma permite descrever quantitativa-
mente a variação no espaço de um evento regionali-
zado. 

A diferença entre a correlação espacial de 
uma precipitação frontal para uma convectiva é a 
taxa de decaimento. Para a chuva frontal (Figura 9), 
ela é menor, ou seja, a curva de correlação tem um 
ângulo de inclinação menor do que para chuvas 
convectivas. Outra observação importante é o fato 
de que a correlação decresce quanto maior for a 
distância entre os pontos. A correlação espacial foi 
analisada tanto para chuvas frontais ou convectivas, 
verificando-se que o método reproduz o campo do 
modelo atmosférico WRF para ambas as situações. 
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Figura 9— Correlação Espacial WRF e do campo 

desagregado - 01 de outubro de 2005 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 Verificou-se que o método de Skaugen pode 
ser utilizado na bacia hidrográfica do rio Iguaçu, 
tendo apresentado bons resultados. Através das de-
sagregações de precipitação foram verificadas as 
estatísticas básicas para avaliar seu comportamento. 

Foram analisadas a média e o desvio padrão 
do campo desagregado, onde se obteve um resulta-
do favorável, pois o campo reproduziu os valores 
encontrados para o modelo atmosférico mesmo 
para uma bacia hidrográfica com características 
diversas da bacia para a qual o método foi definido. 
O erro padrão das médias também foi pequeno o 
que indica um procedimento de simulação estável.  

Para os valores máximos, o método encon-
trou valores maiores do que os do WRF, porém isso 
era esperado, pois avalia a capacidade de prever a 
variabilidade local. 

A correlação espacial também foi avaliada. 
Com ela é possível saber qual o tipo de chuva que o 
modelo prevê e verificar se o campo desagregado 
reproduz a correlação do campo do modelo atmos-
férico.  

O método de desagregação proposto por 
Skaugen pode ser utilizado para futuras aplicações 
de Engenharia Hidrológica na bacia hidrográficas 
do rio Iguaçu com o modelo WRF. 

Recomenda-se que as chuvas desagregadas 
neste estudo sejam comparadas com dados obtidos 
com radar meteorológico, que fornecem uma me-
lhor estimativa da distribuição espacial da chuva. A 
área estudada está dentro do raio do radar meteoro-
lógico do SIMEPAR, onde as observações quantitati-
vas de chuva ainda podem ser consideradas razoá-
veis.  
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Applying The Skaugen Model For Spatial Disaggre-
gation Of Rainfall In The Iguaçu River Basin 
 
ABSTRACT 
 
 Skaugen’s method of spatial disaggregation was 

applied to disaggregate rainfall forecasts using the atmos-

pheric numerical forecasting model WRF —Weather Re-

search and Forecasting, for an area in the Iguaçu river 

basin, in the state of Paraná, Brazil. This basin is very 

important because it is used in the Brazilian electrical grid 

system. The statistical disaggregation method proposes that 

spatial dependence is maintained by interpolation, and 

that precipitation is exponentially distributed. It can have 

two or three parameters according to whether the rain cover 

in the cells is intermittent or complete, respectively. The 

results found were satisfactory, and the grid mean and 

standard deviation were maintained. In addition, the 

values of the standard error of means were small, indicat-

ing stable simulation. The spatial correlation was ana-

lyzed, and the disaggregated events maintained the correla-

tion structure of the WRF model forecasts.  

Key-words: precipitation; spatial disaggregation; exponen-

tial distribution; WRF model. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta uma análise de previsões de vazão e níveis de águamédios mensais, com antecedência de 24 

meses, para a bacia do rio Tapajós, PA, utilizando modelos estocásticos do tipo ARIMA. A identificação do modelo foi feita 

através da análise do coeficiente e função de autocorrelação (ACF) e do coeficiente e função de autocorrelação parcial 

(PACF). Os critérios de verossimilhança apresentaram menores valores para o modelo ARIMA (1,0,0)(1,1,1)12. Os critérios 

de desempenho usados foram o coeficiente de Nash e Sutcliffe R² e o RMSE (Root Mean Square Error). O modelo ARIMA 

(1,0,0)(1,1,1)12 apresentou melhor desempenho para as séries de vazão e de níveis de água, nas fases de calibração e valida-

ção. Na calibração, o modelo apresentou R² médio de 0,94 para níveis de água e de 0,92 para vazões e RMSE médio de 0,08 

para níveis de água e de 0,15 para vazões. Na validação, o R² médio foi de 0,95 para níveis de água e de 0,91 para vazões 

e RMSE médio de 0,07 para níveis de água e de 0,15 para vazões. Foi observado, em função da maior linearidade do com-

portamento temporal dos níveis de água, que esses foram melhor simulados que as vazões. Resultado que pode ser explicado 

pela concepção linear dos modelos ARIMA. No contexto de uso futuro da água da bacia do Tapajós, o modelo considerado, é 

uma ferramenta interessante, podendo ser usada para analisar o regime hidrológico da bacia, através de previsões de níveis 

de água, diante das UHE a serem instaladas e, consequentemente, dos possíveis impactos ambientais e conflitos pelo uso da 

água. 

 
Palavras-chave: Modelagem hidrológica, modelo estocástico ARIMA, previsão de níveis de água e previsão de vazão, Ama-

zônia. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A região amazônica será palco preferencial 
para a expansão da geração hidrelétrica nas próxi-
mas décadas. Do potencial hidrelétrico nacional, 
41% encontram-se na região amazônica 
(MME/EPE, 2007). A construção do complexo de 
usinas na bacia do rio Tapajós, entre os Estados do 
Amazonas e do Pará, prevê a construção de cinco 
usinas hidrelétricas — São Luiz de Tapajós, Jatobá, 
Cachoeira dos Patos, Jamanxim e Cachoeira do Caí. 
A Usina Hidrelétrica (UHE) de São Luiz do Tapajós 
será a de maior importância, com previsão de gera-
ção de 6.133 MW, terá potência inferior apenas às 
de Itaipu, Belo Monte e Tucuruí. Nesse contexto, o 
estudo do regime hidrológico da bacia do Tapajós, 
assume, cada vez mais, importância estratégica na  
 

1 - Faculdade de Engenharia Naval, ITEC, UFPA 
2 - Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, ITEC, UFPA 

 

previsão de vazões e de níveis de água; na percepção 
de alterações do regime hídrico em função de gera-
ção em períodos de vazão reduzida a jusante de 
barragens; na prospecção de condições de navegabi-
lidade e na harmonização de conflitos ambientais e 
socioeconômicos gerados pela formação dos reser-
vatórios das UHEs. Em síntese, estudos dessa natu-
reza são importantes, tendo em vista a minimização 
de conflitos inerentes ao uso múltiplo de água. 

Nesse caso, simulações hidrológicas estocás-
ticas de séries temporais de vazão e de níveis de água 
são comumente baseadas em modelos matemáticos. 
O modelo pode ser escolhido por sua característica 
hidrológica e pela disponibilidade e propriedade 
dos dadosestatísticos. Segundo Nourani et al. (2013) 
modelos auto regressivos de média móvel integrada 
ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average), 

com sazonalidade agregada, são amplamente utili-
zados para a previsão de séries temporais hidrológi-
cas.Lohani et al. (2012) utilizaram modelos auto 
regressivos juntamente com sistemas de inferência 
fuzzy na previsão de vazões mensais. Wu e Chau 
(2010) empregaram modelos ARIMA e redes neu-
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rais na previsão de vazões em diferentes bacias hi-
drográficas na China. Birinci e Akay (2010) utiliza-
ram modelos do tipo ARIMA para a previsão de 
precipitações, que, por sua vez, são insumos (inputs) 
em modelos de redes neurais artificiais para previsão 
de vazões diárias. Koutroumanidis et al. (2009) de-
senvolveram modelo de previsão de vazão para a 
bacia do rio Nestos na Bulgária com proposta híbri-
da baseada em modelos ARIMA e em procedimen-
tos de detecção e genética para identificar pontos de 
mudança estrutural nas séries temporais. Srinivas e 
Srinivasan (2006) ressaltaram que nas últimas qua-
tro décadas, desde o trabalho pioneiro de Fiering 
(1964), uma série de estudos têm abordado a apli-
cação de modelos paramétricos para simulação esto-
cástica de variáveis hidrológicas.  

Acerca do desempenho de modelos estocás-
ticos, Perrin et al. (2001) pontuam que trabalhos 
como os de Ye et al. (1997) e Gan et al. (1997) já 
destacavam que a robustez de um modelo não é 
proporcional à complexidade do mesmo, ou seja, 
modelos simples podem produzir tão bons resulta-
dos quanto os mais complexos. 

No Brasil, Bayer et al. (2012) apresentaram 
um modelo de previsão de vazões para a bacia do rio 
Potiribu, afluente do rio Ijuí, RS, obtendo resultados 
satisfatórios para uma antecedência de seis meses. 
Lucas et al. (2009) utilizaram dois modelos, um 
determinístico e outro estocástico do tipo ARIMA, 
para simular a vazão média mensal das sub-bacias da 
região hidrográfica do Xingu no Estado do Pará. 
Mine e Tucci (1999) utilizaram um modelo ARIMA, 
conjuntamente com um modelo determinístico 
chuva-vazão denominado IPH-II, na previsão de 
vazões afluentes à estação Usina Foz de Areia, no rio 
Iguaçu/PR. 

Assim, o objetivo deste artigo foi realizara 
modelagem e a previsão, com antecedência de até 
vinte e quatro meses, de vazões e de níveis de água 
médios mensais. Nesse caso, a modelagem dos níveis 
de água foi tomada sem referênciasaltimétricas ao 
nível médio dos mares, pois, infelizmente, a maioria 
das réguas linimétricas instaladas em nosso país não 
possuem essa referência, não sendo diferente para o 
rio Tapajós. A análise desenvolvida considerou mo-
delos estocásticos sazonais do tipo ARIMA. 
 
 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

O modelo ARIMA foi aplicado à bacia do 
rio Tapajós, queestá inserida na bacia hidrográfica 
do rio Amazonas que se constitui na maior bacia 
hidrográfica do globo terrestre com uma área total 

de 6.110.000 km², desde suas nascentes nos Andes 
Peruanos até sua foz no oceano Atlântico. Esta bacia 
continental estende-se sobre vários países da Améri-
ca do Sul: Brasil (63%), Peru (17%), Bolívia (11%), 
Colômbia (5,8%), Equador (2,2%), Venezuela 
(0,7%) e Guiana (0,2%) (ANA, 2002). 
 

 
 

Figura 1 — Localização da bacia do rio Tapajós 

 
A bacia do rio Tapajós está situada nos esta-

dos do Pará, Mato Grosso e uma pequena porção do 
Amazonas, entre latitudes 2º e 15° Sul e 53° e 61° 
Oeste, possui uma área de drenagem de 493.200 
km², com configuração alongada no sentido Sul-
Norte. Seus rios formadores são o Juruena e o Teles 
Pires, com áreas de drenagem de 191.100 km² e 
139.000 km², respectivamente (Figura 1). A altitude 
varia de cerca de 900m, nas cabeceiras da bacia, até 
cerca de 50 metros acima do nível do mar, junto à 
foz no rio Amazonas. A localização da bacia do rio 
Tapajós abrange o Oeste do estado do Pará, próxi-
mo à divisa com o estado do Amazonas. O rio Tapa-
jós, com extensão de 851 km, é o mais importante 
afluente da margem direita do rio Amazonas. Nasce 
na confluência dos rios Teles Pires e Juruena, junto 
à divisa dos estados do Pará, Amazonas e Mato Gros-
so, compreendendo a porção média da bacia Ama-
zônica. Em termos de clima, a bacia é dominada 
pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 
Apresenta baixa pressão, sendo uma característica 
própria de regiões próximas à linha do Equador. A 
precipitação média da bacia está situada entre 1.800 
e 2.300 mm ao ano (ANA, 2002). A Figura 1 mostra 
a localização da área de estudo. 

Os principais tipos de solo que ocorrem na 
bacia do rio Tapajós são: solos litólicos, areias quart-
zosas, latos solos, podzólicos, solos de várzea, solos 
concrecionários e cambissolos. Na ocupação e uso 
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do solo, ocorre a predominância de 75% de cober-
tura de floresta, 10% de pastagem, 7% de solo com 
pouca cobertura, 10% de cultivo agrícola e cerca de 
1% está coberta pelos cursos de água (COLLIS-
CHONN, 2006). 
 

DADOS UTILIZADOS 
 

A base de dados utilizada no modelo foi ob-
tida junto ao banco de dados da Agência Nacional 
de Águas (ANA), constituindo-se de séries históricas 
de níveis de água médios diários e de vazões médias 
diárias. Esses dados encontram-se disponibilizados 
no endereço eletrônico http://hidroweb.ana.gov.br. 

A modelagem das vazões médias mensais foi 
desenvolvida em quatro estações fluviométricas; e a 
dos níveis de água médios mensais em sete estações 
fluviométricas localizadas na bacia do rio Tapajós. A 
identificação e a localização das estações utilizadas 
na modelagem das vazões são apresentadas na Figu-
ra 2; e a dos níveis de água na Figura 3.Em ambas, 
foram utilizadas séries históricas com 33 anos de 
observação, no período de 1976 a 2008. A Tabela 1 
resume os dados e informações relativas às estações 
utilizadas na modelagem das vazões e a Tabela 2 dos 
níveis de água. 

 

 
 

Figura 2 — Localização das estações de vazão 

 
 

Figura 3 — Localização das estações de níveis de água 

 

Tabela 1 - Informações das estações utilizadas na 

modelagem das vazões 

 
Código 
ANA 

Nome Área (Km²) Rio 

17420000 Três Marias 138000 Teles Pires 

17430000 BSM 333000 Tapajós 

17500000 Fortaleza 363000 Tapajós 

17650002 Acará 390000 Tapajós 

 
 

Tabela 2 - Informações das estações utilizadas na 

modelagem dos níveis de água. 

 
Código 
ANA 

Nome Área (Km²) Rio 

17420000 
Três Mari-
as 

138000 Teles Pires 

17430000 BSM 333000 Tapajós 

17500000 Fortaleza 363000 Tapajós 

17650000 Jatobá 387000 Tapajós 

17650002 Acará 390000 Tapajós 

17710000 Buburé 450000 Tapajós 

17720000 Bela Vista 453000 Tapajós 
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O preenchimento de falhas nas observações 
foi feito com a utilização do método da Ponderação 
Regionalcom base em Regressão Linear (Equação 1) 
descrito por Bertoni e Tucci (2007) e Alves et al. 
(2006). Segundo Bertoni e Tucci (2007), Alves et al. 
(2006) e Pruski et al. (2004), trata-se de um método 
que estabelece regressões lineares entre asestações 

com os dados a serem preenchidos Y  e cada um 

dos postos vizinhos Y . 
 
 

Y
∑ Y r
∑ r

																																																												 1  

 
 

onde, Y  é a observação da estação base m a ter a 
falha na série preenchida; n é o número de estações; 

Y  é a observação da estação i e rmi é o coeficiente de 
correlação linear entre os postos m e i. 

A consistência dos dados fluviométricos foi 
feita com a utilização do método de regressão múl-
tipla (Equação 2). 
 
 

																																										 2  

 
 

onde, é a observação a ser estimada na estação 

em análise; é a observação do posto a montante 

do posto em análise; é a observação do posto a 

jusante do posto em análise e ,  e são coefici-
entes de regressão múltipla. 

A eficiência da correlação e a confiabilidade 
da regressão foram verificadas através da confronta-
ção e da análise dos erros entre os valores estimados 
e os observados.  
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Box e Jenkins (1976), conceituando série 
temporal como um conjunto de observações de uma 
variável dispostas sequencialmente no tempo, pres-
supõe que exista um processo estocástico gerador da 
série e que cada possível realização aleatória da vari-
ável esteja associada a uma probabilidade de ocor-
rência da observação. A metodologia está assentada 
na suposição de que a série foi gerada por um pro-
cesso estocástico que pode ser descrito e caracteri-
zado, com base no comportamento passado da vari-
ável. 

O processo de construção e de ajuste do 
modelo proposto por Box e Jenkins está alicerçado 
em um ciclo iterativo. A Figura 4 apresenta o fluxo-
grama da metodologia de Box e Jenkins, evidenci-
ando as etapas inerentes ao processo de aplicação e 
utilização do modelo (BOX e JENKINS, 1976). 
 

 
 

Figura 4 — Fluxograma da metodologia de Box e Jenkins 

 
 

A etapa de identificação do modelo foi rea-
lizada com a observância dos gráficos da função de 
autocorrelação ACF e da função de autocorrelação 
parcial PACF das séries de vazão e de níveis de água. 

O coeficiente de autocorrelação ( ), defi-

nido pela Equação 3, tem a função de medir como 
estão relacionadas as observações de uma série tem-
poral afastadas k períodos entre si. Com o cálculo 

dos coeficientes de autocorrelação para diversas 
defasagens, obtém-se uma série que permite cons-
truir a função de autocorrelação (autocorrelation 

function — ACF). 

 

	
∑

∑
																														 3  

 
 

onde, Y é a média das observações, e k é o número 
de defasagens das observações. 

O coeficiente de autocorrelação parcial 

(∅ ), definido pela Equação 4, mede o nível de 

associação entre observações após a remoção dos 
efeitos das auto correlações. Com o cálculo dos coe-

ficientes de autocorrelação parcial ∅  para diversas 
defasagens, a função de autocorrelação parcial (par-

cial autocorrelation function — PACF) é obtida. 
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∅ ∅ . 1

∅ 																														 4  

 
 

A seleção do modelo foi feita com a utiliza-
ção dos critérios de AIC (Akaike Information Criteri-

on), de AICC (Akaike Information Criterion Corrected)o 
de BIC (Bayesian Information Criteria). Esses critérios 

baseiam-se na metodologia da máxima verossimi-
lhança e são expressos pelas Equações 5, 6 e 7, res-
pectivamente. 
 
 

2 2. 																																																							 5  
 
 

2
2

1
																															 6  

 

2 																																				 7  
 
 

onde T é o número de observações, k p q 1, 

se o modelo tiver um termo constante e k p q 

para os demais modelos. L é a verossimilhança ma-
ximizada (SIMAs et al.(2010), OSPINA et al. (2006) 
e VASCONCELLOS e CRIBARI-NETO (2005)). O 
melhor modelo é aquele que apresentar o menor 
AIC, AICC e/ou o menor BIC. 

A calibração e a validação do modelo foram 
desenvolvidas com a utilização de função objetivo 
que adotou como coeficientes de desempenho o 
coeficiente de determinação R² ou de Nash e Sutclif-
fe e o RMSE (Root Mean Square Error- raiz do erro 

relativo quadrático médio), descritos pelas Equações 
8 e 9, respectivamente. 
 

1
∑

∑
																																																	 8  

 

∑
																																																			 9  

 

onde n é o número de observações;  é a observação 

no instante t;  é a observação simulada; e  é a 
média das n observações. 

O processo não estacionário homogêneo, 
descrito pela transformação da série em estacionária 
e, posteriormente, pela utilização de um processo 
misto auto regressivo e de média móvel, é chamado 
de processo auto regressivo integradode média mó-
vel de ordem (p,d,q) ou ARIMA (p,d,q). 

Box e Jenkins (1976)sugerem a aplicação de 
um modelo ARIMA sazonal para descrever a série 
possuidora de correlação serial nos períodos sazo-
nalmente defasados, conforme Equação 10. Esse 
modelo é representado por ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)S, 
onde p, d e q são parâmetros não sazonais e P, D e 
Q são parâmetros sazonais auto regressivos, de inte-
gração e de média móvel, respectivamente. 
 
 

	.		Φ 	.		 1 B 	.		 1 B 	.		Y  

	. Θ 	. 																																																													 10  
 
 

onde:ϕé o coeficiente auto regressivo não sazonal; 

é o coeficiente auto regressivo sazonal; θé o coefi-

ciente média móvel não sazonal e é o coeficiente 
média móvel sazonal. Os demais termos presentes 
na Equação 10 são operadores assim definidos: 
 
 

 B é o operador translação, sendo B Z
Z ; 

 1 ⋯  é o 

operador de translação auto regressivo não 
sazonal de ordem “p”; 

 Φ 1 Φ Φ ⋯ Φ  
é o operador de translação auto regressivo 
sazonal de ordem “P”; 

 1 ⋯  é o 

operador de translação média móvel não sa-
zonal de ordem “q”; e 

 Θ 1 Θ Θ ⋯ Θ  é 

o operador de translação média sazonal de 
ordem “Q”. 

 
 

Os coeficientes auto regressivos e médias 
móveis, sazonais e não sazonais, foram obtidos atra-
vés de métodos de estimação, com a busca interativa 
da minimização do erro quadrático dos resíduos. Na 
presença dos termos de médias móveis, há não line-
aridade, logo, usou-se um procedimento iterativo de 
estimação não linear para obter os valores das esti-
mativas dos parâmetros do modelo (DELURGIO, 
1998). 
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O procedimento iterativo de estimação não 
linear dos parâmetros permitiu o teste da significân-

cia dos estimadores por meio de estatística . A fun-

ção que busca a otimização dos coeficientes foi line-
arizada através de expansão em séries de Taylor em 
torno de um conjunto inicial de parâmetros (LE-
VENBACH e CLEARY, 1984). 

A previsão de observações com modelos de 
séries temporais é um procedimento que visa simu-
lar observações futuras com modelos calibrados, 
validados e ajustados a valores passados e presentes. 
A previsão do modelo foi feita com a utilização da 
equação característica geral de um ARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q)S sazonal (Equação 10). 

Assim, para o modelo ARIMA 
(1,0,0)(1,1,1)12, a Equação 10, com a substituição e a 
operacionalização dos valores dos parâmetros p=1, 
d=0, q=0 e P=1, D=1, Q=1, pode ser escrita em sua 
forma linear, conforme a Equação 11. 
 

Y Φ Y Y Φ Y Y  
Φ Y Y Φ Y  

Θ 																																																																													 11  
 
onde: 

Y Y  é a previsão mensal de vazão ou de nível 
de água no instante t; 

Y  é a observação mensal de vazão ou de nível de 
água no instante t; e 

a Y Y  é o resíduo da previsão no instante t. 

 
 

A operacionalização da metodologia sugeri-
da por Box e Jenkins foi feita com a utilização de 
algoritmos implementados no software R da R Foun-

dation for Statistical Computing, versão 2.14.1, que é 

uma linguagem e ambiente de computação estatísti-
ca e de construção de gráficos, sendo um projeto 
GNU (General Public License da Free Software Foundati-

on). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os gráficos de boxplot das séries de vazão 
consistidas mostram a ocorrências de poucos outliers, 

evidenciando um considerável desempenho dos 
processos utilizados no preenchimento das falhas e 
na consistência dos dados dessas séries. Os outliers 

encontram-se, em sua grande maioria, localizados 
acima dos valores máximos de cada diagrama de 
Boxplot mensal, evidenciando, para as análises das 
vazões e de níveis de água de estiagem, que as pou-
cas discrepâncias ocorridas são desprezíveis.  

 
 

Figura 5 — Comportamento da série de vazões mensais na 

estação Barra do São Manuel 

 

 
 

Figura 6 — Comportamento da série de níveis de água 

mensais na estação Barra do São Manuel 
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Após o preenchimento de falhas e da consis-
tência dos dados, o comportamento das séries de 
vazão e de níveis de água, no período de 1976 a 
2008, foi analisado através de gráficos de Boxplot e 
de variação mensal.Como exemplo, a Figura 5 mos-
tra o comportamento da série de vazão para a esta-
ção Barra do São Manuel; e a Figura 6 o da série de 
níveis de água para a mesma estação. 

O comportamento da amplitude de variação 
da componente sazonal das séries de vazão e de 
níveis de água é uniforme. O período de enchente e 
de vazão afluente ocorre entre os meses de janeiro a 
maio e o de vazante e de vazão defluente entrejunho 
e dezembro.  A estiagem dá-se entre agosto e outu-
bro. 

Observe-seque nos diagramas de boxplot 
das séries de vazão e de níveis de água uma maior 
amplitude interquartil entre os meses de janeiro a 
maio. No período defluenteas séries apresentam 
menores variâncias e menores amplitudes interquar-
tis. Na estiagem as séries apresentaram uma baixa 
variabilidade temporal de suas componentes sazo-
nais, o que refletiu em um melhor desempenho dos 
modelos para esses períodos. 
 

Tabela 3 - Critérios de AIC, AICc e BIC para as séries de 

vazão na calibração. 

 

Estação 

Modelo ARIMA — Vazão 
Calibração 
(0,0,0) 
(1,1,1) 

(1,0,0) 
(1,1,1) 

AIC AIC 

Três Marias 5493,20 5336,59 
Fortaleza 6220,27 5941,45 
BSM 6291,27 5713,65 
Acará 6287,78 5956,72 

 AICc AICc 

Três Marias 5493,27 5336,77 
Fortaleza 6220,34 5941,63 
BSM 6291,34 5713,83 
Acará 6287,85 5956,90 

 BIC BIC 

Três Marias 5504,65 5355,66 
Fortaleza 6231,72 5960,52 
BSM 6302,93 5732,72 
Acará 6299,23 5975,79 

 

A identificação dos modelos ARIMA baseou-
se na análise gráfica das funções de autocorrelação 
ACF e de autocorrelação parciais PACF geradas com 

base nos coeficientes de autocorrelação  (Equação 

3) e de autocorrelação parcial ∅  (Equação4). O 

comportamento dessas funções auxiliou, também, 
na verificação da estacionariedade e na proposição 
dos modelos. 
 
Calibração 

 
Na fase de calibração, a estimação dos mo-

delos compreendeu na aferição dos critérios das 
Equações 5, 6 e 7. Dentre as diversas combinações 
de parâmetros atribuídas ao modelo ARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q)S, as que apresentaram menores valo-
res para esses critérios foram: ARIMA 
(0,0,0)(1,1,1)12 e ARIMA (1,0,0)(1,1,1)12. Outras 
combinações de parâmetros apresentaram valores 
próximos, mas o princípio da parcimônia prevale-
ceu. As Tabelas 3 e 4 mostram os valores dos crité-
rios AIC, AICC e BIC aferidos para as séries de vazão 
e de níveisde água. 

 

Tabela 4 - Critérios de AIC, AICc e BIC para as séries 

de níveis de água na calibração. 

 

Estação 

Modelo ARIMA — Níveis 
de água Calibração 
(0,0,0) 
(1,1,1) 

(1,0,0) 
(1,1,1) 

AIC AIC 

Três Marias 3821,04 3647,32 
Jatobá 3700,79 3640,47 
Fortaleza 3532,10 3354,59 
Buburé 3466,26 3269,62 
BSM 3767,57 3588,15 
Bela Vista 3954,53 3751,36 
Acará 3697,60 3512,64 

 AICc AICc 

Três Marias 3821,11 3647,50 
Jatobá 3700,86 3640,65 
Fortaleza 3532,18 3354,77 
Buburé 3466,33 3269,80 
BSM 3767,64 3588,33 
Bela Vista 3954,60 3751,54 
Acará 3697,67 3512,82 

 BIC BIC 

Três Marias 3832,49 3666,39 
Jatobá 3712,24 3659,54 
Fortaleza 3543,56 3373,66 
Buburé 3477,71 3286,34 
BSM 3779,02 3607,22 
Bela Vista 3965,98 3769,03 
Acará 3709,05 3530,52 

 
Os valores dos critérios de estimação da ca-

libração (Tabelas 3 e 4), evidenciaram que o modelo 
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ARIMA (1,0,0)(1,1,1)12 foi o que apresentou melhor 
resultado. 

O desempenho dos modelos na calibração 
foi aferido através do coeficiente de Nash e Sutcliffe 
R² (Equação 8) e da raiz do erro relativo quadrático 
médio RMSE (Equação 9). As Tabelas 5 e 6 mos-
tram, para as séries de vazão e de níveis de água, os 
valores do R² e do RMSE, respectivamente, para 
cada modelo analisado. 
 

Tabela 5 - R² e RMSE para as séries de vazão na 

calibração. 

 

Estação 

Modelo ARIMA — Vazão 
Calibração 
(0,0,0) 
(1,1,1) 

(1,0,0) 
(1,1,1) 

R² R² 

Três Marias 0,914 0,918 
Fortaleza 0,904 0,907 
BSM 0,930 0,944 
Acará 0,894 0,914 

 RMSE RMSE 

Três Marias 0,167 0,154 
Fortaleza 0,186 0,160 
BSM 0,146 0,127 
Acará 0,215 0,167 

 

 

Tabela 6 - R² e RMSE para as séries de níveis de água 

na calibração 

 

Estação 

Modelo ARIMA — Níveis 
de água Calibração 

(0,0,0) 
(1,1,1) 

(1,0,0) 
(1,1,1) 

R² R² 

Três Marias 0,941 0,946 
Jatobá 0,929 0,932 
Fortaleza 0,922 0,923 
Buburé 0,917 0,923 
BSM 0,944 0,951 
Bela Vista 0,909 0,917 
Acará 0,921 0,928 

 RMSE RMSE 

Três Marias 0,076 0,070 
Jatobá 0,065 0,063 
Fortaleza 0,078 0,075 
Buburé 0,062 0,059 
BSM 0,092 0,084 
Bela Vista 0,155 0,137 
Acará 0,090 0,084 

 

Tendo por base os valores do R² e do RMSE 
da função objetivo de calibração do modeloaplicado 
às vazões e níveis de água, constatou-se que o mode-
lo ARIMA (1,0,0)(1,1,1)12, apresentou melhor de-
sempenho.  
 
Validação 

 
A estimação do modelo na fase de validação 

deu-se com base nos mesmos critérios da calibração.  
 

Tabela 7 - R² e RMSE para as séries de vazão na validação. 

 

Estação 

Modelo ARIMA — Vazão 
Validação 

(1,0,0) (1,1,1) 
R² 

Três Marias 0,896 
Fortaleza 0,902 
BSM 0,925 
Acará 0,894 

 RMSE 

Três Marias 0,157 
Fortaleza 0,141 
BSM 0,130 
Acará 0,153 

 

Tabela 8 - R² e RMSE para as séries de níveis de água na 

validação. 

 

Estação 

Modelo ARIMA — Níveis 
de água Validação 

(1,0,0) (1,1,1) 
R² 

Três Marias 0,945 
Jatobá 0,952 
Fortaleza 0,933 
Buburé 0,957 
BSM 0,941 
Bela Vista 0,952 
Acará 0,940 

 RMSE 

Três Marias 0,068 
Jatobá 0,052 
Fortaleza 0,065 
Buburé 0,044 
BSM 0,083 
Bela Vista 0,099 
Acará 0,078 

 
Na validação, o desempenho dos modelosfoi 

aferido igualmente aos da calibração, com a adoção 
do coeficiente de Nash e Sutcliffe R² e da raiz do 
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erro relativo quadrático médio RMSE. As Tabelas 7 e 
8 apresentam os valores dos coeficientes para cada 
modelo analisado. 

Os valores do R² e do RMSE da função obje-
tivo de validação do modelo, constantes das Tabelas 
7 e 8,mostraram que o modelo ARIMA (1,0,0) 
(1,1,1)12, apresentou melhor desempenho nessa 
fase.  

A Tabela 9 resume, através dos R² e dos 
RMSE médios, o desempenho do modelo para as 
séries de vazão e de níveis de água nas fases de cali-
bração e de validação. 
 

Tabela 9 - R² e RMSE médios das séries de vazão e de 

níveis de água. 

 

Fase 
Vazão Níveis de água 

R² RMSE R² RMSE 

Calibração 0,92 0,15 0,93 0,08 
Validação 0,90 0,16 0,95 0,06 

 
 
Aferição de Desempenho 

 
A aferição do desempenho dos modelos nas 

fases de calibração e de validação deu-se mediante 
confrontação entre os valores simulados e os dados 
observados. As séries de dados relativas ao período 
de 1976 a 2004 formaram a memória do modelo. A 
calibração foi feita para o período de 2005 a 2006 e 
a validação para o de 2007 a 2008. 
 

 
 

Figura 7 — Hidrogramas das vazões observadas e simula-

das na estação Três Marias - Calibração 

 
 

As Figuras 7 a 14 apresentam os hidrogra-
mas das vazões simuladas e observadas para as fases 
de calibração e de validação em cada estação. Na 
estiagem,o modelo apresentou desempenho satisfa-
tório na simulação das vazões nos dois períodos 
sazonais, tanto na fase de calibração quanto na de 
validação, não apresentando diferenças significativas 

de comportamento entre essas fases. Na defluência 
das vazões, do primeiro período sazonal, tanto na 
calibração quanto na validação, observou-se um 
atraso das vazões observadas em relação às simula-
das, tendo maior significância na validação. Na cali-
bração, em todas as estações, os hidrogramas evi-
denciaram, entre as lags 13 e 15, que o modelo simu-

lou de forma uniforme à inflexão da afluência das 
vazões junto do ponto correspondente a lag 14, 

mantendo constante a deflexão ascendente das va-
zões. 
 
 

 
 

Figura 8 - Hidrogramas das vazões observadas e simuladas 

na estação Três Marias - Validação 

 

 
 

Figura 9 - Hidrogramas das vazões observadas e simuladas 

na estação Fortaleza - Calibração 

 

 
 

Figura 10 - Hidrogramas das vazões observadas e simula-

das na estação Fortaleza - Validação 
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Figura 11 - Hidrogramas das vazões observadas e simula-

das na estação Barra do São Manuel - Calibração 

 

 
 

Figura 12 - Hidrogramas das vazões observadas e simula-

das na estação Barra do São Manuel - Validação 

 

 
 

Figura 13 - Hidrogramas das vazões observadas e simula-

das na estação Acará do Tapajós - Calibração 

 

 
 

Figura 14 - Hidrogramas das vazões observadas e simula-

das na estação Acará do Tapajós — Validação 

 

 

Os hidrogramas evidenciaram, tanto na fase 
de calibração quanto na de validação, que o modelo 
apresentou melhor desempenho na simulação das 
vazões mínimas do que das máximas, uma vez que o 
ajuste dos parâmetros do modelo foi direcionado às 
estiagens. Sob a ótica das vazões máximas, no pri-
meiro período sazonal da fase de validação, obser-
vou-se uma significativa defasagem das vazões simu-
ladas em relação às observadas. Na calibração, essa 
defasagem fez-se presente no segundo período sa-
zonal. Na defluência das vazões do segundo período 
sazonal, tanto na calibração quanto na validação, 
ocorreu um adiantamento das vazões observadas em 
relação às simuladas, com inversão de fase dos hi-
drogramas. 

As Figuras 15 a 28 apresentam os cotagra-
mas dos níveis de água observados e simulados para 
as fases de calibração e de validação em cada esta-
ção. Observou-se, tanto na fase de calibração quanto 
na de validação, que o modelo apresentou desem-
penho satisfatório na simulação dos níveis de água 
mínimos, com atrasos uniformes dos níveis de água 
observados em relação aos simulados nas vazantes 
do primeiro período sazonal e adiantamentos nas 
do segundo. 
 
 

 
 

Figura 15 — Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Três Marias - Calibração 

 
 

 
 

Figura 16 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Três Marias - Validação 
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Figura 17 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Jatobá - Calibração 

 

 
 

Figura 18 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Jatobá - Validação 

 

 
 

Figura 19 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Fortaleza - Calibração 

 

 
 

Figura 20 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Fortaleza - Validação 

 

 
 

Figura 21 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Buburé - Calibração 

 

 
 

Figura 22 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Buburé - Validação 

 
Quanto à simulação dos níveis de água má-

ximos, o desempenho do modelo foi semelhante aos 
dasvazões, mas com conduta mais uniforme entre as 
fases de calibração e de validação. Na calibração os 
cotagramas apresentam distribuição similar a dos 
hidrogramas em todas as estações. Entre as lags 13 e 

15 o modelo,na calibração,também apresentoucom-
portamento uniforme na simulação dos níveis de 
água junto à inflexão do ponto correspondente ao 
lag 14. 

 
 

 
 

Figura 23 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Barra do São Manuel -  Calibração 

 



Simulação de Vazões e Níveis de Água Médios Mensais para o Rio Tapajós Usando Modelos ARIMA 

 122 

 
 

Figura 24 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Barra do São Manuel -  Validação 

 
 

 
 

Figura 25 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Bela Vista -  Calibração 

 
 

 
 

Figura 26 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Bela Vista -  Validação 

 
 

A análise e a simulação dos dados das séries 
e a topologia da equação de previsão do modelo 
(Equação 11), evidenciaramque as defasagensexis-
tentesentre os picos máximos das simulações são 
resultantes do fato de que o modelo até o ponto 
correspondente a lag 12,adota resíduos relacionados 

com valores observados. A partir do ponto corres-
pondente a lag 13,o modelo afere seus resíduos, 

tendo como referência valores simulados e não mais 
os observados.As defasagens do segundo período 
sazonal, apresentadas de forma localizada no perío-
do da calibração, decorrem do ajuste linear do mo-
delo à inflexão pontual da afluência de vazão junto 
do ponto correspondente a lag 14. 

 
 

Figura 27 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Acará do Tapajós -  Calibração 

 

 
 

Figura 28 - Cotagramas dos níveis de água observados e 

simulados na estação Acará do Tapajós -  Validação 

 
Os hidrogramas e cotagramas das fases de 

calibração e de validação e os valores dos critérios de 
desempenho da Tabela 11 evidenciaram que o mo-
delo apresentou maior robustez na simulação dos 
níveis de água do que das vazões. Um aumento de 
desempenho, na fase de validação,é observado ape-
nas para os níveis de água. Uma explicação plausível 
para essa melhor simulação, baseia-se na maior não 
linearidade da vazão em relação aos níveis de água. 
O que matematicamente pode ser observado pelas 
maiores inclinações das curvas de vazão, represen-
tando maiores gradientes dessa grandeza em relação 
aos níveis de água, esse fato favorece a simulação dos 
níveis de água através de modelos lineares como os 
ARIMA utilizados nesse trabalho. 

Por outro lado, segundo Mine e Tucci 
(1999), modelos do tipo ARIMA apresentam respos-
tas atrasadas nas subidas dos hidrogramas, pelo fato 
de dependerem apenas das informações ocorridas 
no próprio local.O erro do modelo é maior na subi-
da dos hidrogramas, pois as previsões, nas defasa-
gens iniciais, estão sempre um pouco atrasadas em 
relação às observações. 
 
Previsão e Verificação do Modelo 

 
As equações de previsão de vazão e de níveis 

de águaY  foram obtidas, respectivamente, com a 
substituição dos coeficientes das Tabelas 12 e 13 na 
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Equação 11. A sequência de Equações 12 a 15 mos-
tram as equações de previsão de vazão para as esta-
ções Três Marias, Fortaleza, BSM e Acará, respecti-
vamente e as Equações 16 a 22 as equações de previ-
são de níveis de água para as estações Três Marias, 
Jatobá, Fortaleza, Buburé, BSM, Bela Vista e Acará, 
respectivamente. 

As Tabelas 10 e 11 mostram os coeficientes 
auto regressivo e de média móvel, não sazonal e 
sazonal, obtidos via aplicação do modelo ARIMA 
(1,0,0)(1,1,1)12às séries de vazão e de níveis de água, 
em cada estação.  
 

Tabela 10 - R² e Coeficientes auto regressivo e média 

móvel, não sazonal e sazonal para as séries de vazão. 

 

Estação 
Coeficientes ARIMA (0,0,0)(1,1,1) - Vazão 

 Φ  Θ
Três Marias 0,6196 0,0097 0,9698 

Fortaleza 0,7493 -0,0436 0,9520 

BSM 0,6571 0,0090 0,9660 

Acará 0,7911 -0,0416 0,9581 

 

Tabela 11 - R² e Coeficientes auto regressivo e média 

móvel, não sazonal e sazonal para as séries de níveis 

de água. 

 

Estação 

Coeficientes ARIMA (0,0,0)(1,1,1) — Níveis de 

água 

 Φ  Θ
Três 

Marias 
0,6364 -0,0189 0,9438 

Jatobá 0,4038 0,0407 0,9673 

Fortaleza 0,6510 -0,0275 0,9458 

Buburé 0,6750 0,0234 0,9531 

BSM 0,6537 -0,0157 0,9477 

Bela Vista 0,6868 0,6868 0,9538 

Acará 0,6559 0,0230 0,9477 

 
 

Y 0,0097. Y Y 0,0097. Y
0,6196. Y 0,6196. 0,0097 . Y
0,6196. Y 0,6196. 0,0097 . Y
0,9698. a                                                            (12) 

Y 0,0436. Y Y 0,0436. Y
0,7493. Y 0,7493. 0,0436 . Y
0,7493. Y 0,7493. 0,0436 . Y
0,9520.                                                            (13) 

 

Y 0,0090. Y Y 0,0090. Y
0,6571. Y 0,6571. 0,0090 . Y
0,6571. Y 0,6571. 0,0090 . Y
0,9660.                                                            (14) 

Y 0,0416. Y Y 0,0416. Y
0,7911. Y 0,7911. 0,0416 . Y
0,7911. Y 0,7911. 0,0416 . Y
0,9581. .                                                          (15) 
 

Y 0,0189. Y Y 0,0189. Y
0,6364. Y 0,6364. 0,0189 . Y
0,6364. Y 0,6364. 0,0189 . Y
0,9438.                                                            (16) 
 

Y 0,0407. Y Y 0,0407. Y
0,4038. Y 0,4038. 0,0407 . Y
0,4038. Y 0,4038. 0,0407 . Y
0,9673.                                                            (17) 
 

Y 0,0275. Y Y 0,0275. Y
0,6510. Y 0,6510. 0,0275 . Y
0,6510. Y 0,6510. 0,0275 . Y
0,9458.                                                            (18) 
 

Y 0,0234. Y Y 0,0234. Y
0,6750. Y 0,6750. 0,0234 . Y
0,6750. Y 0,6750. 0,0234 . Y
0,9531.                                                            (19) 

 

Y 0,0157. Y Y 0,0157. Y
0,6537. Y 0,6537. 0,0157 . Y
0,6537. Y 0,6537. 0,0157 . Y
0,9477.                                                            (20) 

 

Y 0,0053. Y Y 0,0053. Y
0,6868. Y 0,6868. 0,0053 . Y
0,6868. Y 0,6868. 0,0053 . Y
0,9538.                                                            (21) 

 

Y 0,0230. Y Y 0,0230. Y
0,6559. Y 0,6559. 0,0230 . Y
0,6559. Y 0,6559. 0,0230 . Y
0,9477.                                                            (22) 

 
 

A verificação dos modelos foi feita mediante 
a análise dos limites de significância de 95% demar-
cados nos gráficos da ACF e da PACF dos resí-
duos.Como exemplo as Figuras 29 e 30 mostram a 
ACF e a PACF dos resíduos resultantes da aplicação 
do modelo ARIMA(1,0,0)(1,1,1)12, às séries de vazão 
e de níveis de água da estação Acará do Tapajós. 

Os gráficos das funções da ACF e da PACF 
dos resíduos mostraram, em praticamente todas as 
defasagens, que os coeficientes de correlação encon-
tram-se entre os limites críticos de confiança de 
95%. Dessa forma, constata-se que o modelo ARI-
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MA(1,0,0)(1,1,1)12, incorporou de forma satisfatória 
as características das séries na previsão das observa-
ções de vazões e de níveis de água. 
 
 

 
 

Figura 29 — ACF e PACF dos resíduos das vazões simula-

das na estação Acará 

 

 
 

Figura 30 — ACF e PACF dos resíduos dos níveis de água 

simulados na estação Acará 

 
 

CONCLUSÃO 
 
 

O modelo ARIMA (1,0,0)(1,1,1)12foi aplica-
do e verificado tendo por base a metodologia pro-
posta por Box e Jenkins. Modelos auto regressivos e 
de médias móveis foram ajustados às séries de vazão 
e de níveis de águado Rio Tapajós. 

A calibração e a validação do modelo, que 
tiveram como critério de análise de desempenho o 
coeficiente de Nash e Sutcliffe R² e a raiz do erro 
relativo quadrático médio RMSE, apresentaram R² 
médio acima de 0,90 e RMSE abaixo de 0,16. Tais 
resultados evidenciaram que o modelo captou de 

forma satisfatória o comportamento das séries de 
níveis de água e de vazão. 

A aplicação do modelo às séries de níveis de 
água mostrou-se mais eficiente que as de vazão, com 
um razoável aumento de desempenho do modelo 
entre as fases de calibração e de validação. As simu-
lações nas estiagens, em função de sua menor varia-
bilidade interquartil, apresentaram melhores resul-
tados. No período de cheia, o modelo deve ser apli-
cado com cautela, uma vez que grande parte dos 
eventos extremos foi subestimada. 

A verificação dos modelos, feita mediante a 
análise dos limites de significância de 95% demar-
cados nos gráficos da ACF e da PACF dos resíduos, 
evidenciaram que os coeficientes de correlação e de 
correlação parcial ficaram dentro dos limites de 
significância de 95%, evidenciando que o modelo 
apresentou desempenho satisfatório. 

De maneira geral, conclui-se que o modelo 
ARIMA concebido apresentou um comportamento 
plenamente satisfatório aos objetivos da pesquisa,a 
qual, no contexto de uso futuro da água da bacia do 
Tapajós, é uma ferramenta interessante, podendo 
ser usada para analisar o regime hidrológico da 
bacia, diante das UHE a serem instaladas e, conse-
quentemente, dos possíveis impactos ambientais e 
conflitos pelo uso da água. 
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Simulation Of Monthly Average Flows And Water 
Levels For Tapajós River, Using ARIMA Models 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents an analysis of predictions of 

monthly average flows and water levels, in advance of 24 

months, for the river Tapajós, in Brazil, using stochastic 

models such as ARIMA. The model identification was 

performed through the analysis of the autocorrelation coeffi-

cient and function (ACF) and the analysis of the partial 

autocorrelation coefficient and function (PACF). The like-

lihood criteria showed lower values for the ARIMA 

(1,0,0)(1,1,1)12. The performance criteria used were the 

coefficient of Nash and Sutcliffe R² and RMSE (Root 

Mean Square Error). The ARIMA model (1,0,0)(1,1,1)12 

showed a better performance for the series of flow and water 

levels, both in the calibration and validation phases. For 

calibration, the model presented an average R² equal to 

0.94 for water levels and an average R² equal to 0.92 for 

flow rates; and average RMSE equal to 0.08 for water 

levels and average RMSE equal to 0.15 for flow rates. For 

validation, the average R² was equal to 0.95 for water 

levels and average R² was equal to 0.91 for flow rates; and 

average RMSE equal to 0.07 for water levels and average 

RMSE equal to 0.15 for flow rates. It was observed, due to 

the larger linearity of the temporal behavior of water levels, 

that these were better simulated than the flow rates. This 

result can be explained by the linear conception of the 

ARIMA models. In the context of future use of the water in 

the Tapajos basin, the model considered, is an interesting 

tool and can be used to analyze the hydrological regime of 

the basin, through predictions of water levels, against the 

HPP to be installed and, consequently, the potential envi-

ronmental impacts and water use conflicts. 

Key-words: Hydrologic modeling, stochastic model ARIMA, 

water levels forecast, streamflow forecast, Amazon. 
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RESUMO 
 

O uso do solo e as atividades econômicas desenvolvidas em uma bacia hidrográfica afetam a qualidade da água. 

No presente trabalho, as concentrações e as cargas transportadas de algumas substâncias associadas à qualidade da água 

foram quantificadas na bacia hidrográfica do rio Duas Mamas, localizada no município de Schroeder, Santa Catarina. As 

concentrações determinadas foram comparadas com os padrões estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357/2005 e rela-

cionadas com classificação do uso e ocupação do solo. As coletas foram realizadas em quatro seções fluviométricas do rio 

principal e uma em um tributário, no período de setembro de 2007 a novembro de 2008. Foram determinadas as concentra-

ções de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e de vazão, sendo posteriomente calculadas as frequências de superação, 

concentrações médias, cargas diárias e cargas específica, relacionando-os com a classificação de uso e ocupação do solo. Nota-

se que a concentração da maioria dos parâmetros analisados encontra-se em conformidade com a resolução do CONAMA. A 

preservação da mata nativa é fundamental para a manutenção da qualidade da água, já que foi a seção em mata nativa 

que apresentou melhor qualidade em relação aos parâmetros analisados. A urbanização, apesar de pequena, compromete a 

qualidade da água, pois foi a seção fluviométrica com esta influência, cujos resultados mais superaram os padrões estabele-

cidos na legislação. Além disto, na bacia hidrográfica rural, ações pontuais, como lançamentos de águas residuárias e a 

existência de corredeiras, podem interferir significativamente na qualidade da água do rio. 

 
Palavras-Chave: monitoramento ambiental, fluxo de poluentes, uso do solo e qualidade das águas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As diversas atividades de uso e ocupação do 
solo pelo homem alteram os processos biológicos, 
físicos e químicos dos sistemas naturais e contribu-
em para a redução da qualidade da água (OLIVEI-
RA-FILHO et al., 2012). A agricultura é a forma mais 
representativa de ocupação de solo, exercendo in-
fluência no ciclo hidrológico natural nas bacias hi-
drográficas. Isso ocorre, em parte, por ser atividade 
que utiliza grande quantidade de água e contribui 
com fontes difusas de poluentes (RIBEIRO, 2009). 

A qualidade da água de uma bacia hidrográ-
fica pode ser afetada por vários fatores antrópicos 
ou naturais, bem como da interação entre eles (DI-
EBEL et al., 2009; TAKEDA et al., 2009). Em face 
disso, valores de referência que refletem a qualidade 
 

1Fundação Universidade Regional de Blumenau — FURB 
2Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina - EPAGRI e Universidade do Vale do Itajaí — UNIVALI. 

da água devem ser estabelecidos, preferencialmente 
através do monitoramento dos parâmetros físicos, 
químicos e biológicos (HADLICH & SCHEIBE, 
2007). Desta forma, o monitoramento é essencial 
para acompanhar a evolução das condições da qua-
lidade da água ao longo do tempo, averiguar as 
tendências na qualidade do meio aquático, além de 
poder observar como este meio é afetado pelas ati-
vidades antrópicas (HESPANHOL, 2008). 

No Brasil, a classificação dos corpos de água 
superficial em relação a sua qualidade é estabelecida 
pela resolução nº 357 do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (CONAMA), servindo como suporte 
indispensável aos programas de gestão dos recursos 
hídricos (BRASIL, 2005). 

A bacia hidrográfica do rio Duas Mamas está 
localizada na região hidrográfica que envolve as 
bacias hidrográficas do rio Cubatão (Norte) e do rio 
Itapocu (SANTA CATARINA & GTZ, 2003). 

Em virtude da aptidão e uso agrícola da área 
da bacia hidrográfica, o conhecimento dos parâme-
tros de qualidade da água e da vazão é fundamental 
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para subsidiar a sociedade e os gestores no planeja-
mento das atividades econômicas locais e regionais 
(PINHEIRO & DESCHAMPS, 2008). Assim, as alte-
rações que ocorrem em uma bacia hidrográfica 
podem ser avaliadas de diversas maneiras, seja por 
meio de suas características físicas (SILVA et al., 
2012), monitoramento de parâmetros de qualidade 
de águas superficiais (PINHEIRO et al., 2013) e 
impactos dos diferentes usos do solo (PINHEIRO et 
al., 2009; SANTOS & HERNANDEZ, 2013). 
 A maioria dos trabalhos de monitoramento 
da qualidade da água avalia apenas as concentrações 
dos parâmetros de qualidade da água, não realizan-
do a medição da vazão e, consequentemente, o cál-
culo de carga transportada (ZUCCO et al., 2012). A 
concentração dos parâmetros é útil na comparação 
com os padrões de qualidade de água existentes. No 
entanto, somente os valores de concentração são 
insuficientes para orientar ações de preservação 
ambiental na área da bacia hidrográfica (QUILBÉ et 
al., 2006). Dessa maneira, faz-se necessário determi-
nar a carga de poluentes transportados, calculada a 
partir do monitoramento da concentração e da va-
zão do corpo d´água (CHEN et al., 2009). De acor-
do com Quilbé et al. (2006), a carga transportada 
permite entender os processos e identificar possíveis 
fontes de poluição. 

Conforme Pinheiro et al. (2013), a grande 
maioria dos estudos abordam separadamente as 
concentrações e as cargas transportadas. Abordá-los 
em conjunto é essencial para a construção de um 
instrumento adequado de gestão dos constituintes 
em um sistema hídrico (PINHEIRO & DES-
CHAMPS, 2008; MENDONÇA & MARQUES, 2011; 
PINHEIRO et al., 2013).  

O objetivo do presente estudo foi quantifi-
car, na bacia hidrográfica do rio Duas Mamas, em 
Schroeder — SC, as concentrações e as cargas trans-
portadas de alguns parâmetros de qualidade da água 
e relacionando-as com o uso e ocupação do solo da 
bacia hidrográfica. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do rio Duas Mamas 
(Figura 1) possui área de drenagem de 75,97 km2 e 
localiza-se na região hidrográfica 6, de acordo com o 
Credenciamento deRecursos Hídricos do Estado de 
Santa Catarina, envolvendo as bacias hidrográficas 
do rio Cubatão (norte) e do rio Itapocu. Está inseri-
da no município de Schroeder, que por sua vez é 

localizado no vale do Itapocu, região Norte de Santa 
Catarina. Segundo a Resolução 01/2008 do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado 
de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2008), o 
sistema hídrico da bacia hidrográfica do rio Duas 
Mamas está enquadrado como de classe 2. 

A bacia hidrográfica foi subdividida em seis 
subáreas, que correspondem às superfícies de dre-
nagem entre as seções fluviométricas. Deste modo, a 
subárea 1 (SB 1) corresponde à área da bacia dre-
nada da nascente até a seção fluviométrica de coleta 
1, a subárea 2 (SB 2), à área da bacia drenada entre 
o intervalo da seção fluviométrica 1 até a seção flu-
viométrica 2 e, assim sucessivamente. 

A subárea 4 (SB 4) se apresenta como um 
tributário ao rio principal, com nascente localizada a 
leste da bacia do rio Duas Mamas, e com a seção 
fluviométrica localizada nas proximidades de outro 
tributário, que deságua no rio principal. Tem-se 
ainda a subárea 6 (SB 6), que corresponde à porção 
do rio principal após a última seção fluviométrica de 
coleta 5 (SF5) até desaguar no rio Itapocu, a qual 
não foi analisada neste estudo. 
 

Caracterização do monitoramento 
 

A coleta de amostras de água e a medição da 
vazão foram realizadas em quatro seções fluviomé-
tricas (SF1, SF2, SF3, SF5) no rio Duas Mamas e uma 
em um rio tributário (SF4), com a determinação das 
concentrações de parâmetros físicos, químicos e 
microbiológicos. Foram coletadas onze amostras em 
cada seção fluviométrica, totalizando cinquenta e 
cinco amostras ao longo do período de 
monitoramento, que compreendeu setembro de 
2007 até  novembro de 2008. 
 
Análises químicas, físicas e microbiológicas 

 
Para análise das variáveis químicas, físicas e 

microbiológicas de interesse foram coletadas 
amostras de água superficialmente (cerca de 30 cm 
de profundidade da lâmina da água), de forma 
manual, com um frasco de polietieleno previamente 
esterilizado, ambientado com a água do próprio 
local antes da realização da coleta. Osfrascos de 
plástico com as amostras de água foram mantidos 
sob refrigeração em caixa térmica até a análise em 
laboratório, conforme as diretrizes da CETESB & 
ANA (2011) e da NBR 9898 (ABNT, 1987). 

No momento das coletas em cada seção 
fluviométrica, com auxílio de multissonda de campo 
da marca Orion modelo 1230, foram avaliadas os  
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Duas Mamas e pontos de monitoramento nas seções 

fluviométricas (SF) 1 a 5. Fonte: Adaptado do IBGE (2013). 

 

 

 

parâmetros temperatura, pH, condutividade e oxi-
gênio dissolvido (OD). 

Em laboratório, para cada amostra foram 
determinadas as concentrações de turbidez, 
alcalinidade, fósforo total, nitrito, nitrato, dureza, 
amônia, ortofosfato, potássio, demanda bioquímica 
de oxigênio, ferro total, sódio, coliformes totais e 
coliformes termotolerantes. As metodologias 
análiticas empregadas são apresentadas no quadro 
1.  
 

Medidas de vazão 

 
As medições de vazão foram efetuadas utili-

zando um ADCP (Acoustic Doppler Current Profilers), 

cujo princípio de funcionamento se baseia no efeito 
doppler, em que o sensor emite um sinal sonoro a 
1500 m/s em uma frequência de 50 ou 200 kHz. O 

sinal é refletido por objetos e pelo leito, retornando 
ao instrumento que calcula a distância entre o emis-
sor/receptor (FURUNO, 2002). 
 
Classificação de uso e ocupação do solo 

 

Para determinação da distribuição do uso e 
ocupação do solo na bacia hidrográfica foi utilizada 
uma imagem de satélite da Série Landsat (Land 
Remote Sensing Satellite), referentes à órbita/ponto 
220/78, datada do ano de 2010, disponibilizada pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE. Foi 
efetuada a segmentação da imagem através do 
software ArcGIS 10.1®. As classes de uso e ocupação 
do solo analisadas foram: cultivo de banana, 
reflorestamento, uso agrícola, vegetação nativa e 
área urbanizada. 
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Quadro 1 — Parâmetros químicos, físicos e biológicos e metodologia de análise utilizada. 

Fonte: Adaptado de EPAGRI (2008). 

 

Parâmetros Metodologia analítica 

Amônia; Nitrato; Nitri-

to; Ortofosfato 

Ferro; Potássio; Fósforo 

Em laboratório credenciado da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina (EPAGRI): por colorimetria baseando-se nos métodos de análise referencia-

dos no “Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater — 21ª edição”. As 

leituras foram realizadas em espectrofotômetro FEMTO modelo 600S. Eventuais aferições 

foram realizadas em espectrofotômetro Zeiss modelo M500, com duplo feixe. 

Turbidez Em laboratório credenciado da EPAGRI: por Turbidímetro “HACH” modelo 2100 P. 

Alcalinidade 

Em laboratório credenciado da EPAGRI: por titulação potenciométrica até pH pré-

determinado, segundo a norma CETESB — L5.102 (1992), que aplica a metodologia descrita 

pela APHA (1975). 

Dureza total 
Em laboratório credenciado da EPAGRI: por método titulométrico do EDTA, segundo a 

norma CETESB — L5.124 (1992). 

Coliformes totais e 

termotolerantes (CF) 

Em laboratório credenciado da EPAGRI: por cartelas com reativo “Colilert” para a detecção 

e confirmação simultâneas de coliformes totais e Escherichia coli. 

  
 
 
Interpretação dos resultados 

 

Após obtenção das concentrações dos 
parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, foi 
calculada a frequência de superação (%) da 
concentração de cada parâmetro em relação aos 
padrões estabelecidos pela resolução 357 do 
CONAMA (BRASIL, 2005) para corpos de água 
doce superficiais enquadrados como de classe 2, 
através da aplicação da Equação 1. 
 

	 . 100                                                            (1) 

 
onde: m é o número de ordem da concentração i, 
quando a série é classificada em ordem crescente; n 
é o número de amostras de água coletadas na seção 
fluviométrica considerada. 

Foi realizado o cálculo da concentração 
média ponderada (Cm) pela vazão de cada variável 
utilizando a equação 2. 
 

	
∑ .

∑
                                                              (2) 

 
onde Ci é a concentração medida na coleta i e Qi é 
a vazão medida durante a realização da coleta i. 

Para cada parâmetro foi calculada a carga 
diária nas cinco seções fluviométricas. A carga 
representa o fluxo de massa da espécie física, 
química ou microbiológica que atravessa a seção 
fluviométrica no intervalo de tempo considerado. A 
carga foi calculada pelo produtoda concentração (M 

L-1), vazão média do curso (L³ T-1) e tempo (T) 
(Equação 3).  
 

á . . ∆                                          (3) 
 
onde: Ci é a concentração da amostra i; Qi é a vazão 
média diária do escoamento do rio no dia da coleta 
da amostra i; Q é a vazão média do rio no período 
de monitoramento. 

Para cada seção fluviométrica foi 
determinada a carga específica, que representa a 
produção de massa por unidade de superficie 
contribuinte. Para as seções fluviométricas 
intermediárias, a carga específica foi determinada 
pela diferença entre os fluxos de massas de entrada 
e de saída do trecho considerado, expresso pela 
equação 4. 
 

	 í
	 	

Á 	 á
                      (4) 

 
onde massa 2 é o fluxo de massa na seção de 
jusante, massa 1 é o fluxo de massa da seção de 
montante e área intermediária é a área de 
contribuição entre as seções de montante e de 
jusante. 

Posteriormente, os resultados de 
concentração e carga dos parâmetros físicos, 
químicos e microbiológicos que não atenderam os 
limites da resolução 357 do CONAMA (BRASIL, 
2005), foram analisados em função do uso e 
ocupação do solo de modo a identificar como esta 
variável espacial influência na qualidade das águas  
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Figura 2 - Classes de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Duas Mamas. 

 
 
superficiais de uma bacia hidrográfica com uso 
predominantemente rural. 
 
Análise estatística 

 

 Os parâmetros físicos, químicos e microbio-
lógicos, expressos em cargas específicas, foram avali-
ados por meio da análise de variância (ANOVA), 
seguida do Teste de Tukey, a 5% de significância, 
utilizando o software Action. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Classificação do uso e ocupação do solo da bacia 

hidrográfica do rio Duas Mamas 

 
Na figura 2 é apresentadaa distribuição 

espacial do uso e ocupação do solo na bacia 
hidrográfica do rio Duas Mamas. A vegetação nativa 
ocupa 75% (56,95 km2) da área da bacia, seguida 
das atividades agrícolas com 16,6% (12,61 km2), 
com destaque para o  cultivo de banana que ocupa 

7,4% (5,59 km2). O reflorestamento ocupa a menor 
área da bacia, correspondendo a 0,35 km2 (0,45%), 
enquanto o uso urbano, localizado a jusante da 
bacia, próximo a foz, ocupa 0,47 km2 (0,46%). 

Embora com grande representatividade de 
vegetação nativa, foi percebidoque a maior parte da 
cobertura vegetal é encontrada em regiões de encos-
tas e de elevada declividade, regiões que natural-
mente apresentam maior dificuldade para utilização 
para fins agrícolas. Além disso, em diversas áreas 
com predominância de vegetação nativa, ações an-
trópicas de intervenção na borda do ecossistema já 
são encontradas. 

O uso do solo para fins econômicos é o a-
grícola, com diferentes tipos de culturas anuais, 
seguido do cultivo de banana e reflorestamento. 
Nota-se que especialmente o uso agrícola é desen-
volvido muito próximo das margens do curso 
d’água, o qual pode influenciar nas concentrações 
dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos 
(MORAIS et al., 2012; SANTOS & HERNANDEZ, 
2013). 
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Tabela 1 - Classes de uso e ocupação do solo nas subáreas (SB) que compõem a bacia Duas Mamas. 

 

Classe de uso do solo 
SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

Mata nativa 3,49 100 19,21 88,65 6,50 66,39 20,03 78,15 7,72 51,50 0 0 

Cultivo de banana 0 0 0,94 4,34 1,51 15,42 2,20 8,58 0,94 6,27 0 0 

Agrícola 0 0 1,52 7,01 1,78 18,18 3,40 13,27 5,90 39,36 0,01 2,50 

Reflorestamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,47 0,28 70,00 

Área urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 2,40 0,11 27,50 

Total 3,49 100 21,67 100 9,79 100 25,63 100 14,99 100 0,4 100 

             
 
 

Atividades antrópicas e algumas especifici-
dades são percebidas ao longo da rede de drenagem 
fluvial. A área de drenagem da seção fluviométrica 1 
(SF 1) é caracterizadapela presença de vegetação 
nativa ciliar e o curso do rio possui quedas e corre-
deiras acentuadas. A jusante do ponto de coleta, no 
entanto, há a presença de atividade de criação de 
trutas que utiliza os recursos hídricos da bacia hi-
drográfica do rio Duas Mamas tanto para abasteci-
mento dos tanques de criação quanto como corpo 
receptor dos efluentes provindos da atividade. Aárea 
de drenagem da seção fluviométrica 2 (SF 2), dife-
rentemente, apresenta menor área de vegetação 
ciliar nativa, tendo como atividades antrópicas o 
cultivo de banana e arroz.  

A área de drenagem da seção fluviométrica 
03 (SF 3)por sua vez, conta novamente com presen-
ça significativa de vegetação ciliar e o curso apresen-
ta pequenas quedas e corredeiras. As áreas de dre-
nagem das seções 4 e 5 são as mais afetadas por a-
ções antrópicas. Na área de drenagem da seção 4 
(SF 4) há a presença de atividades de silvicultura 
(Pinus sp.), pecuária, cultivo de arroz e cultivo de 

banana próximo das margens do curso d’água, sem 
proteção da vegetação ciliar. O curso de água, nesta 
área, apresenta também, ilhas de sedimento. Por 
fim, na área de drenagem da seção fluviométrica 5 
(SF 5), atividades urbanas são mais presentes. Ainda 
se percebe no curso de água a formação de ilhas de 
sedimento e descarga de drenagem das águas pluvi-
ais da área urbana. A vegetação nativa nas margens 
pode ser considerada insignificante, com sinais de 
erosão e aterro do ambiente fluvial, mesmo com a 
presença de vegetação rasteira e gramíneas na área 
das margens. 

As superfícies e os percentuais de cada subá-
rea correspondendo ao uso e ocupação do solo es-
tão apresentados na tabela 1. 

Com exceção à subárea 6, todas são ocupa-
das preponderantemente por vegetação nativa, sen-

do a subárea 1 a única ocupada em toda a sua ex-
tensão por este uso. Quanto às atividades antrópicas 
e uso do solo para fins econômicos, a subárea 6 é a 
que se caracteriza como de uso exclusivo para essas 
atividades. A subárea 5, por sua vez é a que apresen-
ta a segunda maior ocupação por atividades antró-
picas e uso do solo para fins econômicos (48,5%), 
seguida da subárea 03, com 33,6%, subárea 04, com 
21,85% e subárea 02 com 11,35%. 
 As atividades desenvolvidas e o uso do solo 
podemrefletir na qualidade dos recursos hídricos de 
uma região. No presente estudo pode-se constatar 
através da análise estatística dos valores de carga 
específica (Tukey a 5%de significância), que alguns 
parâmetros apresentaram diferença estatística signi-
ficativa entre as subáreas analisadas. Dentre elas 
destacam-se as cargas específicas de nitrito (p = 
0,0058), fósforo (p = 0,0014), ortofosfato (p = 
0,0009), oxigênio dissolvido (p = 0,012), potássio (p 
= 0,0026) e ferro (p = 0,00000008). A diferença 
constatada para tais parâmetros encontra-se entre as 
subáreas 3 e 2, 5 e 3. Exceção foi obtido para o ferro 
que apresentou diferença estatística significativa 
entre as subáreas 5 e 3; 5 e 2. 

Nota-se que essas diferenças se devem prin-
cipalmente pelo uso e ocupação do solo de cada 
subárea, uma vez que as subáreas 2, 3 e 4 possuem o 
predomínio de agricultura, enquanto que a subárea 
5 possui além da agricultura, a ocupação urbana. 
Por outro lado, é interessante notar que a subárea 1, 
com 100% de ocupação por mata nativa, não apre-
sentou diferença estatística significativa na carga 
específica transportada, em relação as demais subá-
reas.  
 

Relação entre qualidade da água e uso do solo 

 

A comparação das concentrações determi-
nadas com os valores máximos estabelecidos pela 
resolução nº 357 do CONAMA (BRASIL, 2005) para  
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Tabela 2 - Frequências de superação das variáveis em comparação com a legislação. 

 

 
 
 
corpos de água de classe 2 apresenta desconformi-
dades (Tabela 2). A não conformidade com a reso-
lução restringe o uso da água desse manancial para 
alguns destinos. Um corpo de água doce que atenda 
aos padrões desta classe pode ter suas águas destina-
das ao abastecimento humano (após tratamento 
convencional), a proteção de comunidades aquáti-
cas, a recreação de contato primário, a irrigação de 
hortaliças e plantas frutíferas e a atividade de pesca 
(BRASIL, 2005). 

Dentre os parâmetros analisados, os que 
demonstraram frequência de superação em compa-
ração com a resolução nº 357 do CONAMA (BRA-
SIL, 2005), foram coliformes termotolerantes, fósfo-
ro e nitrogênio amoniacal. Dois aspectos devem ser 
ressaltados. Primeiro em relação a seção fluviomé-
trica 1, cuja área de drenagem apresenta apenas 
mata nativa. Neste caso a contribuição de fósforo 
total e nitrogênio amoniacal podem ser provenien-
tes da serapilheira e os coliformes termotolerantes 
do material fecal dos animais de sangue quente. 
Segundo, a seção fluviométrica 2, que apresentou as 
maiores frequências de superação para as concen-
trações de coliformes termotolerantes e fósforo 
total, a contribuição dos efluentes líquidos da pisci-
cultura podem ter contribuído para este resultado. 

Os dados obtidos para o fósforo corrobora 
com os estudos de Oliveira et al. (2010) os quais 
observaram bacia hidrográfica do rio Salitre (BA), 
que o fósforo ultrapassou o limite estabelecido pela 
legislação em 71% dos trechos analisados, associan-
do-o a presença de esgotos domésticos identificados 
no local, chamando a atenção para o conteúdo do 
elemento contidos nos detergentes.  

O nitrogênio amoniacal apresentou a mes-
ma frequência de valores acima do permitido na 

legislação em quatro das seções observadas (8,3%), 
estando apenas as amostras coletadas na seção 4 
dentro dos limites estabelecidos. A sua presença 
pode estar ligada descargas domésticas, assim como 
de dejetos animais e fertilizantes químicos (VON 
SPERLING, 2005). 

Na tabela 3 são apresentados os valores da 
concentração média ponderada pela vazão dos pa-
râmetros de qualidade da água em todas as seções 
fluviométricas amostradas na bacia hidrográfica do 
rio Duas Mamas. Nota-se que o fósforo, o nitrogênio 
amoniacal, ortofosfato, coliformes totais e termoto-
lerantes apresentaram um comportamento seme-
lhante em relação às seções fluviométricas SF 1, SF 
2, SF 3 e SF 5. Houve aumento da SF 1, que trata-se 
de uma área com 100% de cobertura de vegetação 
nativa, para a SF 2, reduzindo as concentrações na 
SF 3, onde predomina o cultivo de banana, aumen-
tando significativamente para a SF 5. Ressalta-se que 
a seção SF 5 recebe a contribuição de área urbana.. 

Este comportamento obedece a uma ordem 
crescente de comprometimento da qualidade da 
água em relação à concentração da maioria dos 
parâmetros, sendo menor na área de nascentes (SF 
1) e perdendo essas características ao longo do rio 
(SF 2 e SF 5). Cabe ressaltar que a qualidade da 
água próximo da foz sofre influência de toda a área 
de drenagem (MENDONÇA & MARQUES, 2011). 
Este comportamento já foi relatado por outros estu-
dos que evidenciaram a importância da presença da 
vegetação na preservação da qualidade da água 
(DONADIO et al., 2005; PINTO et al., 2012) e que o 
uso agrícola, agropecuário e de urbanização provo-
cam alterações dos parâmetros OD, nitrato e coli-
formes termotolerantes (MENEZES et al., 2009). 
 

Variáveis 

Resolução 

nº 357 

CONAMA 

Frequências de superação (%) 

SF 1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 

Turbidez (uT) < 100,0 0 0 0 0 0 

pH 6,0 a 9,0 0 0 0 0 0 

OD (mg L-1) < 5,0 0 0 0 0 0 

Fósforo total (mg L-1) 0,1 27,3 41,6 0 27,3 0 

Nitrogênio amoniacal (mg L-1) 3,7 8,3 8,3 8,3 0 8,3 

Nitrito (mg L-1) 1,0 0 0 0 0 0 

Nitrato (mg L-1) 10,0 0 0 0 0 0 

CF (NMP/100mL) 1000  8,3 33,3 16,6 25 25 
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Tabela 3 - Valores de concentração média ponderada pela vazão (mg L-1) das variáveis nas seções fluviométricas (SF). 

 

Parâmetros SF 1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 

Turbidez (uT) 3,91 2,05 2,89 7,36 8,83 

Alcalinidade 18,68 19,05 20,58 28,34 24,62 

Dureza 13,69 13,05 14,85 20,98 18,11 

DQO 5,13 2,50 2,23 2,48 2,95 

OD 8,85 8,87 8,72 8,68 8,56 

Fósforo total 0,078 0,11 0,056 0,059 0,091 

Ortofosfato 0,045 0,075 0,031 0,028 0,046 

Nitrogênio amoniacal 1,66 1,85 1,67 1,49 1,94 

Nitrito 0,012 0,012 0,012 0,014 0,016 

Nitrato 0,12 0,19 0,20 0,19 0,20 

Sódio 3,36 3,48 3,60 10,73 6,17 

Potássio 0,75 0,47 0,46 0,99 0,78 

Ferro total 0,065 0,051 0,10 0,38 0,43 

CT (105 NMP L-1) 1,95 1,96 1,62 3,37 2,85 

CF (103 NMP L-1) 3,67 9,39 6,73 15,0 11,2 

 
 

A redução das concentrações do fósforo to-
tal e ortofosfato, além do nitrogênio amoniacal, 
coliformes totais e termotolerantes da SF 2 para a SF 
3 pode ser justificada pelo processo de autodepura-
ção do sistema, devido a presença de quedas e cor-
redeiras na SF 3 (CUELBAS & CARVALHO, 2009). 
Fato semelhante também foi relatado por Frinhani 
& Carvalho (2010), ao observarem que a autodepu-
ração do rio do Tigre em Joaçaba — SC ocorreu pela 
maior largura e vazão do rio no ponto que se consta-
tou um restabelecimento das condições naturais.  

Já o potássio, a demanda química de oxigê-
nio (DQO) e a turbidez apresentaram concentração 
elevada na SF 1, diminuindo para as duas seções 
seguintes (SF 2 e SF 3) seguido de um aumento para 
a SF 5, a qual apresenta, de um modo geral, as mai-
ores concentrações, sendo que essa seção recebe 
influência das demais seções mencionadas assim 
como da SF 4. A presença de maiores concentrações  
de potássio na área de nascente (SF 1) em compara-
ção às seções fluviométricas intermediárias pode ser 
justificada pelo escoamento de serapilheira proveni-
ente da mata nativa.Aserapilheira contribui para o 
aumento da quantidade de sódio, potássio e fósforo 
em proporções que podem ser diferenciadas de 
acordo com o fragmento, sendo esses nutrientes 
transportados pelo escoamento superficial e subsu-
perficial ao rio (RIBEIRO et al., 2000; PORTELA & 
SANTOS, 2007). 

As concentrações mais elevadas de potássio 
na SF 4 e SF 5 se devem, no entanto, pelo aporte de 
nutrientes provindos das áreas utilizadas para uso 

agrícola (CETESB, 2008), o que também foi consta-
tado pelo estudo de Moura et al. (2010). 

Tal comportamento também se justifica pa-
ra a turbidez que na SF 1 apresentou concentração 
mais elevada que na SF 2 e SF 3. O escoamento su-
perficial na área de mata nativa pode transportar 
matéria orgânica e inorgânica dos organismos mi-
croscópicos e algas.O maior valor foi obtido na SF 5. 
Nesta seção, o alto valor da turbidez está associado-
principalmente à presença de materiais sólidos em 
suspensão (silte, argila, sílica, coloides), os quais têm 
origem na erosão do solo e partículas transportadas 
pelo escoamento superficial (MEDEIROS et al., 
2009). 

Embora a DQO apresente a maior concen-
tração na SF 1, os valores podem ser considerados 
baixos (2,23 mg.L-1 a 5,13 mg.L-1), permanecendo 
dentro do limite estabelecido pela UNESCO (1996), 
cujos valores indicativos de contaminação da água 
por compostos orgânicos estão entre 20 e 200 mg.L-1 
de O2. 

O oxigênio dissolvido (OD) variou entre 
8,55 e 8,87 mg.L-1, estando nos limites estabelecidos 
pela resolução 357 do CONAMA (BRASIL, 2005). A 
concentração de OD apresentou-se maior na área de 
nascente (SF 1) diminuindo gradativamente para as 
demais seções. Este mesmo resultado foi constatado 
por Blume et al. (2010), onde o OD foi reduzindo 
da montante para a jusante do rio dos Sinos —  RS. 
Em parte isso pode ser explicado pelo fato da área 
da nascente ser geralmente mais íngreme, com flu-
xo típico de corredeiras, o que faz com que haja 
turbulência e aumente o oxigênio presente na água 
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(DORIGON et al., 2008). Outro fator que pode 
contribuir para esse decaimento da concentração de 
OD é devido ao lançamento de matéria orgânica nas 
seções que se encontram em áreas agrícolas e urba-
nizada (BLUME et al., 2010).  

A alcalinidade, nitrito, nitrato, sódio e ferro 
apresentaram um comportamento típico de áreas 
com uso agrícola e urbanização, aumentando grada-
tivamente da nascente (SF 01) para a última seção 
(SF 05).  

Os valores elevados de alcalinidade eviden-
ciados nesse estudo estão associados aos processos 
de decomposição da matéria orgânica e a taxa respi-
ratória dos microrganismos, com a liberação e disso-
lução do gás carbônico na água (MORAES, 2008), 
agravados pelas atividades antrópicas. 

Em relação aos compostos nitrogenados, a 
presença do nitrito no corpo hídrico indica que 
existe um processo de nitrificação nesses locais, pois 
este composto normalmente está presente na água 
em uma fase intermediária natural do ciclo do ni-
trogênio, onde uma vez formado, é oxidado para 
nitrato (MACHADO et al., 2009). Os valores de 
nitrato observados nesse estudo podem ser justifica-
dos tanto pela conversão do nitrito (MACHADO et 
al., 2009), quanto pelo uso de fertilizantes nas áreas 
agrícolas próximas ao rio (DONADIO et al., 2005; 
PINHEIRO et al., 2013) e também de lançamento 
de esgoto doméstico, como afirmam Alves et al. 
(2008). 

A concentração de ferro foi menor na SF 1, 
em virtude da presença de florestada(FERNANDES 
et al., 2011; FERNANDES et al., 2012). Observou-se 
que nas demais seções, que sãoinfluenciadas por uso 
agrícola e urbano, altos valores de ferro (MOURA et 
al., 2011; SANTOS et al., 2013). Resultado similar foi 
encontrado por Fernandes et al. (2011), onde os 
valores desse parâmetro foram maiores nas áreas 
com agricultura ao longo da bacia Glória, em Maca-
é, RJ, e também por Santos & Hernandez (2013), 
que ao avaliarem a qualidade de água da bacia agrí-
cola do córrego do Ipê, em Ilha Solteira — SP, cons-
tataram elevados valores de ferro em todos os pon-
tos amostrados. 

Na seção fluviométrica 4, que é uma seção 
localizada num tributário do rio Duas Mamas e in-
fluencia apenas a SF 5, os parâmetros alcalinidade, 
potássio, sódio e coliformes totais e termotolerantes 
apresentarammaior concentração quando em com-
paração a seção seguinte (SF 5), havendo redução 
de um ponto para outro, já que também a seção 4 
possui como características de uso atividades agríco-
las e de cultivo de banana. Os demais parâmetros 
analisados — fósforo, nitrogênio amoniacal, nitrito, 

nitrato, ortofosfato, ferro, DQO, OD e turbidez — 
apresentaram concentrações menores quando com-
parados a SF 5. 

A partir das concentrações foi calculada a 
carga diária dos parâmetros em cada seção fluviomé-
trica (tabela 4), assim como a carga específica de 
acordo com as contribuições de cada subárea. 

Em todos os parâmetros analisados obser-
vou-se aumento na carga diária para a SF 5, que 
pode ser justificada pelo acúmulo das cargas das 
seções anteriores. A exceção foi o OD que apresen-
tou o mesmo comportamento, justificado pela dife-
rençada vazão, que é menor na nascente e aumenta 
ao longo do percurso.  

Através da análise da carga específica das 
subáreas 2, 3 e 5 observou-se que houve maior con-
tribuição nos parâmetros de alcalinidade, coliformes 
termotolerantes, DQO, ortofosfato, nitrogênio a-
moniacal, nitrato e sódio entre as subáreas 1 e 2, 
que pode ser justificado pela presença da atividade 
de criação de trutas próximo a SF 1. 

Isso se deve a constituição dos resíduos da 
aquicultura, como restos da alimentação e excreção 
fecal dos animais,que se caracterizam principalmen-
te pela presença do carbono, nitrogênio e fósforo, 
além de sólidos em suspensão e matéria orgânica 
(CYRINO et al., 2010; CARAMEL, 2011). Os dados 
obtidos do estudo de Caramel et al. (2011) corrobo-
ram com os resultados encontrados na bacia hidro-
gráfica do rio Duas Mamas, onde detectaram um 
aumento da carga de fósforo associando-o aos resí-
duos de alimentação das trutas. 

Em relação a SF 3, contatou-se uma melho-
ria da qualidade das águas, que pode ser explicado 
pela presença de mata nativa nas margens em alguns 
trechos compreendidos entre a SF 2 e SF3 (FER-
NANDES et al., 2011), assim como a presença de 
pequenas corredeiras, havendo neste trecho a am-
plificação do processo de autodepuração (VON 
SPERLING, 2005). Estes fatores podem proporcio-
nar condições mais adequadas a melhoria do que 
aquela produzida pela atividade agrícola, em especi-
al, o cultivo de banana, que tenderia a piorar a qua-
lidade da água do rio. 

Enquanto o parâmetro de OD houve maior 
contribuição da subárea 1, que apesar da existência 
de trutário, apresenta vegetação ciliar preservada e 
presença de corredeiras e quedas. Este mesmo pa-
râmetro apresentou carga específica menor entre as 
subáreas 2 e 3, indicando uma relação entre consu-
mo e produção pouco significativa. 

Na SF 5 observou-se as maiores contribui-
ções oriundas da SF 3 e 4 de coliformes totais, fósfo- 
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Tabela 4 - Valores da carga diária e carga específica de cada parâmetro analisado nas cinco seções fluviométricas. 

 

Parâmetros 

Carga diária (Kg dia-1) Carga específica (Kg dia-1/Km²) 

SF 1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 
SF 2 — 

1 
SF 3 — 2 SF 5 — 4 — 3 

Alcalinidade 342,32 
2502,1

4 

2773,6

9 

1972,0

1 

5801,2

9 
99,67 27,74 70,42 

Coliformes totais 

(1012 NMP dia-1) 
3,57 25,7 21,8 23,5 67,1 1,18 - 0,39 1,45 

CF (1011 NMP dia-1) 0,673 12,3 9,07 10,4 26,3 0,57 - 0,33 0,45 

DQO 109,01 387,35 365,84 199,19 789,48 17,83 - 2,20 14,97 

OD 162,17 
1165,2

1 

1174,8

8 
603,88 

2015,6

8 
53,72 0,99 15,81 

Fósforo total 1,42 10,84 7,56 3,10 17,66 0,45 - 0,34 0,47 

Ortofosfato 0,78 7,56 4,22 1,46 8,89 0,30 - 0,34 0,21 

Nitrogênio amoniacal 30,42 242,29 224,73 103,65 457,79 11,13 - 1,79 8,63 

Nitrito 0,22 1,56 1,58 1,00 3,78 0,026 0,002 0,080 

Nitrato 2,20 24,67 27,46 13,64 48,27 1,09 0,28 0,48 

Potássio 13,71 62,34 62,09 68,64 183,62 2,83 - 0,03 3,53 

Ferro total 1,18 6,68 13,89 26,20 101,20 0,26 0,74 4,08 

Sódio 61,63 456,78 484,76 746,40 
1452,7

6 
21,03 2,86 14,78 

 
 
ro, nitrito, potássio e ferro, explicado pela presença 
de atividade antrópica, como agricultura e urbani-
zação. O nitrato, potássio e fósforo têm origem asso-
ciada a fertilizantes utilizados como insumos por 
agricultores conforme Moura et al. (2010). 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

Embora tenham sido constatadas interfe-
rências antrópicas na bacia hidrográfica do rio Duas 
Mamas, as avaliações dos parâmetrosfísicos, quími-
cos e microbiológicos evidenciaram água de boa 
qualidade neste ambiente. Estando a maioria dos 
parâmetros analisados em conformidade com a 
resolução CONAMA nº 357/2005, atividades huma-
nas previstas para rios de classe 2 são passíveis de 
serem desenvolvidas. 

Os resultados obtidos no estudo dos parâ-
metrosfísicos, químicos e microbiológicos e a sua 
relação com o uso e ocupação do solo reafirmaram 
que este último foi determinante na qualidade da 
água da bacia hidrográfica do rio Duas Mamas. Á-
reas com mata nativa produzem concentrações de 
fósforo total, nitrogênio amoniacal e coliformes 
termotolerantes superiores aos padrões ambientais 
estabelecidos pela legislação. Outros parâmetros 
também apresentaram valores elevados, mas em 

conformidade com a legislação. O uso antrópico, 
seja agrícola ou urbano, interferiu, mesmo que de 
maneira branda,na qualidade de água. A urbaniza-
ção, apesar de pequena, comprometeu a qualidade 
da água, pois foi a seção fluviométrica cujos resulta-
dos mais superaram os valores estabelecidos na legis-
lação. Além disto, nesta bacia rural, ações pontuais, 
como lançamentos de efluentes e corredeiras, po-
dem interferir significativamente na qualidade da 
água do rio. 

A estabilidade nas ações antrópicas inade-
quadas na bacia hidrográfica buscando equilíbrio 
nas relações homem e natureza será fundamental 
para garantir a boa qualidade da água da bacia hi-
drográfica do rio Duas Mamas. 
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Relationship Between Land Use And Water Quality 
In A Rural Watershed In The Atlantic Forest Biome 
 
ABSTRACT 
 

Land use and economic activities in a watershed 

affect the water quality. In this study, concentrations and 

transported load of some water quality related  substances 

were quantified in the Duas Mamas river basin, in 

Schroeder, Santa Catarina, Brazil. The concentrations 

determined were compared with CONAMA Resolution 

357/2005 and related to classification of land use. Sam-

ples were collected at four river gauging sections in the 

main river and one in a tributary, from September 2007 to 

November 2008. The concentrations of physico-chemical, 

microbiological and flow parameters were determined, and 

then the frequencies of exceedance, average concentrations, 

daily and specific loads were calculated, relating them to 

the classification of the land use. It is noted that the con-

centration of most of the analyzed parameters is in accord-

ance with the CONAMA resolution. The preservation of 

native forests is essential for the maintenance of water 

quality, since it was the section of native forest that present-

ed the best quality among the parameters analyzed. Urbani-

zation, although small, compromises the quality of the 

water because it was the river gauging section under this 

influence whose results exceeded the values set out in legis-

lation. In rural basins, pointwise actions, such as effluent 

discharges and rapids, can significantly interfere in the 

river water quality. 

Key-words: environmental monitoring, pollutant flow, 

land use and water quality. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a pegada hídrica cinza no tocante ao fósforo total, nos cenários atual 

e hipotéticos de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau. A avaliação da pegada hídrica cinza 

consistiu de quatro fases distintas, ou seja: definição de objetivos e escopos, contabilização da pegada hídrica, avaliação da 

sustentabilidade da pegada hídrica e formulação de resposta da pegada hídrica. A pegada hídrica cinza para as condições 

atuais de uso e ocupação do solo, calculada por meio dos coeficientes de exportação de fósforo e através de medidas de concen-

tração de  fósforo (P) no ribeirão foi de 0,04 m3/s e 0,07 m3/s, respectivamente. Os cenários hipotéticos de uso e ocupação do 

solo, apresentaram, por sua vez, pegadas hídricas de 0,05 m3/s (cenário 100% agrícola), 0,12 m3/s (100% urbano), 

0,006 m3/s (100% cerrado), e 0,09 m3/s (50% agrícola e 50% urbano). As pegadas hídricas cinza de todos os cenários 

analisados mostraram-se ambientalmente sustentáveis na bacia. 

 
Palavras - Chave: Pegada hídrica cinza, coeficiente de exportação, carga de fósforo, capacidade de assimilação de fósforo. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

As bacias hidrográficas da região dos Cerra-
dos vêm sofrendo pressões ambientais ao longo dos 
últimos 50 anos. Isto se deve, principalmente, ao 
aumento da urbanização e ao crescimento da ativi-
dade agropecuária na região.  

Esses processos levam, necessariamente, ao 
aumento do consumo e também à produção de 
resíduos e efluentes de vários tipos, que ameaçam a 
qualidade da água dos seus cursos d’água (CBH - 
PARANAÍBA, 2012). 

O caso da bacia do rib. Pipiripau, localizada 
no nordeste do Distrito Federal, não é exceção à 
regra. Chaves et al. (2004) relatam que a maior par-
te dos produtores rurais dessa bacia não utiliza prá-
ticas e manejos conservacionistas em suas proprie-
dades, e, sendo os solos da bacia erodíveis, os mes-
mos sofrem um processo de erosão acelerada duran-
te o período chuvoso (outubro a maio). O sedimen-
to gerado nas glebas e fazendas é então levado pelas 
enxurradas, chegando aos cursos d’água da bacia, 
ameaçando a qualidade da água, quer pela sedimen-
tação, quer pela poluição e eutrofização. 
 

*Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Flores-

tal./UnB 

Neste contexto, a pegada hídrica cinza, um 
indicador de poluição hídrica, desenvolvido recen-
temente por Hoekstra et al. (2011), pode ser de 
grande valia como uma ferramenta de gestão de 
recursos hídricos, uma vez que, através dela, se cal-
cula o volume de água necessário para a assimilação 
de uma carga poluente, baseada nas concentrações 
naturais e na poluição pontual e difusa, contribuin-
do para o planejamento e adoção de medidas de 
controle da poluição das águas. 

Apesar do recente desenvolvimento do con-
ceito e do reduzido número de trabalhos sobre o 
tema, a aplicação da pegada hídrica como indicador 
de sustentabilidade hídrica vem crescendo rapida-
mente em todo o mundo.  

Como exemplo temos o trabalho de Zeng et 
al. (2012) que, avaliou a pegada hídrica da bacia 
hidrográfiaHeihe, no noroeste da China. Os resul-
tados por eles encontrados mostraram que a pegada 
hídrica para essa bacia foi de 1.768 milhões m3 por 
ano, sendo que a produção agrícola foi a maior 
consumidora de água, respondendo por 96% da 
pegada hídrica. Os 4 % restantes foram para os seto-
res industrial e doméstico. 

Zaffani et al. (2011), por sua vez, estudaram 
a poluição da drenagem urbana relacionada com a 
pegada hídrica cinza em três pontos de monitora-
mento da cidade de São Carlos (SP). Eles encontra-
ram para o parâmetro sólidos totais nos três pontos, 
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os valores médios de pegada hídrica cinza 3,40; 1,64; 
e  1,71 (mg/h/ha) respectivamente.Para o parâme-
tro fosfatos totais, os valores médios  66,21; 17,95 e 
20,84 (mg/h/ha) respectivamente e para o parâme-
tro DBO 9,79; 7,05 e 6,73 (mg/h/ha), respectiva-
mente. 

Baseado nas informações expostas, este tra-
balho, pioneiro no Brasil, buscou avaliar o potencial 
da pegada hídrica cinza como ferramenta na ges-
tãode recursos hídricos, através de uma aplicação 
com dados reais, numa pequena bacia rural do Dis-
trito Federal.   

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo 
foi avaliar a pegada hídrica cinza, no tocante ao 
fósforo, nas condições de uso e ocupação atual do 
solo da bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau 
(figura 2) e em outros cenários hipotéticos de uso. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

O estudo foi realizado na Bacia do Ribeirão 
Pipiripau (figura 1), localizada no nordeste do Dis-
trito Federal, na divisa com o município de Formo-
sa/GO, com uma área total de 23.527 hectares. A 
maior parte da área da bacia localiza-se no Distrito 
Federal (90,3%), sendo que a região que abriga a 
nascente do curso principal localiza-se no estado de 
Goiás (BRASIL, 2010). 
 

 
 

Figura 1 - Localização da Bacia hidrográfcia do ribeirão 

Pipiripau. Fonte: Chaves (2012, não publicado). 

 
 

A metodologia de avaliação da pegada hí-
drica usado no presente trabalho original de Hoeks-
tra et al. (2011). Essa avaliação consiste de quatro 
fases distintas: i) definição de objetivos e escopos; ii) 
contabilização da pegada hídrica; iii) avaliação da 
sustentabilidade da pegada hídrica; e iv) formulação 
de resposta da pegada hídrica (HOEKSTRA et al., 
2011). 

A pegada hídrica cinza é definida como a 
carga de poluente dividida pela diferença entre o 
padrão de qualidade da água em seu estado natural 
para aquele poluente, e sua concentração natural no 
corpo d'água receptor, ou seja:  
 
PHcinza = L /(Cmax — Cnat)                                          (1) 
 
Onde:  PHcinzaé a pegada hídrica cinza (m3/s); L, a 
carga de poluente (kg/ano); Cmax, a concentração 
máxima aceitável do poluente (Kg/L) e Cnat, a con-
centração natural do poluente no corpo d’água 
(Kg/L).  

O cálculo da pegada hídrica cinza foi basea-
do no carregamento de fósforo total (Pt) para a 
água. Para a quantificação da carga de fósforo total 
(L) no curso d’água, foi realizado primeiramente o 
agrupamento das classes do uso e ocupação do solo.  

Esse agrupamento é baseado nas conclusões 
de Uttomark et al. (1974). Os autores concluíram 
que, quando atividades de uso do solo são tomadas 
como base para estimar cargas de poluentes prove-
nientes de fontes difusas, há pouca justificação para 
o uso de mais de quatro grandes categorias: urbanas, 
agrícolas, florestas (condição natural, em nosso 
caso, cerrado), e zonas úmidas., isso ocorre porque 
os dados de exportação de nutrientes disponíveis 
são demasiadamente fragmentados e variáveis para 
justificar ainda mais a subdivisão de categorias de 
uso da terra. Dessa forma, as classes de uso do solo 
da bacia estudada foram agrupadas de acordo com a 
Tabela 1: Observa-se nesta tabela, que não há a ca-
tegoria zona úmida. Isso se deve pela falta de zonas 
úmidas na bacia de estudo, o que pode ser observa-
do no mapa de uso e ocupação do solo da bacia em 
questão (figura 2).  
 

Tabela 1 - Agrupamento das categorias/classes de uso do 

solo 

 

 

 

Categoria 

 

 

Classes de uso do solo 

 

Agrícola 

Pastagem, Agricultura extensi-

va e Cultura irrigada. 

 

Urbano 

Solo exposto, Sedes e edifica-

ções, Áreas urbanas, Vias pavi-

mentadas e Vias não pavimen-

tadas. 

 

Cerrado 

Cerrado, Vegetação alterada, 

Campo, Mata e Reflorestamen-

to. 
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Figura  2 - Mapa de uso e ocupação do solo da bacia hi-

drográfica do ribeirão Pipiripau. Fonte: TNC (2009). 

 
 

Para o cálculo de L, foram usados valores de 
coeficientes de exportação de fósforo total para 
cada classe de uso e ocupação do solo da bacia. Es-
ses valores foram obtidos da literatura, em estudos 
anteriores na mesma bacia e em estudos de outras 
bacias. 

Os valores dos coeficientes de exportação de 
fósforo total das áreas agrícola e cerrado da bacia 
foram encontrados seguindo os passos abaixo: 
 
 

 Obtenção do valor de fósforo total de uma 

área agrícola/cerrado da bacia do ribeirão 
Pipiripau, do estudo de Souza (2013, não 
publicado); 

 Obtenção do valor da taxa de enriqueci-

mento do fósforo solo/sedimento, dada por 
Pinheiro et al. (2010); 

 Multiplicação do valor de fósforo total do 

solo da área agrícola/cerrado da bacia estu-
dada pela taxa de enriquecimento do fósfo-
ro solo/sedimento; 

 Estimativa da perda de solo média das áreas 
agrícola/cerrado da bacia, de acordo com o 
trabalho de Chaves (2012, não publicado); 

 Cálculo do coeficiente de exportação de 

fósforo total para a classe agrícola/cerrado, 
usando a seguinte equação: 

 
 
Coef (Pt) = (Lsolo

.Lps) / 100                                     (2) 
 
Onde Coef (Pt) é o valor de coeficiente de exporta-
ção de fósforo total da área agrícola/cerrado 
(Kg/ha/ano); Lsolo é a carga de solo total carreada 
da área agrícola/cerrado para o corpo d’água 

(Kg/ha/ano) e Lps é a porcentagem de fósforo total 
no sedimento.  

O coeficiente de exportação de fósforo total 
da área urbana, por sua vez, foi obtido por meio do 
trabalho de Salas e Martino (1991) (Tabela 2). Em 
seguida, os coeficientes de exportação obtidos (Ta-
bela 3) foram multiplicados pelas áreas das respecti-
vas classes de uso. 
 

 

Tabela 2 - Valores de coeficientes de exportação de fósfo-

ro total de acordo com o uso e ocupação do solo 

 

     Fonte: Adaptado de Salas e Martino (1991). 

 
 

Tabela 3 - Valores de coeficientes de exportação de fósfo-

ro total para as três principais classes de uso e ocupação 

do solo da bacia do Pipiripau. 

 

 
 

Finalmente, foi realizado o somatório dos 
valores provenientes da multiplicação dos coeficien-
tes de exportação do fósforo total de cada classe de 
uso e ocupação do solo, por sua respectiva área, 
obtendo-se a carga de fósforo total que é carreada 
com o sedimento para o corpo d’água da bacia.  

Neste estudo foi considerado o exutório 
como o ponto de referência para a quantificação da 
carga de fósforo. Isto foi considerado , pois há uma 
série de complexidades ligando o aporte de sedi-
mento a jusante com a perda de solo a montante, e 
com o sedimento total erodido no interior da bacia, 
que chega ao seu exutório anualmente. Dessa for-
ma, consideramos a suposição de Chaves et al 
(2004), que estabelece que a redução da erosão no 

 

Classe de uso e  

ocupação do solo  

 

Coeficiente de 

exportação de fósforo 

(Kg/ha/ano) 

 

Urbana 1,0 

Agrícola 0,5 

Cerrado 0,1 

 

Classe de uso e  

ocupação do solo 

 

Coeficiente de exportação de 

fósforo 

(Kg/ha/ano) 

Urbana 1,0 

Agrícola 0,4 

Cerrado 0,05 
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interior da bacia implicará na mesma redução pro-
porcional no aporte de sedimentos no seu exutório . 
Tal suposição encontra respaldo no trabalho de 
Renfro (1975).O aporte de sedimento no exutório 
da bacia, por sua vez, foi estimado pela relação de 
aporte de sedimento (RAS), em função da erosão 
total no interior da bacia. Essa relação é dada pela 
seguinte equação (RENFRO, 1975): 
 
 
RAS = Y / E                                                               (3) 
 
Onde: RAS (0—1) = relação de aporte de sedimento; 
Y (tonelada (t)) = aporte de sedimento no exutório 
da bacia; e E (t) erosão total na bacia.  

De acordo com Chaves (2010), a relação de 
aporte de sedimento (RAS) para a bacia do rib. 
Pipiripau é de 0,83 %. Este valor foi então usado 
para a estimativa de Y, através da equação (3). 

A perda de nutrientes (fósforo) pode ser 
expressa tanto em concentração do elemento na 
suspensão ou no sedimento (SCHICK et al., 2000). 

Entretanto, Oliveira (2007) constatou que na água 
da enxurrada não foram registradas perdas de fósfo-
ro significativas, pelo fato do mesmo ser fortemente 
adsorvido aos colóides do solo.  

Segundo este autor, o maior transporte de P 
se deu nas frações de argila e silte do sedimento. 
Assim, considerou-se que o carreamento de fósforo 
total para o corpo d’água ocorreu adsorvido no 
sedimento erodido e transportado até o exutório da 
bacia. 

A concentração máxima do fósforo (Lmax) 
foi definida baseada na Res. CONAMA No. 
357/2005. Segundo os padrões de qualidade estabe-
lecidos por esta resolução, para águas doces de clas-
se 2, classe em que o ribeirão Pipiripau está inserido, 
a concentração máxima de fósforo total nos corpos 
d’água é de 0,050 mg/L. 

A concentração natural (Cnat) do poluente 
em um corpo d'água receptor corresponde àquela 
que ocorreria se não houvesse intervenções huma-
nas na bacia hidrográfica (HOEKSTRA et al., 2011). 

Segundo esses autores, para substâncias de origem 
humana que naturalmente não ocorrem na água, 
cnat é igual à zero.  

Entretanto, de acordo com Liu et al. (2012), 

a concentração natural não pode ser igual a zero, 
pois mesmo sem ação antrópica, todos os rios natu-
ralmente transportam alguns nutrientes. Assim, para 
o cálculo da concentração natural do fósforo total 
na bacia, foi utilizada a seguinte equação: 
 
Cnat = Lnat / Q                                                            (4) 

Onde: Cnat é a concentração natural da carga polu-
ente no corpo d’água (Kg/L); Lnat a carga de polu-
ente (Kg/L) e Q, a vazão da bacia (m3/s). 

Nessas condições, o valor de Lnat foi baseado 
nos valores da classe cerrado, que representam as 
condições naturais da bacia, sem interferência hu-
mana.  

Assim sendo, a carga natural Lnat foi calcula-
da multiplicando-se o valor do coeficiente de expor-
tação da classe cerrado pela área total da bacia.  

Para o cálculo da pegada hídrica cinza u-
sando o valor da concentração de fósforo total me-
dida na bacia, as seguintes etapas foram seguidas: 
 
 

 Obtenção da concentração de fósforo total 

no ribeirão Pipiripau, do PGIRH—DF 
(2006), sendo essa a concentração média 
anual do fósforo total, obtida entre  os anos 
1991 e 2009; 

 Cálculo da carga de fósforo total (Kg/ano) 

usando o valor da concentração de fósforo 
total no ribeirão (Equação 5); 

 Cálculo da pegada hídrica cinza (Equação 

1): 
 
 
L (Pt) = C . Q                                                            (5) 
 
 
Onde: L (Pt) é a carga de fósforo total (Kg/ano); C 
é a concentração de fósforo total (mg/L) e Q vazão 
média do rio (m3/s). 

Além do cálculo da pegada hídrica cinza pa-
ra o cenário atual da bacia, cenário demonstrado 
pela mapa atual de uso e ocupação do solo, foi reali-
zado o cálculo da pegada hídrica cinza (Pt) para os 
seguintes cenários (condição) de uso e ocupação do 
solo: 
 
 

 Condição 1: Uso e ocupação da bacia hi-
drográfica do ribeirão Pipiripau  100% A-
grícola; 

 Condição 2: Uso e ocupação da bacia hi-

drográfica do ribeirão Pipiripau  100% Ur-
bano; 

 Condição 3: Uso e ocupação da bacia hi-

drográfica do ribeirão Pipiripau  100% cer-
rado; 

 Condição 4: Uso e ocupação da bacia hi-
drográfica do ribeirão Pipiripau  50% Agrí-
cola e 50% Urbano. 
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Para a estimativa da sustentabilidade da pe-
gada hídrica cinza, foi avaliada a sustentabilidade 
ambiental da pegada hídrica cinza, uma vez que 
consideramos apenas as questões de qualidade de 
água.   

Para que a pegada hídrica cinza seja consi-
derada ambientalmente sustentável, a qualidade da 
água deve permanecer dentro de certos limites, ou 
seja, seguindo os padrões de qualidade da água em 
seu estado natural. Os padrões de qualidade da água 
aqui seguidos são os apresentados pela resolução 
CONAMA No. 357/2005, na classe em que a bacia 
se enquadra (Classe 2). 

A capacidade de assimilação residual de fós-
foro total da bacia, por sua vez, foi obtida calculan-
do-se o nível de poluição da água (WPL) dentro da 
bacia. O WPL é estimado pela razão entre o total das 
pegadas hídricas cinza, na fórmula identificado co-

mo WFgrey e o escoamento real da bacia (Ract). Um 

nível de poluição de água de 100% significa que a 
capacidade de assimilação de resíduos foi totalmen-
te utilizada. Quando o nível de poluição excede 
100%, os padrões de qualidade da água em seu es-
tado natural são desrespeitados. O nível de poluição 
da água é calculado para uma bacia x e tempo t, de 
acordo com a equação 6. 
 
 

                                           (6) 

 
Por fim, a formulação da resposta da pegada 

hídrica cinza consistiu em um inventário de ações 
que podem ser consideradas para a redução da pe-
gada hídrica, conforme recomendadas por Hoesks-
tra et al (2011). Várias opções de resposta existem e 
dependem da avaliação e resultados dos processos 
anteriores.  

Caso a contabilização da pegada hídrica cin-
za apresente valores altos, ou seja, a pegada hídrica 
cinza tenha valor próximo ou maior do que o fluxo 
do rio, desrespeitando os padrões de qualidade da 
água em seu estado natural, e consequentemente 
apresentando-se insustentável ambientalmente, a 
formulação da resposta à pegada hídrica deverá 
abranger ações de controle e redução da pegada 
bem como os responsáveis por essas ações. Em con-
trapartida, se a pegada hídrica cinza apresentar 
valores que não desrespeitem os padrões de quali-
dade de água, ou seja, sustentável ambientalmente, 
as ações propostas devem ser, principalmente, para 
manutenção desta pegada hídrica ou até mesmo 
atingir o status de “água neutro”, que ocorre quan-

do se obtém a redução da pegada hídrica de uma 
atividade tanto quanto possível. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os valores usados para o cálculo do coefici-
ente de exportação do fósforo total da classe agríco-
la e cerrado, foram: 
 

 Valor da concentração de fósforo total no 

solo de uma área agrícola e cerrado da ba-
cia: 25 ppm e 0,3 ppm, respectivamente  
(Souza, 2013, não publicado); 

 Valor da taxa de enriquecimento do fósforo 
solo/sedimento: 1,76 (PINHEIRO et al., 

2010); 
Quantidade de solo da área agrícola e cer-
rado da bacia, carreado para o corpo 
d’água: 10.000 Kg/ha/ano e 1.000 
Kg/ha/ano, respectivamente (CHAVESs 
2012, não publicado). 

 
Os valores obtidos e usados para o cálculo 

da carga de fósforo total e da pegada hídrica cinza, 
foram: 
 

 Valor médio da concentração de fósforo to-

tal no ribeirão Pipiripau: 0,02 mg/L (PGI-
RH — DF, 2006); 

 Valor da média das vazões médias mensais 
de 2010: 1,77 m3/s (ANA, 2010). 

 
Na tabela 4, são expostos os valores dos coe-

ficientes de exportação das áreas de uso e ocupação 
do solo da bacia, bem como o resultado do somató-
rio dos valores provenientes da multiplicação dos 
coeficientes de exportação do fósforo total das áreas 
de uso e ocupação do solo pela área de cada classe.  

O valor 8.004,9 Kg/ano, indicado na Tabela 
5, é referente à carga total de Pt que deixa as áreas 
de onde ele é proveniente, e não o que chega ao 
exutório da bacia. Considerando que o fósforo total 
(Pt) carreado para o corpo d’água é dominante-
mente transportado através do sedimento erodido, o 
valor da carga de fósforo total (Lpe) que chega ao 
exutório da bacia foi: 
 
Lpe = 8.004,9 * 0,0083 = 66,4 kg/ano 
 
Assim, o valor esperado da carga de fósforo total que 
chega ao exutório da bacia é de 66,4 Kg/ano. 

[ , ]
[ , ]

[ , ]
grey

act

WF x t
WPL x t

R x t
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O valor da carga natural de Pt obtido 
(1.174,8 kg/ano), depois de multiplicado pelo valor 
de RAS da bacia (0,0083), resultou em um valor de 
carga natural de fósforo total de 9,7 kg/ano.  Além 
disso, aplicando a equação 4 juntamente com o 
valor da carga natural que chega ao exutório (9,7 
Kg/ano), e o valor da vazão média de 1,77 m3/s, 
bem como fazendo as transformações de unidade 
necessárias, foi obtido um valor de concentração 
natural de fósforo total de 1,7 x10-10 Kg/L. 

O valor da pegada hídrica cinza nas condi-
ções atuais de uso e ocupação do solo da bacia, foi 
de 0,04 m3/s.Os valores de pegada hídrica para os 
diferentes cenários de uso e ocupação do solo estão 
apresentados na tabela 5 

 

Tabela 4 - Multiplicação da área da classe de cada uso e   

ocupação do solo pelo coeficiente de exportação de cada 

classe 

 

 

Classe de 

cada uso e 

ocupação 

do solo 

 

 

Áreas (ha) 

 

Coeficiente de 

exportação de 

fósforo 

(Kg/ha/ano) 

 

Área da 

classe do uso 

e ocupação 

do solo X 

coeficiente 

de exporta-

ção de fósfo-

ro (Kg/ano) 

 

Urbana 1.181,9 1,0 1.181,9 

Agrícola 16.306,4 0,4 6.522,6 

Cerrado 6.007,3 0,05 300,4 

Carga de P total                               8.004,9 

 

Tabela 5 - Valor de pegada hídrica cinza (m3/s) para os 

cenários hipotéticos de uso e ocupação do solo da bacia 

 

Apesar de o valor da pegada hídrica cinza 
ter sido maior que zero,  isso não significa, automa-
ticamente, que os padrões de qualidade da água do 
ribeirão Pipiripau em seu estado natural foram des-
respeitados.  De acordo com Hoekstra et al. (2011), 
isso mostra apenas que parte da capacidade de assi-
milação de fósforo total do curso d’água já foi utili-
zada.  

Enquanto a pegada hídrica cinza for menor 
do que a vazão do rio, ainda há água suficiente para 
diluir os poluentes, mantendo a concentração abai-
xo do padrão mínimo desejável. Considerando a 
vazão média de 1,77 m3/s, e que a vazão mínima é 
superior à PHcinza (0,04 m3/s) a diluição do fósforo 
total ocorre sem maiores problemas na bacia estu-
dada, utilizando esta apenas 2,2% da vazão média do 
ribeirão.   

O valor da pegada hídrica cinza calculado 
por meio do valor da concentração média de fósforo 
total na água no ribeirão Pipiripau, foi de 0,07 m3/s, 
ou seja, 75% maior em comparação ao resultado 
com o cálculo usando coeficientes de exportação. 

Entretanto, os valores médios não são bons 
indicadores da concentração de P, uma vez que a 
mesma pode aumentar significativamente durante 
eventos chuvosos (SORRENSON; MONTOYA, 
1984). Nesse sentido, o uso do valor médio medido 
da concentração de fósforo total no cálculo da pe-
gada hídrica cinza pode ter superestimado o valor 
dessa última, mesmo porque picos de hidrogramas e 
sedimentogramas ocorrem poucas vezes no ano, e 
durante poucas horas.  

Os resultados da avaliação da sustentabili-
dade da pegada hídrica para a condição atual e para 
os cenários hipotéticos de uso e ocupação do solo 
estão apresentados  na tabela 6. 
 

Tabela 6 - Sustentabilidade da pegada hídrica cinza (%) de 

acordo com o uso e ocupação do solo. 

 

 

 

Cenário 

 

Pegada hídrica cinza 

(m3 /s) 

 

100% de agricultura 

 

0,05 m3/s 

100% de área urbana 

 

0,12 m3/s 

100% de cerrado origi-

nal 

 

0,006 m3/s 

50% de agricultura e 

50% de urbana 

 

0,09 m3/s 

Cenário Sustentabilidade da pegada 

hídrica cinza 

(%) 

Atual 2,2% 

100% de agricultura 2,8% 

100% de área urbana 6,78% 

100% de cerrado ori-

ginal 

0,3% 

50% de agricultura e 

50% de urbana 

5,1% 
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Em todos os cenários analisados, a sustenta-
bilidade ambiental da pegada hídrica do fósforo 
total é ainda elevada, ou seja, menos de 10% da 
assimilação de fósforo do ribeirão Pipiripau seriam 
utilizados nos diferentes cenários de uso. 

Entretanto, considerando que outras pega-
das hídricas cinzas podem ocorrer concomitante-
mente com a PH do P (p. ex., Nitrogênio (N), Alu-
mínio (Al), Mercúrio (Hg), Cobre(Cu), etc..), se faz 
necessário a avaliação da pegada hídrica cinza de 
cada possível poluente isoladamente para identificar 
se o fósforo total, aqui analisado, é o poluente mais 
crítico.  

Apesar de a pegada hídrica do fósforo ter 
sido baixa na bacia, e sua sustentabilidade ter sido 
elevada, algumas medidas poderiam ser planejadas 
para reduzir a pegada hídrica deste e de outros po-
luentes no futuro, tais como: 
 

 Adoção de incentivos econômicos aos pres-

tadores de serviços ambientais; 

 Ações que visam o manejo adequado do so-

lo para controle da erosão; 

 Manejo adequado de agrotóxicos e fertili-

zantes; 

 Recuperação de áreas degradadas; 

 Implantação/melhoria da rede de monito-

ramento da qualidade da água; 

 Recomposição das matas ciliares e de nas-

centes; 

 Conscientização da sociedade sobre a polui-
ção hídrica e suas implicações. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

 

As principais conclusões do presente estudo 
foram: 
 

 O uso do coeficiente de exportação para 
encontrar a carga de fósforo total que chega 
ao exutório da bacia demonstrou ser prático 
e simples. Recomendam-se às pesquisas pos-
teriores estudos de campo, de forma a vali-
dar os valores dos coeficientes de exporta-
ção; 

 A pegada hídrica cinza do fósforo total ob-

tida para as condições atuais de uso e ocu-
pação do solo da bacia hidrográfica do ri-
beirão Pipiripau indica que esse corpo hí-
drico apresenta condições suficientes para a 
diluição de P, ou seja, a capacidade de assi-

milação da carga de fósforo total foi utiliza-
da minimamente;  

 A pegada hídrica cinza atual da bacia hi-

drográfica do ribeirão Pipiripau, nas condi-
ções atuais de uso e ocupação do solo é sus-
tentável ambientalmente, estando dentro 
dos limites dos padrões de qualidade da á-
gua em seu estado natural; 

 O exutório da bacia hidrográfica do ribei-

rão Pipiripau não representa um ponto crí-
tico, pois seu nível de poluição (WPL) não 
excede 100% e os padrões de qualidade da 
água em seu estado natural não são desres-
peitados; 

 O uso de uma única medida mensal da con-

centração de fósforo total na água pode ge-
rar valores superestimados ou subestimados 
ao cálculo. Recomenda-se monitorar diari-
amente a concentração de fósforo total na 
água para realizar o cálculo da pegada hí-
drica cinza; 
As pegadas hídricas cinza para a condição 
atual e para os diferentes cenários de uso e 
ocupação do solo mostraram-se sustentáveis 
ambientalmente, estando dentro dos limites 
dos padrões de qualidade da água em seu 
estado natural; 

 Recomenda-se a avaliação da pegada hídrica 
cinza de outros possíveis poluentes que são 
carreados ao ribeirão Pipiripau, para identi-
ficar se o fósforo total é o poluente mais crí-
tico e consequentemente analisar a susten-
tabilidade ambiental da pegada hídrica da 
bacia e propor medidas mitigadoras para 
redução da pegada hídrica cinza na bacia. 
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Evaluation Of The Gray Water Footprint (Phospho-
rus) In The Pipiripau River Basin (DF/GO) 
 
ABSTRACT 
 

 This study aimed at evaluating the gray water 

footprint with respect to phosphorus for the current land use 

conditions and different scenarios in the Pipiripau River 

basin. The gray water footprint assessment consisted of four 

distinct phases: definition of objectives and scopes, water 

footprint accounting, assessment of the sustainability of the 

water footprint and formulation of water footprint re-

sponse.  The value of the gray water footprint for current 

land use conditions, calculated with phosphorus export 

coefficients, was lower than the value found by the phos-

phorus concentration of river water, 0.04 m3/s and 0.07 

m3/s, respectively. The different land use scenarios yielded 

a gray water footprint of 0. 05 m3/s (100% agricultural), 

0. 12 m3/s (100% urban), 0.006 m3/s (100% savan-

nah), and 0. 09 m3/s (50% agricultural + 50% urban). 
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All gray water footprints for the current conditions and 

different scenarios were environmentally sustainable 

Key-words: Gray water footprint, export coefficient, phos-

phorus, assimilative capacity of pollutants. 
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RESUMO 
 

Este trabalho foi desenvolvido em vale aluvial utilizado para pequena irrigação, com o objetivo de avaliar seu 

potencial hídrico na condição corrente de explotação e a relevância da interação rio-aquífero, mesmo em período seco. 

Utilizando-se o software Visual MODFLOW, foram avaliados os fluxos e a distribuição do potencial hídrico no vale, 

considerando o uso e ocupação do solo. Para calibração e validação do modelo, admitiu-se que as extrações do aquífero 

seguiram critério agronômico, baseado no consumo hídrico das culturas. Foram avaliados cenários com diferentes frações de 

lixiviação (de 20%, 50% e 100%) para investigar o efeito do acréscimo de extrações na potenciometria do aquífero, e sua 

influência no rebaixamento do lençol, principalmente durante o período de recessão hídrica. Além dos fluxos difusos na 

superfície (recarga e evaporação), foram consideradas contribuições oriundas da bacia hidrográfica circunvizinha. 

Constatou-se  a importância da interação rio-aquífero nos seus níveis potenciométricos, podendo-se verificar que o aquífero 

aluvial está submetido a elevadas taxas de recarga, de modo que as taxas de bombeamento aplicadas não estão colocando em 

risco a sua sustentabilidade. 

 
Palavras-chave: Agricultura irrigada, água subterrânea, interação rio-aquífero. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A região semiárida Nordestina possui 
regime irregular de chuvas, e elevada taxa de 
evapotranspiração, requerendo irrigação para uma 
adequada produção agrícola. O fornecimento hídri-
co, em sua maioria, é oriundo de mananciais super-
ficiais intermitentes e de fontes de águas subterrâ-
neas escassas (SANTOS et al. 2009). 

Várias áreas de assentamento no Nordeste 
dependem da irrigação em pequena escala para o 
desenvolvimento da agricultura. Os aluviões 
apresentam potencial para uso na irrigação em 
regime familiar. Dependendo das condições locais 
de salinidade de água e solo, o manejo da irrigação 
nestas áreas depende de técnicas de controle como 
a adoção de frações de lixiviação. Uma vez que essa 
técnica implica em incremento nas taxas de 
bombeamento, é importante avaliar o seu impacto 
no rebaixamento dos níveis potenciométricos. 
 
 

1 - Departamento de Tecnologia Rural/UFRPE 
2 - Departamento de Engenharia Civil/UFPE 

A potenciometria dos aquíferos aluviais é 
influenciada pela conexão hidráulica com as águas 
de superfície, mas as suas interações são difíceis de 
observar e medir por métodos tradicionais. Vários 
estudos foram desenvolvidos no contexto da relação 
rio-aquífero. Comparando cenários potenciométri-
cos, Gomes & Frischkorn (2009)  observaram forte 
influência da interação rio-aquífero em aluvião do 
Nordeste do Brasil. Fontes Júnior et al. (2012) veri-
ficaram maior estabilidade temporal dos níveis pie-
zométricos em locais próximos ao riacho principal 
de um vale aluvial no semiárido pernambucano, o 
mesmo adotado neste estudo. 

As interações entre rio e aquífero 
dependem principalmente da diferença de carga 
hidráulica no rio e no aquífero e das características 
físicas do leito do rio (RASSAM, 2011). Quando o 
nível potenciométrico do aquífero está próximo à 
superfície, o escoamento do rio pode ser 
parcialmente controlado pelo aquífero (RUSHTON, 
2007). Neste casos, os rebaixamentos  resultantes do 
bombeamento das águas subterrâneas podem im- 
pactar o escoamento superficial (SOPHOCLEOUS, 
2002). 

Burte et al. (2009) ressaltam a importância 
da modelagem computacional na gestão de bacias 



Modelagem de Fluxo e Análise do Potencial Hídrico de Aquífero Aluvial no Semiárido de Pernambuco 

 152 

hidrográficas, especialmente da exploração de aquí-
feros aluviais do semiárido, particularmente para 
irrigação e abastecimento doméstico. Pode-se anali-
sar cenários de gestão de águas e seus impactos so-
bre a disponibilidade de recursos hídricos, de modo 
a não comprometer a sustentabilidade de um aquí-
fero. 

Um modelo amplamente utilizado para si-
mular fluxo de água subterrânea em meios porosos 
e que permite a investigação do comportamento de 
interação entre rio e o aquífero é o MODFLOW. Tal 
modelo utiliza resolução numérica por Diferenças 
Finitas da equação diferencial do fluxo subterrâneo 
(MCDONALD & HARBAUGH, 1984), sendo am-
plamente aplicado no estudo da hidrodinâmica de 
aquíferos de diferentes geometrias e graus de confi-
namento, sob a influência de bombeamento intensi-
vo. 

Em estudos de aplicação de práticas eco-
nômicas da irrigação, Xu et al. (2009) desenvolve-
ram e implementaram uma metodologia integrando 
o modelo MODFLOW a uma ferramenta de Sistema 
de Informação Geográfica para quantificar o efeito 
da atividade humana em região de clima árido e 
semiárido, permitindo avaliar os rebaixamentos 
produzidos. 

Lima et al. (2007) realizaram estudo expe-
rimental e teórico da interação entre o rio e  aquífe-
ro aluvial do semiárido brasileiro para investigar a 
sua dinâmica potenciométrica. Nesse trabalho foi 
utilizado um modelo analítico de predição para 
estimar as propriedades hidráulicas do aquífero e do 
leito do rio, o qual foi comparado com o modelo 
MODFLOW que, embora tenha apresentado subes-
timativas em situações de elevados potenciais hi-
dráulicos, comportou-se adequadamente nas previ-
sões numéricas. 

Utilizando o modelo MODFLOW em aquí-
fero aluvial do semiárido cearense, Gomes & Frisch-
korn (2009) identificaram zonas de maior rebaixa-
mento, resultantes de elevada explotação de água 
para irrigação, e investigaram o efeito da pereniza-
ção de rio na potenciometria do aquífero. 

Batista et al. (2011) aplicaram o modelo 
MODFLOW em bacia sedimentar costeira da Paraí-
ba para subsidiar a gestão conjunta de águas super-
ficiais e subterrâneas. O estudo permitiu observar 
que o aquífero encontra-se intensamente explotado, 
requerendo adoção de medidas de gestão dos recur-
sos hídricos para garantir sustentabilidade das águas 
subterrâneas na bacia. 

Este trabalho teve como objetivo analisar a 
dinâmica das águas subterrâneas em vale aluvial, no 
semiárido nordestino, onde é praticada agricultura 

irrigada em escala familiar. Investigou-se o impacto 
de diferentes cenários de bombeamento na susten-
tabilidade hídrica do perímetro irrigado, utilizando-
se modelagem. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de Estudo 

 

A Fazenda Nossa Senhora do Rosário está 
localizada no município de Pesqueira-PE, Agreste 
Pernambucano, a 228 km da cidade de Recife. Com 
área de aproximadamente 110 ha, suas terras 
distribuem-se em estreita faixa ao longo do terraço 
aluvial do Rio Ipanema, e são limitadas por áreas de 
encostas do embasamento cristalino. Na Fazenda 
existem aproximadamente 60 ha irrigados, 
cultivados por cerca de 50 famílias de agricultores, 
que utilizam a água subterrânea para a pequena 
agricultura irrigada de base familiar. As coordenadas 
geográficas são 08010’25’’S, 35011’25’’W, de latitude 
e longitude, respectivamente, estando a 650 m de 
altitude (MONTENEGRO & MONTENEGRO 
2006).  

O aquífero aluvial é raso, com profundidade 
média de 10 m, possuindo cerca de 15 km de exten-
são e 300 m de largura. Na área de interesse, o alu-
vião possui cerca de 2,5 km de extensão, inserido na 
Bacia do Riacho Mimoso de área contribuinte de 
124,36 km2 (BASTOS et al., 2009).  

A condição climática da área de estudo é 
semiárida quente tipo Estepe, BSsh segundo a classi-
ficação de Köppen. Nessa área ocorrem precipita-
ções médias anuais da ordem de 730 mm, concen-
tradas nos meses abril a agosto. A temperatura mé-
dia mensal oscila entre de 20 e 30°C. 
 

Uso corrente 

 

Os solos do vale aluvial são intensamente 
cultivados com irrigação. A principal prática agrícola 
é a olericultura, destacando-se tomate, repolho, 
cenoura, e pimentão, e fruticultura: maracujá e 
banana. Encontram-se também na área capins de 
corte, para pecuária leiteira. As áreas de encosta são 
geralmente usadas como pastagens, ou cobertas por 
formações secundárias arbustivas (RIBEIRO & 
CORRÊA, 2001). Na irrigação são utilizados 4 poços 
públicos tipo Amazonas com ponteiras radiais e 30 
cacimbões para irrigação, segundo Montenegro 
(1997). Os cultivos estão distribuídos em lotes de até 
1 hectare, conduzidos por agricultores familiares. 
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Dados agroclimatológicos 

 

Os dados de pluviometria mensal utilizados 
referentes ao município de Pesqueira foram forne-
cidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (IN-
MET),  bem como em pluviômetros instalados no 
vale aluvial, durante os trabalhos de Blackburn 
(2002) e Santiago et al. (2004). 

A evapotranspiração potencial foi estimada 
através de Tanque Classe A, instalado na área, a 
partir do coeficiente de Tanque, em função da velo-
cidade média do vento e da umidade relativa do ar, 
obtendo-se Coeficiente de Tanque de 0,75 (DOO-
RENBOS & PRUITT, 1997). 
 
Monitoramento do aquífero 

 

As linhas potenciométricas do aquífero fo-
ram avaliadas através de piezômetros e poços de 
observação distribuídos ao longo da área, monitora-
dos mensalmente. 
 

Condutividade hidráulica 

 

Montenegro (1997) realizou detalhado es-
tudo de caracterização da condutividade hidráulica 
da zona saturada do vale, instalando 65 piezômetros 
e realizando “slug test” em cada um deles.  As con-
dutividades hidráulicas variam de 0,097 m.d-1 a 
125,01 m.d-1, com média aritmética de 23,39 m.d-1 e 
geométrica de 4,83 m.d-1, conforme apresentado por 
Fontes Júnior et al. (2012). 
 

 

Estimativa das vazões bombeadas nos poços e nos 

lotes irrigados 

 

As taxas explotadas diariamente tanto pelos 
poços públicos como pelos cacimbões são bastante 
variáveis, tanto espacialmente quanto ao longo do 
ano. Para efeito deste estudo, as explotações foram 
estimadas segundo critério agronômico, conside-
rando o consumo efetivo, de acordo com a necessi-
dade hídrica das culturas em uso, para atender a 
demanda dos lotes irrigados, vinculados a cada agri-
cultor. A Tabela 1 apresenta alguns valores caracte-
rísticos de vazão para os lotes, onde se encontram as 
principais culturas irrigadas. Para elaboração desta 
tabela, realizou-se cadastramento de campo e geore-
ferenciamento das áreas cultivadas, que foram loca-
das no mapa da área, apresentado na Figura 1. 

Observa-se em campo uma diversidade de 
culturas que se alternam ao longo dos anos. Embora 
ocorra uma rotação de culturas no caso daquelas de 

ciclo curto, as necessidades hídricas por unidade de 
área tendem a não variar significativamente. Para 
este estudo, adotou-se coeficiente de cultura máxi-
mo para as olerícolas em geral. A avaliação da vazão 
a ser extraída por bombeamento foi realizada atra-
vés da Eq. (1) a seguir: 
 
 

             (1) 

 
Em que: 
Q = Vazão [L3T-1]; 
ET0 = evaporação potencial [LT-1]; 
Kcmáx = Coeficiente de cultura máximo durante seu 
período de desenvolvimento [L0]; 
P = precipitação [LT-1]; 
Área = área irrigada pelo poço amazonas [L2]; 

t = intervalo de tempo de irrigação[T]. 

 
Modelagem Numérica 

 

 

O modelo utilizado foi o Visual MODFLOW 
(GUIGUER & FRANZ 1996). Este tem como base o 
código numérico MODFLOW, desenvolvido por 
MacDonald & Harbaugh (1984) do USGS (Serviço 
Geológico dos Estados Unidos). 

As principais vantagens deste programa são 
a rapidez e facilidade para simular diferentes cená-
rios após a definição do modelo conceitual, a ade-
quada interação com o usuário, e as ferramentas 
próprias para calibração como o MODINV (OLS-
THOORN, 1999; WINSTON, 1999). 

O fluxo saturado em meios porosos pode 
ser expresso pela seguinte equação diferencial (Eq. 
2). 
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em que: 
h - carga piezométrica (L); 
Kx, Ky - componentes principais da condutividade 
hidráulica (LT-1); 
S - coeficiente de armazenamento (L-1); 
W - Fontes ou sumidouros de água (L3T-1L-3 = T-1); 
X e Y— coordenadas de posição (L); 
t — tempo (T) 

Para a condição de variação instantânea do 
nível do rio relativo ao nível de água do aquífero 
adjacente,  a r azão  entre  a mudança  na  altura  da  

    tÁreaPKcETQ máx  /)()( 0
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Tabela 1 - Vazão para lotes irrigados, para os principais cultivos da Fazenda 

 

Ordem dos lotes Poço Amazonas Cultura Kc 

máximo 

Q média 

m3.dia-1 

Q máxima 

m3.dia-1 

1 CA1 Pimenta 0,95 12,64 26,25 

2 CA2 Banana 1,25 9,94 20,92 

3 CA3 Cenoura/Pimentão 1 10,89 22,65 

4 CA4 Pimentão 0,95 12,33 25,60 

5 CA5 Repolho 1 6,72 13,96 

6 CA6 Banana 1,25 15,17 30,50 

7 CA8 Tomate 1,05 13,39 27,38 

8 CA10 Banana 1,25 15,86 32,41 

9 CA 16 Pinha 1,25 9,37 19,99 

10 CA 19 Repolho 1,05 9,07 18,53 

11 CA 21 Tomate 1,05 13,07 28,53 

12 CA 17 Cenoura 1,05 19,76 43,35 

13 CA9 Jerimum 1,05 7,84 16,04 

14 CA20 Banana 1,25 30,22 63,64 

15 CA22 Banana 1,25 19,28 40,60 

16 CA13 Banana 1,25 25,69 54,10 

17 P4 Tomate 1,05 57,52 117,62 

18 P3 Beterraba 1,05 20,91 42,77 

19 P2 Banana 1,25 84,63 178,22 

20 P1 Goiaba 1,25 48,97 101,84 

21 CA24 Cenoura 1,05 11,38 23,42 

          Kc — coeficiente de cultura máximo (necessidade hídrica das culturas) Fonte: Doorenbos & Pruit (1997) 

 

 

 
 

Figura 1 - Esquema típico, representando a geometria do sistema aluvial, e a localização dos lotes 

 

 
água no aquífero em uma dada localização (x,z) e 
em um dado tempo (t) e a variação instantânea no 
nível da água do rio, considera-se (Eq. 3): 

                                              (3) 
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Figura 2. - Discretização da malha da fazenda Nossa Senhora do Rosário 

 
 

Tabela 2 - Parâmetros físicos considerados e seus valores 

 

Parâmetro Valor Unidade 

Condutividade hidráulica geral 1 m.d-1 

Porosidade efetiva 0.3 - 

Coeficiente de armazenamento 0.3 - 

Espessura da camada saturada h 10 m 

Armazenamento específico Ss (Ss = S/h) 0.03 1.m-1 

 
Em que: hD(x, z, t) é a solução adimensional 

da resposta de grau unitária, c é a mudança instan-
tânea no nível de água do rio ( hi −h0 ), hi é o nível 
inicial de água no sistema rio-aquífero e h0 é o nível 
de água do rio após a mudança instantânea. 

Para representar a área de estudo, foi ado-
tada uma malha regular de 50 m x 50 m (linha x 
coluna), gerando 2100 células. A malha foi refinada 
para melhor reproduzir os limites do aquífero, co-
mo mostra a Figura 2. Utilizou-se valores mensais 
como discretização temporal.  Uma vez calibrado o 
modelo, avaliou-se o comportamento do nível po-
tenciométrico, ao se adotar frações de lixiviação, 
correspodendo à lâmina de drenagem ou de lava-
gem aplicada ao solo, de 20%, 50% e 100%, repre-
sentando uma lâmina extra no manejo da irrigação, 
em três setores da fazenda. 

O parâmetro hidrogeológico da área de es-
tudo desenvolvidas na calibração do Visual modflow 
foi o de armazanamento. A Tabela 2 apresenta os 
principais parâmetros físicos adotados na simulação. 
 
Critérios para fluxos difusos na superfície 

 

Adotou-se fator de 25%  para inicializar a 
recarga direta oriunda da precipitação pluviomé- 
trica, assumindo-se que a irrigação não gerava recar-

ga. No tocante à evaporação do lençol, utilizou-se 
um fator de 20% da evapotranspiração potencial da 
região. Estes potenciais foram estabelecidos com 
base em simulações numéricas procedidas por Mon-
tenegro (1997), e posteriormente validados neste 
trabalho. 

Para início das simulações (t=0), foi tomado 
como referência o dia 1 de julho de 1995. As leituras 
de campo do nível d’ água dos piezômetros ao longo 
da área seguiram sistemática mensal, com falhas no 
ano de 1997. 

A calibração foi desenvolvida sobre as taxas 
de recarga, até o dia 1500. Tempos posteriores ao 
dia 1500 foram considerados como fase de validação 
do modelo, que se desenvolveu até o dia 2725. Res-
salte-se que as condutividades hidráulicas foram 
mantidas conforme medições de campo. 

Durante os períodos de precipitações mais 
significativas, verificou-se numericamente que a área 
de estudo apresenta forte influência de recarga pro-
veniente de elevações laterais, além de recarga de 
base das bacias circunvizinhas, que são as bacias do 
Ipanema e Jatobá a Norte e a Sul, respectivamente. 
Assim, como condição de recarga lateral, atribuiu-se 
uma recarga adicional de contribuição à recarga 
total nos períodos mais chuvosos, apresentada nas 
Tabelas 3, 4 e 5, representada esquematicamente na 
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Tabela 3 - Valores estimados para recarga adicional nos limites Norte e Sul 

 

 km2 N° células Comprimento da célula 

(m) 

Comprimento da célula 

(m) 

área faixa 

(m2) 

Norte 49.79* 72 50 50 180000 

Sul 13.7** 64 50 50 160000 

*Área da Bacia do Ipanema (Norte) 

** Área da Bacia do Jatobá e vizinhanças (Sul) 

 

Tabela 4 - Recarga adicional do Limite Norte 

 

Mês Dia Inicial Dia Final ppt total (m) 25% ppt (m) Rec extra (m) 

01/Abr/96 276 306 0,1816 0,00151 0,042 

01/Mai/96 306 337 0,1657 0,00134 0,037 

29/Dez/99 1643 1669 0,1423 0,00137 0,038 

24/Jan/00 1669 1690 0,1340 0,00160 0,044 

14/Fev/00 1690 1727 0,0710 0,00048 0,013 

22/Mar/00 1727 1751 0,0770 0,00080 0,022 

15/Abr/00 1751 1781 0,0834 0,00069 0,019 

15/Jan/01 2026 2057 0,0850 0,00069 0,019 

15/Abr/01 2116 2146 0,0770 0,00064 0,018 

15/Dez/01 2360 2391 0,1600 0,00129 0,036 

15/Jan/02 2391 2422 0,1285 0,00104 0,029 

               ppt total — precipitação total ocorrida no mês de recargas efetivas,. 

               25% ppt — 25% da precipitação total ocorrida no mês 

               Rec extra — recarga extra calculada 

 

Tabela 5 - Recarga adicional do Limite Sul 

 

Mês Dia Inicial Dia Final ppt total (m) 25% ppt (m) Rec extra (m) 

01/Abr/96 276 306 0,1816 0,00151 0,013 

01/Mai/96 306 337 0,1657 0,00134 0,011 

29/Dez/99 1643 1669 0,1423 0,00137 0,012 

24/Jan/00 1669 1690 0,134 0,00160 0,014 

14/Fev/00 1690 1727 0,071 0,00048 0,004 

22/Mar/00 1727 1751 0,077 0,00080 0,007 

15/Abr/00 1751 1781 0,08314 0,00069 0,006 

15/Jan/01 2026 2057 0,085 0,00069 0,006 

15/Abr/01 2116 2146 0,077 0,00064 0,005 

15/Dez/01 2360 2391 0,16 0,00129 0,011 

15/Jan/02 2391 2422 0,1285 0,00104 0,009 

              ppt total — precipitação total ocorrida no mês de recargas efetivas,. 

              25% ppt — 25% da precipitação total ocorrida no mês 

              Rec extra — recarga extra calculada 

 
Figura 3. Assumiu-se que esta recarga atinge o aquí-
fero ao longo da interface entre o embasamento 
aflorante e o vale, testou-se valores para tal recarga, 
adotando-se um fator de contribuição de área das 
bacias laterais para o aquífero, com base nos níveis 
potenciométricos medidos. 

Considerando que o aluvião em estudo tem 
dimensão longitudinal uma ordem de grandeza 
superior à dimensão transversal, a condutividade 
hidráulica foi inserida  em  faixas  transversais,  apre-
sentadas na Figura 4, de acordo com a média geo-
métrica dos valores estimados nos testes dos piezô-
metros localizados em cada seção. 
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Figura 3 - Vista do vale da Fazenda com faixas de recarga adicional (condição de contorno de fluxo especificado) 

e dos principais piezômetros 

 
 

 

Figura 4 - Faixas de condutividade hidráulica média ao longo da Fazenda Nossa Senhora do Rosário 

(Região em branco com condutividade hidráulica igual a 1 m.d-1) 

 
 

Para o contorno de oeste e leste, estabele-
ceu-se condição de contorno com carga variável 

tendo como referência os piezômetros mais próxi-
mos destas bordas. 
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Inserção do riacho 

 

Para simular a influência do riacho que a-
travessa longitudinalmente o vale na potenciometria 
do aquífero, considerou-se um contorno tipo Rio 
utilizando a subrotina RIVER do MODFLOW, a 
partir da leituras de piezômetros instalados em tre-
chos do  riacho, além de piezômetros próximos a 
sua margem, adotando-se variação piezométrica 
destes, e produzindo cargas potenciométricas de 
montante a jusante. Foram utilizados valores de 
condutividade hidráulica avaliados a partir de seções 
transversais de piezômetros instalados ao longo do 
leito do riacho. 
 
Avaliação do modelo 

 

De modo a comparar os resultados obtidos a 
partir da aplicação do modelo com os experimen-
tais, foram utilizados dois critérios estatísticos para a 
análise dos resultados simulados: erro quadrado 
médio (EQM) Eq. 4 conforme recomendado por 
Arbat et al. (2008) e o índice D de ajuste do modelo 
Eq. 5, definido por Willmot (ALVES et al. 2012). 
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Em que: Pi corresponde aos valores calcula-

dos pelo modelo; Oi aos valores  observados expe-
rimentalmente, e Ō a média dos valores experimen-
tais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O comportamento do lençol freático é se-
melhante ao longo do eixo longitudinal do vale 
aluvial, respondendo hidrologicamente a eventos de 
precipitação, tanto por recarga distribuída direta, 
quanto pela contribuição a nível de bacia hidrográ-
fica, através de recarga lateral. 

As Figuras 5 e 6 apresentam a flutuação do 
lençol freático nos piezômetros no contorno de 
montante e área central do aluvião, com valores 
observados em campo e calculados por modelagem 
numérica. Os gráficos da esquerda apresentam mo-
delagem numérica na ausência da condição de in-
terface entre o aquífero e o riacho, e os gráficos da 

direita, na presença. De uma forma geral, a tendên-
cia do movimento da água subterrânea segue a pen-
dente topográfica, que vai dos piezômetros 8, 9, 10 e 
11, localizados a montante da fazenda, aos piezôme-
tros 6.1, 6.2 e 6.3, no contorno de jusante. 

A simulação realizada na presença e na au-
sência do contorno do riacho apresentou compor-
tamento semelhante para os piezômetros 8, 10 e 11, 
representados pelas Figuras 5A e 5B. Tal situação se 
deve ao fato destes piezômetros estarem próximos 
ao contorno Oeste, sendo fortemente influenciados 
pela condição de contorno adotada. 

O comportamento dos piezômetros 3.17 e 
3.24, 5.1, 5.2 e 5.3 nas simulações, em termos mé-
dios, reflete a sazonalidade do aquífero, porém ten-
dem a superestimar cargas na recessão, e a subesti-
mar levemente as cargas no período de recuperação 
dos níveis (Figuras 5C e 6E), na ausência do contor-
no “rio”. 

Para os piezômetros localizados no contor-
no de jusante da Fazenda, como é o caso dos Pz 6.1 
e 6.2, verifica-se maior dinâmica do piezômetro P1,  
por se situar próximo a poço público que atende um 
grande número de agricultores, e extensa área de 
irrigação (área comunitária da Fazenda). Novamen-
te, deve-se ressaltar que as flutuações produzidas 
pelas simulações são similares às observadas, embora 
haja uma subestimativa nas cargas simuladas, em 
alguns períodos, quando não se considera a presen-
ça do rio. 

Embora observado o mesmo comportamen-
to em reproduzir eventos de recarga, entre os valo-
res medidos e calculados, segundo Borsi et al. 
(2012) e Furman (2008), simulações podem ser 
refinadas por meio de modificações no código do 
MODFOW acoplando fluxo de superfície e subter-
râneo em permitir a resolução da equação de Ri-
chards em partes selecionadas no domínio do mode-
lo. Neste estudo, tais refinamentos não foram ado-
tados. 

O modelo apresentou simulações adequadas 
a realidade para fluxo de água subterrâneo e con-
cordando com Panagopoulos (2012), fornece uma 
representação suficiente das condições de campo e 
pode ser utilizado como uma ferramenta de 
planejamento de estratégias de gestão da água em 
ambientes semelhantes. 

Observa-se a influência da inserção do rio 
nas cargas simuladas, produzindo manutenção da 
recarga piezométrica, bem como drenagem do aqui-
fero. Tal influência é salientada em trabalho reali-
zado por Arantes  et al. (2006),  em estudo de  carac- 
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Figura 5 - Potenciometrias simuladas e observadas na face oeste do aluvião para os piezômetros 

sem a inserção do riacho (A e C) e na presença da contribuição hídrica do riacho (B e D) 

 

 
 

Figura 6. - Potenciometrias simuladas e observadas na face leste do aluvião para os piezômetros 

sem a inserção do riacho (E e G) e na presença da contribuição hídrica do riacho (F e H) 
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Figura 7 - Grau de associação entre valores medidos e simulados do potencial hidráulico sem inserção do riacho (A) 

e com inserção do riacho (B) 

 

 
 

Figura 8 - Grau de associação entre valores medidos e simulados do potencial hidráulico sem inserção do riacho (A) 

e com inserção do riacho (B), para os piezômetos 3.17, 3.24, 5.1, 5.2 e 5.3 localizados na região central do vale 

 
 
terização de fluxo entre rio e aquífero. Pode-se, 
também, afirmar que existe uma correlação entre os 
valores da descarga no curso de água e o nível do 
aquífero. A variação do nível do aquífero ocorre de 
forma relativamente homogênea. Dessa forma, em-
bora influenciado pelas características hidráulicas 
do meio poroso, como afirmam Gouvêa & Wen-
dland (2011), o nível do aquífero pode ser repre-
sentado pelo nível de água em poços de monitora-
mento localizados no seu eixo longitudinal. As me-
didas descritivas do grau de associação referente à 
análise do coeficiente de determinação para todos 
os piezômetros são apresentadas na Figura 7 e, para 
os piezômetros centrais, na Figura 8. Nota-se  influ-
ência da presença do riacho na regulação do nível 
freático. Em geral, há uma tendência dos aquíferos 
freáticos drenarem no período seco para o curso de 
água  e serem recarregados no período chuvoso. 
Gomes & Frischkorn (2009) observaram a impor-

tância da interação rio-aquífero, em especial o Rio 
Quixeré, no Ceará, que drena as águas do aluvião na 
estação seca e, durante a estação chuvosa, o rio ali-
menta os aluviões, cuja perenização (do rio) teria 
levado o sistema rio-aquífero a entrar em equilí-
brio.] 

As precisões das estimativas numéricas fo-
ram verificadas considerando o erro quadrado mé-
dio (EQM), apresentando os valores de 0,74 na pre-
sença do rio e 0,89 na ausência do rio, considerando 
todos os piezômetros distribuídos ao longo do vale 
aluvial (Figura 7). Na região central do vale, os valo-
res foram de 0,55  na presença do rio e 0,87 na au-
sência (Figura 8). Tais índices indicam a influência 
do curso d´água na dinâmica piezométrica na região 
central do vale. Para critério de concordância, as 
simulações apresentaram altas concordâncias, em 
todos os casos (d=0,99). 
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Figura 9 - Potenciais hidráulicos simulados próximo ao contorno de jusante do aluvião, 

com coeficiente de lixiviação (Cx) de 1,2; 1,5 e 2,0 

 

 
 

Figura 10 - Grau de associação entre valores agronômicos e coeficiente de lixiviação de 1,2; 1,5 e 2,0 

 
 

Essas simulações foram realizadas conside-
rando a condição de bombeamento corrente, para 
atendimento à necessidade hídrica das culturas, não 
se tendo observado rebaixamentos significativos que 
pudessem comprometer a piezometria do aluvião.  

Cenários de simulação adotando diferentes 
coeficientes de lixiviação foram testados. A Figuras 9 
apresenta cenários de simulação com coeficientes de 
lixiviação de 1,2; 1,5 e 2,0, próximo ao contorno de 
jusante. Observa-se que ocorreu maior rebaixamen-
to potenciométrico a partir do dia 1500 durante os 
períodos de recesso, à medida que se aumenta a 
lâmina de lixiviação, para alguns piezômetros. 

As cargas piezométricas produzidas pelo 
modelo à jusante da área de estudo, indicam maior 
dinâmica piezométrica,como esperado. Observa-se 
que os maiores picos de rebaixamento ocorreram 
para o piezômetro P1, localizado próximo ao poço 
local de maior dinâmica de uso pelos agricultores 
locais. Nota-se também que as frações de lixiviação 
influenciam sensivelmente no rebaixamento freático 
durante o período de recesso hídrico. Em relação ao 
grau de associação referente ao piezômetro P1, ob-
serva-se que os rebaixamentos mais expressivos o-
correm para os coeficientes de 1,5 e 2,0.  

 Visualiza-se, na Figura 10 o grau de associ-
ação linear entre valores agronômicos e coeficiente 
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de lixiviação de 1,2; 1,5 e 2,0. Observa-se que valores 
de coeficientes de lixiviação acima de 1,2 produzem 
maior rebaixamento do nível freático. 
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

A modelagem apresentou desempenho a-
dequado nas fases de calibração e validação, permi-
tindo a estimativa de taxas de recarga laterais e difu-
sas. 

Na condição adotada de bombeamento, não 
houve rebaixamento significativo que comprometes-
se o potencial hídrico subterrâneo. 

As simulações realizadas com diferentes coe-
ficientes de lixiviação, e em região crítica do vale em 
termos de rebaixamento, possibilitaram verificar o 
elevado potencial do aquífero para suportar incre-
mentos nas taxas de bombeamento, em particular 
para coeficiente de lixiviação de 1,2. 
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Modeling Flow And Assessment Of Water Potential 
Of Alluvial Aquifer In The Semiarid Of Pernambuco 
 
ABSTRACT 
 

This work was developed in an alluvial valley 

used for small irrigation, with the aim of evaluating its 

hydraulic potential under its current exploitation condition 

and the relevance of river-aquifer interaction even in the 

dry season. Using MODFLOW software the flow and water 

potential distribution in the valley were evaluated, consid-

ering land use. To calibrate and validate the model, it was 

assumed that the aquifer extractions followed agronomic 

criteria, based on crop water uptake. Scenarios with differ-

ent leaching fractions (20%, 50% and 100%) were eval-

uated to investigate the effect of additional extractions on 

the aquifer potentiometric level, and its influence on  lower-

ing the water table, especially during the recession period. 

Besides, diffuse fluxes at the soil surface (recharge and 

evaporation) were considered, and the contributions from 

the surrounding watershed. The importance of river-aquifer 

interaction over the aquifer potentiometric levels was ob-

served, and it was found that the alluvial aquifer is sub-

jected to high recharge rates, so that pumping rates applied 

do not endanger sustainability. 

Key words: Irrigated agriculture, groundwater, river-

aquifer interaction 
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RESUMO 
 

Os problemas hidráulicos encontrados junto às comportas de enchimento e esvaziamento, especialmente a cavitação, 

estão entre as principais limitações para o aumento da altura de queda das eclusas. Com esta pesquisa, foi possível o apro-

fundamento dos conhecimentos sobre a dinâmica desse escoamento e, para tanto, foram realizadas testes, em modelo físico 

reduzido construído no Laboratório de Obras Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas - IPH/UFRGS. 

A partir das tendências dos dados, pôde-se concluir que, para a estrutura em estudo, as condições com abertura da comporta 

igual a 60% e 70% gerariam as menores pressões médias, respectivamente, na base e no teto do conduto para um mesmo 

∆ . 

Para números de Reynolds superiores a3 10 , o comportamento das pressões ao longo da base e do teto do conduto apresen-

tou tendências similares para cada grau de abertura, tendo sido possível descrevê-lo pela relação entre coeficientes adimensio-

nais de posição e de pressão média, máxima e mínima. 

 

Palavras-chave: Eclusa, comporta segmento invertida, pressões extremas, hidráulica experimental. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Brasil dispõe de um privilegiado potencial 
hídrico, com rios caudalosos e de longas extensões. 
No Brasil, devido às características do relevo, pre-
dominam os rios de planalto, encachoeirados e com 
significativos desníveis entre a nascente e a foz, a 
exemplo dos rios Paraná e São Francisco. 

Os rios de planalto apresentam obstáculos à 
navegação. No entanto, suas quedas de água possu-
em interessante potencial para a geração de energia 
elétrica. Nesse caso, a construção dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas favorece as condições de 
navegabilidade dos rios, tanto pela regularização de 
suas vazões, como pelo aumento das dimensões do 
seu leito e pela superação das barreiras naturais. 
Contudo, a barragem da usina passa a ser um obstá-
culo para as embarcações. 

No campo da engenharia, a conciliação en-
tre a navegação e a construção de hidrelétricas é 
viabilizada pela transposição de desnível pelas em-
barcações, por meio de soluções por sistemas hi-
dráulicos, como eclusas e canais artificiais, ou por 
sistemas mecânicos, como os ascensores ou mesmo o 
transporte a seco. 
 

*Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS 

De acordo com Brasil (2010), o Brasil possui 
63 mil km de rios e lagos/lagoas, sendo cerca de 40 
mil km potencialmente navegáveis. Segundo Brasil 
(2013), em 2012 a extensão de vias interiores eco-
nomicamente navegadas era de 20.956 km. Minério 
de ferro e soja eram os produtos mais transportados 
na navegação de interior brasileira (BRASIL, 2012). 

O Ministério dos Transportes publicou, em 
dezembro de 2010, o documento intitulado Diretri-
zes da Política Nacional de Transporte Hidroviário, 
que é um avanço no trabalho iniciado com o Plano 
Nacional de Logística e Transportes — PNLT de 
2007, que apresenta como meta, para um horizonte 
de 20 anos, o aumento de 13% para 29% da partici-
pação do transporte aquaviário de carga na matriz 
nacional. O referido documento estabeleceu um 
conjunto de 62 eclusas a serem implantadas até o 
ano de 2026, das quais 27 eclusas foram elencadas 
como prioridade, equivalendo a um investimento 
estimado em R$ 11,6 bilhões.Em 2013, era possível 
destacar apenas 14 eclusas em operação no Brasil, 
nas hidrovias Paraná-Tietê, São Francisco, Sul e 
Tocantins. 

As eclusas, principalmente as de alta queda, 
são acompanhadas de diversos fenômenos hidráuli-
cos nocivos que devem ser estudados, de forma a 
identificar suas características, os problemas associa-
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dos e as soluções possíveis para evitar que ocorram 
danos às obras hidráulicas. 

A Figura 1 apresenta esquematicamente o 
perfil de uma eclusa de navegação de câmara sim-
ples e os seus principais componentes. 

O acesso de montante é constituído de um 
canal de aproximação e de muros guia que auxiliam 
as embarcações no acesso à câmara. Como o fluxo 
de água nas eclusas ocorre por gravidade, o termo 
montante é aplicado aos elementos do extremo de 
nível de água mais elevado. 
 
 

 
 

Figura 1 - Componentes das eclusas de navegação. 

(Fontes: Adaptado de USACE, 2006; 

<http://www.ahimor.gov.br>. Acesso em: 08 jun. 2007; 

<http://images.usace.army.mil/photolib.html>. Acesso 

em: 05 set. 2006). 

 
A câmara se constitui de um reservatório 

onde ocorre a variação de nível. Suas barreiras ex-
tremas são móveis, permitindo o acesso das embar-
cações ao seu interior (comportas de montante e 
jusante). 

O sistema de distribuição é um conjunto de 
elementos hidráulicos que permite o fluxo de água 
para enchimento e esvaziamento da câmara. Pode-se 
citar o canal de adução, a tomada de água, os aque-
dutos, as comportas, o sistema de distribuição e o 
sistema de restituição. Para se elevar o nível de água 
na câmara, abrem-se as comportas de enchimento 
mantendo as de esvaziamento fechadas. Para o abai-
xamento do nível de água na câmara, abrem-se as 

comportas de esvaziamento mantendo as de enchi-
mento fechadas. 

O acesso de jusante, de forma similar ao a-
cesso de montante, se constitui de um canal de a-
proximação e de muros guia, porém o acesso de 
jusante se encontra no extremo com nível de água 
mais baixo. 

O tamanho do desnível a ser transposto 
(queda) é dado pela diferença entre os níveis de 
água de montante e jusante e permite a classificação 
das eclusas em (USACE, 1995): 
 

 Eclusas de baixa queda: com desnível de até 

10m; 

 Eclusas de média queda: com desnível entre 

10m e 15m; 

 Eclusas de alta queda: com desnível superi-

or a 15m. 
 

Para transpor grandes desníveis, estudos e-
conômicos têm indicado como opção de menor 
custo a construção do menor número de eclusas, 
resultando na transposição individual de desníveis 
significativos. Esse fato contribui para o aumento 
gradativo das quedas de projeto das eclusas (PETRY 
& PALMIER, 1992). De acordo com Ussami (1980), 
a cavitação junto às comportas de eclusas de alta 
queda se constitui em uma das principais limitações 
para o aumento da altura de queda das eclusas. 

A comporta segmento aplicada em sua posi-
ção invertida é a comporta mais usualmente aplica-
da nos aquedutos das eclusas. Desde 1940, segundo 
USACE (2011), apenas em três casos nos Estados 
Unidos não a utilizaram. Atualmente não se conce-
be outra solução que possa ter melhor desempenho 
técnico-econômico para as eclusas de alta queda do 
que a comporta segmento invertida (SANTOS, 
1998). 

A situação operacional do início do enchi-
mento é a que apresenta as maiores complicações 
hidráulicas, quando a lâmina de água dentro da 
câmara é a menos favorável e se verificam as maiores 
perturbações do plano de água, as maiores acelera-
ções, as maiores instabilidades no escoamento nos 
aquedutos e os maiores riscos de ocorrência de cavi-
tação (USSAMI, 1980). 

No início do processo de enchimento, ou de 
esvaziamento, são típicas as altas velocidades, a que-
da brusca da pressão média e as amplas flutuações 
de pressão a jusante das comportas, o que incorre 
em um elevado potencial de cavitação, principal-
mente nas eclusas de médias e altas quedas (USSA-
MI, 1980, e SANTOS, 1998). 
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Figura 2 - Desenho esquemático da estrutura experimental. 

 
 

Observações em modelos e em protótipos 
revelaram que para a abertura de 60% da comporta 
ocorrem as condições mais críticas de cavitação 
(SANTOS, 1998). 

Neste artigo, apresenta-se a caracterização 
das pressões máximas e mínimas verificadas a jusan-
te de uma comporta do tipo segmento invertida, 
para as condições com 60% e 70% de abertura da 
comporta, bem como indicam-se os graus de abertu-
ra da comporta críticos para a ocorrência das pres-
sões médias mínimas. Para tanto, foi conduzida uma 
investigação experimental em uma bancada de en-
saios instalada no Laboratório de Obras Hidráulicas 
do Instituto de Pesquisas Hidráulicas - IPH/UFRGS. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

A investigação experimental deste trabalho 
foi desenvolvida em uma estrutura constituída de 
sistema hidráulico de alimentação e restituição de 
água e uma seção de ensaios. 

O sistema de alimentação possuía um reser-
vatório de 600 m³, duas bombas hidráulicas, tubula-
ções e acessórios em ferro fundido, com diâmetros 
de 250 mm e 300 mm. A montante da comporta a 
vazão foi registrada por meio de um macromedido-
reletromagnético, instalado a 3 m e 1,5 m de distân-
cia das interferências mais próximas a montante e a 
jusante, respectivamente. O macromedidor de vazão 
era da marca Rosemount e possuía diâmetro de 

250 mm, faixa de medição de 15,56  a 

465,28  e vazão mínima medida de0,62	 . A 
precisão na leitura era de ±0,5% do índice de 

0,3	m  a10	m , abaixo de0,3	m  o sistema 

tinha precisão de 0,0015	m . A capacidade de 
repetição era de ±0,1% da leitura e o tempo de res-

posta era de 0,2 s. 

A seção de ensaios era composta de um 
conduto principal, de seção retangular, de 25 cm 
por 25 cm, e comprimento total de 8,9 m, construí-
do em fibra de vidro e acrílico, no qual foi instalada 
a comporta segmento invertida e onde foram acom-
panhados os fenômenos de interesse deste trabalho. 
A comporta foi construída em acrílico, com raio de 
38 cm, e as vedações foram feitas com borracha. Um 
reservatório, com um vertedouro em seu interior 
para a manutenção do nível de água constante a 
jusante do sistema, recebia a água proveniente do 
conduto principal e a descarregava em um canal de 
restituição, que fechava o circuito hidráulico com o 
reservatório de alimentação, conforme pode ser 
visualizado na Figura 2. 

As pressões instantâneas foram medidas por 
meio de transdutores de pressão instalados junto ao 
fundo da tubulação imediatamente a montante da 
comporta e junto ao fundo e ao teto da tubulação a 
jusante da comporta. Os transdutores foram instala-
dos contíguos ao fundo do canal para minimizar a 
atenuação das pressões instantâneas, conforme pode 
ser visualizado na Figura 3. 
 

 
 

Figura 3 - Vista da estrutura experimental com os 

equipamentos de medição de pressão. 
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Figura 4 - Distribuição dos instrumentos de medição de pressão no perfil da estrutura experimental (Dimensões em 

centímetros. Tr = transdutor de pressão. P = piezômetro. M= montante.J= jusante. T= teto. B= base do conduto. 

O número do furo corresponde ao número sequencial a partir da comporta). 

 
Os transdutores foram conectados a um con-

versor analógico digital de 12 bits, com duas placas, 
de 16 canais cada, ligadas a um microcomputador 
para a armazenagem dos dados. Os registros foram 
feitos com frequência de 512 HZ e o tempo de aqui-
sição de dados foi de 2 min.Os dados registrados 
foram convertidos para valores de pressão, em metros 
de coluna de água (mca), de acordo com as equações 
de calibração de cada transdutor. As características 
dos transdutores de pressão utilizados estão apresen-
tadas naTabela 1. 
 

Tabela 1 - Características dos transdutores de pressão 

utilizados. 

 

Número de 

equipamentos 

Marca dos 

equipamentos 

Faixa de 

operação 

(mca) 

Precisão 

(%FE) 

15 Sitron -1,5 1,5 0,30

14 Sitron -1,5 3,0 0,30

1 Hytronic -2,1 4,9 0,25

 
Durante os experimentos foram registradas 

pressões médias e instantâneas ao longo da base e 
do teto do conduto da seção de ensaios, conforme a 
distribuição de equipamentos apresentada na Figura 
4, na qual Tr significa transdutor de pressão,P signi-

fica piezômetro, o número do furo corresponde ao 
número sequencial a partir da comporta,Mé mon-
tante, J é jusante, T é teto e B é base do conduto. 
Dessa forma, 33JT é a nomenclatura do 33º furo, ou 
tomada de pressão, a jusante da comporta no teto 
do conduto. Próximo à comporta, os transdutores 
de pressão foram posicionados com espaçamento de 
5 cm e, conforme o aumento da distância a partir da 
comporta, o espaçamento entre os transdutores 
passou para 10 cm, 20 cm e 40 cm. 

Os ensaios foram realizados em regime 
permanente, para diferentes vazões e graus de aber-

tura da comporta, conforme apresentado na Tabela 
2. Não foi permitida a entrada de ar na tubulação 
durante os ensaios e a saída do conduto de jusante 
permaneceu submersa. 
 

Tabela 2 - Tabela de ensaios com medição de pressão 

instantânea. 

 
Abertura 

da com-

porta ( ) 

Vazão 

(Q) 

% cm L/s 

10 2,5 22 28 32 

30 7,5 22 28 32 40 60 90 

50 12,5 22 28 32 40 60 90 130 180

60 15,0 22 28 32 40 60 90 130 180 220

70 17,5 22 28 32 40 60 90 130 180 220

80 20,0 22 28 32 40 60 90 130 180 220

100 25,0 22 28 32 40 60 90 130 180 220

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O comportamento das pressões médias, re-
gistradas nas testes nos pontos centrais da base e do 
teto ao longo do conduto a jusante da comporta 
segmento invertida, variou em função da vazão de 
ensaio e da abertura da comporta. 

Para os casos de comporta parcialmente a-
berta, a pressão na base do conduto a jusante da 
comporta diminuiu até encontrar a seção da vena-

contracta, trecho onde a energia potencial foi con-
vertida em energia cinética. A venacontracta repre-

sentou o ponto de menor pressão e maior velocida-
de. A partir desse ponto, a energia cinética voltou a 
ser convertida em energia potencial e a pressão 
aumentou gradativamente até encontrar o equilí-
brio com a energia potencial necessária para vencer 
as perdas de carga até o reservatório de jusante. Já 
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no teto do conduto, as menores pressões medidas 
foram as mais próximas à comporta, na região de 
recirculação do escoamento. 

Para uma mesma vazão, os menores valores 
de pressão média (pressão média mínima) na base e 
no teto foram registrados para os menores graus de 
abertura da comporta testados. Nas eclusas de nave-
gação, a queda determina as vazões máximas para 
cada abertura da comporta. As pressões medidas, 
em altura de coluna de água, foram adimensionali-
zadas pela altura da seção transversal do conduto 

( ). A diferença de pressão (∆ ), em altura de co-

luna de água, entre montante e jusante da comporta 
foi calculada a partir das medições nas tomadas 1MB 
e 37JB. 

Verificou-se que a pressão média mínima 
junto à base e ao teto do conduto, para um mesmo 
∆

1, , apresentou a tendência de reduzir linear-

mente de valor com o aumento da diferençade pres-
são, conforme as Figuras 5 e 6 e a Equação 1. A ex-
ceção a esse comportamento foi a condição com 
80% de abertura da comportana base do conduto, 
na qual se observou aumento da pressão média mí-
nima com o aumento da diferença de pressão. 
 

í ∆
	  (1) 

 

Os coeficientes e  da Equação 1e o coefi-

ciente de correlação ( ) com os dados experimen-

tais encontram-se na Tabela 3. Essa equação permite 
a estimativa da pressão média mínima, em metros de 
coluna de água (mca), em função do diferencial de 
pressão. 

 

 
 

Figura 5 - Comportamento da pressão média mínima 

(Pmín) na base do conduto em função da diferença de 

pressão entre montante e jusante da comporta (∆ ), 

adimensionalizadas pela altura da seção transversal do 

conduto ( ), para cada grau de abertura da comporta 

(em %). 

 

Pôde-se concluir que, para a estrutura em 
estudo, as condições com abertura da comporta 
igual a 60% e 70% gerariam as menores pressões 
médias, respectivamente, na base e no teto do con-

duto para um mesmo∆ . 
 

 
 

Figura 6 - Comportamento da pressão média mínima 

(Pmín) no teto do conduto em função da diferença de 

pressão entre montante e jusante da comporta (∆ ), 

adimensionalizadas pela altura da seção transversal do 

conduto ( ), para cada grau de abertura da comporta 

(em %). 

 
 

Tabela 3 — Coeficientes de ajuste para a Equação 1. 

 
/ Base do conduto Teto do conduto 

 b c  b c 

10% -0,126 1,479 0,999 -1,141 0,479 1,00 

30% -0,350 1,552 0,999 -0,408 0,592 0,999 

50% -0,638 1,598 0,998 -0,795 0,687 0,999 

60% -0,721 1,623 0,996 -1,014 0,720 0,999 

70% -0,463 1,609 0,929 -1,135 0,765 0,992 

80% - - - -0,879 0,741 0,960 

 
 
Coeficientes de pressão 

 
A fim de encontrar uma relação que descre-

va o comportamento das pressões ao longo da base e 
do teto do conduto e auxilie em sua previsão, foi 
aplicada a técnica de análise dimensional, dando-se 
preferência à utilização de parâmetros facilmente 
determináveis. 

Da análise dos dados, verificou-se que o 
comportamento das pressões junto à base e ao teto 
do conduto depende da combinação entre o grau 
de abertura e o diferencial de pressão entre as faces 
da comporta, e consequentemente da vazão, da 
velocidade de entrada do jato e do número de Rey-
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nolds. Associada a esses parâmetros, a altura do 
conduto é o comprimento característico da geome-
tria da estrutura em estudo que exerce influência 
determinante no comportamento das pressões, uma 
vez que é responsável pelo confinamento do jatopa-
rietal formado a partir da comporta e, consequen-
temente, pelotamanho da zona de recirculação do 
escoamento. 

Para os casos com a comporta parcialmente 
aberta, de acordo com os parâmetros que influenci-
am a distribuição de pressões, foi possível o agru-
pamento de condições com tendências similares 

utilizando-se o número de Reynolds ( ). O  foi 

calculado para a seção imediatamente a jusante da 
comporta, utilizando a velocidade média do jato 
parietal como a velocidade característica do escoa-
mento, que é a velocidade média do fluxo principal 
na seção,a altura do conduto como o comprimento 
característico da geometria em estudo, e a viscosida-

de cinemática da água.Nos testes realizados, o va-

riou entre 1,1 10 e 1,4 10  e as tendências se apre-

sentaram similares para superiores a 3 10 . 

Para os escoamentos com para superior a 

3 10 , o comportamento das pressões médias e 
extremas ao longo da base e do teto do conduto foi 
descrito por um coeficiente adimensional da posi-

ção ( ) e por um coeficiente adimensional de 

pressão ( ). 

O coeficiente de posição ( ) foi obtido 

pela relação entre a posição ( ) dos pontos de me-
dição, a partir do terminal da comporta, e a altura 
resultante do diferencial entre a altura do conduto 

( ) e a da abertura da comporta ( ), dada pela 

Equação 2. O diferencial entre a altura do conduto 

( ) e a da abertura da comporta ( ) representa a 
altura que a comporta ocupa no conduto, altura essa 
que tem uma influência direta no comprimento da 
área de recirculação formada a jusante da comporta 
e, consequentemente, no comportamento das pres-
sões junto à base e ao teto do conduto. 
 

 
(2) 

 
Os coeficientes de pressão, expressões da re-

lação entre a energia potencial e a energia cinética 
do escoamento, são amplamente utilizados em aná-
lises hidráulicas, como, por exemplo, nos trabalhos 
de Schlichting (1957) e Lopardo (2005). Nas equa-
ções dos coeficientes de pressão deste trabalho, foi 
aplicado o diferencial entre a energia cinética média 
na seção sob a comporta e a energia cinética média 
do escoamento a jusante da comporta, pois essa 

variação de energia influencia diretamente as pres-
sões que ocorrem no escoamento na região de inte-
resse. Poderia ser interessante a utilização da ener-
gia cinética média na seção da venacontracta. Contu-

do, isso dificultaria a utilização da relação proposta, 
pois a contração do escoamento a jusante da com-
porta seria uma estimativa. As velocidades médias na 
seção da comporta e do conduto são de cálculo fácil 
para cada vazão e abertura da comporta e, por isso, 
foram adotadas. 

Para representar a relação entre os coefici-
entes de pressão e o coeficiente da posição adimen-

sional ( ), foram testadas diversas curvas, como 

as exponenciais, de potência, logarítmicas, dos mo-
delos de Harris e Gaussiano. Para a seleção das e-
quações que melhor representavam a relação entre 
os dados adimensionalizados, foram feitas a análise 
visual das curvas e a análise do desvio padrão e do 
coeficiente de correlação entre os dados e as curvas 
ajustadas. 

Na sequência, são apresentadas as relações 
que permitem a estimativa dos coeficientes de pres-
são média e de pressões mínimas e máximas para 
escoamentos com 60% e 70% de abertura da com-
porta. 
 

Pressões médias 

 

O coeficiente de pressão média ( )foi ob-
tido da relação entre a pressão média subtraída da 
pressão média que ocorreria no mesmo ponto de 
medição para 100% de abertura da comporta, per-
mitindo o tratamento isolado da influência do grau 
de abertura da comporta no comportamento das 
pressões médias, e a diferença entre a energia ciné-
tica média na seção sob a comporta e a energia ciné-
tica média do escoamento a jusante da comporta. A 

expressão do coeficiente é dada pela Equação 3. 

 

%
 

(3) 

 

Para a base do conduto a relação entre e 

foi melhorrepresentada, para cada grau de 
abertura da comporta, pela Equação 4. 
 

1
 

(4) 

 

Os coeficientes da Equação 4são apresen-

tados na Tabela 4, bem como o desvio padrão e o 
coeficiente de correlação entre as curvas ajustadas e 
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os dados experimentais, que são mostradosnas Figu-
ras 7 e 8. 
 

Tabela 4 — Coeficientes para a Equação 4, que estabele-

ce a relação entre e para a base do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 -0,75448 -0,75199 

 -0,07542 0,00007 

 -0,29686 -0,26400 

 0,07663 0,04931 

Desvio Padrão 0,157 0,066 

 0,95 0,99 

 
 

 
 

Figura 7 - ao longo da base do conduto para  

/ = 60%. 

 

 
 

Figura 8 - ao longo da base do conduto para  

/ = 70%. 

 
 

Para o teto do conduto a relação entre o co-

eficiente de pressão média ( ) e o coeficiente da 

posição adimensional ( ) foi melhor represen-

tada pela Equação 5. 
 

	
1

 
(5) 

Os coeficientes da Equação 5são apresen-

tados na Tabela 5, bem como o desvio padrão e o 
coeficiente de correlação entre as curvas ajustadas e 
os dados experimentais, que são mostrados nas Fi-
guras 9 e 10. 
 

Tabela 5 — Coeficientes para a Equação 5, que estabele-

ce a relação entre e para o teto do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 -0,65331 -0,60448 

 -0,00482 -0,00337 

 2,78370 3,03151 

Desvio Padrão 0,144 0,176 

 0,97 0,96 

 
 

 
 

Figura 9 - ao longo do teto do conduto para  

/ = 60%. 

 

 
 

Figura 10 - ao longo do teto do conduto para  

/ = 70%. 

 

 

Pressões extremas 

 
Para a representação das pressões mínimas, 

foram escolhidos os coeficientes de pressão deno-

minados , %e %, calculados para as pressões 

com probabilidade de serem igualadas ou superadas 
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em 99,9% e 99% das ocorrências, respectivamente. 
E, para a representação das pressões máximas, fo-
ram escolhidos os coeficientes de pressão denomi-

nados , % e %, calculados para as pressões 

com probabilidade de serem igualadas ou superadas 
em 0,1% e 1% das ocorrências, respectivamente. 

Conforme demonstrado por Mees (2008), 
os coeficientes de pressão para os valores extremos 
de pressão calculados a partir de medições em mo-
delos reduzidos apresentam grande dispersão de 
valores, caracterizando a dificuldade de medição de 
valores extremos absolutos em modelos reduzi-

dos.Por isso, os coeficientes , %, %, , % e 

% são amplamente utilizados nas análises das 
pressões extremas, mas cabe a ressalva de Mees 
(2008) de que esses valores são distantes dos extre-
mos absolutos e não oferecem valores conservadores 
de pressão. 

 , %e % foram obtidos a partir das E-

quações 6 e 7. 
 

, %
, %

 
(6) 

  

%
%

 
(7) 

 

 , %e % foram obtidos a partir das 

Equações 8 e 9. 
 

, %
, %

 
(8) 

  

%
%

 
(9) 

 
 
Coeficientes de pressão extrema junto à base do conduto 

 
Para a base do conduto, as relações 

entre , %e %e  foram representadas pelas 

Equações 10 e 11. 
 

, % 1
 (10) 

  

% 1
 (11) 

 

Os coeficientes e estão apresentados, 

respectivamente, nas Tabelas 6 e 7, bem como o 

desvio padrão e o coeficiente de correlação( ) 
entre as curvas ajustadas e os dados experimentais, 
que estão apresentados nas Figuras de11a 14. 
 
 

Tabela 6 — Coeficientes para a Equação 10, que estabelece 

a relação entre e , %para a base do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 -0,1654 -0,2357 

 -0,0597 -0,1295 

 -0,1014 0,1589 

 0,0179 0,0119 

Desvio Padrão 0,048 0,084 

 0,91 0,52 

 
 

Tabela 7 — Coeficientes para a Equação 11, que estabelece 

a relação entre e %para a base do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 -0,120 -0,174 

 -0,045 -0,080 

 -0,125 0,0944 

 0,0226 0,0146 

Desvio Padrão 0,033 0,049 

 0,91 0,64 

 
 

 
 

Figura 11 - , %ao longo da base do conduto para  

/ = 60%. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 165-178 

 173 

 
 

Figura 12 - %ao longo da base do conduto para  

/ = 60%. 

 
 

 
 

Figura 13 - , %ao longo da base do conduto para  

/ = 70%. 

 
 

 
 

Figura 14 - %ao longo da base do conduto para  

/ = 70%. 

 
 

Para a base do conduto, as relações 

entre , %e %e  foram representadas 

pelas Equações 12 e 13. 
 

, %  (12) 

  

%  (13) 

 
 

Os coeficientes e estão apresentados, 

respectivamente, nas Tabelas 8 e 9, bem como o 

desvio padrão e o coeficiente de correlação( ) 
entre as curvas ajustadas e os dados experimentais, 
que estão apresentados nas Figuras de 15a 18. 
 
 

Tabela 8 — Coeficientes para a Equação 12, que estabelece 

a relação entre e , %para a base do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 0,3780 0,3846 

 0,8410 0,9397 

 0,8084 0,3013 

Desvio Padrão 0,050 0,085 

 0,94 0,62 

 
 

Tabela 9 — Coeficientes para a Equação 13, que estabelece 

a relação entre e %para a base do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 0,2674 0,2767 

 0,8501 0,9403 

 0,7431 0,2948 

Desvio Padrão 0,036 0,055 

 0,93 0,65 

 
 

 
 

Figura 15 - , %ao longo da base do conduto para  

/ = 60%. 
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Figura 16 - %ao longo da base do conduto para  

/ = 60%. 

 

 
 

Figura 17 - , %ao longo da base do conduto para  

/ = 70%. 

 

 
 

Figura 18 - %ao longo da base do conduto para  

/ = 70%. 

 
 
Coeficientes de pressão extrema junto ao teto do conduto 

 
Para o teto do conduto, as relações entre 

, %e %e  foram representadas pelas E-

quações 14 e 15. 
 

, % 1
 (14) 

  

% 1
 (15) 

 

As equações ajustadas para a condição com 
70% de abertura da comporta desconsideraram os 
dados da vazão de 60 L/s. Esta condição tinha um 
número de Reynolds igual a 3,4x105 e seus dados 
apresentaram um comportamento distinto do das 
demais condições. 

Os coeficientes e estão apresentados, 

respectivamente, nas Tabelas 10 e 11, bem como o 

desvio padrão e o coeficiente de correlação( ) 
entre as curvas ajustadas e os dados experimentais, 
que estão apresentados nas Figuras de 19 a 22. 
 

Tabela 10 — Coeficientes para a Equação 14, que estabele-

ce a relação entre e , %para o teto do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 -0,3793 -0,4537 

 -0,0354 -0,0663 

 -0,1083 -0,0719 

 0,0149 0,0142 

Desvio Padrão 0,049 0,036 

 0,91 0,97 

 

Tabela 11 — Coeficientes para a Equação 15, que estabele-

ce a relação entre e %para o teto do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 -0,2102 -0,2650 

 -0,0190 -0,0452 

 -0,1567 -0,1036 

 0,0170 0,0161 

Desvio Padrão 0,023 0,026 

 0,97 0,97 

 

 
 

Figura 19 - , %ao longo do teto do conduto para  

/ = 60%. 
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Figura 20 - %ao longo do teto do conduto para  

/ = 60%. 

 

 
 

Figura 21 - , %ao longo do teto do conduto para  

/ = 70%. 

 

 
 

Figura 22 - %ao longo do teto do conduto para  

/ = 70%. 

 
Para o teto do conduto, as relações entre 

, %e %e o  foram representadas pelas 

Equações 16 e 17. 
 

, % 1
, (16) 

  

% 1
. (17) 

 
Novamente, no ajuste das equações para a 

condição com 70% de abertura da comporta, foram 
desconsiderados os dados da vazão de 60 L/s. 

Os coeficientes e estão apresentados, 
respectivamente, nas Tabelas12 e 13, bem como o 

desvio padrão e o coeficiente de correlação( ) 

entre as curvas ajustadas e os dados experimentais, 
que estão apresentados nas Figuras de 23a26. 
 

Tabela 12 — Coeficientes para a Equação 16, que estabele-

ce a relação entre e , %para o teto do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 0,2104 0,2837 

 0,0628 0,0901 

 -0,1641 -0,1524 

 0,0222 0,0225 

Desvio Padrão 0,051 0,052 

 0,95 0,97 

 

Tabela 13 — Coeficientes para a Equação 17, que estabele-

ce a relação entre e %para o teto do conduto. 

 

Coeficiente 
/  

60% 70% 

 0,1540 0,2061 

 0,0353 0,0621 

 -0,1816 -0,1441 

 0,0226 0,0225 

Desvio Padrão 0,027 0,029 

 0,97 0,98 

 

 
 

Figura 23 - , %ao longo do teto do conduto para  

/ = 60%. 

 

 
Figura 24 - %ao longo do teto do conduto para  

/ = 60%. 
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Figura 25 - , %ao longo do teto do conduto para  

/ = 70%. 

 

 
 

Figura 26 - %ao longo do teto do conduto para  

/ = 70%. 

 
 

Na base do conduto, os coeficientes de pres-
são média e de pressão mínima tenderam a apresen-
tar valores que diminuem conforme aumenta a dis-
tância da comporta até determinado ponto, ponto 
de inflexão da curva, a partir do qual os valores dos 
coeficientes passaram a aumentar. Diferentemente 
do que ocorreu para os valores dos coeficientes de 
pressão máxima, que tenderam a aumentar com o 
aumento da distância da comporta até um limite a 

partir do qual começaram a diminuir.Para , o 

ponto de inflexão da curva ajustada ficou na posição 

 entre 2 e 3, e para os coeficientes de pressão 

extrema, ficou na posição  entre 4 e 6. 

Para o teto do conduto, os coeficientes de 
pressão máxima tenderam a aumentar com o aumen-
to da distância da comporta até um limite a partir do 
qual começaram a diminuir, com o ponto de infle-

xão da curva ajustada entre a posição  entre 5 e 

6. Os valores de , %e %foram maiores con-

forme aumentou a abertura da comporta e os valores 
mínimos do coeficiente de pressão média diminuí-
ram conforme aumentou o grau de abertura da 
comporta. 

Os coeficientes de pressão mínima no teto 
do conduto tenderam a apresentar valores que di-

minuem conforme aumenta a distância da comporta 
até determinado ponto a partir do qual os valores 
dos coeficientes passam a aumentar, com o ponto de 

inflexão da curva ajustada entre a posição  en-

tre 5 e 6.. Conforme aumentou o grau de abertura 

da comporta, diminuíram os valores de , %e 

%para o teto do conduto. 

Os coeficientes de pressões extremas auxili-
am na avaliação da flutuação das pressões. As flutua-
ções de pressão estão relacionadas com a dinâmica 
do escoamento no interior do conduto e foram 
influenciadas pela abertura da comporta e pela va-
zão. As maiores flutuações de pressão na base foram 
se afastando da comporta conforme aumentou a 
abertura da comporta. O inverso ocorreu no teto do 
conduto, no qual a posição do pico das flutuações 
de pressão ocorreu na região onde a expansão do 
jato, que sai sob a comporta, atingiu o teto. Tanto 
no teto quanto na base do conduto, as maiores flu-
tuações de pressão foram registradas para 70% de 
abertura da comporta. 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

Os problemas hidráulicos encontrados junto 
às comportas de enchimento e esvaziamento, espe-
cialmente a cavitação, estão entre as principais limi-
tações para o aumento da altura de queda das eclu-
sas. 

A literatura indica a abertura de 60% como 
a mais crítica à ocorrência de cavitação. Os dados 
experimentais indicam que, para a estrutura em 
estudo, as condições com abertura da comporta 
igual a 60% e 70% gerariam as menores pressões 
médias, respectivamente, na base e no teto do con-

duto para um mesmo∆ .Associando essa verificação 
às observações de que as menores pressões ocorrem 
no teto do conduto e que as maiores flutuações de 
pressão ocorreram para 70% de abertura da com-
porta, pode-se concluir que essa abertura é de espe-
cial interesse aos projetistas quanto à ocorrência das 
pressões mínimas e de cavitação. 

Para números de Reynolds superiores a 
3x105, o comportamento das pressões ao longo da 
base e do teto do conduto apresentou tendências 
similares para cada grau de abertura, tendo sido 
possível descrevê-lo pela relação entre coeficientes 
adimensionais de posição e de pressão média, má-

xima ( , %e %) e mínima( , %e %). 

As curvas ajustadas permitem, para uma es-
trutura com a mesma geometria estudada e 60% e 
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70% de abertura da comporta, prever,ao longo da 
base e do teto do conduto a jusante da comporta 
segmento invertida, as pressões médias e as pressões 
com probabilidade de serem igualadas ou superadas 
em 0,1%, 1%, 99,9% e 99%, das ocorrências, a partir 
dos seguintes dados de entrada: posição do ponto 
de interesse, pressão média no ponto de interesse 
para a condição com a comporta completamente 
aberta, velocidade média do escoamento sob a com-
porta e no conduto a jusante desta e altura da seção 
transversal do conduto. 

O ajuste entre os dados experimentais e as 
curvas escolhidas foi considerado bom, com o coefi-

ciente de correlação ( ) se mantendo acima de 0,9 

para todos os casos, exceto para os coeficientes de 
pressão extrema na base do conduto para a condi-
ção de 70% de abertura da comporta, situação em 

que  variou entre 0,52 e 0,65. 
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Notação 
 

 = abertura da comporta ou bocal [L] 

 = aceleração devida à gravidade [LT-2] 

 = coeficiente de pressão 

 = coeficiente de pressão média 

, % = coeficiente de pressão com probabilida-

de de ser igualada ou superada em 99,9% das ocor-
rências 
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% = coeficiente de pressão com probabilida-

de de ser igualada ou superada em 99% das ocor-
rências 

, % = coeficiente de pressão com probabilida-

de de ser igualada ou superada em 0,1% das ocor-
rências 

% = coeficiente de pressão com probabilida-

de de ser igualada ou superada em 1% das ocorrên-
cias 

 = altura da seção transversal do conduto 
[L] 

 = carga hidráulica [L] 

∆  = diferença de carga hidráulica [L] 

 = coeficiente de posição 

 =  posição dos pontos de medição [L] 

P = pressão média no ponto de medição 
[ML-1T-2] 

P % = pressão média no ponto de medição 

100% de abertura da comporta [ML-1T-2] 

, % = pressão no ponto de medição igualada 

ou superada em 99,9% das ocorrências para deter-
minado grau de abertura da comporta [ML-1T-2] 

% = pressão no ponto de medição igualada 
ou superada em 99% das ocorrências para determi-
nado grau de abertura da comporta [ML-1T-2] 

, % = pressão no ponto de medição igualada 

ou superada em 0,1% das ocorrências para determi-
nado grau de abertura da comporta [ML-1T-2] 

% = pressão no ponto de medição igualada 

ou superada em 1% das ocorrências para determi-
nado grau de abertura da comporta [ML-1T-2] 

 = vazão [L3T-1] 

 = número de Reynolds 

 = velocidade média na seção da comporta 

[LT-1] 

 = velocidade média no conduto [LT-1] 
 
 

Characterization Of Pressures In Filling And Empty-
ing Lock Culverts For Operations With 60% And 
70% Of Valve Opening 
 
ABSTRACT 
 

 Hydraulic problems in the filling and emptying 

systems, especially close to the valves, are among the major 

limitations to increasing the lock lift. 

This study provided a better understanding of the flow 

dynamics downstream from lock valves. This was achieved 

by conducting an experimental investigation in the  

Laboratório de Obras Hidráulicas of the Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas at the Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

The behavior of the data showed that, for an equal ∆ , the 

conditions of 60% and 70% of valve opening would 

result in the lowest mean pressures for the culvert base and 

roof, respectively. 

For Reynolds greater than3 10 , it was possible to charac-

terize the behavior of the mean and extreme pressures along 

the culvert base and roof by the relationship between dimen-

sionless coefficients of position and pressure. 

Key-words: Navigation lock, reverse radial gate, reverse 

tainter gate, extreme pressures, experimental hydraulics. 
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RESUMO 
 

A arrecadação pela cobrança de uma taxa de drenagem pode resultar em dividendos e, consequentemente, suprir os 

custos para execução de um plano de drenagem urbana, considerando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. 

Porém, não há base metodológica consolidada para mensurar a arrecadação de uma bacia, para fins de planejamento fi-

nanceiro. Portanto, o objetivo desse artigo é quantificar o potencial arrecadador classificando a autonomia financeira de 

cada bacia para executar um plano de drenagem. Para tanto, aplica-se inferência estatística multivariada - variáveis inde-

pendentes: renda per capita média, testada do imóvel e área impermeabilizada; e, variável dependente: taxa de drenagem 

obtida pelo método de Tucci. Assim permitiu-se: adequação de um modelo; generalização desse modelo à bacias em curto e 

médio prazo, e a classificação da autonomia financeira, com vista ao planejamento. A proposta aplicada no conjunto hidro-

gráfico do município de Belém/PA revelou que o potencial arrecadador de uma bacia independe da renda e testada, mas é 

diretamente proporcional a área impermeabilizada para conquistar sua autonomia financeira. 

 
Palavras-Chave: Inferência estatística multivariada; taxa de drenagem; plano de drenagem urbana. 

 

INTRODUÇÃO  
 
 
  A execução de um plano de drenagem ur-
bana é financiada, geralmente, com recursos do 
tesouro municipal. A cobrança do imposto predial e 
territorial urbano (IPTU), por exemplo, é um dos 
tributos que capitalizam o erário público. No entan-
to, as restrições orçamentárias, bem como dificulda-
des para contrair empréstimos, demandam uma 
necessidade adicional de capitalização de recursos 
para que a drenagem urbana tenha autonomia fi-
nanceira.  
  Além desse tributo, como um meio de capi-
talização municipal, Barraqué (1995), Haarhof 
(1996), Marcon e Vaz Jr. (1999), Antener (1999), 
Baptista et al. (2005) apresentaram outros mecanis-

mos para suprir os custos de execução de um plano 
de drenagem e, para tanto, destacaram a cobrança 
de uma taxa, considerando a drenagem urbana 
como um serviço. 
 

1 - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Seção de 

Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente. Portugal 
2 - Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Facul-

dade de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

  Porém, Baptista e Nascimento (2002); Sil-
veira e Goldenfum (2004); Cançado et al. (2005); 
Goldenfum et al. (2007) e Cruz e Tucci (2008) reve-

laram dificuldades em instaurar um processo de 
cobrança da drenagem, através de uma taxa, como 
um serviço, posto que o mesmo tem uma conotação 
de bem público sendo ofertado como monopólio 
natural.  

No entanto, embora haja controvérsias jurí-
dicas, nomeadamente, do que seja taxa ou tarifa 
(CANÇADO et al., 2005; PEREIRA, 2002), Baptista et 
al. (2005) argumentaram que a cobrança de uma 

taxa pelo serviço de drenagem não é configurado 
como um imposto (SILVEIRA  et al., 2009); e tem 

sustentação legal (BRASIL, 1997).  
Nascimento et al. (2006) e Cançado et al. 

(2005), para além das questões legalistas, observa-
ram obstáculos operacionais em relacionar o con-
sumo individual dos serviços de drenagem ao custo 
de provisão, os quais são proporcionais a parcela de 
solo impermeabilizada.  

Diante desse prognóstico ganharam ênfase 
os trabalhos de Tucci (2002), Baptista e Nascimento 
(2002) e Gomes et al. (2008) referenciando área 

impermeável à taxa de drenagem. Por outro lado, 
Lisboa et al. (2012), através de modelos lineares 

simples, concluíram que a testada de um imóvel 
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agrega mais valor a taxa (calculadas pelos métodos 
de Tucci, 2002 e Gomes et al., 2008) do que sua área 
construída e renda per capita. 

Os trabalhos revisados sugeriram a classifi-
cação em dois grupos. O primeiro salientou a in-
constitucionalidade da cobrança de uma taxa para o 
serviço de drenagem, pois entenderam que existe 
uma tributação destinada a esse fim (e.g. IPTU); o 

segundo discutiu como quantificar a taxa de drena-
gem. Porém, ambos os grupos não revelaram quanto 
seria a capacidade financeira de uma bacia para 
arrecadar valores advindos da cobrança, bem como 
indicar uma perspectiva de autonomia para suprir os 
custos de um plano de drenagem.  

Assim, o objetivo desse artigo é quantificar o 
potencial arrecadador, classificando a autonomia 
financeira, de uma bacia para executar um plano de 
drenagem. Para tanto, aplicou-se inferência estatísti-
ca de regressão multivariada - variáveis independen-
tes (X): renda per capita média, testada e área im-

permeabilizada; variável dependente (Y): taxa de 
drenagem.  

Assim permitiu-se, além da classificação da 
autonomia financeira de uma bacia: adequação de 
um modelo de regressão e generalização desse mo-
delo em curto e médio prazo, cuja aplicação foi 
realizada no conjunto hidrográfico do município de 
Belém/PA. 
 

METODOLOGIA 
 

A prescrição metodológica aplicada nesse 
artigo é precedida pela definição da inferência esta-
tística de regressão e método de valoração da taxa 
de drenagem, proposto por Tucci (2002).   

O critério para eleição do método de Tucci 
(2002) baseiou-se pela definição de custos (diretos e 
indiretos), a qual permitiu relacionar a autonomia 
financeira de uma bacia. 
 
 

Inferência Estatística de Regressão 

 
 

A inferência estatística pode ser definida 
por regressão linear ou não linear as quais podem 
considerar uma (simples) ou múltiplas variáveis 
independentes (multivariada) cujos objetivos são: 
 

 Predição: Obtenção de um modelo mate-

mático cuja variação da variável dependente 
(Y) seja explicada pela variável independen-
te (X); 

 Seleção de X: Deve ser precedida de estudos 

com um grande número de variáveis a fim 
de verificar quais influenciam na variação 
de Y. A análise de regressão pode auxiliar 
esse processo eliminando a variável X cuja 
contribuição não seja importante; 

 Estimação de parâmetros: Considerando um 

dado modelo, a estimativa de parâmetros 
consiste em obter valores, por algum pro-
cesso, tendo por base esse modelo e os da-
dos observados; 

 Inferência: É caracterizada pelo ajuste de 

um modelo de regressão. Tal procedimento 
tem objetivos básicos que, além de estimar 
parâmetros, realiza inferências sobre os 
mesmos, tais como, testes de hipóteses e in-
tervalos de confiança. 

 
Assim, com ênfase na regressão linear multi-

variada, a predição do modelo matemático é descri-
to pela seguinte equação: 
 
Y = β0 + β1.X1 + β2.X2 + .... βn.Xn + εj                          (1) 
 

Em que Y é variável de resposta ou depen-
dente; X1, X2 e Xn são variáveis explicativas ou inde-
pendentes (n = 1, 2,..., n); o termo εj representa o 

erro experimental (j = 1, 2...n); os parâmetros β0, β1, 
β2 e βn são denominados de coeficientes da regres-
são. 

Portanto, β0 corresponde ao intercepto do 
plano com o eixo y. Se X = (X1, X2) = (0, 0) o valor 
de β0 fornece a resposta média nesse ponto. Caso 
contrário, não é possível interpretar β0. 

Por outro lado, β1 indica uma mudança na 
resposta média a cada unidade de mudança em X1, 
quando as demais variáveis são mantidas fixas. Da 
mesma forma faz-se a interpretação de β2 indicando 
uma resposta média a cada unidade de mudança em 
X1, quando X2 é mantido constante.  

Assim, supõe-se que o valor esperado (E) 
em função de ε seja zero - E(ε) = 0; cujo valor de Y = 
E (Y|X), podendo ser relacionada a um número p-
variáveis de explicativas iguais a: 
 
Yi = β0 + β1.Xi1 + β2.Xi2 + .... βp.Xip + εi                                  (2) 

 
Em que Xi1, Xi2 e Xip são variáveis explicati-

vas; β0, β1, β2 e βp são parâmetros ou coeficientes da 
regressão; o termo εi é o erro aleatório independen-
te onde i = 1, 2,... n.  

A seleção de X pode ser realizada conside-
rando todos os modelos possíveis e de forma auto-
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mática. A literatura expõe alguns critérios para ava-
liar todos os modelos possíveis como: 
 

 Coeficiente de determinação (R²) e ajustado 

(R²a); 

 Quadro médio dos erros; 

 Cp de Mallows (baseado no erro quadrático 

médio dos valores ajustado); 

 Informação de Akaike e Bayesiano; 

 Prediction Error Sum of Squares.  

 
 Por outro lado, a seleção automática pode 
ser feita pelo procedimento de Forward, Backward e 
Stepwise. Esse artigo, antes da seleção de X, identifi-
cará outliers e pontos influentes, eventuais multicoli-

nearidade e heteroscedasticidade.  
A estimação dos parâmetros, é realizada 

considerando o número de observações de Y (n) e X 
(p), seja n > p, de modo que Yi é o valor de resposta 
na i-ésima observação, enquanto que Xij é o valor da 

variável Xj na i-ésima observação, sendo j = 1, 2,...p, 
representado na forma matricial abaixo. 
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Assim, a cada observação o valor de Yi deve 

satisfazer a equação (2). A fim de ajustar o modelo 
de regressão, como prescreve a inferência, aplica-se 
método dos mínimos quadrados encontrando o 
melhor ajuste para um conjunto de dados para mi-
nimizar os erros através da soma dos quadrados das 
diferenças entre o valor estimado e os dados obser-
vados (Σεi²). 

Esse método busca encontrar valores de β0, 
β1, β2 e βp que permitam estabelecer a menor dife-
rença entre Yi previsto e o observado. Pelo teorema 
de Gauss-Markov (LINDGREN, 1976), obtém-se o 
estimador de mínimos quadrados não viciado que 
tem variância mínima entre todos os estimadores 
não viciados que são combinações lineares dos Yi. 

Essa variância é analisada para avaliar a sig-
nificância do modelo (ANOVA), considerando a 
soma de quadrados totais (SQT), dos erros (SQE), 
da regressão (SQR); através de testes de hipóteses 
sobre os parâmetros (como o teste F); e medidas de 
associação; para verificar a "adequabilidade" do 
modelo. 

O teste F, por exemplo, é realizado para que 
seja determinado se há uma relação linear entre Yi e 
Xi1, Xi2, ...Xin, sendo considerado a hipótese nula 
(H0) igual a β1 = β2 = βp = 0; e H1 igual a βj ≠ 0, sendo j 
= 1, ..., p. Caso H0 seja rejeitado, ao menos uma vari-

ável explicativa contribui para o modelo. Sob H0 
tem-se que: 
 

2σ

SQR ~X²(p)  e  que 
2σ

SQE ~ X²(n — p - 1)                           (4) 

 
Em que σ² é o desvio padrão. Considerando 

SQR e SQE independentes tem-se que a relação 
entre ambos resulta no valor de F calculado (F0) de 
modo que: 
 

1pn

SQE
p

SQR

F0



                                                                (5) 

 
Caso F0 > F e se valor-p for igual a p[Fp; n — p — 

1] < α, sendo α o nível de significância do modelo, 
rejeita-se H0 (nesse artigo α será fixado em 5%). 
Ainda assim, são realizados testes de hipóteses indi-
viduais, os quais são fundamentais para determinar 
se cada variável explicativa é importante para o mo-
delo de regressão. Desse modo, a análise de confi-
ança dos parâmetros é dada por H0 (βj = 0) e H1 (βj ≠ 

0). Se H0 não é rejeitada pode-se retirar uma variável 
do modelo, posto que a mesma não influência a 
resposta de forma significativa. 

Por outro lado, as medidas de associação são 
definidas pelo cálculo do coeficiente de determina-
ção (R²) e ajustados (R²a), dadas pelas equações (6) 
e (7), respectivamente.  
 

SQT

SQE
1

SQT

SQR
R 2                                                      (6) 

 

 2
a

2 R1.
pn

1n
1R 











                                                 (7) 

 
Para complementar o procedimento de in-

ferência, com base nos resíduos (erros), utilizam-se 
técnicas para investigar se o modelo prognosticado 
pela regressão é adequado supondo, a partir da 
equação 2, o seguinte: 
 

a) εi e εj sejam independentes (i≠j);  

b) Var (εi) seja igual a σ²;  
c) εi ~N(0, σ²), onde N é distribuição normal 

multivariada (JOHNSON e WICHERN, 
1992); 
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d) Não exista outliers, multicolinearidade entre 

as variáveis de entrada. 
 

Esse artigo verifica essas suposições através 
dos gráficos dos resíduos vs. valores ajustados (ho-

mocedasticidade do modelo) e resíduos padroniza-
dos vs. valores ajustados (outliers em Y). 

 
Método Tucci (2002)  

 
O método evidencia o rateio dos custos in-

diretos (custos de operação e manutenção dos sis-
temas de drenagem) e os diretos (ônus de obras 
para execução de um plano de drenagem).  
 
Custos indiretos - Txindiretos 
 

Para calcular as taxas provenientes dos cus-
tos de manutenção e operação de um sistema de 
drenagem, reflexos de ações preventivas, tem-se: 
 

 li.623,043,28.
100

iuC.A

indiretoXT                                (8) 

 
Onde Txindiretos é a taxa anual a ser cobrada 

em R$; A é a área do imóvel (m²); il é o percentual 
de área impermeabilizada do imóvel; Cui é o custo 
unitário das áreas impermeáveis (R$/m²).O valor de 
Cui utiliza a seguinte formulação: 
 

 iA.842,08,15.bA
tC.100

iuC


                                              (9) 

 

Onde Ct é o custo total para realizar a ope-
ração e manutenção do sistema (R$); Ab é a área da 
bacia (Km²); Ai é a parcela de área da bacia imper-
meável (%).  
 
Custos diretos - Txdiretos 

 
A obtenção da taxa de drenagem inerente à 

implementação de obras de um plano de drenagem, 
coadunam com os custos diretos do empreendimen-
to.  

Desse modo, têm-se duas formas de contri-
buição, relacionada com imóveis de áreas imperme-
áveis e permeáveis, apresentadas pelas equações 
(10) e (11), respectivamente, as quais somadas ob-
têm-se a Txdiretos. 

 
 

 
iA.bA

)li.75,015.(itC.A
ixT


                                             (10) 

pA.bA

ptC.A.15

pxT                                                           (11) 

 
Em que Ctp é o custo total unitário das áreas 

permeáveis (R$/m²) e Ap representa a parcela de 
área da bacia permeável (%). A soma das equações 
(10) e (11) resulta no valor de Txdiretos. Sendo que os 
termos da equação (10) estão descritos acima, fa-
zendo parte das equações (8) e (9). Por fim, a soma 
de Txdiretos e Txindiretos corresponde a taxa de drena-
gem (Tx). 
 
Prescrição metodológica 

 
A concepção do processo metodológico foi 

caracterizada em cinco etapas: catalogação, aplica-
ção, adequação, generalização e previsão.  

A etapa de catalogação consistiu no agru-
pamento dos dados utilizados para aplicação da 
inferência estatística. Para tanto foi utilizado um 
conjunto amostral de 334 unidades residenciais da 
sub-bacia do Tucunduba, que compõe um conjunto 
de treze unidades (Figura 1), parte integrante do 
município de Belém, Pará. Esses dados foram cole-
tados do levantamento cadastral do “Projeto Tucun-

duba de Regularização Fundiária Urbana” sob a tutela 

da Prefeitura Municipal de Belém (BELÉM, 2001). 
 

 
 

Figura 1 — Divisão hidrográfica de Belém/PA 
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Por outro lado, a etapa de aplicação foi 
composta da utilização da inferência estatística. Essa 
aplicação foi precedida da caracterização das variá-
veis dependente e independentes. Assim sendo, foi 
calculada a taxa de drenagem (Tx) pelo método de 
Tucci (2002), considerada como variável dependen-
te (Yi) sendo tabuladas para as 334 unidades que 
compõem o campo amostral. 

Consideraram-se variáveis independentes 
(Xn): área construída (Ai), testada do imóvel (T) e 
renda familiar associado ao número de salários mí-
nimos (SM), atualizados para o ano atual (BRASIL, 
2012), para cada unidade residencial. 

Feitas tais considerações, foi aplicado a infe-
rência estatística multivariada e calculou-se os coefi-
cientes de regressão dos parâmetros β0, β1, β2 e β3, 
sendo que os três últimos referiram-se às variáveis 
independentes X1 (Ai), X2 (T) e X3 (SM), bem como 
os erros aleatórios independentes (εi), definidos 
pela equação (2).  

Em seguida, foi feita a análise de variância 
(ANOVA) avaliando a significância do modelo a 
partir da soma de quadrados total (SQT), dos erros 
(SQE), da regressão (SQR) cuja relação entre os 
dois últimos resultou em F calculado (F0) a partir da 
equação (5). Consideraram-se dois tipos de regres-
são: linear e não linear (exponencial). 

Na etapa seguinte verificaram-se a adequabi-
lidade do modelo (linear e exponencial), sendo 
calculados os coeficientes R² e R²a; e a multicolinea-
ridade entre as variáveis Xn. Assim, a partir dos er-
ros, utilizaram-se técnicas gráficas considerando não 
existir a formação de outliers e multicolinearidade. 
Feito isso, plotaram-se erros vs. valores ajustados 
(homocedasticidade); e erros padronizados vs. valo-
res ajustados (outliers em Y). 

Após essa etapa, utilizou-se o modelo ade-
quado para compor a etapa de generalização. Assim, 
fez-se uma estimativa da arrecadação e classificou-se 
a autonomia financeira de cada sub-bacia para su-
prir os custos de um plano de drenagem urbana.  

Estimaram-se os dados referentes à área im-
permeável (A’i), testada média (T’) e renda familiar 
(SM’), de cada sub-bacia (SB) do município de Be-
lém, com base nos estudos de Trindade Jr., (1997); 
Belém (2001); Portela (2004); SNAI (2004); Araújo 
et. al (2012) e Luz et. al (2012) conforme o tabela 1.  

Complementou-se a aferição dos valores de 
A’i e Ab pelo software gvSIG 1.1 via ortofotos cedidos 

pela Companhia de Desenvolvimento e Administra-
ção da Área Metropolitana de Belém (CODEM). A 
estimativa do valor médio da testada por sub-bacia 
(T’) considerou uma taxa de ocupação média, ad-
vindo da relação entre A’i e Ab, que somado a um 

valor de testada mínima (arbitrada, empiricamente, 
em 5,0 m, por ser este o valor  mínimo estabelecido 
pela legislação municipal) resultou na seguinte ex-
pressão: T’ = 5 + (Ai/Ab). 
 

Tabela 1 — Dados físicos e econômicos das sub-bacias 

urbanas de Belém. 

 

SB Ab (km²) A’i (km²) T’ (m) SM’ 

1 7,80 1,17 5,14 3 

2 1,80 0,18 5,10 3 

3 14,50 3,34 5,23 3 

4 5,70 0,74 5,13 3 

5 3,50 0,91 5,26 4 

6 2,40 1,152 5,48 4 

7 36,60 31,48 5,86 6 

8 0,94 0,87 5,93 17 

9 1,73 1,64 5,95 17 

10 9,54 8,49 5,89 10 

11 10,55 8,80 5,83 5 

12 13,10 2,09 5,16 6 

13 17,70 2,12 5,12 6 

 
 

A renda familiar média (SM’) foi estimada 
com base em Mendes (2005), cujos dados foram 
levantados para cada distritos administrativos que 
integram as sub-bacias analisadas (Tabela 1). 

A partir da prescrição acima, iniciou-se a e-
tapa de previsão considerando dois aspectos: classi-
ficação da autonomia e perspectiva de planejamento 
financeiro. Para a classificação da autonomia finan-
ceira (AF), por sub-bacia, utilizou-se como referên-
cia os custos destinados à obra da macrodrenagem 
da sub-bacia do Tucunduba (SB-11).  

Esses custos foram quantificados pela Secre-
taria de Saneamento de Belém, podendo ser consul-
tado em Lisboa et. al. (2012), em cerca de R$ 

1.063.286,77/km². Assim, classificou-se AF em cate-
gorias a partir da relação entre o custo de referência 
(CR) e taxa de drenagem (Tx), calculada a curto (1 
ano) e médio prazo (10 anos), pelo método de re-
gressão multivariado ajustado nas etapas anteriores; 
em três níveis (Tabela 2). 
 

Tabela 2 — Categorias de AF 

 

AF [CR/TX]x100% (anos) 

I < 20 

II 20 - 70 

III 70 - 100 

 



Aplicação de Inferência Estatística como Suporte ao Planejamento Financeiro de Bacias a Partir da Cobrança de uma 
Taxa de Drenagem 

  184 

Interpretou-se tal categorização como um 
indicativo de que cada sub-bacia tenha capacidade 
financeira de executar um plano de drenagem ur-
bana com ações estruturais (custo diretos) e não 
estruturais (custos indiretos). Logo, essa capacidade 
é traduzido na autonomia financeira, de modo que: 
 

 AF-I — Sem autonomia para financiar um 

plano de drenagem urbana. A maior parte 
dos dividendos da taxa de drenagem deverá 
suprir custos indiretos (ações não estrutu-
rais). As ações estruturais ainda devem ser 
financiadas pelo município; 

 AF-II - Autonomia parcial para financiar um 

plano de drenagem urbana. Parte dos divi-
dendos da taxa de drenagem deverá suprir 
custos diretos ou indiretos. Caso seja neces-
sário, recorre-se ao orçamento do municí-
pio; 

 AF-III - Autonomia para financiar um plano 

de drenagem urbana. Dividendos da taxa de 
drenagem são capazes de suprir custos dire-
tos e indiretos. 

 
A quantificação da perspectiva financeira 

vislumbrou-se um cenário de planejamento para a 
arrecadação municipal em um período de 10 anos. 
A composição desse cenário, cuja variável T’ foi 
mantida constante para cada sub-bacia, considerou 
o seguinte: 
 

a) Variação de A’: Está relacionada ao cálculo 
do índice de cobertura vegetal (ICV = área 
de vegetação/ número de habitantes). Os 
recentes estudos de Araújo et. al (2012) e 
Luz et. al (2012) no município de Belém, 

indicaram reduções de ICV em função da 
proliferação de áreas impermeáveis (A’i), e 
consequente aumento populacional. Com 
base nesses estudos obtem-se acréscimo de 
20% da A’i por sub-bacia que corresponde a 
uma evolução temporal de 10 anos. 

b) Variação de SM’: Para o período de 10 anos 
a variação dessa variável fundamentou-se no 
aumento percentual do SM entre 2003 
(BRASIL, 2003) a 2103 (BRASIL, 2012), cu-
jo valor é 47,23% em termos nominais. Não 
estão sendo consideradas, neste estudo, va-
riações decorrentes da inflação nem a cor-
reção monetária, adotando-se o número de  
salários mínimos correntes; 

c) Acumulação dos dividendos de Tx’: Consi-
derou-se um percentual de acumulação pa-

ra fins de capitalização e planejamento em 
médio prazo. Esse percentual é igual a 70% 
da taxa Selic (igual a 8,5%).  

 
Assim, efetuou-se uma comparação da auto-

nomia financeira por sub-bacia, a partir do modelo 
de regressão adequado entre as considerações da 
tabela 1, com a perspectiva financeira em médio 
prazo (10 anos), considerando as variações supraci-
tadas. 
 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Os resultados da autocorrelação entre as va-
riáveis independentes (Xn), do modelo de regressão 
linear multivariada, revelaram que quanto maior é o 
valor de T menor será SM em 2,61%. Por outro 
lado, quanto maior for A, a variável SM aumenta em 
5,46%. 

Embora as variáveis Ai e T apresentaram 
uma dependência  ou relação de 58,71%, o que, de 
certa forma, já era esperado, as demais correlações 
entre as variáveis não sinalizaram problemas de mul-
ticolinearidade (Tabela 3). 
 

Tabela 3 — Autocorrelação entre as variáveis Xn. 

 

R² T Ai SM 

T 1 - - 

A 0,5871 1 - 

SM -0,0261 0,0546 1 

 
 

A análise da adequação do modelo linear 
apresentou um poder de explicação de 83,04% (R²) 
e erro padrão de 3,787, cujos resultados da análise 
de variância (ANOVA) são apresentados na tabela 4. 
 

Tabela 4 - ANOVA da regressão linear multivariada. 

 

ANOVA Regressão Resíduo Total 

GL 3 330 333 

SQR 23165,43 - - 

SQE - 4732,19 - 

SQT - - 27897,62 

QMR 7721,81 - - 

QME - 14,34 - 

Fo 538,48 - - 

F 9,74E-127 - - 
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Os resultados numéricos ou análises para-
métricas indicaram que, excetuando o regressor SM, 
cujo parâmetro  β3  possui 11,37% de erro padrão e 
alta significância (37,01%),  o modelo de regressão 
é confiável (F0 > Ftabelado) e os demais regressores (T 
e Ai) são importantes na sua formação (Tabela 5). 
 

Tabela 5 — Parâmetros da regressão linear multivariada. 

 

ANOVA Coef. 
Erro 

padrão 
Stat t Valor-p 

β0 -10,62 58,01% -18,30 0,00% 

β1 1,59 11,20% 14,16 0,00% 

β2 0,07 0,33% 22,03 0,00% 

β3 -0,10 11,37% -0,90 37,01% 

 
 

Assim, o modelo de regressão linear multi-
variada foi obtido por: 
 
Tx(L) = -10,62 + 1,59xT + 0,07xAi — 0,10xSM            (12) 
 

Para um aumento de 1 m de T e 1 m² de Ai, 
os valores de Tx aumentaram em R$1,59/mês e R$ 
0,07/mês, respectivamente. Por outro lado, o valor 
de Tx decresceu R$ 0,10/mês com aumento de cada 
unidade de SM. 

A adequação do modelo, a partir da análise 
gráfica, não indicou tendência entre Xn (Ai, T e SM) 
e Y (Tx). Logo, o modelo linear não foi heterosce-
dástico, posto que, os pontos estão aleatoriamente 
distribuídos em torno do valor 0, sem nenhum 
comportamento ou tendência (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2 — Valores previstos vs. Resíduos. 

 
Por outro lado, a figura 3 revelou uma ten-

dência com a formação de apenas um ponto de 
outliers. Assim sendo, tal diagnóstico indicou que o 

modelo para quantificação da taxa de drenagem 
não é linear. 
 

 
 

Figura 3 — Valores previstos vs. Resíduos padrões. 

 
Portanto, executou-se o modelo não linear 

(exponencial), cuja autocorrelação entre as variáveis 
revelaram que o aumento de ln (T) o valor de SM 
decresceu 1,20%. Com um aumento no valor de ln 
(Ai), a variável SM cresceu 9,17%. Observou-se que 
SM não foi linearizada, pois no banco de dados há 
valores iguais a 0.  

Embora as variáveis ln (Ai) e ln (T) tenham 
quantificado uma dependência de 47,46%, as de-
mais correlações não apresentaram problemas de 
multicolinearidade igual ao modelo linear(Tabela 
6). 
 

Tabela 6 — Correlação entre as variáveis Xn. 

 

R² ln (T) ln (Ai) SM 

ln (T) 1 - - 

ln (A) 0,4746 1 - 

SM -0,0120 0,0917 1 

 
 
O modelo não linear apresentou um poder 

de explicar de 99,93% (R²) e erro padrão de 0,023. 
Tais resultados mostraram que esse modelo diminu-
iu  os erros e ajustou-se melhor do que o modelo 
linear (Tabela 7). 
 

Tabela 7 - ANOVA da regressão não linear multivariada. 

 

ANOVA Regressão Resíduo Total 

GL 3 330 333 

SQR 255,61 - - 

SQE - 0,18 - 

SQT - - 255,79 

QMR 85,20 - - 

QME - 0,00 - 

Fo 158027,67 - - 

F 0,00 - - 
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Quanto aos parâmetros, β3 sinalizou 0,07% 
de erro padrão, cujo valor de t de Student foi igual a 

1,69. Portanto, 9,28% foram à probabilidade do 
valor extremo ser igual ao observado, com um nível 
de confiança de 90,72%. Igualmente aos resultados 
anteriores, o modelo se mostrou confiável e variáveis 
importantes na sua formação (Tabela 8).    
 

Tabela 8 — Parâmetros da regressão não linear 

multivariada. 

 

ANOVA Coef. 
Erro 

padrão 
Stat t Valor-p 

β0 -4,91 0,93% -529,3 0,00% 

β1 1,01 0,43% 235,75 0,00% 

β2 1,02 0,22% 454,23 0,00% 

β3 0,001 0,07% 1,69 9,28% 

 
 

Por certo, o modelo não linear apontou 
uma redução significativa dos erros padrões dos 
parâmetros. Assim, o modelo de regressão não line-
ar multivariada foi expresso por: 
 
Tx(NL) = 0,007 x 2,72T x  2,77Ai x SM1,001                    (13) 
 

Mensalmente, percebeu-se o aumento ex-
ponencial de T e Ai. O aumento de uma unidade de 
SM refletiu no decréscimo de 10% da taxa. Outros-
sim, o ajuste ao modelo revelou que não houve ten-
dência entre as variáveis T, Ai e SM com Tx. Logo, o 
mesmo não foi heteroscedástico, razão pela qual os 
pontos foram aleatoriamente distribuídos em torno 
do 0 (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4 — Valores previstos vs. Resíduos. 

 
Por outro lado, embora o modelo não linear 

tenha apresentado 19 pontos outliers, o mesmo não 

expressou uma tendência significativa (Figura 5). 
Assim, o respectivo modelo apresentou-se mais ade-

quado para quantificar Tx, considerando maior R² e 
menores erros padrões. 
 

 
 

Figura 5 — Valores previstos vs. Resíduos padrões. 

 
No entanto, os valores de Tx(NL), calculados 

pela equação 13, são superelevados. Na prática, por 
exemplo, para Ai = 20 m²; T = 5 m e SM = 1, o valor 
de Tx(NL) foi de R$ 737.119.569,85 para um determi-
nado lote, ou seja, o modelo não linear, embora 
numericamente aceitável, foi considerado incompa-
tível com a realidade.  

Para os mesmos valores de Ai, T e SM, e-
xemplificados acima, Tx(L) foi igual a -R$ 1,37 (equa-
ção 12), cujo valor negativo sugeriu que a taxa de 
drenagem seja subsidiada pelo município.  

Observou-se que na lógica financeira, com 
fulcro na equação 12, a testada de um imóvel tenha 
maior contribuição para quantificar Tx(L) de um 
único lote, para Ai em m². No entanto, para uma 
bacia, a respectiva equação, o termo 0,07x Ai  passou 
a ser multiplicado por 106 por razões de grandeza. 

Portanto, considerando o modelo linear, o 
potencial de arrecadação mensal por sub-bacia (SB) 
variou de R$ 12.597,69 a R$ 2.203.602,25, cuja acu-
mulação de dividendos totalizada foi igual a R$ 
4.408.735,26/mês. A previsão total foi estimada em 
R$ 52.904.823,17/ano, para financiar os custos de 
um plano de drenagem.  

A sub-bacia do Una (SB-7) estimou R$ 
26.443.227,00/ano, que, em 10 anos aumentou 
9,09%. Esse mesmo percentual revelou que a SB-2 
apresentou menor perspectiva de arrecadação (Ta-
bela 9). 

Por outro lado, a relação entre os custos de 
referência e os dividendos da taxa de drenagem, por 
sub-bacia, revelaram que em curto prazo (1 ano) as 
sub-bacias 1, 2, 3, 4, 12 e 13 não obtiveram autono-
mia financeira para suprir os custos de um plano de 
drenagem (AF-I). Nesse mesmo período, SB-5, 6 e 7 
apresentaram uma autonomia financeira parcial 
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(AF-II). Porém, essa autonomia foi alcançada por 
SB-8, 9, 10 e 11 (Figura 6).  

No cenário de médio prazo (10 anos), SB-3 
ascendeu de AF-I para AF-2, tornandando-se parci-
almente autônoma. Essa ascensão foi experimentada 
por SB-7 que passou a ser autônoma para suprir os 
custos de um plano de drenagem (Figura 7). 
 

Tabela 9 — Planejamento de arrecadação mensal, 

em 1 ano e 10 anos, por sub-bacia 

 

SB 
Tx’(L)x103 

(mensal) 

Tx’(L)x103 

(1 ano) 

Tx’(L)x103 

(10 anos) 

1 81,90 982,78 1.179,43 

2 12,60 151,17 181,51 

3 233,80 2.805,58 3.366,80 

4 51,80 621,57 745,99 

5 63,70 764,38 917,36 

6 80,64 967,68 1.161,32 

7 2.203,60 26.443,23 31.731,98 

8 60,90 730,82 877,09 

9 114,80 1.377,62 1.653,25 

10 594,30 7.131,62 8.558,05 

11 616,00 7.392,03 8.870,54 

12 146,30 1.755,57 2.106,79 

13 148,40 1.780,77 2.137,02 

∑ 4.408,74 52.904,82 63.487,13 

 

 

 
 

Figura 6 — Cenário da autonomia financeira 

curto prazo (1 ano) 

 

As sub-bacias urbanas (SB-5, 6, 7, 8, 9, 10 e 
11) detiveram maior potencial de arrecadação, o 
que resultou, de forma proporcional, em maior 
autonomia financeira. Por outro lado, as sub-bacias 
periurbanas (SB-1, 2, 3, 4, 12 e 13) necessitaram de 
financiamento para execução de um plano de dre-
nagem.  

Tais evidências, em curto e médio prazo, fo-
ram explicadas por duas questões. A primeira diz 
respeito ao modelo linear multivariado, adotado 
para a construção dos cenários, o qual revelou que 
não há interferência significativa das variáveis T’ e 
SM’. Esse fato foi relacionado ao termo 0,07x Ai, 
expresso em m², sendo multiplicado por 106 por 
uma questão de grandeza. 

A segunda questão foi explicada pela pro-
porcionalidade que houve entre a taxa de ocupação 
(A’i/ Ab) e percentual da relação CR/Tx; isto é, 
quanto maior for à taxa de ocupação de uma de-
terminada sub-bacia, maior a autonomia financeira 
para suprir custos de execução de um plano de dre-
nagem.  

Portanto, para que SB-3 se torne parcial-
mente autônoma, necessitou de 28% da sua área 
sejam impermeabilizadas (salvaguardando a os prin-
cípios de sustentabilidade regidos pelas políticas de 
uso e ocupação do solo do município). 
 
 

 
 

Figura 7 — Cenário da autonomia financeira 

médio prazo (10 anos) 
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A perspectiva sustentável, pode não ser apli-
cada a SB-7 que possui cerca de 86% da sua área 
ocupada (AF-II), e para torna-se financeiramente 
autônoma, necessitaria mais 3% da sua área fosse 
impermeabilizada. 

Indicando um paradoxo com os princípios 
de sustentabilidade da drenagem urbana, a aborda-
gem proposta demonstra que as sub-bacias com 
maior potencial de autonomia financeira são aque-
las que se encontraram com um grau de urbaniza-
ção saturado (i.e. área impermeável da sub-bacia 

representa 80% da área total). 
Portanto, em curto prazo, SB-8, 9, 10 e 11 

não necessitou que suas áreas fossem mais imper-
meabilizadas, pois possuíam autonomia financeira 
(Tabela 10). Percebeu-se que em curto e médio 
prazo a arrecadação dos dividendos provenientes da 
taxa de drenagem não gerou superávit em nenhuma 
sub-bacia.  

De forma conclusiva, percebeu-se que o 
crescente processo de urbanização poderá catalisar a 
arrecadação financeira em bacias periurbanas (SB-1, 
2, 3, 4, 12 e 13). Por outro lado, esse processo não 
orienta a gestão de bacias (i.e. a autonomia financei-

ra não deve ser proporcional à impermeabilização 
da área de uma bacia), pois contraria os princípios 
de sustentabilidade da drenagem urbana.  
 

Tabela 10 — Taxa de ocupação e autonomia financeira 

em 1 e 10 anos. 

 

SB 
A’i/Asb 

(1 ano) 

A’i/Asb 

(10 a-

nos) 

AF 

(1 ano) 

AF 

(10 

anos) 

1 0,14 0,17 11,04% 13,25% 

2 0,10 0,12 7,90% 9,48% 

3 0,23 0,28 18,20% 21,84% 

4 0,13 0,16 10,26% 12,31% 

5 0,26 0,31 20,54% 24,65% 

6 0,48 0,58 37,92% 45,51% 

7 0,86 1,03 67,95% 81,54% 

8 0,93 1,11 73,12% 87,75% 

9 0,95 1,14 74,89% 89,88% 

10 0,89 1,07 70,31% 84,37% 

11 0,83 1,00 65,90% 79,08% 

12 0,16 0,19 12,60% 15,13% 

13 0,12 0,14 9,46% 11,35% 

 
Assim sendo, os gestores municipais devem 

prever que para além da perspectiva financeira, 
prevalece a forma sustentável de prover seus espaços 
permeáveis. 
 

CONCLUSÕES 
 

Para quantificar o potencial financeiro de 
uma bacia com a perspectiva de classificar sua auto-
nomia financeira, aplicaram-se modelo linear e não 
linear de regressão multivariada. Essa técnica foi 
aplicada no conjunto hidrográfico do município de 
Belém/PA, a partir de uma taxa de drenagem calcu-
lada pelo método de Tucci (2002). 

Os modelos indicaram a não existência de 
multicolinearidade para quantificar a taxa de dre-
nagem, tornando-se confiáveis. Em ambos os mode-
los de regressão as variáveis que referem-se à testada 
e renda familiar (nº de salários mínimos) pouco 
interferem no valor da taxa quando generalizado à 
área da bacia. 

O modelo de regressão não linear, embora 
tenha apresentado maior poder de explicação e 
menores erros, quando comparada ao modelo line-
ar, não é exequível para quantificar a taxa de drena-
gem para um determinado lote, pois superestima, 
exponencialmente, o valor da taxa a patamares fi-
nanceiros impraticáveis ou absurdamente incompa-
tíveis com a realidade.  

A generalização do modelo linear indicou 
proporcionalidade direta entre a taxa de aproveita-
mento de solo de uma bacia com a taxa de drena-
gem. 

De modo que as unidades hidrográficas 
mais urbanizadas detiveram maior potencial de ar-
recadação, e consequentemente maior capacidade 
financeira. 

Assim sendo, a capacidade financeira foi di-
recionada, apenas, para suprir os custos de um pla-
no de drenagem, pois em curto (1 ano) e médio 
prazo (10 anos) não houve perspectiva de superávit. 

Por fim, o planejamento financeiro a partir 
da cobrança de uma taxa de drenagem indicou que 
a impermeabilização de uma bacia é um catalisador 
para a arrecadação de dividendos; porém, se mal 
gerenciado seu uso e ocupação, poderá originar 
diversos impactos, vindo a confrontar com os prin-
cípios de sustentabilidade da drenagem urbana. 

Assim sendo, os gestores municipais devem 
prever que para além da perspectiva financeira, deva 
prevalecer a forma sustentável de prover seus espa-
ços permeáveis. 
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Application Of Statistical Inference To Support Wa-
tershed Financial Planning Based On Charging 
Drainage Rates 
 
ABSTRACT 
 

Collection by charging drainage rates can result 

in dividends which can meet the costs for the implementa-

tion of an urban drainage plan. However, there is no 

consolidated methodological basis to measure the collection 

potential of a watershed for purposes of financial plan-

ning. Therefore, the aim of this article is to quantify this 

potential by classifying the financial autonomy of each 

watershed to implement a drainage plan. Thus, the multi-

variate statistical inference is applied - independent varia-

bles: average per capita income, the property facade and 

waterproofed area; and dependent variable: drainage rates 

obtained by the Tucci method. Thereby, the adequacy of a 

model, the generalization of this model to the sub-basins in 

the short and medium term, and the classification of finan-

cial autonomy were permitted for the purpose of planning. 

The proposal applied in the watershed of the urban area of 

Belem/PA, Brazil, revealed that the collection potential of a 

sub-basin is independent of income and facade as well, but 

it is directly proportional to the waterproofed area to achieve 

its financial autonomy.   

Key-words: Multivariate statistical inference; drainage 

rate; urban drainage plan. 
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RESUMO 
 

Na Laguna dos Patos, a exemplo do usualmente observado em lagoas costeiras, o crescimento populacional e o de-

senvolvimento econômico no seu entorno têm levantado importantes questões relativas aos impactos negativos dessas ativi-

dades no corpo hídrico. Um bom conhecimento dos processos hidrodinâmicos envolvidos é essencial para responder estas ques-

tões e melhorar a gestão dos recursos hídricos locais. Neste contexto, este trabalho apresenta uma análise de sensibilidade, a 

calibração e validação do módulo hidrodinâmico do modelo IPH-A na Laguna dos Patos, a fim de que o mesmo possa ser 

posteriormente utilizado como ferramenta de auxílio à gestão integrada deste corpo d’água. A variação de nível dos postos 

fluviométricos disponíveis para a Laguna dos Patos e Lago Guaíba foram representadas satisfatoriamente, exceto para a 

região estuarina, onde os parâmetros calibrados devem ser utilizados com cautela. Combinado a fácil utilização do modelo 

IPH-A e disponibilidade dos dados necessários, o modelo apresenta-se como uma importante ferramenta a ser utilizada na 

gestão deste corpo hídrico. Como continuação deste trabalho será analisada, a simulação de dispersão de poluentes pelo mo-

delo, de modo a integrar os aspectos quantitativos e qualitativos. 

 

Palavras-chave:Modelo hidrodinâmico; Laguna dos Patos; Análise de sensibilidade. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Os modelos matemáticos e programas com-
putacio-nais que permitem a realização de estudos 
específicossão uma importante ferramenta técnica 
na avaliação do estado de um corpo hídrico e no 
auxílio à tomada de decisões.  

Os modelos de qualidade de água represen-
tam o fluxo hidrodinâmico do corpo hídrico anali-
sado e o movimento e transformação dos parâme-
tros de qualidade de água analisados. Estes modelos 
permitem associar as fontes de poluição, a hidrodi-
nâmica do sistema e o estado final do corpo recep-
tor, a exemplo dos trabalhos realizados por Santos 
et al. (2008), Niencheski e Baumgarten (2007), Ja-
neiro et al. (2008) e Marques et al. (2006). Entre as 
razões que justificam a elaboração e uso destes mo-
delos, Pereira (2003) cita: compreender melhor o 
destino e transporte de substâncias químicas; prog-
nosticar condições futuras sobre vários cenários que 
recebem cargas ou alternativas de ações gerenciais; e 
preencher as lacunas de informações disponíveis e 
onde os dados reais são de difícil medição. 
 

*Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH / UFRGS) 

Há centenas de modelos matemáticos de 
corpos d’água. Bahadur et al. (2013) analisaram 65 
destes modelos para análise de contaminação de 
águas e os classificaram de acordo com o ambiente 
modelado, o grau de análise, disponibilidade, varia-
bilidade temporal, resolução especial, processos 
simulados e suporte. Em adição a estes, há também 
modelos de qualidade de água desenvolvidos no 
Brasil, a exemplo do SisBahia (http://www.sis bahi-
a.coppe.ufrj.br/); IPH-Eco (https://sites.google. 
com/site/iphecomodel/home); e o modelo IPH-A, 
utilizado no presente estudo. 

As lagoas costeiras são amplamente reco-
nhecidas como sendo particularmente vulneráveis à 
eutrofização e às mudanças ambientais futuras (L-
LORET et al., 2008), agravadas pela alta taxa de 
crescimento populacional e desenvolvimento eco-
nômico observado no seu entorno. 

Na Laguna dos Patos, situada no sul do Bra-
sil e considerada a maior lagoa costeira entrangula-
da do mundo (KJERFVE, 1986), importantes ques-
tões relativas aos usos beneficiais, redução dos im-
pactos negativos de atividades humanas e potenciais 
mudanças na laguna necessitam de um bom conhe-
cimento dos processos hidrodinâmicos para serem 
respondidas (FERNANDES, 2001).  
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Diversos trabalhos avaliaram a circulação na 
Laguna dos Patos utilizando diferentes modelos. 
Entretanto, alguns dos modelos utilizados não ofe-
reciam a possibilidade de facilmente incorporar na 
hidrodinâmica modelos de qualidade da água 
(FERNANDES, 2001). Ademais, algumas regiões da 
laguna foram pouco estudadas, a exemplo da região 
nordeste da lagoa e sua ligação com a Lagoa do 
Casamento. A gestão integrada dessa região em 
particular será objeto de estudo de uma etapa poste-
rior deste trabalho. 

Neste contexto, este trabalho apresenta uma 
análise de sensibilidade, a calibração e validação do 
módulo hidrodinâmico do modelo IPH-A na Lagu-
na dos Patos, a fim de que o mesmo possa ser poste-
riormente utilizado como ferramenta de auxílio à 
gestão integrada deste corpo d’água. Algumas das 
condições de contorno usualmente empregadas na 
simulação da hidrodinâmica da laguna também 
foram avaliadas: a consideração ou não da contribu-
ição do rio Camaquã e diferentes condições na boca 
do estuário. 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Laguna dos Patos 

 
A Laguna dos Patos, maior lagoa costeira do 

Brasil com aproximadamente 10360 km², está locali-
zada no leste do Rio Grande do Sul, entre 30° e 32° 
de latitude sul (Figura 1).  

Esta laguna é responsável pela drenagem 
hídrica de quase 200000 km², com uma população 
de aproximada-mente sete milhões de habitantes. O 
principal tributário é o lago Guaíba (alimentado 
pelo sistema fluvial Jacuí-Taquari), responsável por 
aproximadamente 58% do volume de água que 
aporta ao sistema, seguido do rio Camaquã (13,2%) 
e do canal de São Gonçalo que conecta a Laguna 
dos Patos com a Lagoa Mirim (28,8%) (BORDAS et 
al., 1984 apud HARTMANN; SCHETINI, 1991). 
Considerando estes três tributários, a descarga mé-
dia de água doce da Lagoa dos Patos atinge 2.400 
m³/s (VAZ et al., 2006).  

A laguna possui eixo principal no sentido 
nordeste-sudoeste, alinhado a costa, com 250 km de 
extensão e largura média de 40 km. A conexão ao 
oceano Atlântico é por meio de um único e perma-
nente canal, o canal de Rio Grande. A topografia de 
fundo é suave, com profundidade média de 5 m e 
margens rasas, estando as regiões mais profundas 
confinadas às zonas centrais (Figura 2). 
 

 
 

Figura 1 - Localização da Laguna dos Patos e bacia de 

contribuição dos principais afluentes. 

 

 
 

Figura 2 - Batimetria (em metros) da Laguna dos Patos 

inserida no modelo IPH-A. 

 
A necessidade de estudos nesta região é, em 

parte, gerada pelo alto interesse ambiental e eco-
nômico (turística, de navegação, pesca artesanal e 
para irrigação) e pelos efeitos em sua maioria nega-
tivos da interferência humana. A laguna recebe 
significativas entradas antropogênicas resultantesdo 
grande aumento da população, industrialização, e 
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das grandes áreas plantadas com arroz e soja na 
bacia hidrográfica. 

Diversos trabalhos avaliaram a circulação na 
Lagoa dos Patos utilizando diferentes modelos nu-
méricos bi e tridimensionais, diferentes domínios, 
períodos ou cenários específicos de análise, a exem-
plo de Möller et al. (1996), Möller et al. (2001), 
Castelão e Möller (2003), Fernandes et al. (2002), 
Pereira (2003), Castelão e Möller (2006), e Janeiro 
et al. (2008).  

Os resultados destes trabalhos indicam que 
durante a maior parte do ano a circulação é condu-
zida pelo vento, enquanto as entradas dos rios de-
sempenham o papel principal durante o pico de 
cheia anual no final do inverno. A maré e as oscila-
ções de longo período originadas no oceano são 
filtradas na região do canal de acesso. 

O efeito do vento é bastante importante, 
devido à grande dimensão e à orientação do eixo 
longitudinal da lagoa (nordeste-sudoeste), coinci-
dente com a direção predominante dos ventos. O 
vento nordeste, gera um transporte de águas em 
direção ao sul, o que causa uma depressão no nível 
do corpo lagunar na parte norte e uma elevação na 
parte sul, gerando um gradiente de pressão em di-
reção ao oceano e favorecendo a saída da água da 
laguna. A resposta à ação do vento sudoeste é oposta 
à encontrada sob a ação do vento nordeste.  

No sentido transversal, o balanço é aproxi-
madamente geostrófico, com desvios nas regiões 
rasas onde o estresse de fundo traz uma contribui-
ção significativa (CASTELÃO e MÖLLER, 2006). 
 

O sistema IPH-A 

 
O sistema IPH-A permite a simulação do es-

coamento e transporte de massa para corpos d’água 
rasos, a exemplo da área de estudo. Os dados neces-
sários são usualmente disponíveis, é de fácil utiliza-
ção e conta com uma interface amigável que permi-
te a visualização dos principais resultados de forma 
pontual ou distribuída no corpo hídrico, apresen-
tando bom potencial para utilização como auxílio à 
decisão. 

O modelo foi sendo aperfeiçoado nos estu-
dos realizados em estuários e lagoas: lago Guaíba, 
laguna dos Patos, rio da Prata, rio Uruguai e lagoa 
Setúbal (Argentina) (BORCHE, 1996). O modelo 
foi utilizado com sucesso em diversos estudos em 
corpos d’água rasos, a exemplo da: lagoa Itapeva 
(LOPARDO, 2002), lago Guaíba (PAZ et al., 2005), 
banhado do Taim/RS (PAZ et al.; 2003) e açude de 
Apipucos/PE (ARAÚJO e TAVARES, 2001).Ressalta-
se que osaspectos de estratificação e salinidade não 

são representados pelo modelo. Anão representação 
desses processos não compromete a presente aplica-
ção na Laguna dos Patos, visto que o enfoque é a 
circulação no corpo principal da laguna, predomi-
nantemente conduzida pelo vento e vazão afluente. 

Apesar das limitações do sistema, os bons re-
sultados obtidos na modelagem de outros corpos 
d’água rasos, a experiência do modelador,o fato de 
já existir uma aplicação do sistema para a área de 
estudo ede o sistema permitir análises que serão 
úteis em etapas posteriores do trabalho foram de-
terminantes na escolha do modelo.  

No presente estudo, o módulo hidrodinâ-
mico do modelo foi calibrado e validado para a La-
guna dos Patos, maior lagoa costeira do Brasil. 
 
Módulo hidrodinâmico 

 
O modelo é bidimensional horizontal, com 

malha quadrada, aplicável em simulações em que as 
dimensões horizontais sejam fortemente predomi-
nantes sobre as dimensões verticais e em que se 
possa desprezar a estratificação, a exemplo do que 
normalmente é verificado em lagoas costeiras rasas.  

O método utilizado para a resolução numé-
rica das equações que definem o escoamento é ba-
seado na técnica de diferenças finitas, semi-implícita 
de direções alternadas. Embora existam métodos 
mais robustos, valores de intervalo de tempo e ta-
manho de malha que resultem em baixos números 
de Courant tornam pouco provável a ocorrência de 
perturbações significativas com origem na discreti-
zação numérica para este esquema (SILVEIRA, 
1986), apresentando-se como uma boa opção para 
simulação bidimensional de corpos d’água rasos. 
Uma descrição do esquema e discretização numéri-
ca do modelo podem ser vistas em Borche (1996). 
As equações da continuidade e dinâmica integradas 
na vertical consideram a perda de carga junto ao 
fundo, a ação do vento na superfície, a força de 
Coriolis e a difusão turbulenta: 
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ϵ V

0 

(3) 

 
Onde U e V = componentes do vetor velocidade nas 

direções  e ; h’ = nível medido a partir de um 

plano de referência fixo; H = profundidade total; Ω 

= aceleração de coriolis;  e  = componentes da 

tensão de cisalha-mento na superfície;  = coefici-

ente de Chezy; ϵ= coeficiente de dissipação turbu-

lenta. O coeficiente de Chezy é utilizado para cálcu-

lo do coeficiente de atrito do fundo, : / . A 
tensão de cisalhamento na superfície é considerada 
proporcional ao quadrado da velocidadedo vento e 
ao coeficiente de atrito do vento (coeficiente adi-
mensional de arraste do vento multiplicado pela 
densidade relativa do ar). 

Para aplicação do modelo de circulação são 
necessários os seguintes dados de entrada:  
 

 configuração geométrica: contorno e bati-

metria;  

 condições de contorno para cada simulação: 

níveis, velocidades ou vazões nas fronteiras 
abertas; 

 velocidade e direção do vento; 

 dados do modelo: intervalo de tempo de 
cálculo, tamanho da malha, nível inicial e 
latitude;  

 parâmetros de ajuste do modelo: coeficiente 

de Chézy, usado no cálculo da perda de 
carga junto ao fundo; coeficiente de atrito 
do vento; e coeficiente de viscosidade turbu-
lenta. 

 

Batimetria e contorno 

 
A batimetria e contorno foram obtidos do 

modelo da Laguna dos Patos e Lago Guaíba desen-
volvido por Borche (material não publicado). Os 
dados batimétricos foram obtidos através da digitali-
zação da carta náutica de número 2140 da Diretoria 
de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil 
(DHN, 1968 e atualizações). Exceto por uma recen-
te alteração na boca do estuário, com consequências 
na circulação na região costeira adjacente (FER-
NANDES et al., 2002), nenhuma alteração impor-
tante foi encontrada nas atualizações do DHN ou 
em sites de navegação. Também não há registro do 
crescimento de bancos arenosos (DILLENBURG e 
TOLDO JR., 1990, apud, TOLDO JR. et al., 2006), 

que exercem expressiva influência na circulação do 
corpo lagunar, nem foi observado crescimento dos 
pontais arenosos em comparação com imagens de 
satélite recentes. Visto que a maior parte do topo 
dos bancos arenosos está a uma profundidade de 
1m (TOLDO JR., 1991), adotou-se uma profundi-
dade média de 0,5m para as células nesta situação. 

A grade utilizada é quadrada com lado de 1 
km. Para melhor enquadramento de todo o sistema, 
os eixos do sistema de coordenadas foram rotacio-
nados num ângulo de sete graus no sentido horá-
rio.Embora grades ortogonais estruturadas não se-
jam suficientemente flexíveis para ajustar contornos 
complexos e usualmente resulte em um número de 
elementos maior quando comparado com grades 
não estruturadas, a adoção da malha de 1 km rota-
cionada apresentou boa adequação ao contorno do 
sistema, boa estabilidade com o intervalo de tempo 
adotado e baixo tempo de simulação. Um acopla-
mento pode ser utilizado para refinamentos locais 
em regiões específicas de interesse.  
 
Condições de contorno  

 
Como condições de contorno foram utiliza-

das o nível d’água na entrada do Lago Guaíba (esta-
ção fluviométrica Ilha da Pintada) em todas as simu-
lações e a vazão do rio Camaquã (estação fluviomé-
trica Passo do Mendonça), a fim de representar as 
principais vazões afluentes a Laguna dos Patos. 
Quanto à condição de contorno de jusante, foram 
testadas na fase de análise de sensibilidade e calibra-
ção do modelo as seguintes condições: 
 

o Nível d’água no exutório do estuário, ado-
tado como igual ao nível medido no posto 
fluviométrico Rio Grande. Este posto está 
localizado a aproximadamente 20 km da en-
trada do canal, o que pode introduzir algu-
ma distorção. Entretanto, conforme ressal-
tado por Moller et al. (2001), esta conside-
ração permite a análise do efeito do vento 
remoto. Para esta condição, o modelo foi 
simulado com e sem a contribuição do rio 
Camaquã, a fim de analisar sua importância 
para a circulação lagunar. A relevância  

o Nível d’água no posto fluviométrico Rio 
Grande, não representando o trecho final 
do estuário. 

o Vazão no exutório do estuário, adotado co-
mo igual à vazão medida no posto fluviomé-
trico Rio Grande.  
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o Vazão no posto fluviométrico Rio Grande, 
não representando o trecho final do estuá-
rio. 

 
A influência do canal de São Gonçalo, cujo 

fluxo é controlado pela operação da barragem do 
Centurião não foi avaliada no presente estudo, po-
dendo ter influência no nível médio da laguna e na 
circulação estuarina, principalmente. 

Os dados utilizados foram obtidos no Siste-
ma de Informações Hidrológicas Hidroweb 
(http://www.hidroweb.com.br) da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), no qual a área de estudo está 
incluída na sub-bacia 87. A ANA é a responsável por 
todos os postos citados, enquanto a CPRM é a ope-
radora. Demais informações dos postos fluviométri-
cos são apresentadas na Tabela 1.  
 

Tabela 1 - Postos fluviométricos disponíveis. 

 

Código Nome Rio 
Latitude; 

Longitude 

87905000 
Passo do 

Mendonça 

Rio 

Camaquã 

-31:00:43; 

-52:03:09 

87980000 
Rio Grande / 

Regatas 

Lagoa dos 

Patos 

-32:01:48; 

-52:04:40 

87450005 Ilha da Pintada 
Rio 

Guaíba 

-30:01:50; 

-51:15:07 

 
 
Velocidade e direção de vento 

 
As velocidades e direções dos ventos foram 

obtidas do Instituto Nacional de Metorologia para o 
posto Rio Grande (código 83995, latitude -32,03°, 
longitude -52,11°), com dados medidos às 0, 12 e 18 
horas. A fim de compatibilizar com o intervalo de 
tempo de cálculo adotado, foi considerada uma 
variação linear entre cada dois valores medidos. A 
mesma rotação aplicada ao contorno e batimetria 
foi aplicada aos valores de vento utilizados para 
manter a compatibilidade entre os dados. Não foi 
adotado fator de aumento da tensão de cisalhamen-
to do vento na superfície da lagoa. 
 
Parâmetros de simulação e condições iniciais 

 
As condições iniciais consideradas corres-

pondem à velocidade igual a zero e nível d'água 
constante ao longo do sistema. O modelo foi inte-
grado com passos de tempo de 180 segundos, ob-
tendo um número de Courant de 1,78, tornando 
pouco provável a ocorrência de perturbações signi-

ficativas com origem na discretização numérica para 
o esquema de integração por caminhos alternados 
de Leendertse (SILVEIRA, 1986).Os valores de ven-
to, nível e vazão medidos foram interpolados line-
armente para corresponder ao intervalo de tempo 
de cálculo. 
 
Análise de sensibilidade, calibração e validação 

 
A análise de sensibilidade dos parâmetros e 

calibração do modelo foram realizadas para o perí-
odo de dezembro de 2010 a dezembro de 2011. 
Embora o modelo tenha passado a representar bem 
o comportamento do sistema em menos de uma 
semana, o mês de dezembro de 2010 foi considera-
do como período de ajuste e não foi utilizado na 
análise dos resultados. 

Os valores de variação dos parâmetros ado-
tados para análise de sensibilidade e calibração do 
modelo foram definidos com base nos valores obser-
vados na literatura (Tabela 2). A Tabela 3 apresenta 
um resumo dos valores utilizados.  
 

Tabela 2 - Valores dos parâmetros de ajuste do modelo 

encontrados na literatura. 

 

Coeficiente 

de viscosi-

dade tur-

bulenta 

(m².s-1)  

30 Pereira (2003) L. dos Patos. 

10 Fernandes(2001); 

Lopardo (2002);  

Paz et al. (2003). 

L. dos Patos; 

Laguna 

Itapeva;  

Banhado do 

Taim 

5 a 15 White (1974)* Literatura 

Coeficiente 

de atrito 

do vento  

(.10-6) 

1,5 a 4 Borche (1996)  Literatura 

1 a 4 Paz et al.(2005) Lago Guaíba 

2,5 Paz et al.(2005) Lago Guaíba 

4,2 Lopardo (2002) L. dos Patos 

3 Paz et al. (2003) Banhado do 

Taim 

2 a 4 Wu (1982)* Literatura 

Rugosidade 

de fundo 

(Chezy) 

(m1/2.s-1) 

60 Lopardo (2002) L. dos Patos 

50 Fernandes (2001) L. dos Patos 

50 a 70 Chow (1959)* Literatura 

*apud Fragoso Jr. (2009)  

 
 

O coeficiente de Chezy foi fornecido dire-
tamente e consideradoconstante e uniformepara 
toda a lagoa. É sabido que, em princípio, estes valo-
res apresentam variações. O uso de valores unifor-
mes, entretanto, é bastante comum em modelos 
numéricos e apresentam bons resultados, a exemplo 
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das aplicações dos trabalhos apresentados na Tabela 
2. Por exemplo, para a região estuarina da laguna, 
Fernandes (2001) observou que embora não essen-
cial, a consideração da variação do atrito de fundo 
com o sedimento de fundo melhorou a reprodução 
dos dados observados pelo modelo. Devido à baixa 
sensibilidade do modelo às variações do coeficiente 
de viscosidade turbulenta dentro dos limites usual-
mente utilizados, conforme apresentado posterior-
mente, a consideração de variação deste parâmetro 
provavelmente não alteraria significativamente os 
resultados obtidos. 
 

Tabela 3 - Valores estabelecidos para a análise de 

sensibilidade do modelo. 

 

Parâmetro Valor de 

referência 

Variação 

Elevação inicial (m) 0,55 0,55 

Intervalo de tempo 

(s) 

180 180 

Coeficiente de Chezy 

(m1/2.s-1) 

60 50, 60 e 70 

Atrito do vento (.106) 3,5 2,5, 3,0, 3,5 e 4 

Viscosidade (m².s-1) 10 5, 10, 20 e 30 

Período de ajuste Dez. 2010  

Período de análise 2011  

 
 

Tabela 4 - Postos fluviométricos no Guaíba (1) e na 

Laguna dos Patos (2) que serão utilizados na verificação 

do modelo hidrodinâmico. 

 

Código Nome Latitude Longitude

87460007 Cristal (1) -30:05:32 -51:15:01 

87460120 Ipanema (1) -30:08:02 -51:14:02 

87500020 Ponta os Coatis (1) -30:15:32 -51:09:20 

87540000 Arambaré (2) -30:54:23 -51:29:32 

87921000 São Lourenço (2) -31:22:39 -51:57:35 

87955000 Laranjal (2) -31:46:20 -52:13:31 

 
 

Para a calibração, os resultados do modelo 
foram comparados com os níveis fluviométricos dos 
postos no Guaíba e na Laguna dos Patos com dados 
disponíveis para o período considerado (Tabela 4). 
Destaca-se que o posto São Lourenço apresentou 
falhas durante quase todo o período de julho a ou-
tubro de 2011. 

A Figura 3 apresenta a localização dos pos-
tos climatológicos e fluviométricos utilizados. Ressal-
ta-se a ausência de postos de monitoramento na 
costa oeste, na região mais profunda e na região 
nordeste da laguna. 
 

 
 

Figura 3 - Localização dos postos climatológicos 

e fluviométricos utilizados. 

 
A validação do modelo foi feita utilizando os 

mesmos parâmetros do modelo calibrado para 2011, 
para todo o ano de 2012 e analisando os critérios de 
avaliação descritos a seguir.  
 
Critérios de avaliação de desempenho do modelo 

 
Para a comparação entre os dados simula-

dos pelo modelo e os dados medidos, foram utiliza-
das as seguintes ferramentas estatísticas: coeficiente 
de correlação (r), o coeficiente de Nash-Sutcliffe 
(NS), log-Nash Sutcliffe (LNS), porcentagem BIAS 
(pbias) e erro relativo percentual médio (e), calcu-
lados respectivamente pelas seguintes equações: 
 

∑ ∙

∑ ∙ ∑

 
(4)

 

 

1
∑

∑
 

(5) 

1
∑ log log	

∑ log log	
 

(6)



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 191-204 

  197 

 
∑

∑
∙ 100 

(7)

 

1
∙

/

∙ 100 
(8) 

 
 
Ondei corresponde aos intervalos de tempo com 

dados observados; 	 	  correspondem, res-

pectiva-mente, aos dados estimados pelo modelo e 

observados no tempo i; e  e  corresponde às 

médias destes valores, e N corresponde ao número 
de observações. 

A Tabela 5 apresenta os limites de classifica-
ção de cada um dos parâmetros estatísticos utiliza-
dos neste estudo como critérios de avaliação do 
modelo, definidos com base nos valores apresenta-
dos por Pimentel et al. (2012) para estudos em baci-
as hidrográficas, visto que não foi encontrado valo-
res de referência específicos para modelagem de 
lagos. 
 
 

Tabela 5 - Limites de classificação para os parâmetros 

estatísticos utilizados na avaliação do modelo. 

 
Limites de 

classificação 

ra NSb / 

LNSa 

pbiasb ec 

Muito Bom 75 - 

100% 

75 - 

100% 

< 10% < 5% 

Bom 65 - 75% 65 - 75% 10 - 

15% 

5 - 10% 

Satisfatório 50 - 65% 50 - 65% 15 - 

25% 

10 - 20% 

Não 

satisfatório 

≤ 50% ≤ 50% ≥ 25% ≥ 20% 

Fonte: Adaptado de Pimentel et al. (2012). 

a: Proposto pelo autor; b: Proposto por Moriasi et al. (2007); 

c: Proposto por Brito (2012). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Para a análise dos resultados apresentados a 
seguir, ressalta-se que na observação dos dados de 
cota dos postos fluviométricos analisados foi verifi-
cada a diferença entre o nível zero das réguas. Após 
uma análise dos dados observados e comparação 
com valores calculados, as diferenças entre o zero 

das réguas de Arambaré, São Lourenço e Laranjal e 
do posto Ilha da Pintada (utilizado como condição 
de contorno) foram estimadas em 0,12 m, 0,15 m e 
0,08 m. Os gráficos a seguir são apresentados com 
estas correções nos valores observados.  
 
Análise das condições de contorno 

 
A Figura 4 a Figura 6 apresentam os resulta-

dos dos níveis simulados nos postos fluviométricos 
de Laranjal, Arambaré e Ponta dos Coatis, respecti-
vamente, para as diferentes condições de contorno 
adotadas no estuário (cotas ou vazões em Rio Gran-
de ou na boca do estuário). Os resultados para o 
posto São Lourenço não foram apresentados devido 
ao grande número de falhas no ano de 2011, prin-
cipalmente na época de cheia onde os resultados 
mais diferem. Os postos de Ipanema e Cristal apre-
sentaram resultados semelhantes ao do posto Ponta 
dos Coatis, porém com diferença de níveis simula-
dos ainda menores que a deste. 

Observa-se que a utilização de diferentes 
condições de contorno acarreta em diferenças signi-
ficativas nos níveis simulados. Esta diferença é maior 
na região estuarina, devido à proximidade com a 
condição de contorno alterada, diminuindo con-
forme se avança a montante da laguna, sendo pe-
quena na região do Lago Guaíba. Também é maior 
no período de cheia, com a utilização da cota obser-
vada em Rio Grande gerando valores menores que 
os observados e que os demais simulados.  
 
 

 
 

Figura 4 - Nível observado e simulado em Laranjal em 

2011 para as condições de contorno analisadas. 



Calibração e Validação do Módulo de Correntologia do Modelo IPH-A para a Laguna dos Patos (RS/Brasil) 

  198 

 
 

Figura 5 - Nível observado e simulado em Arambaré em 

2011 para as condições de contorno analisadas. 

 
 

 
 

Figura 6 - Nível observado e simulado em Ponta dos Coa-

tis em 2011 para as condições de contorno analisadas. 

 
 

Os resultados para a condição de contorno 
sem o rio Camaquã foram bastante semelhantes aos 
resultados com sua inclusão, indicando a predomi-
nância do aporte majoritário do Guaíba na circula-
ção da Lagoa. A vazão do rio Camaquã causa uma 
influência apenas local na circulação de água da 
laguna (Figura 7), além de proporcionar um au-
mento geral do nível no corpo lagunar. Para a con-
dição de máxima vazão do Camaquã medida em 
2011, o aumento de nível medido foi de aproxima-
damente 0,05 m (Figura 8).  

Com base na melhor adequação entre os 
dados observados e simulados, optou-se por utilizar 
como condição de contorno o nível medido no pos-
to Rio Grande no encontro do estuário com o ocea-

no e incluir a vazão do Camaquã em todas as demais 
simulações.  
 

 
 

Figura 7 - Influência da inclusão no modelo da vazão do 

rio Camaquã na circulação da região central da Laguna 

dos Patos para a vazão máxima do Camaquã em 2011 

(31/07/2011). 

 

 
 

Figura 8 - Influência da inclusão no modelo da vazão do 

rio Camaquã nos níveis da Laguna dos Patos para a vazão 

máxima do Camaquã em 2011 (31/07/2011). 

 
 
Análise de sensibilidade 

Coeficiente de Chezy 

 
Mantendo-se constantes os demais parâme-

tros do modelo, o nível d’água aumentou com o 
aumento do coeficiente de Chezy, especialmente no 
pico de cheias. Este comportamento é apresentado 
na Figura 9 para o posto Arambaré. Os demais pos-
tos apresentaram o mesmo comportamento. Ressal-
ta-se que os valores observados na Figura 9 são mos-
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trados apenas para referência, visto que a análise de 
sensibilidade do modelo foi feita anteriormente a 
calibração. 
 

 
 

Figura 9 - Efeito da variação do coeficiente de Chezy 

(m1/2.s-1) utilizado no cálculo do atrito de fundo em 

Arambaré. 

 
 

A máxima diferença entre os valores calcu-
lados com Chezy=70 m1/2.s-1 e Chezy=50 m1/2.s-1 foi 
de 9 cm para os postos situados na Laguna dos Patos 
e de 6 ou 7 cm para os postos do lago Guaíba. 

Os padrões de circulação obtidos para as in-
tensidades de rugosidade do fundo analisadas foram 
bastante semelhantes. A magnitude da velocidade 
(Figura 10) aumentaram com o incremento do pa-
râmetro Chezy, sendo mais evidente nos locais com 
maiores velocidades como nos estreitamentos e so-
bre os bancos de areia.O aumento da rugosidade 
também provocou uma maior variação de nível na 
lagoa (Figura 11).  
 

 
 

Figura 10 - Intensidade da velocidade na Lagoa dos Patos 

obtida para 31/12/12 com Chezy igual a 50 (esquerda) 

e a 70 (direita). 

Coeficiente de viscosidade turbulenta 

 
Para os valores utilizados de coeficiente de 

viscosidade turbulenta, este parâmetro exerceu pou-
ca influência nos resultados. A diferença de cota 
máxima medida entre o coeficiente de viscosidade 
de 5 m².s-1 e de 30 m².s-1 foi de apenas 1 cm. Estes 
resultados corroboram com os verificados por Fer-
nandes (2001), indicando que a viscosidade turbu-
lenta tem pequeno efeito sobre a circulação lagunar, 
que aparenta ser principalmente controlada por 
processos topográficos e advectivos. 
 

 
 

Figura 11 - Máxima variação de nível para o ano de 2011 

obtida com Chezy igual a 70 (esquerda) e a 50 (direita). 

 

 
Coeficiente de atrito do vento 

 
De modo geral, quanto maior o coeficiente 

de atrito, maior a alteração dos níveis d’água da 
laguna obtida. As diferenças entre os níveis d’água 
resultantes das simulações com diferentes valores de 
coeficientes de atrito do vento foram mais significa-
tivas nos extremos do eixo longitudinal da laguna. 
Para um coeficiente de atrito de 4E-06 houve seca-
gem dos pontos mais a nordeste da bacia para a 
situação de baixa vazão e vento nordeste. Para com-
pletar a simulação foi realizado um aprofundamento 
destas células em 0,25 m. 

A diferença máxima de cota entre os níveis 
obtidos com os valores de 4E-06 e de 2,5E-06 foi de 
21 cm no posto Laranjal. Para Arambaré e para os 
postos no Guaíba a diferença foi significativamente 
menor, atingindo o máximo de 6 cm em Arambaré 
e 8 cm na Ponta dos Coatis. O comportamento de 
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Arambaré nas simulações foi compatível com sua 
indicação de ponto nodal do sistema, visto que cor-
respondeu à região do corpo lagunar onde foram 
observadas as menores variações de nível devido à 
ação do vento.  

A Figura 12 apresenta os níveis calculados 
para o posto Laranjal utilizando os diferentes valores 
de coeficiente de atrito de vento analisados. Os grá-
ficos dos demais postos não encontram-se apresen-
tados, visto que as diferenças de cotas foram pouco 
visíveis. 
 

 
 

Figura 12 - Efeito da variação do coeficiente de atrito do 

vento em Laranjal. 

 
 

Com o aumento do coeficiente de atrito do 
vento, aumenta a resposta da lagoa à ação dos ven-
tos, provocando maiores intensidades de velocidades 
(Figura 13) e da variação de nível da lagoa (Figura 
14). 
 
 

 
 

Figura 13 - Intensidade da velocidade na Lagoa dos Patos 

obtida para 31/12/12 com coeficiente de atrito do vento 

igual a 3,0 (esquerda) e a 4,0 (direita). 

 

 
 

Figura 14 - Máxima variação de nível para o ano de 2011 

obtida com coeficiente de atrito do vento igual a 3,0 

(esquerda) e a 4,0 (direita). 

 
 
Calibração  

 
Os valores dos parâmetros obtidos após a ca-

libração foram: 
 

 coeficiente de Chezy=50;  

 coeficiente de viscosidade turbulenta=10 

m²/s; e 

 constante de atrito do vento = 2,5E-06.  

 
A comparação entre os valores observados e 

calculados pode ser vista no anexo A. 
Os valores dos parâmetros estatísticos utili-

zados na avaliação de desempenho do modelo obti-
dos após a calibração do modelo para o ano de 2011 
encontram-se na Tabela 6. 

Verifica-se que a maioria dos parâmetros ob-
tidos foram classificados como muito bom, enquan-
to apenas os valores do coeficiente de log-Nash-
Sutcliffe para o posto de Laranjal e São Lourenço 
foram não satisfatórios. Estes postos são os mais 
próximos da região estuarina, possuindo ainda al-
guma oscilação devido ao efeito da maré e sendo o 
posto analisado mais afetado pelo efeito do vento e 
condições de contorno adotadas. Este resultado 
exige atenção quanto ao uso destes parâmetros para 
simulações da região sul, especialmente para vazões 
mínimas. Ademais, o PBias elevado para o posto 
fluviométrico Ipanema pode indicar diferença no 
zero da régua deste posto e do posto Ilha da Pinta-
da. 
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Tabela 6 - Parâmetros estatísticos de avaliação do 

modelo para o período de calibração.* 

 

NS LNS e pbias r 

Laranjal 0,63 0,30 0,90 1,77 0,84 

São Lourenço 0,58 0,42 1,29 0,28 0,79 

Arambaré 0,88 0,84 0,74 -4,11 0,95 

Ponta dos Coatis 0,89 0,75 1,43 1,24 0,95 

Ipanema  0,85 0,56 4,37 -11,02 0,95 

Cristal 0,89 0,70 3,60 -0,36 0,94 

*Vermelho = não satisfatório; Preto = satisfatório e bom; Azul — 

Muito Bom. 

 
 

Ressalta-se que os postos fluviométricos não 
apresentaram mesma resposta às alterações dos pa-
râmetros de calibração, o que pode ser um indicati-
vo de não homogeneidade da laguna. Os valores dos 
parâmetros escolhidos referem-se aqueles que me-
lhor representaram a lagoa como um todo. Um peso 
maior foi dado ao posto de Arambaré, por ser mais 
próximo da região de estudo (região nordeste da 
Lagoa dos Patos). Os valores escolhidos proporcio-
naram melhorias na representação do comporta-
mento dos postos Laranjal e São Lourenço, embora 
tenham sido acompanhados de pequenas reduções 
nos critérios de avaliação à de outros postos. 
 
Validação 

 
A comparação entre os valores observados e 

calculados para o ano de 2012, período de validação 
do modelo, pode ser vista no anexo B. A Tabela 7 
resume os parâmetros estatísticos do modelo para 
este mesmo período.  
 

Tabela 7 - Parâmetros estatísticos de avaliação do 

modelo para o período de calibração.* 

 

Posto NS LNS e pbias r 

Laranjal 0,38 0,32 1,30 -2,33 0,69 

São Lourenço 0,70 0,59 0,96 -3,84 0,85 

Arambaré 0,72 0,70 0,62 -5,47 0,88 

Ponta dos Coatis 0,82 0,78 0,77 1,75 0,91 

Ipanema  0,68 0,50 2,98 -15,69 0,91 

Cristal 0,73 0,66 1,47 -0,15 0,86 

* Vermelho = não satisfatório; Preto = satisfatório e bom; Azul — 

Muito Bom. 

 

Os resultados foram no geral um pouco in-
feriores aos obtidos na calibração, mas seguindo a 
mesma distribuição, valendo aqui as mesmas obser-
vações comentadas no item de calibração. Apenas o 
posto Laranjal obteve resultados não satisfatórios, 
tanto para o coeficiente de Nash-Sutcliffe, quanto 
para o coeficiente log-Nash-Sutcliffe. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

O modelo hidrodinâmico IPH-A apresentou 
resultados satisfatórios quanto à simulação do com-
portamento da Laguna dos Patos, exceto para a 
região estuarina, onde os parâmetros calibrados 
devem ser utilizados com cautela, especialmente no 
que diz respeito a valores extremos. Além disso, o 
estuário apresenta uma importante variação da sali-
nidade não considerada no presente estudo. 

Conforme esperado, o modelo apresentou 
grande sensibilidade às condições de contorno ado-
tadas, principalmente para o período de cheias, e 
aos parâmetros de atrito do vento e rugosidade do 
fundo, considerados constantes para toda a laguna. 
A variação de nível dos postos fluviométricos dispo-
níveis para a Laguna dos Patos e Lago Guaíba foram 
representadas satisfatoriamente, exceto para a regi-
ão estuarina, onde os parâmetros calibrados devem 
ser utilizados com cautela. 

O uso de uma batimetria atualizada, do atri-
to no fundo variando com a profundidade do corpo 
hídrico, a consideração da variação do vento sobre o 
corpo lagunar e o uso de dados de contorno horá-
rios, de modo a diminuir o período de interpolação 
linear, e a influência do canal de São Gonçalo de-
vem ser testados em trabalhos futuros que busquem 
melhorar a reprodução do sistema pelo modelo.  

Combinado a fácil utilização do modelo I-
PH-A e disponibilidade dos dados necessários, o 
modelo apresenta-se como uma opção de ferramen-
ta a ser utilizada na gestão deste corpo hídrico. Co-
mo continuação deste trabalho será analisada as 
condições gerais de circulação da região nordeste da 
laguna para cenários críticos e a simulação de dis-
persão de poluentes pelo modelo, de modo a inte-
grar os aspectos quantitativos e qualitativos. 
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Calibration And Validation Of The Hydrodynamic 
Model IPH-A For Patos Lagoon (RS / Brazil) 
 
ABSTRACT 
 

 In Patos Lagoon, population growth and econom-

ic development have raised important issues regarding the 

negative impacts of these activities in the water body. Good 

knowledge of the hydrodynamic processes is essential to 

answer these questions and improve the water resources 

management. In this context, this paper presents a sensitiv-

ity analysis, calibration and validation of the hydrodynam-

ic model IPH-A in Patos Lagoon, aiming at the future use 

of this tool for the integrated management of this water 

body. The model showed great sensitivity to the boundary 

conditions adopted, and to the parameters of wind stress 

and surface roughness. The level variation of fluviometric 

stations in Patos Lagoon and Lake Guaiba were simulated 

satisfactorily, except for the estuary, where the calibrated 

parameters should be used with caution. As the IPH-A is 

an easy-to-use model, and required data is often available, 

the model can be an important tool to be used in the man-

agement of this water body. In a continuation of this study, 

the simulation of pollutant dispersion in the model will be 

analyzed in order to integrate the quantitative and qualita-

tive aspects. 

Key-words: Hydrodynamic model; Patos Lagoon; sensitivi-

ty analysis. 

 

ANEXO A- RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO 
DO MODELO PARA O ANO DE 2011 
 

 
 

Figura A. 1 - Níveis observados e calculados após a cali-

bração do modelo (2011) em Laranjal. 

 

 
 

Figura A. 2 - Níveis observados e calculados após a cali-

bração do modelo (2011) em São Lourenço. 

 

 
 

Figura A. 3 - Níveis observados e calculados após a cali-

bração do modelo (2011) em Arambaré. 

 

 
 

Figura A. 4 - Níveis observados e calculados após a cali-

bração do modelo (2011) em Ponta dos Coatis. 
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Figura A. 5 - Níveis observados e calculados após a cali-

bração do modelo (2011) em Ipanema. 

 

 
 

Figura A. 6 - Níveis observados e calculados após a cali-

bração do modelo (2011) em Cristal. 

 
 

ANEXO B - RESULTADOS DA VALIDAÇÃO 
DO MODELO PARA O ANO DE 2012 
 
 

 
 

Figura B. 1 - Níveis observados e calculados na validação 

do modelo (2012) em Laranjal. 

 

 
 

Figura B. 2 - Níveis observados e calculados na validação 

do modelo (2012) em São Lourenço. 

 

 
 

Figura B. 3 - Níveis observados e calculados na validação 

do modelo (2012) em Arambaré. 

 

 
 

Figura B. 4 - Níveis observados e calculados na validação 

do modelo (2012) em Ponta dos Coatis. 

 

 
 

Figura B. 5 - Níveis observados e calculados na validação 

do modelo (2012) em Ipanema. 

 

 
 

Figura B. 6 - Níveis observados e calculados na validação 

do modelo (2012) em Cristal. 
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RESUMO 
 

Neste trabalho, investigou-se a relação entre evapotranspiração (ETP) e precipitação, por meio da avaliação dos 

dados disponibilizados recentemente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em 290 estações meteorológicas no 

país. A ETP tende a ser menor durante períodos chuvosos e vice-versa. Esta relação foi investigada tanto do ponto de vista 

físico, por meio da avaliação das variáveis meteorológicas necessárias para aplicação do modelo de Penman-Monteith, quan-

to do ponto de vista estatístic, por meio do ajuste de curvas entre a ETP e precipitação mensais. Estas relações podem ser úteis 

em situações nas quais séries de ETP não estão disponíveis, tais como projeto de reservatórios de regularização, previsão de 

vazões e gerenciamento de irrigação. 

 

Palavras-chave: Evapotranspiração, INMET, Penman-Monteith 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A evaporação e a evapotranspiração 
(E/ETP) são componentes do ciclo hidrológico, 
correspondendo à transferência de água da superfí-
cie terrestre para a atmosfera, pela mudança de es-
tado da água, do líquido para o gasoso.  

Informações quantitativas destes processos 
são utilizadas na resolução de numerosos problemas 
que envolvem o manejo d’água, seja o planejamento 
de áreas agrícolas (irrigadas ou de sequeiro), o di-
mensionamento e operação de reservatórios ou a 
previsão de vazões (TUCCI, 1998). No entanto, a 
disponibilidade de dados de ETP é baixa no espaço 
e no tempo, tanto na forma de medidas diretas 
quanto das variáveis meteorológicas (radiação solar, 
velocidade do vento, umidade relativa do ar, tempe-
ratura e pressão atmosférica) necessárias para sua 
estimativa por métodos consagrados como o de 
Penman-Monteith. 

Aliado a isto, é fato que a ETP apresenta 
uma variabilidade menor do que a precipitação, pa-
ra uma mesma localidade. Desta forma, a variação 
da vazão (cuja magnitude é governada pela relação 
entre estas duas variáveis) é mais dependente da 
chuva do que da ETP. 
 
 

1 - Agência Nacional de Águas/ANA 
2 - RHAMA Consultoria, Pesquisa e Treinamento Ambiental 

 

Estes dois fatores (a pouca disponibilidade 
de dados de ETP e a menor variabilidade desta 
componente do ciclo hidrológico) fazem com que 
muitas metodologias correntes na hidrologia brasi-
leira utilizem médias mensais de longo prazo da 
ETP, normalmente obtidas de normais climatológi-
cas do INMET. Estas médias mensais de evaporação 
serão doravante denominadas vetores de evapora-
ção, conforme nomenclatura usualmente adotada 
pelo setor elétrico (ONS, 2010) 

No dimensionamento de reservatórios de 
regularização, nos quais a ETP é um componente 
importante na estimativa da vazão regularizada, a 
utilização de vetores de ETP é a prática mais co-
mum, sendo raros os estudos que utilizam séries des-
ta variável. 

Ora, é relativamente simples de concluir 
que esta abordagem leva a uma superestimativa da 
vazão regularizada (portanto contra a segurança), 
uma vez que, em uma sequência de anos secos, que 
são os que definem a magnitude da vazão regulari-
zada, a ETP real é mais alta do que a média. Já nos 
anos mais úmidos, em que a ETP é mais baixa do 
que a média, normalmente há vertimento, de forma 
que os excedentes hídricos não se compensam inte-
ranualmente.  

Novamente, pelo fato da variabilidade da 
ETP ser baixa, costuma-se considerar que esta varia-
ção seja inferior à própria incerteza da estimativa 
desta e de outras variáveis (principalmente a série 
de vazões afluentes), de forma que esta simplificação 
(adotar um vetor médio de ETP) é amplamente a-
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ceita. Entre os trabalhos que adotaram um vetor 
médio de evaporação para estudos de regularização, 
citam-se Studart e Campos (2001), Collischonn e 
Lopes (2008), Ministério da Integração (2001), en-
tre outros, incluindo aí o planejamento e operação 
do setor elétrico brasileiro (ONS, 2010). 

No entanto, como mencionado, mesmo que 
seja inferior à de outras componentes do ciclo hi-
drológico, esta variabilidade existe, e está de certa 
forma ligada à variabilidade da precipitação. De 
forma geral, quanto mais chuvoso é um intervalo de 
tempo (por exemplo, um mês), menor é a ETP do 
mesmo intervalo, e vice-versa. Tucci (1998) afirma 
que isto faz com que o processo de transformação 
chuva-vazão seja não-linear. Ou seja, um aumento 
de, digamos, 100mm na chuva leva a um aumento 
superior a 100mm no escoamento, pois além do 
aumento da chuva, há uma diminuição na ETP (a-
lém de outros aumentos decorrentes de não-
linearidades na transformação chuva-vazão). Esta 
relação inversa entre as duas variáveis foi investigada 
por Mudiare (1985). 

Portanto, uma forma de contornar a falta de 
dados de ETP em climas tropicais é o estabelecimen-
to de relações entre precipitação e ETP. Caso esta 
relação exista, basta dispor-se de uma série de preci-
pitações médias, e a série de ETP é obtida pela e-
quação de regressão entre ambas.  

Outro campo em que estas relações podem 
ser úteis é a previsão hidroclimática de vazões, na 
qual se acoplam modelos chuva-vazão com previsões 
de chuva obtidas de modelos climáticos ou meteoro-
lógicos. Ora, como os modelos chuva-vazão reque-
rem dados de ETP como entrada, há a necessidade 
de prevê-la nos mesmos intervalos de tempo da chu-
va prevista. Alternativamente ao uso de vetores de 
ETP, ou de sua estimativa com base nas demais vari-
áveis meteorológicas previstas pelo modelo (o que 
poderia levar a uma acumulação excessiva de erros), 
o uso destas relações seria útil para estimar a ETP 
com base na precipitação prevista para o intervalo 
de tempo. Neste caso, a utilidade destas previsões é 
ainda maior, por se tratar de previsão e não simula-
ção. Ou seja, mesmo que o monitoramento de ETP 
tivesse boa cobertura, haveria necessidade de esti-
mativa indireta em uma aplicação operacional. 

Recentemente, o Instituto Nacional de Me-
teorologia (INMET) disponibilizou o acesso às séries 
históricas de dados meteorológicos diários, desde o 
ano de 1961, em 290 estações de monitoramento em 
26 estados do país (não há dados no estado de Ron-
dônia), atendendo a anseios de longa data da co-
munidade de recursos hídricos e outros grupos ci-
entíficos no Brasil. 

Neste trabalho, foram calculadas algumas 
estatísticas a partir dessa massa de dados, buscando-
se identificar uma explicação mais física para a rela-
ção inversa entre precipitação e ETP, por meio da 
quantificação da magnitude das variáveis explicativas 
desta última em dias secos e chuvosos. 

Além disso, foram calculadas séries de eva-
poração e evapotranspiração de referência em todas 
as estações do INMET, e estabelecidas regressões 
entre a ETP e a precipitação médias mensais.  

O objetivo deste trabalho é uma melhor 
compreensão da relação inversa entre estas variáveis, 
bem como sua confirmação com base nos dados 
existentes. Além disso, pretende-se que os resultados 
constituam-se em uma base de dados para refinar 
estudos hidrológicos, disponibilizada ao público em 
geral, como alternativa ao uso de vetores médios de 
ETP.  
 
 
PRECIPITAÇÃO E ETP 

 
 

Tomando-se a equação de Penman-
Monteith, que é considerada a metodologia mais 
adequada para quantificação da ETP (SMITH, 
1991), pode-se expressar esta componente do ciclo 
hidrológico como uma função de cinco variáveis 
meteorológicas (para uma mesma cultura/meio): 
 

),,,,(/ RADVVPAURTfETPE med  

 
onde Tmed é a temperatura média do ar, UR é a u-
midade relativa do ar, PA é a pressão atmosférica, 
VV é a velocidade do vento e RAD é a radiação solar 
incidente na superfície. Esta última variável em geral 
é estimada com base no tempo de insolação. 
 

A relação inversa entre a precipitação e a 
ETP pode ser explicada fisicamente, por meio da 
variação das diversas variáveis meteorológicas que 
influenciam a ETP. Em primeiro lugar, dias mais 
chuvosos necessariamente são mais encobertos, fa-
zendo com que uma menor quantidade de radiação 
solar atinja a superfície. Este é o principal fator que 
explica a relação inversa entre as variáveis, uma vez 
que a radiação solar (ou, quando esta não está dis-
ponível, o tempo de insolação em horas) é a princi-
pal governante do processo de evaporação e evapo-
transpiração (SHUTTLEWORTH, 2012).  

Dias mais chuvosos teoricamente também 
apresentam umidade relativa do ar mais alta. Con-
sequentemente, a ETP é menor, uma vez que o au-
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mento da umidade aumenta também a pressão de 
vapor, ou seja, a quantidade de vapor no ar está mais 
próxima da saturação. 

Portanto, estas duas variáveis (radiação e 
umidade relativa) estão diretamente ligadas à rela-
ção entre precipitação e ETP. As demais variáveis 
têm efeitos não tão evidentes nesta relação. 

A temperatura é diretamente correlaciona-
da com a ETP, uma vez que aumenta a pressão de 
saturação do vapor, ou seja, a quantidade de vapor 
que pode ser armazenada no ar circundante. 

A recomendação da FAO é que seja usada, 
como medida da temperatura média do dia, a média 
entre as temperaturas máxima e mínima. Em dias 
chuvosos, a nebulosidade faz com que a radiação 
incidente seja menor, tendendo a diminuir a máxi-
ma. No entanto, durante a noite, a maior nebulosi-
dade acaba por reter o calor que deixa a superfície 
terrestre (radiação termal ou de onda longa), fa-
zendo com que a temperatura mínima tenda a ser 
um pouco mais alta do que seria em uma noite de 
céu claro (ALLEN et al. 1998). Assim, a importância 
da temperatura do ar na relação entre precipitação 
e ETP é relativa. 

Não obstante, alguns fatos permitem estabe-
lecer uma ligação entre nebulosidade e temperatura 
(ou precipitação e ETP). Nas regiões tropicais, nos 
meses de verão do hemisfério sul (dezembro a mar-
ço), que correspondem ao trimestre mais úmido, as 
chuvas atuam como uma espécie de regulador da 
temperatura, sendo comum o declínio em alguns 
graus da temperatura após as chuvas convectivas de 
verão. Da mesma forma, os chamados “veranicos”, 
períodos de uma ou duas semanas sem chuva nesta 
época, são períodos de temperaturas médias mais 
altas, e consequentemente alta ETP. 

A pressão atmosférica tende a ser mais baixa 
em períodos antecedentes a chuvas, e mais alta em 
períodos de tempo bom (e, portanto, de maior 
ETP). No entanto, a pressão atmosférica é, prova-
velmente, a varável que menos influencia a ETP. Por 
um lado, um aumento na pressão aumenta a massa 
específica do ar, permitindo que uma maior quanti-
dade de vapor seja retida em um mesmo volume de 
ar circundante. Por outro lado, aumenta também a 
constante psicrométrica, que consta no denomina-
dor da equação de Penman-Monteith, diminuindo a 
ETP. 

Por fim, a velocidade do vento é, provavel-
mente, a única variável que concorre para um au-
mento da ETP mesmo em dias chuvosos, uma vez 
que a ocorrência de chuvas é frequentemente pre-
cedida de ventos fortes. O vento aumenta a ETP na 

medida em que remove a umidade da superfície, 
trazendo ar menos saturado. 

Ainda assim, essa relação é muito tênue, 
sendo igualmente comuns dias claros com vento 
forte, nos quais a ETP é particularmente alta.  

Em resumo, portanto, a relação inversa en-
tre precipitação e ETP é devida principalmente à 
variação na radiação incidente e na umidade relativa 
do ar, e em alguma medida também na temperatu-
ra, pelo menos nos trópicos. A pressão atmosférica, 
inversamente relacionada com dias mais chuvosos, 
tem pouco efeito na ETP. Já a velocidade do vento, 
embora muito correlacionada com a ETP, não pode 
ser associada com mais frequência ao tempo bom ou 
chuvoso.  

As assertivas feitas neste capítulo, sobre a 
maior ou menor intensidade de cada variável mete-
orológica em dias secos e chuvosos, foram testadas 
estatisticamente neste trabalho. 
 
Análise estatística das variáveis meteorológicas 

Metodologia 

 
No capítulo anterior, foi feita uma série de 

assertivas sobre a maior ou menor intensidade de 
cada variável meteorológica em dias secos e chuvo-
sos, sem uma maior validação destas afirmações, seja 
em referências bibliográficas ou em estatísticas. 
Sendo assim, julgou-se necessário testar estas asserti-
vas estatisticamente, por meio de testes de hipóteses. 

Para cada estação de monitoramento do 
INMET, foram identificados os dias chuvosos, defi-
nidos como aqueles em que a precipitação diária foi 
superior a 5mm. Com isso, foi possível separar a sé-
rie de dados meteorológicos em dias chuvosos e se-
cos. Para cada variável, foi feito então um teste de 
hipótese das médias de Student, no qual a hipótese 
nula é de que as médias das variáveis nas duas séries 
são iguais, a 5% de significância. Caso a hipótese 
nula fosse rejeitada, verificava-se ainda se a média da 
variável nos dias chuvosos foi inferior ou superior à 
média dos dias secos.  

Para retirar o efeito da sazonalidade na mé-
dia de cada variável, os testes de hipótese foram fei-
tos para cada mês do ano, ou seja, considerando 
apenas dias secos e chuvosos em janeiro, em feverei-
ro e assim por diante. 

Foram descartados meses em que o número 
de dias chuvosos foi inferior a 5% do total de dias 
com medições. Isto foi feito para não levar em conta 
meses em que dias chuvosos são muito raros, tipi-
camente os meses de julho a setembro na maior par-
te do país, nos quais a comparação entre dias chuvo-
sos e secos não faria sentido. Nestes, possivelmente o 
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teste de hipótese teria dificuldade em rejeitar a hi-
pótese nula, devido somente à pequena extensão de 
uma das amostras, e não a um possível equilíbrio 
entre dias secos/chuvosos. 

As estações foram agrupadas de acordo com 
os climas zonais do país (conforme IBGE, 2013), e 
para cada variável calculou-se em que porcentagem 
dos meses/estações a intensidade foi mais alta nos 
dias secos e nos dias chuvosos, bem como a porcen-
tagem em que não houve distinção, correspondente 
aos meses/estações em que o teste de hipótese não 
pôde ser rejeitado. Por simplificação, neste último 
caso considerou-se que as médias não apresentam 
diferença significativa. 
 

 
 

Figura 1 - Climas zonais do Brasil (IBGE, 2013) 

 
 
RESULTADOS 

 
Velocidade do vento (ou: “dias chuvosos têm vento mais 

forte?”) 

 
A Tabela 1 mostra os resultados dos testes 

de hipóteses para a variável meteorológica velocida-
de do vento. Para cada zona climática, é indicada a 
frequência de meses/estações em que o vento foi 
mais forte com tempo seco, com tempo chuvoso e 
nos quais não houve diferença significativa. A média 
geral do país corresponde à ponderação pelo núme-
ro de estações em cada zona, sendo 36 estações na 
zona temperada, 116 na zona tropical central, 13 na 
zona tropical nordeste oriental (denominado litoral 
do nordeste por simplificação), 85 no clima tropical 

zona equatorial (denominado semi-árido) e 40 na 
região equatorial. 
 

Tabela 1 - Frequência em que vento foi mais intenso em 

dias secos, chuvosos ou indiferente 

 
Região Seco Igual Chuvoso 

Temperado 15% 40% 46% 

Brasil Central 27% 59% 14% 

NE litoral 41% 49% 10% 

Semi-árido 55% 38% 7% 

Equatorial 32% 56% 12% 

Brasil 34% 50% 15% 

 
 

Como se vê, na maioria das regiões, o resul-
tado mais frequente foi a impossibilidade de rejeitar 
a hipótese nula, no qual se considerou que não há 
diferença significativa entre as médias da velocidade 
do vento em dias chuvosos e secos. Este resultado 
confirma a afirmativa feita anteriormente, de que a 
relação entre velocidade do vento e a ocorrência de 
chuvas é muito tênue. No litoral nordestino e no 
semi-árido, o vento mais intenso ocorre mais fre-
quentemente com tempo seco. Já na região tempe-
rada, com maior frequência o vento mais intenso 
ocorreu em tempo chuvoso. De forma geral, obser-
vou-se uma tendência de vento mais intenso com 
tempo seco em cidades litorâneas, como Florianópo-
lis, Torres (RS), Vitória, Recife e Natal. Já em cida-
des serranas de todo Brasil, como Campos do Jordão 
(SP), Diamantina (MG), Lençóis (BA) e Caxias do 
Sul (RS), a relação foi contrária, com ventos mais 
intensos associados a tempo chuvoso, sinalizando 
que a topografia tem um papel importante na rela-
ção entre intensidade do vento e a ocorrência de 
dias secos e chuvosos. 
 
Temperatura (ou “dias chuvosos são mais quentes?”)  

 
A análise estatística relativa à temperatura 

foi feita para a temperatura mínima, máxima e mé-
dia do dia. 

Com relação à temperatura máxima do dia, 
a análise estatística confirma a noção intuitiva, tam-
bém manifestada por Allen (1998), de que dias mais 
secos têm temperatura máxima mais alta do que dias 
chuvosos (Tabela 2). 

Em quase 90% dos casos, dias mais secos ti-
veram temperatura máxima significativamente mais 
alta do que dias chuvosos. 

A análise foi feita também levando em conta 
as temperaturas mínimas do dia, de forma a validar 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 205-214 

 209 

a afirmativa de Allen (1998), de que dias mais nu-
blados/chuvosos tendem a ter temperaturas míni-
mas mais altas, devido à retenção da radiação de 
onda longa. A Tabela 1 mostra os resultados para a 
temperatura mínima. 

 

Tabela 2 - Frequência em que a temperatura máxima diá-

ria foi maior em dias secos e chuvosos 

 
Região Seco Igual Chuvoso 

Temperado 98% 2% 0% 

Brasil Central 95% 5% 0% 

NE litoral 80% 20% 0% 

Semi-árido 79% 20% 1% 

Equatorial 60% 38% 2% 

Brasil 85% 15% 1% 

 
 

Tabela 3 - Frequência com que a temperatura mínima foi 

mais alta em dias secos e chuvosos 

 
Região Seco Igual Chuvoso 

Temperado 3% 18% 79% 

Brasil Central 27% 38% 36% 

NE litoral 24% 60% 16% 

Semi-árido 26% 60% 14% 

Equatorial 43% 51% 6% 

Brasil 26% 44% 30% 

 
 

A tabela mostra que a afirmação de Allen 
(1998) é válida para regiões temperadas, porém não 
se aplica a regiões tropicais e equatoriais.  

Evidentemente, nesta abordagem não se le-
va em conta o fato de que há dias nublados que não 
necessariamente são chuvosos. No entanto, dada a 
alta correlação da insolação com tempo seco (como 
será visto adiante), esta aproximação é bastante ra-
zoável. 

Por fim, a Tabela 4 mostra os resultados dos 
testes de hipóteses para a temperatura média. 

 

Tabela 4 - Frequência em que a temperatura média foi 

mais alta em dias secos e chuvosos 

 
Região Seco Igual Chuvoso 

Temperado 61% 34% 5% 

Brasil Central 79% 18% 2% 

NE litoral 46% 53% 1% 

Semi-árido 46% 51% 2% 

Equatorial 42% 56% 2% 

Brasil 61% 37% 3% 

 

Os resultados permitem concluir que, de 
forma geral, dias chuvosos tendem a ser um pouco 
mais frios. Apenas em 3% dos locais/meses, dias 
chuvosos foram significativamente mais quentes em 
média. Esse resultado é mais evidente na região 
temperada, que apresentam chuvas mais distribuídas 
ao longo do ano. Foi mais expressivo também nos 
meses de verão (dezembro a março), confirmando a 
assertiva feita anteriormente, de que as chuvas con-
vectivas atuam no sentido de amenizar a temperatu-
ra em regiões tropicais. 

Houve também uma frequência relativa-
mente alta (37%) de situações em que o teste não 
pôde ser rejeitado. No entanto, isto ocorreu princi-
palmente nos meses de junho a setembro, em que 
os dias chuvosos são muito raros na maior parte do 
país. Assim, a dificuldade de rejeição da hipótese se 
deve provavelmente ao tamanho amostral muito 
pequeno das séries de dias chuvosos nestes meses, e 
não a um eventual equilíbrio da temperatura em 
dias secos e chuvosos.  

Como visto, um outro fator que leva a um 
maior equilíbrio no caso da temperatura média é a 
correlação inversa entre temperatura máxima e 
temperatura mínima, observada nas regiões subtro-
picais. 
 
Insolação (ou “dias chuvosos são mais nublados?”) 

 
Neste caso a correlação é bastante direta e 

intuitiva, e a análise estatística confirma este resulta-
do, uma vez que, em praticamente 100% dos me-
ses/estações, a insolação média foi maior com tem-
po seco do que com tempo chuvoso, conforme Ta-
bela 5. 

 

Tabela 5 - Frequência em que o tempo de insolação foi 

maior em dias secos e chuvosos 

 
Região Seco Igual Chuvoso 

Temperado 100% 0% 0% 

Brasil Central 100% 0% 0% 

NE litoral 100% 0% 0% 

Semi-árido 100% 0% 0% 

Equatorial 98% 2% 0% 

Brasil 99% 1% 0% 

 
Umidade relativa do ar (ou “dias chuvosos são mais úmi-

dos?”) 

 
Da mesma forma que no caso anterior, esta 

correlação é intuitiva e é confirmada pela análise 
estatística, conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 - Frequência em que a umidade relativa do ar foi 

mais alta em dias secos e chuvosos 

 
Região Seco Igual Chuvoso 

Temperado 0% 0% 100% 

Brasil Central 0% 0% 100% 

NE litoral 0% 0% 100% 

Semi-árido 0% 0% 100% 

Equatorial 0% 0% 100% 

Brasil 0% 0% 100% 

 
 
Pressão atmosférica 

 
Por fim, no caso da variável pressão atmos-

férica, a análise estatística é sintetizada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Frequência em que a pressão atmosférica foi 

mais alta durante dias secos e chuvosos 

 
Região Seco Igual Chuvoso 

Temperado 88% 7% 5% 

Brasil Central 65% 27% 8% 

NE litoral 9% 60% 31% 

Semi-árido 18% 57% 24% 

Equatorial 8% 71% 21% 

Brasil 44% 41% 15% 

 
 

Neste caso, percebe-se também uma dife-
renciação dos resultados conforme a região do país. 
Em latitudes maiores, é válida a correlação direta 
entre tempo seco e pressão alta. No entanto, em 
regiões próximas ao equador, esta correlação desa-
parece, não havendo, na maior parte dos casos, dife-
rença estatística entre a pressão atmosférica média 
em dias secos e chuvosos. 
 
Relações estatísticas entre precipitação e ETP 

Metodologia 

 

As séries diárias de ETP foram calculadas 
por meio do método de Penman-Monteith, confor-
me síntese apresentada em Collischonn (2001), uti-
lizando-se as séries de dados meteorológicos diários 
disponibilizadas recentemente pelo INMET, em 290 
estações no Brasil.  

Os dados de radiação solar incidente não es-
tão disponíveis, de forma que foram estimados com 
base no tempo de insolação diário, também con-
forme as estimativas sintetizadas em Collischonn 
(2001). 

Foram calculadas séries de evapotranspira-
ção de referência, usando-se um albedo de 0,23, 
uma resistência superficial de 70 s.m-1 e uma altura 
da cultura de 0,12m (ALLEN et al., 1998). 

Nos intervalos de tempo em que houve fa-
lha na medição de alguma variável, a ETP não foi 
calculada, adotando-se falha. A exceção foi quando 
apenas a pressão atmosférica apresentou falha. Nes-
te caso, a pressão atmosférica foi estimada com base 
em uma regressão linear entre altitude e pressão 
atmosférica média do mês, estabelecida com base 
nas normais do INMET. Optou-se por preencher 
apenas esta variável devido ao fato de sua variação 
não influenciar fortemente a ETP, conforme já 
mencionado. Além disso, esta variável é uma das que 
apresenta falhas mais frequentes, de forma que seu 
preenchimento agrega bastante informação às re-
gressões. A Figura 2 mostra a regressão entre pres-
são atmosférica média e altitude para o mês de ja-
neiro.  
 

 
 

Figura 2 - Regressão entre pressão atmosférica média e 

altitude da estação, mês de janeiro 

 
 

Os dados de ETP foram então acumulados 
mensalmente. No caso do número de falhas do mês 
ser inferior a 5 dias, utilizou-se a média dos demais 
dias para preencher. Do contrário, o mês em ques-
tão não foi incluído nas estatísticas. O mesmo foi 
feito com a precipitação medida na estação. 

Uma vez definida uma série de pares de da-
dos de ETP e precipitação mensais, foram ajustadas 
curvas de regressão entre ambas, no tipo linear. 

Estas curvas foram definidas para cada mês 
do ano, de forma a contemplar a sazonalidade. Na-
turalmente, para validar a premissa de uma relação 
inversa entre precipitação e ETP, as curvas resultan-
tes deveriam resultar decrescentes, ou seja, com pa-
râmetro angular negativo. 
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RESULTADOS 
 
 

Como mencionado, foram geradas curvas 
de regressão lineares e potenciais entre a ETP e pre-
cipitação médias em cada estação e para cada mês 
do ano. Setenta e duas estações não foram incluídas 
nesta análise por terem extensão muito curta ou 
número de falhas muito alto, de forma que a massa 
de dados mensais para ajuste das regressões era mui-
to pequena (menos de 10 pares de dados). 

A Figura 3 mostra um exemplo das regres-
sões, para a estação de monitoramento do INMET 
de Brasília, para o mês de janeiro. 

Inicialmente, observa-se que, conforme pre-
visto, a variabilidade da precipitação em geral é mui-
to maior do que a da evapotranspiração. No caso 
mostrado, enquanto a precipitação variou entre 29 e 
577 mm/mês, a ETP variou entre 85 e 145 mm/mês.  
 

 
 

Figura 3 - Regressão linear entre precipitação e ETP 

mensais em Brasília, mês de janeiro 

 
 

O coeficiente angular negativo, obtido na 
regressão mostrada, também foi obtido em todas as 
regressões, reforçando a relação inversa existente 
entre precipitação e ETP. O conjunto de coeficien-
tes de regressão, para todas as estações e todos os 
meses, pode ser disponibilizado por meio de contato 
com o autor principal deste artigo. 

Embora a dispersão dos dados seja relativa-
mente alta, e os coeficientes R2 em geral sejam bai-
xos, deve-se lembrar que as relações mostradas são 
alternativas ao uso da ETP média em simulação hi-
drológica, quando não existem séries de ETP dispo-
níveis. 

Este tipo de relação é mais útil em meses de 
transição entre as estações de estiagem e de chuvas, 
como os meses de maio e outubro na região sudeste 

e centro-oeste, que podem ser muito chuvosos ou 
muito secos, a depender do atraso do início de cada 
período. É útil também em regiões cuja estação de 
chuvas pode apresentar “veranicos”, períodos de 10 
a 15 dias sem chuvas. Estes períodos, usualmente 
nos meses de dezembro a março, podem ter ETP 
bastante alta, devido à radiação solar ser mais inten-
sa. 

A maior variabilidade da precipitação só não 
é válida nos meses de seca das regiões tropicais, co-
mo julho e agosto, em que a variabilidade da preci-
pitação é baixa. A Figura 2 mostra o exemplo do 
mês de agosto em Brasília. Observa-se um grande 
agrupamento de pontos em torno da precipitação 
nula. 

Não por acaso, nestes meses ocorreram com 
mais frequência ajustes com coeficiente angular po-
sitivo, ao contrário do esperado. No total, isso ocor-
reu em 7% dos meses/estações, porém entre os me-
ses de julho, ocorreu em 15% dos meses, e em 13% 
dos meses de agosto. No caso do ajuste potencial, os 
resultados foram semelhantes. 

Em situações como essa, em que a precipi-
tação média em geral é nula e a variabilidade da 
precipitação é baixa, as relações são pouco úteis, 
sendo mais prática a adoção da ETP média do mês. 
 
 

 
 

Figura 4 - Regressão linear entre precipitação e ETP 

mensais em Brasília, mês de agosto — 

 
 

A Figura 5 mostra, de forma especializada 
para o país, os coeficientes de determinação para os 
meses de março e outubro. 

De forma geral, os maiores coeficientes de 
determinação foram obtidos na região de clima tro-
pical. Em termos médios anuais, os melhores ajustes 
foram encontrados nas estações de Água Branca e 
Pão de Açúcar (AL) e Correntina (BA). Bons ajustes  
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Figura 5 - Espacialização do coeficiente de determinação para os meses de março (esquerda) e outubro (direita) 

 
 
(superiores a 0,8) foram obtidos para os meses de 
interesse (outubro a maio) também nas estações de 
Barreiras (BA), Montes Claros, Itamarandiba, Divi-
nópolis e Ibirité (MG).  

Nas regiões temperada e equatorial, possi-
velmente as relações entre precipitação e ETP não 
são tão evidentes, devido a uma maior frequência de 
dias nublados, porém sem chuva. A espacialização 
dos resultados para outros meses leva a conclusões 
similares. 

Por fim, a Tabela 8 mostra a média por re-
gião dos coeficientes R2 dos ajustes realizados. 
 

Tabela 8 - Média por zona climática dos coeficientes R2 

da regressão linear, mês a mês 

 
T BC NL SA E média

Jan 0,26 0,51 0,54 0,45 0,29 0,41 

Fev 0,29 0,46 0,51 0,43 0,25 0,37 

Mar 0,19 0,41 0,33 0,35 0,20 0,32 

Abr 0,31 0,29 0,37 0,43 0,21 0,29 

Mai 0,18 0,16 0,41 0,45 0,27 0,23 

Jun 0,08 0,19 0,34 0,27 0,20 0,18 

Jul 0,17 0,15 0,38 0,32 0,22 0,19 

Ago 0,11 0,15 0,32 0,17 0,18 0,15 

Set 0,26 0,28 0,30 0,14 0,13 0,23 

Out 0,28 0,33 0,38 0,23 0,11 0,26 

Nov 0,31 0,33 0,43 0,21 0,18 0,28 

Dez 0,27 0,31 0,30 0,25 0,27 0,28 

Média 0,22 0,30 0,38 0,31 0,21  

*T=temperado; BC=Brasil Central; NL=Nordeste Litoral; 

AS=Semi-árido; E=Equatorial 

 
Os ajustes foram piores nos meses de inver-

no no hemisfério sul, em especial junho a agosto, 
devido à pouca variabilidade da precipitação. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

Recentemente, o INMET disponibilizou as 
séries históricas de dados meteorológicos, para fins 
de pesquisa, por meio do banco BDMEP. Este traba-
lho procura explorar, em uma primeira abordagem, 
esta massa de dados, cujo potencial de investigação 
científica é bastante grande.  

A seguir são sintetizadas as conclusões espe-
cíficas, referentes às duas vertentes de análise abor-
dadas. 
 
Análise estatística 

 
A análise estatística das variáveis climáticas 

monitoradas e recentemente disponibilizadas pelo 
INMET reforçou a compreensão dos mecanismos 
que explicam a relação inversa entre precipitação e 
ETP. A principal variável explicativa da ETP, que é a 
radiação incidente (aqui medida indiretamente por 
meio do tempo de insolação) é claramente maior 
em dias secos do que em dias chuvosos. A umidade 
do ar, que também influencia muito a magnitude da 
ETP, sendo inversamente relacionada com esta, é 
maior em tempo chuvoso do que em tempo seco. 
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Estes dois resultados são bastante intuitivos e a análi-
se apenas reforça este fato. 

A temperatura média do ar (média aritméti-
ca das temperaturas máxima e mínima do dia), 
também diretamente correlacionada com a ETP, é 
geralmente maior em tempo seco do que em tempo 
chuvoso, principalmente devido ao aumento da 
temperatura máxima em condições de tempo seco. 
Isto ocorre a despeito de a temperatura mínima em 
algumas regiões ser superior em tempo chuvoso, 
devido à maior retenção do calor.  

A velocidade do vento, igualmente uma va-
riável cujo aumento leva a uma maior ETP, não po-
de ser associada com mais frequência a tempo chu-
voso do que seco, uma vez que na maioria dos casos, 
não foi possível rejeitar a hipótese de que as intensi-
dades médias foram iguais nas duas condições. Ob-
servando-se os resultados individuais nas diferentes 
estações, verificou-se uma tendência do vento ser 
mais forte em tempo chuvoso em diferentes locali-
dades serranas do país, e uma tendência inversa em 
regiões planas e costeiras. 

Por fim, a pressão também apresenta resul-
tados variáveis de acordo com a região do país. Esta 
variável é pouco importante na explicação da rela-
ção entre precipitação e ETP, pois, além dos resul-
tados mistos, influencia pouco na ETP, aparecendo 
tanto no numerador quanto no denominador da 
equação de Penman-Monteith. 

Portanto, a relação inversa entre precipita-
ção e ETP é explicada, principalmente, pela maior 
insolação e menor umidade do ar em dias secos, e 
em menor parte, pelo maior temperatura média do 
ar nestas condições. 
 
Relações ETP x precipitação 

 
Foram estabelecidas regressões lineares en-

tre a ETP e a precipitação mensal, para cada mês do 
ano, em todas as estações com dados disponíveis.  

De forma geral, os resultados das regressões 
confirmaram a relação inversa existente entre estas 
duas variáveis, uma vez que os coeficientes angulares 
das regressões foram negativos, em sua maioria.  

Embora os coeficientes de determinação das 
regressões tenham sido baixos, deve ser levado em 
conta que estas são usadas como alternativa ao uso 
de vetores médios, ou seja, valores monotônicos de 
ETP, no intuito de representar minimamente a vari-
abilidade temporal desta variável. Assim, enquanto 
as relações aqui obtidas explicam muitas vezes me-
nos de 50% da variabilidade da ETP, o uso de um 
valor médio para o mês explicaria 0% desta variabi-

lidade (visto que a variância da variável independen-
te seria nula neste caso). 

Os maiores coeficientes de determinação 
foram obtidos para as regiões de clima tropical, no-
tadamente o Brasil Central. Nas regiões temperada e 
equatorial, os ajustes foram piores. 

Naturalmente, as relações estatísticas não 
expressam toda a complexidade dos processos que 
governam a relação entre estas variáveis, existindo 
diversos intervalos de tempo em que não houve pre-
cipitação e nem por isso a ETP foi alta (em particu-
lar dias nublados, porém sem chuva). 

As relações obtidas são particularmente ú-
teis nas regiões tropicais, nos meses de transição 
entre os períodos úmido e seco do ano, que podem 
ser muito ou pouco chuvosos, e portanto apresentar 
ETP variável. São úteis também nos meses de verão 
do hemisfério sul, em regiões com propensão à o-
corrência de “veranicos”. 

Este tipo de estimativa indireta pode ser útil 
em estudos como dimensionamento de reservatórios 
e estimativa de capacidade de regularização. Em 
muitas regiões do Brasil, o período crítico para de-
finição de capacidade de regularização corresponde 
à década de 1950 (GUETTER E BUBA, 2003, MME, 
2004), período em que muito poucas séries históri-
cas de ETP se encontravam disponíveis. 

Outro potencial de uso destas relações é no 
manejo de irrigação, uma vez que permitem que a 
evapotranspiração seja estimada somente com a 
medição da precipitação ocorrida na área de cultivo. 
Naturalmente, estas estimativas não substituem me-
dições de evaporação in situ, porém ainda é rara a 

instalação de estações climatológicas ou tanques de 
evaporação para fins de manejo de irrigação. 
 

DISCLAIMER 
 

As opiniões emitidas nesta publicação são 
de exclusiva e inteira responsabilidade do autor e 
não refletem necessariamente o ponto de vista da 
Agência Nacional de Águas (ANA). 
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Regional Empirical Relations Between Monthly 
Evapotranspiration And Precipitation 
 
ABSTRACT 
 

In this work we investigate the relations between 

evaporation/evapotranspiration (ETP) and precipitation, 

through the evaluation of data from 290 meteorological 

stations belonging to INMET, which were recently made 

available to the public. ETP tends to be lower during rainy 

periods. We try to assess this relationship both physically, 

through the evaluation of the meteorological variables need-

ed to run the Penman-Monteith equation, as well as statis-

tically, through the adjustment of curves between monthly 

E/ ETP and monthly precipitation. Those relations can be 

useful in situations where ETP time series are not availa-

ble, such as reservoir design, flow forecast and irrigation 

management. 

Key-words: Evapotranspiration, INMET, Penman-

Monteith 
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RESUMO 
 

Nesta investigação foram caracterizadas as variações espaciais e sazonais de parâmetros físico-químicos, biológicos e 

hidrodinâmicos da água em um trecho flúvio-marinho do Rio Araguari (Amazônia Oriental), visando contribuir para o 

entendimento, gestão e conservação de ecossistemas estuarinos tropicais. Foram realizadas coletas e analisadas amostras de 

água em sítios compreendidos no trecho entre a foz do rio e a 165 km a montante. As campanhas ocorreram com frequência 

trimestral durante o ano de 2011. Complementarmente foram quantificados padrões sazonais e espaciais hidrológicos e de 

marés semidiurnas como fatores de influência da dinâmica da qualidade da água. Uma análise de agrupamentos foi 

utilizada para identificar padrões de conjuntos espaciais distintos entre sítios da zona próxima da foz e de controle, a 165 

km a montante. Observou-se dissimilaridade espacial entre o sítio de controle de montante e os sítios próximos da foz. 

Contudo, nestes últimos, a forçante hidrológica sazonal foi mais atuante, principalmente na estação seca, sugerindo que a 

variação da qualidade da água na região estuarina pode ser considerada um gradiente ambiental da influência oceânica, 

porém limitada a uma zona estuarina de aproximadamente 60 km da foz. 

 

Palavras-chave: bacia hidrográfica, monitoramento, análise de conjuntos, estuário, Amapá. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Entender a complexidade dinâmica espaço-
sazonal da qualidade da água em estuários é 
extremamente relevante para a gestão, conservação 
e manutenção da biodiversidade tropical e dos seus 
ecossistemas aquáticos (SANTOS, 2012). Por 
exemplo, a ciclagem de nutrientes em estuários é 
tão importante que estes são considerados como os 
mais valiosos ecossistemas ligados às atividades 
humanas, de acordo com Costanza et al. (1997).  

Nos estuários da região amazônica há um 
desafio considerável nesta área porque poucos 
estudos têm sido desenvolvidos, especialmente 
quando as forçantes hidrológicas devem ser 
consideradas em simultaneidade com as variações 
de parâmetros da qualidade da água (WARD et al. 

2013).  
Por outro lado diversos trabalhos científicos 

têm sido realizados para avaliar impactos em 
estuários devido ao uso e ocupação do solo de bacias  
 

1 - Universidade Federal do Amapá - UNIFAP.  Macapá - Amapá.  
2 - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do 

Amapá — IEPA 

hidrográficas (ZHENG et al. 2004;  BOYER et al. 
2009; MARKAND et al. 2011; DIDONATO et al. 
2009; TWILLEY et al. 1998; CAPO et al. 2006; KIM et 
al. 2006; DOMINGUES et al. 2007; AZEVEDO et al. 

2008).  
Nestes termos, é fato que os estuários são o 

exutório de uma bacia hidrográfica, e também uma 
zona de transição dinâmica entre os ecossistemas 
fluvial e marinho (PRANDLE, 2009), o que torna a 
realização do monitoramento espaço-sazonal de 
parâmetros físico-químicos e microbiológicos da 
água uma atividade estratégica altamente relevante 
para a conservação e gestão destes ecossistemas.  

Assim, o monitoramento é uma operação 
que permite e identifica diversas características 
específicas relacionadas aos processos dinâmicos 
naturais e ecológicos, mas também pode ser o 
principal responsável pela mensuração de potenciais 
efeitos antrópicos negativos que ocorrem na bacia 
hidrográfica (SANTOS, 2012).  

Por excelência o monitoramento da 
qualidade da água também é um dos instrumentos 
usuais da gestão e implantação de políticas públicas 
voltadas para a área de recursos hídricos, pois 
permite, entre outras aplicações, a alimentação de 
dados em modelos de qualidade da água 
(BÁRBARA et al. 2010; BRITO, 2008) que servem de 
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suporte àtomada de decisão na gestão pública 
(LUNG, 1993; MARKAND et al. 2011), vislumbrando 
o uso sustentável da bacia (OLSEN et al. 2012; 
MARKAND et al. 2011) e a gestão da conservação de 

ecossistemas aquáticos de modo mais eficiente 
(LILLEBØ et al. 2005; AZEVEDO et al. 2008).  

Entretanto, empreender estudos de 
variabilidade espacial e sazonal das condições da 
qualidade da água em região sob influência da maré 
normalmente é uma tarefa complexa e custosa 
devido aos ciclos diurnos ou semidiurnos das marés. 
Portanto, são essenciais para a adequação, avaliação 
e previsão correta dos seus efeitos decorrentes das 
ações impactantes de natureza antrópica em uma 
bacia hidrográfica (DIDONATO et al. 2009).  

Apesar de sua evidente relevância, muitas 
estratégias de conservação de zonas estuarinas 
amazônicas têm sido difíceis de empreender devido 
ao desconhecimento de suas características 
diferenciadas e eminentemente complexas, como éo 
caso do estuário da bacia hidrográfica do rio 
Araguari-AP (SANTOS, 2012). 

Nesta região do presente estudo localiza-se a 
Reserva Biológica (REBIO) do Lago Piratuba. A 
montante desta importante Unidade de 
Conservação, há diversos empreendimentos 
potenciais causadores de impactos na bacia e no 
ecossistema flúvio-marinho. Entre esses 
empreendimento destacam-se as usinas hidrelétricas 
Coaracy Nunes (UHECN, há 40 anos em operação), 
Ferreira Gomes (UHEFG, início da operação 
prevista para março de 2014) e Cachoeira Caldeirão 
(UHECC, início da operação em 2016); as 
mineradoras (de ferro, ouro e seixo); e a 
bubalinocultura extensiva (CUNHA et al. 2011, 
CUNHA et al. 2013a). 

Apesar dos Estudos de Impactos Ambientais 
(EIAs) elaborados para vários destes 
empreendimentos, além de alguns estudos 
específicos no médio trecho do Rio Araguari 
(BRITO, 2008; BÁRBARA et al. 2010; CUNHA et al. 
2013a; CUNHA et al. 2013b), informações relevantes 

sobre a variação espacial e sazonal da qualidade da 
água no trecho de jusante destes empreendimentos 
são praticamente inexistentes (SANTOS, 2012).  

Portanto, o presente estudo sobre a variação 
espacial e temporal da qualidade da água na região 
estudada permitirá o estabelecimento de uma linha 
base de avaliação da influência das alterações 
provocadas por estes empreendimentos e seus 
respectivos impactos na gestão, conservação e 
manutenção dos ecossistemas aquáticos e 
populações ribeirinhas da REBIO e da zona 
estuarina do Rio Araguari.  

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi 
identificar o comportamento da variação sazonal e 
espacial da qualidade da água em cinco sítios 
amostrais no trecho de 165 km no Baixo Rio 
Araguari (Amapá- Amazonia Oriental). 
Especificamente, avaliou-se os níveis de 
similaridades entre estes cinco sítios amostrais, 
considerando também o gradiente da forçante 
espacial em relação à foz (distância) e o gradiente 
da forçante sazonal hidrológica (vazão). Assim, 
foram definidas quatro estações: cheia, seca e as 
intermediárias (transição), seca-cheia e cheia-seca. 
Para quantificar a similaridade ou dissimilaridade 
entre os sítios amostrais e os distintos períodos 
sazonais foi utilizada a técnica estatística 
multivariada denominada análise de agrupamentos 
(AA).  
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de Estudo 

 

A bacia hidrográfica do Rio Araguari 
apresenta importância ambiental estratégica para o 
Estado do Amapá, tanto do ponto de vista 
econômico (geração de energia hidrelétrica), 
quanto ecológica (Unidades de Conservação). Além 
disso, detém características geográficas únicas de 
biomas nela existentes (CUNHA et al. 2010) que 

necessitam de sistemas efetivos de monitoramento 
para efetivação de seus planos de gestão.  

A bacia do Rio Araguari ocupa a área de um 
terço de toda área territorial do Estado do Amapá. 
Sua nascente e foz ocorrem em seu território, 
sendo, portanto exclusiva do Estado do Amapá. Os 
ecossistemas da bacia variam entre florestas 
ombrófilas de terra firme, cerrado (savana), áreas 
alagadas e mangues estuarinos (CUNHA et al. 

2013b; BRITO, 2008; BÁRBARA, 2010). 
O Rio Araguari apresenta aproximada- 

mente 617km de extensão, nascendo na Serra da 
Lombada, no Parque Nacional (PARNA) Montanhas 
do Tumucumaque, e desaguando no Oceano 
Atlântico, ligeiramente ao norte da foz do Rio 
Amazonas. Esta bacia é a maior (exclusivamente) do 
estado do Amapá/Brasil, com 42.700km² de área de 
drenagem (CUNHA et al. 2011) (figura 1). Nela 

estão contidas Unidades de Conservação (UC) 
federais, estaduais e áreas indígenas, que equivalem 
conjuntamente a 31.525km², ou 74% de sua área 
total. No seu baixo curso, onde foi realizada a 
presente pesquisa, o Rio Araguari é caracterizado 
como planície  flúvio-marinha  (BRITO,  2008; BÁR- 
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Figura 1 — Área de estudo compreendendo o trecho flúvio-marinho e sítios amostrais P1, P2, P3, P4 e P5, a jusante dos 

empreendimentos hidrelétricos UHECC, UHECN e UHEFG. 

 
 
BARA et al. 2010; SILVA, 2011), com baixo declive 

hidráulico, e gradiente de 0,004m/km 
(ELETRONORTE, 1999). 

De acordo com a figura 2, hidrologicamente 
esses ecossistemas aquáticos apresentam 
significativas variações sazonais da vazão, as quais se 
caracterizam como forçantes espaço-sazonais das 
características físico-químicas (CUNHA et al. 2013a) 

e bióticas do ambiente, influenciando especialmente 
as estruturas de comunidades de espécies de algas e 
cianobactérias, bem como sua distribuição e riqueza 
ao longo do seu curso (CUNHA et al. 2013b). 

 

 
 

Figura 2 - Box-plot da série histórica das vazões do Rio 

Araguari na estação fluviométrica de Porto Platon 

(Código ANA 30400000). Registro de jan/1952 a 

ago/1958 e jun/1972 a dez/2011 (ANA, 2012). 

Amostragem e Medidas de Descarga 

 

Foram utilizados cinco sítios amostrais da 
qualidade da água no trecho do Baixo Rio Araguari 
(figura 1), indicados por P1, P2, P3, P4 e P5, cuja 
frequência de coleta era trimestral. O procedimento 
de coleta das amostras de água ocorreu a 50 cm 
abaixo da superfície do rio. Esta profundidade foi 
estabelecida pela praticidade e pela limitação dos 
equipamentos disponíveis. Contudo, na região de 
estudo, a razão de aspecto (Largura/Profundidade) 
é maior que 20, podendo ser considerada como de 
águas rasas (ROSMAN, 2012). Além disso, pela 
característica dinâmica da região, admite-se mistura 
constante da coluna d’água pelos efeitos da maré 
semi-diurna, e a homogeneidade da coluna d´água 
como representativa da água superficial do rio 
Araguari. Todas as coletas ocorreram durante o ano 
de 2011.  

Os parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos analisados foram: temperatura (T), 
salinidade (sal), cloretos (Cl), condutividade 
elétrica (CE), turbidez (Turb), cor aparente (Cor), 
sólidos suspensos totais (SST), sólidos totais 
dissolvidos (STD), sólidos totais (ST), oxigênio 
dissolvido (OD), nitrogênio amoniacal (N-NH4+), 
coliformes totais (CT), coliformes termotolerantes 
(E. Coli) e clorofila-a (ChlA). A preparação, coleta e 

preservação de todas as amostras foram executadas 
de acordo com APHA (2005).  
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Os períodos hidrológicos de coleta foram 
definidos da seguinte forma: transição seca-cheia 
(SC —março), cheia (C —junho), transição cheia-seca 
(CS —setembro) e seca (S —dezembro), conforme 
característica hidroclimática sazonal da região 
apresentada na figura 2 e de acordo com Cunha et 
al. (2010). 

Em resumo, os parâmetros coliformes totais 
normalmente foram associados com impactos 
naturais ou antrópicos resultantes da presença ou 
interação com microrganismos presentes na água ou 
no solo. Os coliformes termotolerantes, aqui 
representados pelo parâmetro E. Coli, foram 
associados com poluição fecal recente. A 
concentração de clorofila-a foi utilizada como 

indicadora de produtividade e condição trófica local 
(BOYER et al, 2009) por estar relacionada com a 

biomassa de fitoplânctons (GREGOR e MARSÁLEK, 
2004, CUNHA et al. 2013b; MARKAND et al. 2012; 
LILLEBØ et al. 2005; LIU et al. 2010; DOMINGUES 
et al. 2007; DIDONATO et al. 2009). 

Os resultados das análises físico-químicas e 
microbiológicas foram comparadas com o 
estabelecido como padrão de qualidade para rios de 
classe 2 pela Resolução n°357/2005 do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 
2005). Como ainda não há enquadramento das 
águas do Rio Araguari, adotou-se essa classe pois, na 
área estudada, a água do rio Araguari é 
predominante doce e atende ao previsto para rios 
de classe 2, conforme Brasil (2005). 

A descarga líquida (vazão) foi obtida pelo 
método de perfilação acústica doppler (MUSTE et 

al. 2004; DINEHART e BURAU, 2005; MUELLER e 
WAGNER, 2009; CUNHA et al. 2013b). O 

equipamento utilizado foi o ADCP (Acoustic 
Doppler Current Profiller), marca RD Instruments, 
modelo WorkHorse Rio Grande, de 600kHz.   

Por limitações logísticas, as medidas de 
descarga líquida foram realizadas sempre no dia 
anterior à de coleta de amostras de água, adotando-
se este valor de vazão medido como a descarga 
líquida média de referência para o período de 
amostragem (SANTOS, 2012). Portanto, 
considerou-se que, de um dia para o outro, as 
variações de vazão foram aceitáveis entre os 
períodos de coleta, o que pode ser observado pela 
figura 3. 

Devido ao risco da presença de bancos de 
areias nas campanhas de setembro e dezembro, 
quando normalmente ocorre significativa redução 
da vazão do Rio Araguari (figura 2), foram utilizadas 
3 seções de medição de descarga líquida: a primeira, 
a 49 km da foz do rio (nas campanhas de março e 

junho/2011), a segunda, a 54 km (em 
setembro/2011) e a terceira, a 59 km 
(dezembro/2011). Portanto, a distância máxima 
entre as três seções de medida não ultrapassou 10 
km, sendo consideradas como toleráveis entre as 
suas diferenças. 
 

 
 

Figura 3 - Variação vazão efluente da UHECN entre 4 dias 

anteriores à medição de descarga líquida (-4) e 2 dias após 

a medição (2). 

 
Cada medição de descarga líquida ocorreu 

durante 12,5h, que corresponde a aproxima- 
damente um ciclo completo de maré semidiurna. 
Procedeu-se com a integração numérica do gráfico 
discreto vazão versus tempo, que resultou no volume 

de água escoado na seção de medição. A vazão 
média foi calculada pela divisão do volume pelo 
tempo total de medição, ou seja, 12,5h. 
 
Análise de Agrupamentos (AA) 

 

A análise de agrupamentos foi a técnica de 
classificação escolhida e elaborada para agrupar os 
conjuntos de dados de acordo com as similaridades 
existentes entre sítios e períodos amostrais (R 
DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012).  

A análise de agrupamentos é um método 
que compara um conjunto de dados de uma 
amostra e os agrupa por relações de similaridades 
(MCKENNA, 2003). Na análise de agrupamentos 
foram utilizados quatorze variáveis, classificadas 
como parâmetros físico-químicos e microbiológicos, 
além da vazão e do gradiente distância em relação à 
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foz. Estes procedimentos seguiram as recomen- 
dações de Tan et al. (2006) e Mckenna (2003). 

A análise de agrupamentos resultou em um 
dendograma que apresenta visualmente o processo 
de agrupamento e o grau de similaridade existente 
entre os sítios de coleta estudados (P1, P2, P3 P4 e P5). 
Esta técnica reduziu drasticamente a dimensão dos 
dados originais e facilitou o entendimento sobre 
como estes parâmetros se agrupam (TAN et al. 

2006). No referido procedimento foi usado o 
método de Ward, com distância Euclidiana como 
medida de similaridade na análise de agrupamentos, 
segundo as recomendações de Kazi et al. (2009). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Caracterização físico-química e microbiológica da 

qualidade da água 

 

O trecho flúvio-marinho estudado 
apresentou, em linhas gerais, resultados de 
qualidade da água que refletem um bom estado de 
conservação em face aos parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos analisados em todos os períodos 
sazonais. Assim, os valores obtidos estavam em 
conformidade com os previstos pela legislação 
(BRASIL, 2005) (figuras 4 e 5).  

Nas figuras 4 e 5 o intervalo em cada sítio 
amostral equivale ao erro padrão. As linhas 
horizontais tracejadas correspondem aos limites da 
legislação existentes para água doce de classe II 
(BRASIL, 2005), quando houver. 

A concentração de clorofila-a apresentou 

resultados que variaram entre 1,68 e 10,49 μg/L, 
indicando características de ecossistemas aquáticos 
oligotróficos, similares aos obtidos no alto e médio 
cursos (CUNHA et al. 2013b). Esse resultado 

também estáde acordo com os obtidos em estudos 
similares anteriores realizados em trechos a jusante 
do presente estudo (DIAS, 2007; BRITO, 2008; 
BÁRBARA et al. 2010; CUNHA et al. 2011). 

Em relação aos parâmetros físico-químicos, 
o oxigênio dissolvido (OD) apresentou, em três 
sítios ao longo do ano (variação sazonal), valores 
abaixo do limite de 5 mg/L (BRASIL, 2005). Este 
fato ocorreu em março/11 e durante a campanha 
de junho/11. Em ambos os períodos, o sítio P3 
apresentou os valores mais baixos para este 
parâmetro. Nesses períodos as vazões medidas foram 
próximas e absolutamente as mais altas de todas as 
séries amostrais. Nos estudos de Brito (2008), 

Bárbara et al. (2010) e Cunha (2012) os valores de 

OD medidos no Rio Araguari no trecho entre o sítio 
P1 deste estudo, e 160 km a jusante (foz), foram 
sempre maiores que 5 mg/L, frequentemente 
alcançando níveis próximos àsaturação na 
temperatura ambiente. 

Uma diferença expressiva entre este estudo 
e os dos autores citados anteriormente éque no 
trecho do Alto e, principalmente, Médio Araguari, 
devido às quedas e correntezas, a taxa de reaeração 
da água do rio tende a ser maior, uma vez que esses 
acidentes geomorfológicos atuam como reaeradores 
naturais do rio (CUNHA et al. 2013). Porém, no 

Baixo Araguari, por se caracterizar como uma 
planície de inundação influenciada por maré (DIAS, 
2007), o rio flui sem evidentes acidentes hidráulicos, 
o que tende a reduzir a taxa de troca de oxigênio 
causada pela turbulência interfacial ar-água 
(CUNHA et al. 2011). Por outro lado, no baixo 

trecho, a turbulência parece ser suficientemente 
elevada para provocar ressuspensão de sólidos e, 
portanto, aumento potencial da DBO disponível no 
sedimento (bentônica). Então, este resultado 
configura-se potencialmente em consumo de OD 
que explicaria os baixos valores da DBO naqueles 
períodos no sítio P3, os quais se somariam a carga de 
nutrientes oriunda dos solos lixiviados pelas chuvas 
do período. 

Outra observação importante é que a 
forçante vento também interfere no controle da 
transferência de oxigênio da atmosfera para a água 
do rio. Durante o período seco, com mais altas 
temperaturas, ocorre aumento da ação dos ventos 
(alísios), mas que é negativamente compensado pela 
diminuição da vazão (turbulência) e das cargas 
oriundas da bacia de drenagem. Portanto, a ação 
dos ventos incidentes de grandes sistemas de 
circulação atmosférica na região (alísios) (CUNHA 
et al. 2010) tende a alterar a taxa de reoxigenação 

quando comparado somente aos efeitos turbulentos 
devidos do escoamento natural da corrente. Porém, 
é necessária uma pesquisa específica para testar essa 
hipótese.  

A cor aparente inclui também a matéria em 
suspensão e, portanto, é natural que esta seja maior 
que a primeira. Outra consideração importante é 
que alguns rios amazônicos são naturalmente ricos 
em matéria orgânica e substâncias húmicas que 
empregam coloração marrom avermelhada à água 
(VIANA, 2002; JUNK et al. 2011). Além disso, na 

Bacia do Rio Araguari ocorre intensa atividade de 
exploração  mineral,  especialmente ferro e  manga- 
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Figura 4 - Variação sazonal dos parâmetros da qualidade da água analisados no período de coleta de 2011. SC = transição 

seca-cheia (março), C = cheia (junho), CS = transição cheia-seca (setembro) e S = seca (dezembro). 

 

 
 

Figura 5 - Variação espacial dos parâmetros de qualidade da água por sítio amostragem da qualidade da água. 

 
 
nês, que são dois dos principais constituintes de 
coloração da água destes ambientes (Brito, 2008). 
Todos esses fatores colaboram para os altos valores 
medidos do parâmetro cor. 

Em relação às concentrações de sólidos 
totais, os valores foram significativamente elevados, 
comparadas com pesquisas anteriores no Baixo 
Araguari (BRITO, 2008, BÁRBARA et al. 2010, 
CUNHA et al. 2013b). A causa mais provável é o 

transporte de material oriundo de interações entre a 

planície e o ecossistema aquático costeiro, 
principalmente durante os períodos de inundação. 
Uma segunda causa provável seria decorrente de 
processos erosivos provocados naturalmente e pela 
bubalinocultura extensiva (BÁRBARA et al. 2010; 

BRITO, 2008), interferência de barragens em série 
(CUNHA et al. 2013a) e principalmente pelo 

revolvimento do leito por erosão das margens e 
fundo devido ao fenômeno da pororoca que pode 
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ocorrer até duas vezes por dia no trecho estudado 
(SANTOS, 2012). 

Analisando-se a estação seca, as figuras 4 e 5 
apresentam um comportamento singular da 
concentração de sólidos quando comparado às 
demais, em consequência da menor interferência 
hidrológica de montante (menor diluição) e 
provavelmente maior atuação das forçantes 
oceânicas de jusante (SANTOS, 2012). 

Em outras palavras, neste último caso, foi 
possível também interpretar as altíssimas variações 
da concentração de sólidos provavelmente por 
diminuição significativa da vazão de montante 
(sazonalidade hidrológica), em simultaneidade com 
o "aumento" relativo da influência de marés 
oceânicas que continuam erodindo e revolvendo as 
margens e fundo do leito do rio (figura 2). 

Observou-se, também, que neste período 
houve elevação da concentração da maioria dos 
parâmetros da qualidade da água, principalmente os 
relacionados com os sedimentos (STD, turbidez, 
cor, SST ST), intrusão salina (condutividade 
elétrica, salinidade e cloretos). Uma segunda 
explicação é que as águas oceânicas tendem a forçar 
com mais intensidade seus efeitos no sentido de 
jusante para montante, superando com facilidade a 
resistência da barreira hídrico-fluvial de montante. 

Com efeito, a salinidade medida nos sítios 
P4 e, especialmente P5, no período seco, apresentou 
valor elevado em comparação com os demais sítios, 
porque foram coletados em períodos de maré 
enchente, após a passagem da onda da "pororoca" 
no sentido oceano-rio.  

Ainda em relação à ressuspensão de 
sedimentos, nas seções de análises mais rasas 
próximas da foz, no período seco, os ventos também 
podem ter apresentado alguma influência, a 
exemplo de efeitos semelhantes estudados no mar 
Salton por Chung et al. (2009). Porém há 

necessidade de uma investigação sobre a influência 
dos ventos nesta área de estudo.  

No período seco, o nitrogênio amoniacal 
apresentou alta correlação (entre 0,78 e 0,97, 
p<0,01) com os parâmetros SST, STD, ST, Cor, Sal e 
Turb, de acordo com teste de correlação de 
Spearman (BOCARD et al. 2011) aplicado. Tais 
resultados foram semelhantes aos de Rocha et al. 
(1995) e de Lillebø et al. (2005). 

Analisando-se os parâmetros microbio- 
lógicos (CT, EColi e ChlA) e comparando-os com os 
limites legais descritos por Brasil (2005), observou-se 
nas figuras 4 e 5 que em nenhuma das amostras, em 
qualquer um dos períodos sazonais de coleta, a 
qualidade microbiológica da água se apresentou em 

não conformidade. Este resultado era esperado 
devido a baixa ocupação humana da bacia no trecho 
de jusante e àalta capacidade de diluição do rio 
Araguari, como jáobservado por Brito (2008), 
Bárbara et al. (2010) e Cunha et al. (2011). Esses 

autores identificaram uma relação positiva entre a 
diminuição da concentração dos parâmetros 
microbiológicos com o aumento do poder de 
autodepuração do Rio Araguari, em especial a 
jusante de barragem da UHCN, apesar da crescente 
intensificação da bubalinocultura neste trecho nos 
últimos anos. 
 

Análise de agrupamentos (AA) 

 

A análise de agrupamentos (AA) forneceu 
informações relevantes sobre a estrutura das 
variáveis físico-químicas e microbiológicas da água 
no trecho flúvio-marinho, disponibilizando o nível 
de similaridade entre sítios e períodos de coleta 
estudados (figura 6).  

A partir da análise de agrupamentos foi 
elaborado o dendograma apresentado na figura 6, 
no qual se observou agrupamento de 4 conjuntos 
distintos, com grau de similaridade próximos de 
73% entre si. Por esse critério, dois sítios, cujas 
amostras foram coletadas no período seco, não 
foram classificados em nenhum dos grupos: P2-S e P5-

S, a esquerda e no extremo direito do gráfico, 
apresentando-se como distintos em relação aos 
demais. 

O grupo (a) foi formado por todos os 
eventos de coletas realizadas no sítio amostral P1, 
independente do período do ano. Esse resultado 
mostrou que P1 se diferenciou significativamente dos 
demais e que as características da qualidade da água 
na zona estritamente estuarina podem ser 
consideradas diferenciadas do trecho fluvial restante 
mais a jusante e próximo da foz. Nesse caso, o fator 
espacial parece preponderar sobre os efeitos 
sazonais. 

Os resultados das análises para os sítios na 
região do estuário próximos da foz, no mês de 
setembro/11 (período intermediário cheia-seca), se 
aglomeraram no grupo (b), com nível de 
semelhança maior que 90%. O grupo (c) formou-se 
por eventos amostrais de coleta no estuário nos 
períodos intermediário seca-cheia (março/11) e 
cheia. Nestes grupos, observou-se a relativa 
importância da sazonalidade na variação da 
qualidade da água, promovendo certa 
homogeneidade de  suas  propriedades  físico-
químicas e microbiológicas em todo o trecho 
estudado. 
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Figura 6 - Dendograma com 4 grupos: (a) grupo com sítio em frente àcidade de Cutias (P1) em todos os trimestres 

medidos, (b) sítios da zona estuarina no período de transição cheia-seca, (c) sítios dos períodos de 

transição seca-cheia e de cheia e (d) sítios próximos àfoz no período seco. 

 
 

Ressalta-se que esses dois períodos, apesar 
do intercurso temporal de um ano entre si, 
apresentaram vazões aproximadas, 2367 e 2540 
m³/s, respectivamente. Este fato confirma a hipótese 
de que a vazão é uma forçante sazonal física da mais 
alta importância na caracterização da qualidade da 
água na região próxima da foz e da REBIO. Neste 
aspecto, necessita ser mensurada e estudada em 
conjunto com a qualidade da água com maior 
profundidade (SANTOS, 2012).  

O quarto grupo mostrado no dendograma 
da figura 6 foi formado apenas isoladamente pelos 
sítios P2 e P5 no período seco. Estes sítios, no 
período seco (dezembro/11), apresentaram 
características distintas dentre os demais grupos 
avaliados. O sítio P2, neste período, apresentou 
maior similaridade com os sítios P1 (grupo a) e o 
sítio P5 em relação aos P3 e P4 no mesmo período de 
coleta. Neste último caso, porém, a similaridade foi 
de apenas 42%.  

Em resumo, na análise de agrupamentos 
foram identificadas diferenças significativas entre os 
sítios amostrais espacialmente distribuídos na foz e 
na seção de controle de Cutias, 165 km a montante 
da foz. Esta observação indicou que a sazonalidade é 
uma forçante física efetiva que influencia todo o 
ciclo hidrológico, sendo este último um fator 
importante na representação das similaridades da 
qualidade da água entre os sítios de coleta. 
Portanto, os resultados da variação da qualidade da 

água no período sazonal hidrológico são 
efetivamente influenciáveis e relevantes para as 
estratégias de monitoramento. Desconsiderar estes 
fatores pode resultar em erros metodológicos e de 
procedimentos para tomadas de decisão na gestão 
deste trecho da bacia. 

Uma das principais consequências positivas 
do entendimento destes mecanismos envolvendo as 
forçantes espaço-sazonais sobre a qualidade da água 
neste trecho estuarino seria reduzir o número de 
sítios amostrais e os custos de monitoramento. Isto 
permitiria a otimização da frequência de coletas, 
especialmente nos sítios próximos da foz, mesmo 
em face de sua dinâmica de marés semi-diurnas. 
Estas informações são fundamentais como passo 
inicial de redução tanto de custos de 
monitoramento e esforço logístico em local pouco 
acessível.  

Este procedimento, assim, possibilita uma 
melhor eficiência na estratégia de gestão de bacias 
(LUNG, 1993), além de produzir ganhos 
econômicos significativos ao sistema de 
monitoramento da qualidade da água, otimizando 
todo seu processo de avaliação (WEISSENBERGER 
et al. 2010). 

Finalmente, o resultado da análise de 
agrupamentos permitiu inferir que o trecho 
estuarino ou flúvio-marinho, especialmente entre os 
sítios amostrais P2 e P5, deve ser entendido 
conceitualmente como uma zona de mistura dinâmica 
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diferenciada dos trechos flúvio-marinhos de 
montante. As evidentes variações espaço-sazonais da 
qualidade da água, quantificadas pela AA, sugerem 
que os ecossistemas aquáticos estuarinos próximos 
da foz são significativamente mais complexos e 
dinâmicos que os seus trechos mais a montante da 
bacia hidrográfica e devem ser monitorados de 
modo diferenciado.  
 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Esta investigação tratou da análise da 
dinâmica da qualidade da água no baixo Rio 
Araguari, cujo foco principal foi a sua variação 
espaço-sazonal num trecho de 165 km do Rio 
Araguari (Amazônia Oriental-Brasil). As principais 
conclusões da pesquisa foram: 
 

1. De acordo com AA, na região estuarina, 
correspondente aos 60 km mais próximos 
da foz (P2, P3 P4 e P5), a sazonalidade 
provocou diferenças mais evidentes da 
qualidade da água, sendo o fator mais 
relevante e que melhor explicou suas 
variações, em detrimento dos gradientes 
espaciais (distâncias entre sítios amostrais); 

2. O sítio de amostragem de referência, P1, 
distante 165 km da foz, apresentou 
comportamento altamente diferenciado em 
relação aos demais sítios amostrais, como os 
próximos do trecho estuarino (60 km da foz 
- P2, P3 P4 e P5). Portanto, para o sítio P1, o 
efeito espacial foi mais relevante que a 
sazonalidade na qualidade da água. 

3. Confirmou-se a hipótese de que as forçantes 
das marés semidiurnas oceânicas são 
limitadas e evidenciadas somente na região 
próxima da foz do rio, a qual restringiu a 
um trecho longitudinal de 60-80 km, que 
correspondeu a metade da área analisada 
neste estudo. A esta zona foi denominada 
zona de mistura dinâmica, sobre a qual se 

sugere abordagem diferenciada de 
monitoramento e gestão. As evidências 
experimentais indicam que este trecho 
parece ser mais homogêneo em relação às 
variações da qualidade da água devido aos 
constantes efeitos de "mistura" causados 
pelas marés oceânicas - além dos efeitos da 
pororoca, sendo estes mais expressivos 
durante o período seco. 

4. Os atuais efeitos deletérios de uso e 
ocupação do solo em todo o trecho do 
Baixo Rio Araguari, de modo geral, 
apresentaram-se aparentemente ainda 
pouco intensivos sobre os parâmetros de 
qualidade da água, comparando-se com 
padrões de classificação de corpos d´água 
de Classe 2 (CONAMA 357/2005). No 
entanto, no período seco, alguns 
parâmetros, em alguns sítios, extrapolaram 
os valores máximos preconizados pela Lei, 
mostrando alguns sinais de perturbações 
"naturais" ou antropogênicas neste trecho 
da bacia hidrográfica, o que requer no 
futuro novos aprofundamentos no tema 
para sua confirmação. 

 
Portanto, há ainda a necessidade de se 

estender investigações desta natureza nesses 
ecossistemas, para se obter uma melhor 
compreensão de seu funcionamento. Assim, talvez 
seja possível compreender as importantes conexões 
entre os fatores físicos, químicos e biológicos, e 
mesmo os antrópicos, nesses ambientes, 
considerando a perspectiva da variação da qualidade 
da água e os ciclos hidrológicos amazônicos, em 
especial aqueles sujeitos aos fenômenos extremos, 
como as tendências previstas de mudanças 
climáticas globais. Esse cenário desafia o atual nível 
de conhecimento sobre a importância do 
monitoramento para a gestão e conservação da 
biodiversidade tropical e dos recursos hídricos na 
região do estudo. 
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Seasonal And Spatial Analysis Of Water Quality In 
The Estuarine Zone Of Araguari River-Eastern Am-
azon-Brazil 
 
ABSTRACT 
 

The objective of the investigation was to character-

ize seasonal and spatial variations of physical-chemical, 

biological and hydrodynamic water parameters in a tidal 

section of the Araguari River (Eastern Amazonia). There-

fore, its importance lies in understanding and being useful 

for the management and conservation of tropical ecosys-

tems. The methodology consisted in analysis of water sam-

ples from five sites in the section between the mouth and 

165 km upstream. In addition, seasonal and spatial hy-

drological patterns were quantified and semidiurnal tides 

were evaluated as factors influencing the dynamics of water 

quality. A cluster analysis identified distinct patterns of 

spatial clustering among sites in the area close to the mouth 

and control site, 165 km upstream from the mouth. Spatial 

dissimilarity was observed between the upstream control site 

and sites near the mouth, but in these, the seasonal hydro-

logical forcing was more important, especially during the 

dry season, suggesting that the water quality in the estuary 

stretch can be considered as representative of the environ-

mental gradient of oceanic influence, though limited to the 

estuarine zone of approximately 60 km from the mouth. 

Key-words: watershed, monitoring, cluster analysis, estu-

ary, Amapá 
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RESUMO 
 

Neste trabalho buscou-se avaliar as influências naturais e antrópcias na qualidade da água subterrânea de poços 

de abastecimento público na área urbana de Marília, interior do Estado de São Paulo. Para tal, foram selecionados dezessete 

pontos de amostragem de águas subterrâneas no Aquífero Adamantina, Sistema Aquífero Bauru, analisando-se os seguintes 

parâmetros: condutividade elétrica, temperatura, pH, sólidos totais em suspensão, HCO3
-, PO4

3-, SO4
2-, Cl-, F-, N-NO3

-, Ca2+, 

Na+, K+, Mg2+, Si4+, Fe3+ e Al3+. Já o nitrato foi monitorado para avaliação da contaminação de origem antrópica. Os resul-

tados indicaram que as águas subterrâneas dos poços de abastecimento público na área urbana de Marília possuem pH 

ligeiramente ácido e baixa condutividade, com sua composição iônica apresentado baixa concentração de cátions e ânions, 

sendo elas classificadas como moles ou moderadamente duras e bicarbonatadas cálcicas. As fontes naturais de elemen-

tos/compostos podem ser atribuídas a dissolução dos carbonatos, durante o processo de interação água/rocha, controlando o 

pH, alcalinidade e condutividade elétrica, e hidrólise dos demais minerais constituintes das rochas sedimentares da Forma-

ção Adamantina, com exceção do quartzo. As elevadas concentrações de N-NO3
- encontradas em alguns poços de abasteci-

mento público na área urbana de Marília são originadas devido às atividades antrópicas oriundas do esgotamento sanitá-

rio. 

 

Palavras-chave: qualidade da água subterrânea, interação água-rocha, fontes antrópicas, Sistema Aquífero Bauru. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A água subterrânea apresenta geralmente 
excelente qualidade e disponibilidade, sendo apta 
para o consumo humano, muitas vezes empregando 
somente desinfecção (ANA, 2005). Assim, essas á-
guas desempenham um papel fundamental no abas-
tecimento público e privado em todo o mundo, 
sendo uma alternativa de baixo custo, fácil obtenção 
e boa qualidade natural, além de grande valor eco-
nômico. Outro importante papel desempenhado 
pelas águas subterrâneas é sua descarga em cursos 
de água superficial, permitindo sua manutenção 
durante a época de estiagem, além de ser uma re-
serva estratégica menos vulnerável a eventos catas-
tróficos, tais como vulcanismo, terremotos, enchen-
tes, inundações, entre outros. 

O Sistema Aquífero Bauru (SAB) representa 
uma das principais fontes de explotação de águas  
 

*Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento 

— DEPLAN/UNESP Campus de Rio Claro (SP) 

subterrâneas no Estado de São Paulo. Dentre os 462 
municípios paulistas que são abastecidos, parcial ou 
integralmente, por água subterrânea, aproximada-
mente 59% captam água do SAB, sendo que em 
88% deles o abastecimento é feito exclusivamente 
por água subterrânea. As vazões obtidas em perfura-
ções no SAB são extremamente variáveis, em virtude 
da diversidade litofaciológica existente, que coloca 
em contato lateral e vertical sedimentos com dife-
rentes características de porosidades e permeabili-
dades (PAULA e SILVA et al., 2005). 

Uma grande preocupação, nos dias de hoje, 
em relação à água subterrânea, é a sua contamina-
ção, pois mesmo o solo tendo a capacidade de imo-
bilização de grande parte das impurezas, essa capa-
cidade é limitada. A contaminação ocorre quando 
alguma alteração na água coloca em risco a saúde e 
o bem estar de uma população. A contaminação da 
água subterrânea pode ter várias origens, naturais 
ou antrópicas. As naturais são decorrentes do in-
temperismo, dada pela dissolução das rochas a par-
tir do contato com a água. As antrópicas, por sua 
vez, devem-se principalmente por atividades domés-
ticas (matéria orgânica, microrganismos patogênicos 
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e nitratos), industriais (componentes químicos, 
metais e elementos radioativos) e agrícolas (nutrien-
tes, metais e compostos orgânicos não biodegradá-
veis usados como defensivos agrícolas), além de 
outras possíveis formas de contaminação. 

O principal contaminante das águas subter-
râneas é o nitrato, sendo suas fontes em áreas urba-
nas associadas ao sistema sanitário como fossas ne-
gras e vazamento na tubulação da rede de coleta de 
esgoto (REINOLDS-VARGAS et al., 2006; VANIER 
et al., 2010). A Companhia de Tecnologia e Sanea-
mento do estado São Paulo (CETESB) vem reali-
zando monitoramento da qualidade da água subter-
rânea dos Sistemas Aqüíferos Guarani e Bauru desde 
1990 (CETESB, 2010), as quais indicaram concen-
tração de N-NO3

- acima do permitido pela Portaria 
de Potabilidade do Ministério da Saúde nº 2914/11, 
ou seja, 10 mg/L de N-NO3

- (BRASIL, 2011), para o 
Sistema Aqüífero Bauru.    

O SAB na cidade de Marília é representado 
pelos aquíferos Marília (superior a 150 m de pro-
fundidade) e Adamantina (inferior a 150 m de pro-
fundidade). De acordo com Varnier et al. (2010), 
alguns poços particulares localizados nos bairros 
mais antigos da área urbana do município de Marí-
lia apresentaram concentrações de N-NO3

- acima do 
Valor de Alerta ( 5 mg/L de N-NO3

-) e/ou Valor de 
Intervenção (10 mg/L de N-NO3

-) estabelecidos pela 
CETESB (CETESB, 2005). A maioria destes poços 
localiza-se no Aqüífero Marília e as altas concentra-
ções de nitrato foram associadas a problemas no 
sistema de esgotamento sanitário. Outros municí-
pios que também explotam o SAB apresentaram o 
mesmo problema, ou seja, os municípios de Bauru, 
Presidente Prudente e São José do Rio Preto (BAR-
CHA, 1980; HIRATA, 2000; GODOY et al., 2004; 
PROCEL, 2011).  

Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar 
as influências naturais e antrópicas na qualidade da 
água subterrânea de poços de abastecimento públi-
co localizados sobre o Aquífero Adamantina, Siste-
ma Aquífero Bauru, na área urbana do município 
de Marília, estado de São Paulo. Com isso, será pos-
sível dar continuidade a pesquisas relacionadas aos 
elevados valores de nitrato encontrados na região do 
SAB na região de Marília, além de vários outros 
elementos/compostos, e possíveis alterações ocorri-
das nos últimos anos de exploração deste importan-
te aquífero na cidade de Marília.  
 
 
 
 
 

ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 

O município de Marília possui uma área de 
1.170 km2, localizando-se a 450 km da capital do 
estado de São Paulo, na porção oeste do Estado de 
São Paulo (Figura 1). A população total deste muni-
cípio é de 216.684 habitantes, com 207.021 habitan-
tes ocupando a sua área urbana (IBGE, 2011).  
 
 

 
 
 

Figura 1 - Localização dos poços amostrados na área 

urbana do município de Marília. 

 
 

O abastecimento público de Marília se dá 
pela captação de mananciais superficiais (Rio do 
Peixe e as represas do Arrependido, Água do Norte, 
Cascata e Ribeirão dos Índios) e por águas subterrâ-
neas provenientes de poços tubulares que explotam 
os Sistemas Aquíferos Bauru, Serra Geral e Guarani. 
Já, o saneamento básico é efetuado pelo Departa-
mento de Água e Esgoto de Marília (DAEM), onde 
os índices de coleta e tratamento de esgoto no mu-
nicípio são, respectivamente, 78% e 2%. Esta situa-
ção de saneamento básico precário, na prática, se 
traduz na deposição inadequada dos efluentes líqui-
dos, muitas vezes diretamente nos aquíferos mais 
superficiais através de fossas negras escavadas até o 
nível freático. 
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Adotando-se a subdivisão proposta por Pau-
la e Silva et al. (2005), o SAB é composto por rochas 
sedimentares do Grupo Bauru (Figura 2), o qual 
pertence à Bacia Sedimentar do Paraná, mais especi-
ficamente pelas Formações Caiuá, Santo Anastácio, 
Birigüi, Adamantina, Marília, Pirapozinho e Araça-
tuba. O SAB possui uma área de 96.880 km2, ocu-
pando a metade oeste do estado de São Paulo, sen-
do seus limites a oeste e noroeste o rio Paraná, a 
norte o rio Grande, a sul o rio Paranapanema e 
áreas de afloramento da Formação Serra Geral, que 
delimitam também o aquífero na região leste. 
 

 
 

Figura 2 - O Grupo Bauru nas bacias hidrográficas dos 

Rios Aguapeí e Peixe 

(modificado de PAULA e SILVA, 2005). 

 
A sedimentação na Bacia Bauru ocorreu em 

duas fases principais, a primeira em condições es-
sencialmente desérticas e, a segunda, em clima se-
miárido, com maior presença de água. Estas fases 
compreendem, respectivamente, depósitos de len-
çóis secos de areias com dunas eólicas e com inter-
dunas úmidas, e depósitos de sistemas fluviais e le-
ques aluviais com pantanal interior bem definido.  

Na área de estudo, o SAB é representado 
pelos aquíferos Marília e Adamantina. A localização 
das duas formações na área de estudo é bem defini-
da. O Aquífero Marília é do tipo livre com espessura 
de até 150 m, vazão e profundidade média de 4,0 
m3/h e 94,1 m, respectivamente, ocorrendo nas 
porções mais altas (Planalto de Marília), onde se 
concentra a área urbana do município (VANIER et 
al., 2010). Segundo Prandi (2010), a Formação Ma-
rília recobre a Formação Adamantina, constituindo 
dois aquíferos sobrepostos sem que um interfira no 
outro, a qual aflora nas cotas topográficas mais bai-
xas. O Aquífero Adamantina apresenta uma melhor 
produtividade, com vazão média de 7,9 m3/h, sendo 
sua profundidade média de 234,1 m (VANIER et al., 
2010). 

A Formação Marília é composta por arenitos 
de grossos a conglomeráticos, com grãos angulosos, 
matriz variável, seleção pobre, ricos em feldspatos e 
minerais pesados, raramente apresentando estratifi-
cação cruzada de médio porte e camadas descontí-
nuas de lamitos vermelhos e calcários (SOARES et 
al., 1980). A constituição principal dos sedimentos 
da Formação Adamantina é de camadas arenitos de 
granulometria fina a muito fina, com estratificações 
cruzadas, sendo estas camadas alternadas com lami-
tos, siltitos e arenitos lamíticos (SOARES et al., 
1980).  
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Primeiramente, foi feito um levantamento 
do número de poços do Sistema de Abastecimento 
Urbano da Cidade de Marília, administrada pelo 
DAEM — Departamento de Água e Esgoto de Marí-
lia, buscando uma distribuição que abrangesse a 
maior parte da área urbana deste município. Vinte e 
cinco pontos de amostragem foram pré-
selecionados. O DAEM não possui informações refe-
rentes aos perfis construtivos destes poços, muito 
menos informações sobre a localização dos filtros.  

Dezesseis pontos de amostragem localizados 
no Aquífero Adamantina foram avaliados, pois os 
demais poços não estavam em funcionamento devi-
do a vários problemas relacionados à falta de manu-
tenção por parte do DAEM (Figura 1). A amostra-
gem para a avaliação da qualidade da água subter-
rânea foi feita em dias distintos de maio de 2012 
(Tabela 1). Os poços amostrados neste estudo apre-
sentam profundidade variando entre 180 e 300 m, 
com média de 244 m. Em relação à vazão, fica evi-
dente uma grande variação nos valores, com a me-
nor e maior vazão obtidas para os poços 7 (2,00 
m3/h) e 2 (15,30 m3/h), respectivamente, sendo a 
vazão média de 7,7 m3/h, valor muito próximo ao 
obtido por Vanier et al. (2010) para os poços do 
Aquífero Adamantina na cidade de Marília. 

Coletaram-se diretamente do poço de amos-
tragem, antes da fluoretação e cloração, dois litros 
de águas subterrâneas por poço, após escoamento 
de 15 minutos, para que não fossem coletadas amos-
tras estagnadas e/ou contaminadas (CONCEIÇÂO 
et al., 2009; SILVA E CHANG, 2010). Condutividade 
elétrica (μS/cm), temperatura da água (ºC), poten-
cial hidrogeniônico (pH) e oxigênio dissolvido — 
OD (mg/L) foram medidos, com equipamentos de 
leitura direta, no próprio local de amostragem 
(sonda multiparâmetros YSI 556). O eletrodo de pH 
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é do tipo combinado e os padrões de alta pureza 

utilizados para calibração foram de pH 4,00 (4,005  

0,010 à 25ºC  0,2ºC) e 7,00 (7,000  0,010 à 25ºC  

0,2ºC). O condutivímetro foi calibrado utilizando-se 
uma solução padrão de KCl (1,0 mmol/L) de con-
dutividade conhecida, ou seja, 147 μS/cm à 25ºC. 
 

Tabela 1 - Poços amostrados de águas subterrâneas na 

área urbana do município de Marília. 

 

Poço 
UTM (N) 

km 

UTM 

(E) km 

Prof. 

(m) 

Vazão 

(m³/h) 

1 7.541,124 612,107 260,00 6,80 

2 7.540,049 611,381 250,00 15,30 

3 7.538,131 609,940 260,00 11,00 

4 7.542,434 604,990 220,00 5,10 

5 7.542,425 606,237 250,00 - 

6 7.544,129 606,240 240,00 4,50 

7 7.546,650 606,041 260,00 2,00 

8 7.547,499 606,385 300,00 12,50 

9 7.550,260 607,818 260,00 9,00 

10 7.544,587 609,145 - - 

11 7.545,796 609,900 180,00 5,00 

12 7.540,723 609,666 240,00 11,70 

13 7.538,989 609,273 180,00 - 

14 7.539,054 609,674 260,00 4,00 

15 7.539,064 609,907 262,00 5,00 

16 7.547,012 611,124 - - 

Os itens com tracejado (-) não se conhece os dados. 
 

Um frasco, contendo 1000 mL, foi conser-
vado em caixas de isopor com gelo, e transportadas 
até o Laboratório de Geoquímica Ambiental (LA-
GEA) do Departamento de Planejamento Territorial 
e Geoprocessamento (DEPLAN) do Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da UNESP de 
Rio Claro, onde foram mantidas à 4ºC até a realiza-
ção das análises hidrogeoquímicas. As amostras de 
águas subterrâneas foram filtradas no próprio local 
de amostragem utilizando-se membrana Millipore 
0,45 μm, para a determinação de alcalinidade, sulfa-
to, fosfato, nitrato, cloreto, fluoreto. Outro frasco 
com 1000 mL foi coletado e também filtrado na 
mesma membrana, ainda em campo, preservadas 
em HNO3, a 2%, sendo estas amostras utilizadas 
para a quantificação dos teores de alumínio cálcio, 
ferro, potássio, magnésio, sódio e silício. 

Alcalinidade (1 e 500 ± 0,2 mg/L) foi quan-
tificada por titulação com ácido sulfúrico 0,01 N. 
Sulfato (método turbidimétrico de sulfato de bário, 
1 a 70 ± 1 mg/L), fosfato (método do ácido ascórbi-
co, 0,01 a 3 ± 0,01 mg/L), nitrato (redução de cád-
mio, 0,10 a 30 ± 0,3 mg/L), e cor (método platina-

cobalto, 1 a 500 ± 0,2 mg/L) e foram quantificados 
por espectrofotômetro Hach DR-2800. Cloreto (0,01 
a 100 ± 0,02 mg/L) e fluoreto (0,01 a 2 ± 0,01 
mg/L) foram quantificados por eletrodos seletivos 
(Orion) calibrados com padrões específicos para 
cada íon. Alumínio, cálcio, ferro, potássio, magné-
sio, sódio e silício foram quantificados por Espec-
trometria de Emissão Atômica com Plasma Induti-
vamente Acoplado (ICP-AES), instalado no Depar-
tamento de Engenharia Civil da UNESP de Bauru, 
com os seguintes limites de determinação: 0,005 
mg/L para K+, Mg2+, Al3+ e Fe3+, 0,067 mg/L para 
Ca2+, 0,276 para Na+, 0,042 mg/L para Si4+.  

O critério usado para controlar a qualidade 
dos resultados obtidos foi feito com base no balanço 
de massa iônica. O balanço de massa (ΔIon) foi cal-

culado de acordo com Equação 1. Do total de dezes-
seis poços estudados, nenhum foi descartado, pois 
mostraram um balanço iônico menor que 10%, 
indicando que os resultados foram representativos 
da realidade do aquífero estudado e adequados para 
este estudo (VANIER et al., 2010).  
 

  
  
 






ânionscátions

ânionscátions
Ion

100.                 (1) 

 
Em que: 
Σcátions = [Ca2+]+[Na+]+[Mg2+]+[K+]+[Al3+]+[Fe3+]+ 

[Si4+];  
Σântions = [HCO3

-]+[Cl-]+[PO4
3-]+[NO3

-]+[SO4
2-]. 

 
Para a obtenção das correlações entre os pa-

râmetros quantificados neste trabalho, utilizou-se o 
software Statistica for Windons 4.3TM. A análise de cor-

relação linear de Pearson foi utilizada para identifi-
cação em que valores acima de ± 0,7 indicam forte 
grau de correlação (direta ou indireta), sendo que 
valores iguais a zero indicam variáveis estatistica-
mente independentes (BARROS NETO et al., 
2003). 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Variáveis físico-químicas  

 
Os resultados das análises físico-químicas 

obtidos neste trabalho são apresentados na Tabela 2. 
A média dos valores de condutividade elétrica foi de 
166 μS/cm, sendo os maiores valores caracterizados 
nos poços 4, 5, 6 e 10 (> 200 μS/cm). O menor valor 
foi obtido no poço 15 (99 μS/cm). A temperatura 
média das águas subterrâneas foi de 23,7ºC. O valor 
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máximo de temperatura da água subterrânea foi 
registrado no poço 7 (25,9ºC), com profundidade 
de 260,0 m e com a menor vazão dos poços observa-
dos. No poço 12 foi quantificado o menor valor de 
temperatura da água subterrânea (22,1ºC), com 
profundidade de 240 m. 

A hidrólise é a reação mais importante que 
afeta o pH de águas naturais. O valor médio encon-
trado para as águas subterrâneas foi de 6,8, sendo o 
valor máximo obtidos no poço 10 (7,9). Destaca-se 
que o menor valor de pH foi obtido para o poço 9 
(5,7). Ao todo, três poços (9, 13 e 16) possuem pH 
abaixo do mínimo recomendado pela Portaria do 
Ministério da Saúde nº2914/2011, a qual define o 
padrão de potabilidade de água para o consumo no 
Brasil (BRASIL, 2011), ou seja, valores de pH entre 
6 e 9. 

Para a maioria dos poços amostrados os va-
lores da concentração de sólidos totais em suspen-
são ficaram abaixo do limite de detecção de 1 mg/L. 
Contudo, para os poços 7 e 13 obtiveram-se concen-
trações de sólidos totais de 10 e 13 mg/L,  respecti-
vamente. Este fato pode ser explicado pela presença 
de areia nas amostras. A quantidade de areia em um 
poço pode ser relacionada a diversas questões, as 
principais estão às falhas na execução do poço e à 
superexplotação. 

 

Tabela 2 — Resultados dos parâmetros físico-químicos 

obtidos para as águas subterrâneas na área urbana do 

município de Marília. 

 

Poço Cond Temp pH STS 

 (μS/cm) (ºC)  (mg/L) 

1 131 22,9 6,8 <1 

2 122 22,3 7,1 <1 

3 136 23,0 6,6 <1 

4 248 24,5 7,5 <1 

5 221 24,0 7,6 <1 

6 225 22,4 7,5 <1 

7 188 25,9 7,4 10 

8 193 24,9 6,4 <1 

9 108 23,4 5,7 <1 

10 276 23,9 7,9 <1 

11 181 23,6 7,2 <1 

12 182 22,1 7,4 <1 

13 99 23,0 5,9 13 

14 183 23,8 7,1 <1 

15 141 23,7 7,2 <1 

16 114 24,6 5,9 <1 

Média 166 23,7 6,8 --- 

Os itens com tracejado (---) não foram determinados. 

 

Composição aniônica 

 
Na Tabela 3 constam os resultados obtidos 

para os principais ânions dissolvidos nas águas sub-
terrâneas na área urbana de Marília. Os processos 
de intemperismo químico são os principais respon-
sáveis pelo aumento dos valores de alcalinidade nas 
águas subterrâneas e fluviais em relação às águas de 
chuva. Nas amostras analisadas, o valor médio de 
alcalinidade encontrado foi de 84,5 mg/L. O maior 
resultado obtido foi do poço 4 (171,2 mg/L) e o 
menor foi do poço 13 (16,2 mg/L). 

O fósforo é um elemento fundamental para 
o metabolismo dos seres vivos e sua presença em 
águas naturais depende das características das ro-
chas da região. O íon sulfato constitui a principal 
fonte de enxofre para os produtores primários. O 
valor médio de fosfato encontrado para as águas 
subterrâneas do município de Marília foi de 0,06 
mg/L. Em relação ao sulfato, todas as amostras fica-
ram abaixo do limite de detecção da técnica utiliza-
da para sua quantificação, ou seja, <1 mg/L, bem 
abaixo do valor máximo permitido da Portaria nº 
2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) 
que é de 250 mg/L. 

Os valores encontrados para os íons cloreto 
e fluoreto indicam que nenhuma amostra ultrapas-
sou o valor limite recomendado pela Portaria do 
Ministério da Saúde nº 2914/2011 (BRASIL, 2011), 
ou seja, 250 mg/L para o cloreto e 1,5 mg/L para o 
flúor, sendo que para todas as amostras, o valor da 
concentração de flúor ficou abaixo do limite de 
detecção de 0,1 mg/L do método usado neste traba-
lho. 

O nitrato, por sua vez, é o poluente de ocor-
rência mais freqüente nas águas subterrâneas. Em 
concentrações superiores a 10 mg/L N-NO3

— pode 
causar metahemoglobinemia e câncer. O valor mé-
dio de nitrato encontrado nas análises das águas 
subterrânea do município de Marília foi de 1,6 
mg/L. Nenhum poço apresentou valores acima do 
valor máximo permitido pela Portaria do Ministério 
da Saúde nº 2914/2011 (BRASIL, 2011), ou seja, 10 
mg/L.  

A CETESB tem uma referência de valor de 
alerta de 5 mg/L de N-NO3

- e tomando como base 
este valor, os poços 10 e 15 apresentam concentra-
ções deste parâmetro acima do valor de alerta esta-
belecido pela CETESB, indicando que estes poços 
devem ser monitorados anualmente e que a vigilân-
cia sanitária municipal e a CETESB devem ser avisa-
das sobre estes valores. Os demais poços, por possuí-
rem concentrações de nitrato menores que 5 mg/L, 
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devem ser monitorados a cada cinco anos, de acor-
do com a mesma agência.  
 

Tabela 3 — Resultados dos ânions obtidos para as águas 

subterrâneas na área urbana do município de Marília. 

 

Poço HCO3
- PO4

3- SO4
2- Cl- Fl- N-NO3

- 

 (mg/L) 

1 67,5 0,05 <1,0 8,7 <0,1 1,2 

2 83,7 0,05 <1,0 1,2 <0,1 0,8 

3 61,2 0,04 <1,0 10,9 <0,1 0,2 

4 171,2 0,07 <1,0 1,1 <0,1 0,3 

5 128,7 0,04 <1,0 13,6 <0,1 0,3 

6 146,2 0,05 <1,0 9,9 <0,1 0,4 

7 130,0 0,09 <1,0 1,5 <0,1 0,6 

8 66,2 0,03 <1,0 1,3 <0,1 1,1 

9 73,7 0,16 <1,0 1,2 <0,1 0,5 

10 40,0 0,04 <1,0 31,4 <0,1 6,0 

11 115,0 0,06 <1,0 1,1 <0,1 0,5 

12 125,0 0,06 <1,0 1,0 <0,1 0,1 

13 16,2 0,02 <1,0 18,6 <0,1 3,4 

14 113,7 0,06 <1,0 1,2 <0,1 0,5 

15 46,2 0,05 <1,0 31,1 <0,1 7,8 

16 32,5 0,04 <1,0 5,9 <0,1 2,7 

Média 88,5 0,06 --- 8,7 --- 1,7 

Os itens com tracejado (---) não foram calculados. 

 
 
Composição catiônica 

 

 

Na Tabela 4 constam os resultados obtidos 
para os cátions nas amostras de águas subterrâneas 
da área urbana do município de Marília. 

Os valores de cálcio nas amostras analisadas 
indicam um valor máximo de 32,96 mg/L (poço 4) 
e mínimo de 7,74 mg/L (poço 13), sendo a média 
dos valores encontrados nas águas subterrâneas de 
21,52 mg/L. Os poços 4 e 13 apresentaram a maior 
e menor concentração de magnésio, ou seja, 12,50 e 
2,44 mg/L, sendo 6,62 mg/L a média deste parâme-
tro. 

O valor médio de sódio encontrado foi de 
4,18 mg/L, com os poços 10  (9,76 mg/L) e 2 (0,73 
mg/L) apresentando a maior e menor concentração 
deste parâmetro, respectivamente. Todos os valores 
obtidos de sódio ficaram bem abaixo do valor limite 
permitido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 
2914/2011 (BRASIL, 2011) de 200 mg/L. O valor 
médio obtido de potássio foi de 2,79 mg/L, com 
variação entre 2,00 mg/L para o poço 15 e 4,36 
mg/L para o poço 13. 

 

Tabela 4 — Resultados dos cátions obtidos para as águas 

subterrâneas na área urbana do município de Marília. 

 

Poço Ca2+ Na+ K+ Mg2+ Si4+ Al3+ Fe3+ 

 (mg/L) 

1 20,24 0,82 3,34 3,78 11,78 0,01 0,12 

2 18,13 0,73 2,50 5,61 11,69 0,06 0,23 

3 18,15 3,78 2,27 4,30 9,55 0,08 0,30 

4 32,96 4,63 2,41 12,50 11,48 0,01 0,06 

5 28,36 7,18 2,57 9,12 10,88 0,02 0,07 

6 30,25 5,10 3,08 10,90 11,39 0,23 0,59 

7 21,27 6,49 2,83 8,16 9,43 0,26 0,36 

8 8,16 6,78 2,99 3,44 10,27 0,17 0,44 

9 14,69 2,28 2,10 4,75 9,32 0,01 0,09 

10 31,81 9,76 3,95 5,98 13,44 0,01 0,11 

11 26,81 1,44 2,58 8,74 10,26 0,02 0,15 

12 28,62 0,77 2,72 8,28 11,86 0,01 0,06 

13 7,74 4,56 4,36 2,44 8,33 0,02 0,13 

14 26,25 1,29 2,09 8,29 9,76 0,01 0,08 

15 19,37 9,72 2,00 6,29 9,30 0,01 0,10 

16 11,58 1,52 2,79 3,30 10,40 0,01 0,12 

Média 21,52 4,18 2,79 6,62 10,57 0,06 0,19 

Os itens com tracejado (---) não foram calculados. 

 
  A média de silício, alumínio e ferro 

foi de 10,57, 0,06 e 0,19 mg/L, respectivamente. As 
amostras coletadas nos poços 6 e 7  ultrapassaram o 
valor máximo permitido de alumínio e ferro estabe-
lecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 
2914/2011 (BRASIL, 2011), ou seja, 0,20 e 0,30 
mg/L, respectivamente. O poço 8 também apresen-
tou concentração superior ao valor limite proposto 
para ferro. Estes mesmos limites são estabelecidos 
pela CETESB no estado de São Paulo para interven-
ção em poços de abastecimento de água subterrâ-
nea.  

O excesso de alumínio causa riscos potenci-
ais, diretos ou indiretos, à saúde humana, visto que 
há considerável evidência que o alumínio é neuro-
tóxico e seu acúmulo no homem tem sido associado 
ao aumento de casos de demência senil do tipo Al-
zheimer. O excesso de ferro pode trazer sérios pro-
blemas de saúde relacionados ao sistema cardiovas-
cular, câncer, mal de Parkinson e Alzheimer. 
 
Classificação das águas subterrâneas  

 
A dureza é uma medida baseada no teor de 

cálcio e magnésio da água. A dureza relativa ao Ca-
CO3 (mg/L) é obtida pela Equação 2. A Tabela 5 
representa a classificação das águas em relação à sua 
dureza de acordo com Sawyer et al (2000). 
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DT = 2,5.[Ca2+]+4,1.[Mg2+]                 (2) 

 
Onde:  
DT = dureza total (mg/L);  
[Ca2+] = concentração de cálcio (mg/L); 
[Mg2+] = concentração de magnésio (mg/L).   

 

Tabela 5 - Classificação de dureza das águas 

(Sawyer et al., 2000). 

 

Dureza 

(mg/L de CaCO3) 
Classificação das águas 

0 - 75 Mole 

75 - 150 Moderadamente dura 

150 - 300 Dura 

Maior que 300 Muito dura 

 
A média dos valores de dureza foi de 78,02 

mg/L, variando de 29,35 (poço 15) a 133,65 mg/L 
(poço 5). De acordo com o proposto por Sawyer et 
al. (2000), as águas subterrâneas dos poços de abas-
tecimento na área urbana do município de Marília 
podem ser classificadas como moles ou moderada-
mente duras, não prejudicando o abastecimento 
público devido à baixa dureza. 

De maneira a classificar quimicamente as 
águas subterrâneas da área urbana de Marília, deci-
diu-se utilizar um dos diagramas mais úteis para 
representar e comparar os resultados das análises de 
águas subterrâneas, isto é, o diagrama de Piper 
(1944), o qual indica a característica química da 
água e aponta semelhanças entre várias águas. Os 
cátions e ânions (expressos em porcentagem de 
mEq/L) são representados por dois triângulos dis-
tintos.  

Conforme o diagrama apresentado na Figu-
ra 3, quase todas as amostras são classificadas como 
cálcicas em relação aos cátions dissolvidos, com ex-
ceções das amostras coletadas nos poços 13 e 8, as 
quais podem ser classificadas como sódico potássi-
cas. Quanto aos ânions dissolvidos, observa-se que as 
amostras dos poços 10, 13, 15 e 16 são classificadas 
como cloro nitrogenadas, sendo as demais amostras 
classificadas como bicarbonatadas.  

Estes resultados são compatíveis com o pro-
posto por Vanier et al. (2010) e CETESB (2010), os 
quais indicaram que as águas do Aquífero Adaman-
tina na área urbana do município de Marília são 
classificadas como bicarbonatadas cálcicas. As amos-
tras classificadas como cloro nitrogenadas cálcicas 
devem-se aos altos valores de N-NO3

- quantificados 
nestes poços em relação aos outros parâmetros ava-
liados neste estudo.  

 
 

Figura 3 — Diagrama de Piper para as águas subterrâneas 

coletadas na área urbana do município de Marília. 

 
Influências naturais e antrópicas na qualidade das 

águas subterrâneas de poços de abastecimento de 

água em Marília 

 

Os testes estatísticos de correlação indica-
ram que não houveram parâmetros influenciados 
pela profundidade.  Temperatura e oxigênio dissol-
vido não obtiveram correlações com os demais pa-
râmetros quantificados neste estudo.  

 

 
 

Figura 4 — Correlação entre condutividade elétrica e pH 

(a), alcalinidade (b), cálcio (c) e magnésio (d) para as 

águas subterrâneas na área urbana do município 

de Marília. 

(b)

(d)

(c)

(a)
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Houve correlações significativas entre con-
dutividade elétrica e pH (r=0,81, Figura 4a), condu-
tividade elétrica e alcalinidade (r=0,76, Figura 4b), 
condutividade elétrica e cálcio (r=0,78, Figura 4c) e 
condutividade elétrica e magnésio (r=0,74, Figura 
4d).   

 

 
 

Figure 5 — Correlação entre pH e alcalinidade (a), cálcio 

(b), magnésio (c), alcalinidade e cálcio (d), magnésio (e) e 

cálcio e magnésio (f) para as águas subterrâneas na área 

urbana do município de Marília. 

Significativas correlações também foram ob-
tidas entre pH e alcalinidade (r=0,81, Figura 5a), pH 
e cálcio (r=0,76, Figura 5b), pH e magnésio (r=0,78, 
Figura 5c), alcalinidade e cálcio (r=0,81, Figura 5d), 
alcalinidade e magnésio (r=0,91, Figura 5e) e cálcio 
e magnésio (r=0,87, Figura 5f).  

Estas correlações indicam que o pH e a 
condutividade elétrica estão sendo controlados pela 
alcalinidade, cálcio e magnésio, além de confirmar 
que a alcalinidade deve-se principalmente a bicar-
bonatos de cálcio e magnésio, como indicado pelo 
Diagrama de Piper (Figura 3).  

Para confirmar essa hipótese, foi usado um 
programa computacional que visa à especiação hi-
droquímica, i.e. o programa Phreeq C (PARKRUSRT 

e APPELO, 1999). A insaturação das águas subterrâ-
neas do município de Marília em relação à calcita 
(Figura 6) indica que as fontes de cálcio, magnésio e 
alcalinidade estão relacionadas à dissolução dos 
carbonatos [calcitas — CaCO3 e dolomitas — 
CaMg(CO3)2] presentes nas rochas sedimentares da 
Formação Adamantina, como pode ser visualizado 
pelas equações 3 e 4.  
 
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca + 2HCO3

-                      (3) 
 
CaMg(CO3)2+2H2O + 2CO2 → Ca + Mg + 4HCO3

- (4) 
 
 

 
 

Figura 6 — Índice de saturação da calcita para as amostras 

de água subterrânea na área urbana do município de 

Marília. 

 
Além do processo de dissolução dos carbo-

natos que cimentam as rochas sedimentares da 
Formação Adamantina, outros minerais são encon-
trados nestas rochas, tais como microclínio - 
2KAlSi3O8, albita - 2NaAlSi3O8 e quartzo — SiO2 
(SOARES et al., 1980). Pedro & Sieffermann (1979) 
consideram que o intemperismo deve-se basicamen-
te à alteração de minerais primários, ou seja: mine-
rais primários + solução de ataque = minerais secun-
dários + lixiviados. A degradação primária ou total 
destruição das estruturas dos minerais primários 
pode produzir fases secundárias, onde o processo é 
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fortemente influenciado pela natureza dos minerais 
primários, clima, biosfera e pelo tempo (MARTINI 
& CHESWORTH, 1992).  

De acordo com o equilíbrio químico das 
amostras de águas subterrâneas obtido com o uso do 
programa Phreeq C (PARKRUSRT e APPELO, 1999), 

todas as amostras encontram-se no campo das cauli-
nitas - Al2Si2O5(OH)4  (Figuras 7a, 7b e 7c), indican-
do que o principal processo intempérico atuante 
nos minerais primários das rochas sedimentares da 
Formação Adamantina é a hidrólise parcial, ou mo-
nossialitização.  

Esse processo ocorre pela hidrólise parcial 
da rocha mãe, com parte do Si permanecendo no 
perfil de alteração e Na+, Ca2+, K+ e Mg2+ sendo eli-
minados. Assim, o Na+ e K+ são esperados ser lixivia-
dos pela hidrólise do microclínio e da albita, respec-
tivamente (Equações 5 e 6). Quartzo não sofre pro-
cesso intempérico, ou seja, não sofre alteração quí-
mica, indicando que a presença de Si4+ nas águas 
subterrâneas deve-se a hidrólise dos mesmos mine-
rais.   
 
2KAlSi3O8 + 11H2O + 2CO2 →  
Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ + 4H4SiO4 + 2HCO3

-                        (5) 
 
2NaAlSi3O8 + 11H2O + 2CO2 →  
Al2Si2O5(OH)4 + 2Na+ + 4H4SiO4 + 2HCO3

-              (6) 
 
 

As rochas sedimentares da Formação Ada-
mantina não apresentam minerais que possuem Cl-, 
F-, NO3

-, SO4
2- ou PO4

3- nas suas fórmulas estruturais, 
sendo esperada pouca entrada desses elemen-
tos/compostos nas águas subterrâneas devido à inte-
ração água-rocha, como indicado pelos resultados 
aqui apresentados. A exceção foram as concentra-
ções de nitrato acima de 2,5 mg/L de N-NO3

- nos 
poços de abastecimento 10, 13, 15 e 16. Além disso, 
os resultados estatísticos indicaram uma boa corre-
lação entre os íons cloreto e nitrato (r=0,87, Figura 
8a) e apontam a uma mesma fonte de origem an-
trópica para estes íons.  

O poço 10 localiza-se na zona central do 
município de Marília, estando os poços 13 e 15 na 
zona sul e o poço 16 na zona norte. A zona central 
do município de Marília foi o primeiro local a ser 
ocupado nos começo dos anos 30. Já após 1950, 
houve um grande incremento populacional que 
proporcionou uma expansão urbana para as zonas 
norte e sul. Com isso, os primeiros poços de abaste-
cimento de água foram construídos nestas épocas, 
juntamente com a rede coletora de esgoto.  
 

 
 

Figura 7 — Diagrama de estabilidade à 25ºC NaO-Al2O3-

Si2O-H2O (a), CaO-Al2O3-Si2O-H2O (b) e K2O-Al2O3-Si2O-

H2O (c) para as amostras de água subterrânea na urbana 

do município de Marília. 

 

 
 

Figure 8 — Correlação entre nitrato e cloreto (a) e ferro e 

alumínio (b) para as águas subterrâneas na área urbana do 

município de Marília. 
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Vanier et al. (2010) encontraram variação 
na concentração de N-NO3

- nos poços de água sub-
terrânea no município de Marília, sendo os maiores 
valores quantificados em alguns poços mais rasos 
que explotam o Aquífero Marília (poços com pro-
fundidade menor que 150 m), chegando até a 16,9 
mg/L de N-NO3

-. Os elevados valores de N-NO3
- 

foram atribuídos a contaminação dos poços pela 
infiltração no solo de efluentes domésticos origina-
dos por vazamentos na rede coletara de esgoto sani-
tário.  

Porém, alguns poços que expolotam o Aquí-
fero Adamantina também apresentaram valores de 
N-NO3

- acima de 2,5 mg/L. Essa contaminação foi 
associada a serem mal construção destes alguns po-
ços, permitindo uma conexão hidráulica entre os 
diferentes níveis dos aquíferos e contaminando o 
Aquífero Adamantina em locais específicos. Assim, 
este fato também justifica os altos valores de N-NO3

- 
obtidos neste estudo para alguns poços de abasteci-
mento na área urbana do município de Marília. 

Nas condições de pH das águas subterrâneas 
na área urbana de Marília, tanto o alumínio quanto 
o ferro são imóveis, e suas concentrações esperadas 
devem ser baixas. Contudo, para alguns poços as 
concentrações de alumínio e ferro foram maiores 
que o preconizado pela Portaria do Ministério da 
Saúde nº 2914/2011 (BRASIL, 2011), como apre-
sentado anteriormente. Boa correlação entre alu-
mínio e ferro foi obtida (r=0,91, Figura 8b), suge-
rindo que a presença destes elementos deve ser 
associada à mesma fonte antrópica, ou seja, pela 
possível corrosão dos tubos de ferro fundido antigos 
usados como revestimentos de alguns destes poços 
de abastecimento. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

O município de Marília encontra-se locali-
zado na área do Sistema Aquífero Bauru, onde há 
intenso uso da água subterrânea para o abasteci-
mento público. Em geral, os resultados obtidos nes-
te trabalho evidenciam que as águas subterrâneas do 
município de Marília possuem pH ligeiramente 
ácido, baixa condutividade e sólidos totais em sus-
pensão em alguns pontos específicos. Já os parâme-
tros químicos indicaram que essas águas são de mo-
les a moderadamente duras (em relação a sua dure-
za total), possuem baixa concentração de ânions e 
cátions, com a maioria das amostras consideradas 
como bicarbonatadas cálcicas. Testes estatísticos de 
correlação e especiação hidrogeoquímica sugerem 

que tanto a condutividade elétrica como o pH de-
vem estar sendo controlados pela pelas dissoluções 
de carbonatos durante o processo intempérico de 
interação água/rocha.  

A presença de caulinitas - Al2Si2O5(OH)4  
indica que o principal processo intempérico atuante 
nos minerais silicatados formadores das rochas se-
dimentares da Formação Adamantina é a hidrólise 
parcial, ou monossialitização. Além disso, as rochas 
sedimentares da Formação Adamantina não apre-
sentam minerais que possuem Cl-, F-, NO3

-, SO4
2- ou 

PO4
3- nas suas fórmulas estruturais. As altas concen-

trações de N-NO3
- encontradas em alguns poços de 

abastecimento podem ser explicadas pela contami-
nação por efluentes domésticos, pois eles são mal 
construídos, permitindo uma conexão hidráulica 
entre os aquíferos Marília e Adamantina. Da mesma 
maneira, a alta concentração de ferro e alumínio, 
juntamente com a correlação entre esses metais, 
sugere uma fonte antrópica para eles, provavelmen-
te advinda da corrosão dos antigos tubos usados 
como revestimentos de alguns poços de abasteci-
mento da área urbana de Marília. 

 Sendo a água subterrânea um recurso re-
novável que pode degradar-se e converter-se em um 
recurso não utilizável, deve-se prevenir esta situação, 
controlando o lançamento de efluentes, principal 
fonte de contaminação das águas subterrâneas na 
área de estudo. Além disso, é conveniente e necessá-
ria a delimitação de áreas de proteção, as quais já 
deveriam estar caracterizadas por um plano diretor 
municipal. Nas zonas urbanas seria importante esta-
belecer o zoneamento da vulnerabilidade à polui-
ção, a partir das características naturais dos aquífe-
ros. Deveriam ser realizadas campanhas de divulga-
ção, educação e capacitação de todos os atores em 
relação ao manejo desse recurso natural, para que 
haja uma exploração adequada sustentável sem que 
se comprometa a sua qualidade, preservando-o para 
as gerações futuras.  
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Natural And Anthropic Influence On The Quality Of 
Groundwater From Public Supply Wells In The 
Urban Area Of Marilia (SP) 
 
ABSTRACT 
 

This work evaluated the natural and anthropogen-

ic influences on the quality of groundwater from public 
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supply wells in the urban area of Marília, São Paulo State. 

Sixteen sampling points were established in the 

Adamantina Aquifer, Bauru Aquifer System, analyzing 

the following parameters: electrical conductivity, tempera-

ture, pH, total suspended solids, HCO3
-, PO4

3-, SO4
2-, Cl-, 

F-, N-NO3
-, Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Si4+, Fe3+ and Al3+. The 

results indicated that the groundwater in the urban area of 

Marília has a slightly acid pH and low conductivity, with 

the ionic composition presenting a low cation and anion 

concentration and is classified as soft water and calcium-

bicarbonated water. Natural sources of ele-

ments/compounds can be attributed to the dissolution of 

carbonates during the water/rock interaction, controlling 

pH, alkalinity and electrical conductivity, and hydrolysis 

of other mineral constituents of sedimentary rocks from 

Adamantina Formation, with the exception of quartz. High 

concentrations of N-NO3
-found in some public supply wells 

in urban Marilia were due to sewage. 

Key-words: Quality of groundwater, water/rock interac-

tions, anthropogenic sources, Bauru Aquifer System. 
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RESUMO 
 

Boias com acelerômetros, frequentemente utilizadas nas medições de ondas, não identificam a presença de correntes. 

Por outro lado, sensores que medem velocidades de correntes, simplesmente separam linearmente a parcela oscilatória do 

sinal, desprezando a não linearidade da superposição onda-corrente. Isto pode levar a erros na determinação da altura, do 

comprimento e de outras propriedades físicas da onda. Resultados da Teoria Linear com corrente,para o campo de velocida-

des e o de aceleração vertical na superfície livre, são apresentados para quatro tipos de perfis de correntes: uniforme, com 

vorticidade constante, exponencial e cosseno.Quantificam-se os erros existentes nas estimativas de velocidades orbitais e acele-

rações, quando se utilizam funções de transferência deduzidas para uma situação sem corrente. 

Resultados são apresentados em função dos seguintes parâmetros: o número de Froude, referido ao valor da corrente na su-

perfície (Us/(gh)1/2); profundidade relativa (h/L0), onde L0 é o valor do comprimento de onda em águas profundas pela 

Teoria Linear na ausência de corrente; e vorticidade adimensional (0/), onde  é a frequência em rad/s para um obser-

vador fixo. 

 
Palavras-chave: ondas; vorticidade; interação onda-corrente; Teoria da Função de Corrente. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As alturas das ondas de gravidade (períodos 
entre 4 e 20 s) são obtidas por medições diretas da 
superfície livre, ou estimadas indiretamente a partir 
da pressãosubsuperficial, da aceleração de uma boia, 
da velocidade pontual em algumaelevaçãoda coluna 
de água ou do perfil de velocidade ao longo da ver-
tical. Em todas as medições de propriedades cine-
máticas ou dinâmicas, é necessário determinar fun-
ções de transferência que transformem tais medi-
ções em valores de elevação da superfície livre.Em 
geral as medições de pressão, de velocidade, do 
comprimento de onda ou da elevação da superfície 
livre não consideram a presença de uma eventual 
corrente barotrópica (e.g. maré) subjacente, a qual, 
entre outros fenômenos, produz um desvio entre a 
frequência absoluta, que é observada em relação a 
uma referência fixa, e a frequência intrínseca do 
movimento, que seria observada por um observador 
que se deslocasse à velocidade da corrente. Esta 
diferença denomina-se efeito Doppler. 
 

*Área de Engenharia Costeira e Oceanográfica,Programa de 

Engenharia Oceânica, COPPE/UFRJ, 

Em dois trabalhos associados a este, Neves e 
Dias (2013) discutiram a equação de dispersão resul-
tante da superposição colinear de ondas e corren-
tes(doravante denominado Parte 1) e as modifica-
ções sofridas pelo fator de resposta de pressão caso 
uma corrente estivesse presente e fosse ignora-
da(DIAS e NEVES, 2013) (doravante denominado 
Parte 2). O presente artigo, Parte 3,abordará estu-
dos teóricos e numéricos sobre as propriedades 
cinemáticas do escoamento oscilatório.Atenção 
especial será dada aos instrumentos tipo PUV, muito 
utilizados atualmente, e às boias com acelerôme-
tro.Tais instrumentosou não medem o campo de 
velocidade da corrente subjacenteou seusalgoritmos 
de transferência de uma grandeza mecânica (i.e. 
pressão, aceleração ou velocidade) para elevação da 
superfície livre ignoram a corrente. Em ambos os 
casos, pode-se incorrer em erro grave na estimativa 
da altura da onda. 

No presente trabalho, será tratado apenas o 
problema bidimensional em perfil, discutindo as 
funções de transferência entre as grandezas cinemá-
ticas e a elevação da superfície livre. Serão conside-
rados quatro tipos de perfil de corrente (Casos I a 
IV), indicados na Tabela 1, os mesmos que foram 
utilizados na Parte 1 e na Parte 2.  
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De fato, permanece sem tratamento mate-
mático adequado, um problema teórico e prático 
fundamental, nomeadamente a caracterização tri-
dimensional do escoamento combinado correntes e 
ondas. Este aspecto será parcialmente abordado na 
Parte 4 desta série de artigos, que tratará da propa-
gação de ondas em um campo de correntes variável 
espacialmente e de fenômenos associados à transfe-
rência de energia (refração, difração, ação de onda, 
tensão de radiação). 
 

Tabela 1 - Casos analíticos de perfil de velocidade e dis-

tribuição de vorticidade f()encontrados na literatura. 

 
Tipo U(z) f() 

Caso I: uniforme U0 0 

Caso II: vorticidade 

constante 
U0+0z 0 

Caso III: tipo exponencial * U0cosh[z+h)] 2 

Caso IV: tipo senoidal * U0cos [(z+h)] -2 

 , ,  = números reais 

 
 

A fim de obter comprovação experimental 
para as diversas abordagens teóricas, um número 
significativo de experimentos já foi realizado em 
canais e em bacias de ondas. Devido à importância 
deste tema, ele será abordado na Parte 5 desta série, 
pois está intrinsecamente relacionado ao desenvol-
vimento tecnológico atual aplicado à experimenta-
ção física. 
 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Sobre a velocidade horizontal 

 
Vários equipamentos para medição de on-

das baseiam-se em sensores de velocidade, posicio-
nados em algum ponto da coluna de água, ou em 
perfiladores de velocidade ao longo da vertical. Tais 
instrumentos, de acordo com seus fabricantes, per-
mitiriam identificar a direção de propagação da 
onda a partir das componentes horizontais da velo-
cidade e do registro de pressão ou da elevação da 
superfície livre. A partir de uma hipótese de lineari-
dade de superposição de ondas e com base na teoria 
de pequenas amplitudes na ausência de corrente 
subjacente, a estimativa do espectro da elevação da 

superfície livre , S,é obtida através da relação 

com o espectros de velocidades horizontais, Suu: 

   )(S
hzkcosh

khsenh1
)(S uu2

2

2 


                              (1) 

 

onde é a frequência angular da onda em relação a 

um observador fixo (frequência absoluta), z é a 
coordenada vertical do ponto de interesse, referen-
ciada a partir do nível médio, e h é a profundidade 

local. O número de onda k = 2/L, sendo L o com-

primento de onda, relaciona-se com a frequência 

através da equação de dispersão, em geral obtida 

pela Teoria Linear na ausência de correntes. 
 
Sobre a aceleração vertical 

 
A medição de alturas de ondas com boias 

equipadas com acelerômetros admite, entre outras 
hipóteses, que a superfície livre seja obtida após a 
dupla integração no tempo da aceleração vertical na 
superfície livre(a(z)), o que equivale a suporuma 
relação linear: 
 

0zem,)t,z,x(a tt)z(                                        (2) 

 
Consequentemente, o espectro da superfície livre, 

S(), relaciona-se com o espectro de acelerações 

verticais em z=0, Sa(z)a(z)
(), através da expressão: 

 

)z()z( aa4 S
1

)(S


                                                      (3) 

 
A rigor, porém, outros movimentos e acelerações 
são medidas e o sistema de aquisição e de tratamen-
to de dados é bem mais complexo. Mais adiante, 
volta-se a mencionar a aceleração próxima à superfí-
cie livre. 

A expressão exata para a aceleração vertical 
da partícula, a(z), no referencial móvel que se deslo-
ca à mesma velocidade de propagação da onda, c, é 
dada pela expressão: 
 

 zema xxzxzx)z(                                  (4) 

 
No entanto, se a aceleração vertical fosse 

aproximada pela segunda derivada temporal da 

elevação , em um referencial Galileano que acom-

panhasse a forma da onda com celeridade c, a ex-
pressão seria: 
 
 

xx
2

)z( ca                                                                   (5) 
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Para expressar a equação (5) em termos da 
Função de Corrente, deriva-se a expressão da condi-
ção de contorno cinemática (equação 6) duas vezes 
em relação a x: 
 
 

 ))x(,x(                                                           (6) 

 
E obtém-se, finalmente, a seguinte aproximação 
para a aceleração vertical: 
 

 

  















z em

)(

c
a

zzxxzz
z

x

xxzxzx2
z

2

)z(

                      (7) 

 
Comparando as equações (4) e (7), perce-

be-se quão diferentes podem ser as avaliações da 
aceleração vertical próximo à superfície livre, apenas 
devido à não linearidade do fenômeno. Se, além 
disso, incluir a presença de uma corrente (com ou 
sem vorticidade) percebe-se que a estimativa da 
altura de ondas a partir da aceleração vertical pode 
estar intrinsecamente contaminada por vários efei-
tos “espúrios”. 
 
Sobre a influência de corrente subjacente 

 
As expressões (1) e (3) são válidas no caso 

de não haver corrente. Um problema numérico 
apresentado com estas equações ocorre em baixas 
frequências, pois as funções de transferência são 
inversamente proporcionais ao quadrado e à quarta 
potência da frequência absoluta, ou seja, crescem 
sem limites para baixas frequências. Levando em 
consideração o material discutido na Parte 1 desta 
série de artigos, percebe-se imediatamente a neces-
sidade de incorporar o efeito Doppler. Além do 
mais, caso a corrente seja razoavelmente intensa, 
como ocorre próximo a embocaduras de baías e 
estuários, o movimento das boias é afetado, pois, por 
mais complacente que seja um sistema de fundeio, 
haverá sempre um deslocamento residual do ins-
trumento ao ser carreado pela corrente. 

Os efeitos de uma corrente, uniforme ou 
com vorticidade constante, sobre a estimativa da 
altura das ondas a partir de registros de pressão 
foram discutidosna primeira e na segunda parte 
desta revisão sobre interação entre ondas e corren-
tes (DIAS, 1992; NEVES e DIAS, 2013; DIAS e NE-
VES, 2013). Menos atenção, contudo, tem sido dada 
aos efeitos da não linearidade sobre a aceleração 

vertical, apesar das medições direcionais de ondas 
utilizarem, desde a década de 1970, boias com ace-
lerômetros.  

A equação(2) é válida apenas para ondas de 
pequena amplitude, de baixa esbeltez e, certamente, 
despreza os termos de aceleração advectiva. Além 
disso, a transformação espectral mostra que a rela-
ção, entre o espectro de deslocamento da superfície 
livre e o de acelerações, varia com o inverso da quar-
ta potência da frequência, o que constitui um pro-
blema bem conhecido na literatura para baixas fre-
quências, na ausência de correntes (e.g. OCHI, 
1998). Na presença de correntes, porém, sabe-se que 
a frequência intrínseca — medida por um observador 
que acompanhasse a corrente —deveria ser utilizada, 
produzindo resultados quepoderiam diferir bastante 
daqueles obtidos com a frequência absoluta, medida 
por um observador fixo. 

A expressãonão linear da aceleração vertical 
foi deduzida em termos da função de corrente (e-
quação 4). Em termos práticos, coloca-se a pergun-
ta: como relacionar a aceleração sentida pela boia 
com a realidade cinemática do escoamento combi-
nado de onda e corrente? Sob o ponto de vista La-
grangeano, a aproximação linear sem corrente equi-
vale a admitir que as partículas descrevam trajetórias 
elípticas fechadas; em segunda ordem na esbeltez da 
onda,porém, tais trajetórias não são fechadas devido 
ao deslocamento horizontal associado ao transporte 
de massa.Na presença de uma corrente, em vista da 
forte interação com a onda, não se poderia eviden-
temente falar em trajetórias fechadas, o transporte 
de massa não seriaapenasde segunda ordem na es-
beltez da onda ea boia seria arrastada pela corrente-
za até algum limite de resistência do sistema de a-
marração. Tal deslocamentoprovocaria uma transfe-
rência de força ao equipamento, influenciando as-
sim as medições de aceleração. De fato, vários estu-
dos na literatura indicavam a influência da não line-
aridade da onda, associada ao transporte de massa, 
sobre o perfil da corrente. Ou seja, não apenas a 
corrente interfere com a onda, mas a própria onda 
interfere com a corrente, conforme discutido por 
Srokosz (1985), que apresentou expressões teóricas 
para dispersão e para a superfície livre, explicitando 
a influência da vorticidade constante em segunda 
ordem na esbeltez da onda. 

No caso de sensores tipo PUV, em que se 
mede a pressão e duas componentes horizontais de 
velocidade, o equipamento é usualmente colocado 
próximo ao fundo. Pode-se argumentar que, nesta 
condição, a velocidade medida difere daquela exis-
tente próximo à superfície livre, pois é contaminada 
pela rugosidade do fundo (camada limite) e inde-
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pende da própria distribuição vertical das velocida-
des (vorticidade). Tais efeitos induziriam desvios na 
estimativa de comprimento de onda, ou à incorreta 
inclusão do próprio efeito Doppler sobre a frequên-
cia da onda. Uma evolução desses equipamentos é o 
SUV, que mede, por reflexão acústica, a elevação 
instantânea da superfície livre e duas componentes 
da velocidade. No entanto, é preciso observar que, 
na presença de uma corrente, favorável ou contrá-
ria, a esbeltez da onda é alterada e, consequente-
mente, seriam “contaminadas” as estimativas dos 
espectros cruzados e auto-espectros das velocidades 
horizontais e da elevação da superfície livre. 

No caso de equipamentos tipo ADCP, have-
ria a possibilidade de incorporar informação sobre a 
vorticidade junto à superfície livre no processamen-
to das grandezas dinâmicas da onda. Esta categoria 
de equipamentos oferecia a vantagem adicional de 
não interferir com o escoamento (e.g. HERBERS et 
al. 1991). Observa-se, porém, que, na natureza, a 
ocorrência de ondas oriundas de várias direções é 
muito frequente e estes equipamentos mostraram-se 
bem mais eficazes na separação direcional dos esta-
dos de mar (e.g STRONG et al. 2000b) do que as 
boias e os PUV. 

Apesar dessas dificuldades, as campanhas de 
medição e os experimentos que foram conduzidos 
no passado, com diferentes tipos de equipamentos 
que desprezavam a presença da corrente, mostraram 
resultados cuja variabilidade era supostamente acei-
tável para fins de engenharia, face às demais incer-
tezas então envolvidas.Em geral as fontes de ruído 
eram atribuídas à turbulência e à interação entre 
ondas, no entanto poderiam ser atribuídas a fenô-
menos de interação entre ondas e correntes, estas 
eventualmente associadas a marés ou à deriva de 
vento.À medida que os projetos se tornaram mais 
exigentes quanto à precisão de resultados,que avan-
çou o entendimento teórico sobre interação entre 
ondas e correntes, e que a capacidade de medição 
evoluiu muito, fez-se necessário aprofundar os co-
nhecimentos sobre a interação onda-corrente.  

Problema mais sério surge se existir uma 
corrente rotacional: não apenas os efeitos não linea-
res podem se tornar mais fortes devido à presença 
da vorticidade, mas a própria equação de dispersão 
é afetada de uma forma mais significativa do que o 
simples efeito Doppler (considerando aqui a veloci-
dade do escoamento permanente próximo à super-
fície), como foi visto na Parte 1. Todas as demais 
grandezas derivadas, cinemáticas e dinâmicas, serão 
influenciadas por tal corrente. Na medida em que os 
instrumentos não incorporam tais efeitos no seu 
processamento interno, justifica-se a investigação 

teórica e experimental sobre a interpretação de 
dados de ondas na presença de correntes, bem co-
mo a revisão crítica sobre o planejamento das cam-
panhas de medição de ondas na Natureza e em la-
boratório (NEVES et al. 2012). Reitera-se que, no 
presente trabalho, o enfoque será restrito à situação 
unidirecional deixando para a Parte 4 os efeitos 
direcionais da interação entre ondas e correntes. 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Estudos Teóricos 

 
Desde o trabalho pioneiro de Franz Joseph 

vonGerstnerem 1802 sobre ondas descritas por uma 
trocoide (rotacionais), o tema foi abandonado em 
favor das teorias irrotacionais, em sequência à teoria 
inicialmente desenvolvida por Airy (1841) e Stokes 
(1847) (CRAIK, 2004). Mais recentemente, porém, 
a investigação sobre vorticidade associada a escoa-
mentos oscilatórios tem despertado maior interesse, 
especialmente no contexto de interação entre ondas 
e correntes.Os exemplos na literatura citados a se-
guir referem-se a escoamentos bidimensionais na 
vertical (2DV),porém ao final da seção será feita 
uma breve discussão sobre o papel das ondas no 
transporte tridimensional de vorticidade. 

Possivelmente o primeiro estudo teórico so-
bre ondas superpostas a uma corrente com distribu-
ição arbitrária de vorticidade seja devido a Dubreil-
Jacotin (1934), que propôs uma transformação das 

coordenadas geométricas (x,y) para coordenadas y 

(x,), onde  é a linha de corrente, indicado na 

equação (2) da Parte 1. 
Thompson (1949) apresentou resultados 

para a equação de dispersão e propriedades dinâmi-
cas do escoamento rotacional ondas e correntes. 
Hunt (1955) e Yih (1972) apresentaram trabalhos 
fundamentais para o entendimento da estabilidade 
do escoamento combinado onda-corrente em fun-
ção do sinal da segunda derivada,com respeito à 
dimensão vertical, do perfilde velocidade da corren-
te. As expressões originalmente apresentadas por 
Hunt (1955) foram revistas por Yih (1972), que 
deduziu novas expressões teóricas para a distribui-
ção de velocidade e da equação de dispersão. De 
acordo ainda com Peregrine (1976) e Thomas 
(1981), a condição de estabilidade linear poderia ser 
estabelecida em função da equação de Rayleigh em 
termos da componente vertical da velocidade, w(z), 
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onde U(z) é o perfil da velocidade da corrente. Tal 
equação não admite solução analítica, exceto para a 
condição de segunda derivada nula do perfil de 
velocidade. Evidenciam-se duas condições de singu-
laridade: quando a velocidade da corrente iguala-se 
à celeridade da ondaem alguma posição ao longo da 
vertical ou quando a segunda derivada da velocida-
de da corrente U se anula (pontos de inflexão do 
perfil da corrente). Com condições de contorno 
adequadas e a partir de uma transformação da co-
ordenada vertical, Thomas (1981) integrou a equa-
ção (8) com auxílio de um método de Runge-Kutta 
e comparou os resultados com medições em canal 
de ondas. 

Brooke Benjamin (1961) estabeleceu as 
condições para a formação de uma onda solitária 
superposta a uma corrente com vorticidade arbitrá-
ria, usando uma transformação de coordenadas 
semelhante àquela proposta por Dubreil-Jacotin 
(1934). Uma conclusão importante é a impossibili-
dadeda existência de uma onda estável no caso de 
formação de um ponto de estagnação em um refe-
rencial que se deslocasse à celeridade da onda (ou 
seja, quando a velocidade da corrente igualassea 
celeridade da onda). Este autor indicou também a 
possibilidade de estender a mesma abordagem para 
a formação de ondas cnoidais rotacionais. 

Fenton (1973) desenvolveu um método de 
perturbação para a função de corrente em um sis-
tema que se deslocasse com a onda, onde a vortici-
dade fosse dada pela derivada da velocidade (mé-
dia) da corrente em relação à coordenada vertical. 
Em ordem zero, a elevação da superfície livre é o 
nível d’água constante e a função de corrente é 
simplesmente a integral da velocidade na direção 
vertical. O autor apresentou os seguintes resulta-
dos:(1) até primeira ordem (na esbeltez da onda) 
para corrente com perfil vertical arbitrário;(2) para 
ondas de amplitude finita no caso particular de 
vorticidade constante (ondas cnoidais e solitá-
ria);(3) para ondas “imóveis”1, ou seja quando a 
celeridade é nula, em que o perfil da velocidade é 
função de uma potência da elevação acima do fun-
do, em geral adotada como 1/7.O autor concluiu 
que a vorticidade, em todos os casos, era um fator 
determinante para o modo de propagação da onda. 

A Teoria da Função de Corrente, conforme 
proposta por Dean (1965),foi estendida por Dal-
rymple (1973) para um perfil de corrente em duas 
camadas, cada qual com vorticidade constante, sem 

                                                 
1tradução do termo inglês “stationarywaves”, não confundir com 
“standingwaves”, que em geral é traduzido como “ondas estacio-
nárias” 

descontinuidade na velocidade. O autor sugeriu que 
o problema matemático não possuía solução única, 
o que era corroborado pela existência de mais de 
uma solução da equação de dispersão na presença 
de corrente, para um mesmo conjunto de valores de 
altura, período e profundidade. De fato, como esta 
teoria se baseia em um método de minimização, 
poderia ocorrer a convergência para alguma pseu-
do-solução correspondente a um mínimo local, 
eventualmente com cristas múltiplas, conforme ex-
perimentos numéricos conduzidos porDalrymple. 

Para validarseu modelo numérico, Dalrym-
ple (1973) utilizou as medições do experimento 
realizado entre setembro de 1960 e novembro de 
1963 (Wave Project II), conduzido no Golfo do Mé-
xico em lâmina d’água de 30 m, durante o qual 
foram observadas ondas de 12 m de altura por oca-
sião do furacão Carla. Sensores de pressão foram 
colocados em oito elevações ao longo de um pilar, 
desde o fundo até a superfície, e a elevação da su-
perfície livre foi observada diretamente com o auxí-
lio de um wave-staff. A comparação entre os resulta-

dos teóricos previstos pela teoria de Dean (apenas 
corrente) e a teoria de Dalrymple (com vorticidade 

0 = 0,025 s-1) indicou diferenças de 10% entre as 

velocidades máximas previstas pelas respectivas teo-
rias, embora os erros na condição de contorno di-
nâmica na superfície livre nas duas teorias, para a 
mesma ordem de aproximação numérica, fossem 
praticamente os mesmos. É importante observar que 
diferenças de 10% na estimativa da velocidade im-
plicam em diferenças de 20% na estimativa da força 
de arraste sobre a estrutura, e isto foi verificado para 
uma variação de velocidade de apenas 2,5 cm/s em 
1 m ao longo da vertical.  

Neves (1987) investigouteoricamente a exis-
tência de soluções periódicas para a equação da 
vorticidade 
 
 

 logra 22                                          (9) 

 
 
utilizando um método de separação de variáveis, 
para a qual obteve solução numérica utilizando um 
método de Galerkin semelhante àquele adotado por 
Dean (1965) e Dalrymple (1973). A característica 
principal desta solução é a distribuição periódica da 
vorticidade ao longo do comprimento de onda, ou 
seja, existe uma parcela significativa da vorticidade 
total que é devida ao gradiente horizontal da veloci-
dade vertical. 
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Kishida e Sobey (1988) apresentaram uma 
solução de Stokes de terceira ordem em (kH/2) 
para o problema de superposição de onda com uma 

corrente com vorticidade constante 0. Estes autores 

compararam seus resultados com aqueles apresen-
tados por Dean (1974) como Casos 7B, 7C e 8B’. 
Tais casos são classificados em função dos parâme-

tros adimensionais (2h/g ,2H/g , H/Hb) que 

relacionam a frequência angular (), a profundida-

de (h), a altura (H), a altura de arrebentação para 
uma dada profundidade (Hb) e a aceleração da 
gravidade (g); os casos selecionados correspondiam 

às seguintes situações desses três parâmetros: (0,4 , 

0,39, 50%); (0,4 , 0,59, 75%) e ( , 0,39, 50%). 

Comparações foram feitas para várias propriedades 
(e.g. dispersão, elevação de crista e cavado, energia), 
entre elas os campos de pressão, de velocidade e de 
aceleração horizontais. Os autores encontraram 
pouca diferença entre a situação com e sem vortici-
dade, porém significativa diferença para a presença 
da corrente em relação ao caso sem corrente. É fato, 

porém, que a vorticidade adimensional (0/) era 

relativamente fraca, apenas 0,025, e a corrente adi-

mensional média (UM/g) valia 0,1. Consequente-
mente, não se sustenta a generalizaçãosugerida pe-
los autores quanto a desconsiderar a vorticidade. 
Além disso, os casos selecionados não eram suficien-
temente não lineares para que uma teoriaacima de 
terceira ordem fosse recomendada. 

Thomas (1990) retornou ao tema da intera-
ção de ondas e correntes, considerando desta vez 
ondas não lineares. Ele utilizou a transformação de 
Dubreil-Jacotin (DUBREIL-JACOTIN 1934; DAL-
RYMPLE 1973), equação (2) da Parte 1 desta série 
de artigos, e desenvolveu em série de Fourier as 
expressões da elevação da linha de corrente. Um 
dos problemas que se coloca neste método é como 
exprimir, a priori, a distribuição de vorticidadeem-
função da linha de corrente. 

Swan (1992) apresentou uma solução, de 
segunda ordem na esbeltez da onda (kH/2),para a 
função de corrente, a partir de uma transformação 
de coordenadas espaciais para um sistema ortogonal 
curvilíneo de coordenadas alinhado com as linhas 
de corrente. Este trabalho representava um avanço 
teórico significativo em relação ao de Kishida e So-
bey (1988), pois se aplicava exatamente à condição 
de forte cisalhamento junto à superfície, como no 
caso de correntes geradas por vento. O autor apre-
sentou resultados para uma corrente cujo perfil 
vertical era aproximado, na região superior da colu-
na d’água, por um polinômio de terceiro grau na 
coordenada vertical distorcida, e, na região restante 

até o fundo, a velocidade de corrente era nula. O 
autor confirmou a importância da distribuição da 
vorticidade — e não apenas da velocidade — para toda 
a cinemática do escoamento onda-corrente. Este 
modelo foi também aplicado para o caso de espec-
tros de ondas (SWAN e JAMES, 1998). 

Sobey e Hughes (1999) apresentaram uma 
técnica não linear no domínio do tempo para a 
interpretação local de registros de equipamentos 
PUV. De certo modo, tal método classifica-se como 
uma técnica adaptativa, na medida em que se aplica 
a segmentos do registro bem mais curtos do que um 
período da onda. Difere, portanto, das técnicas es-
pectrais que se aplicam a um registro com duração 
em geral da ordem de 17 a 20 minutos.Em primeiro 
lugar, estes autores enfatizaram as discrepânciasde 
sensibilidade, das taxas de aquisição eda resposta em 
frequência entre os sensores de velocidade e os de 
pressão. Em segundo lugar, muitas vezes supõe-se 
equivocadamente a validade da teoria linear sem 
corrente (o que eventualmente está embutido no 
próprio processamento de dados do instrumento), 
resultando na incorreta estimativa da elevação da 
superfície livre. Em terceiro lugar, a maioria dos 
métodos de análise considera a onda como um pro-
cesso estacionário e ergódico, o que muitas vezes 
pode não acontecer na natureza, por vários motivos. 

Sobey e Hughes (1999) apresentaram dois 
métodos: um espectral (global) e outro no domínio 
do tempo (local). O primeiro se vale de expressões 
de função de transferência para velocidade e pres-
são semelhantes àquelas apresentadas, respectiva-
mente, mais adiante neste trabalho e na Parte 2. As 
expressões para determinação do espectro direcio-
nal são finalmente apresentadas pelos autores, com 
as devidas correções de efeito Doppler e de posicio-
namentovertical dos sensores de pressão e de velo-
cidade. O segundo método baseia-se na expansão 
em série de Fourier com J componentes, tendo co-
mo incógnitas os respectivos coeficientes, a frequên-
cia angular local, o comprimento de onda instantâ-
neo e a fase da onda, ajustando-as por mínimos 
quadradosaos valores de pressão e de velocidade em 
N instantes consecutivos, respeitando as expressões 
não lineares das condições de contorno na superfí-
cie livre. 

Conforme observado pelos autores, usual-
mente na prática negligenciava-se o efeito Doppler 
na análise dos registros de onda, o que poderia con-
duzir a sérios erros na estimativa do número de 
onda, no cálculo do fator de resposta de pressão e 
na correção da velocidade. Eles deixavam também 
subentendido que processos tridimensionais podem 
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estar presentes na Natureza, distorcendo a aplicação 
do método proposto. 

Rego (1999) estendeu as equações de Bous-
sinesqaté ordem (h/L)2 para um escoamento com 
vorticidade horizontal constante ao longo da verti-
cal.A autora deduz expressões para a dispersão e 
para a pressão, evidenciando a influência da vortici-
dade nessas grandezas. O modelo foi aplicado à 
condição de uma onda que se propagava sobre uma 
estrutura trapezoidal submersa, semelhante àquela 
estudada por Lai et al. (1989), sem que houvesse 
arrebentação da onda.Tal abordagem difere das 
apresentadas anteriormente pois não supõe uma 
divisão a priori do escoamento em uma parte rota-
cional (corrente) e outra irrotacional (onda). As 
equações de transporte tridimensional de vorticida-
de dentro do contexto das equações de Boussinesq-
foram discutidas por Rego e Neves (2001). Zhang et 
al. (2013) propuseram um modelo de Boussinesq 
rotacional, no entanto apresentam resultados ape-
nas para ondas irrotacionais. Conforme citado por 
estes autores, embora a inclusão da vorticidade seja 
uma condição importante para aplicação de mode-
los de Boussinesq na zona de arrebentação, persiste 
um problema fundamental: como especificar a vor-
ticidade de maneira fisicamente bem justificada. 

Thomas et al. (2012) aprofundaram o estu-
do da influência da vorticidade, suposta constante, 
na estabilidade de um trem de ondas, baseando-se 
na equação não linear de Schrödinger. Esta aborda-
gem abre um novo caminho para o entendimento 
do papel desempenhado pela vorticidade em esco-
amentos costeiros, embora considere o problema 
bidimensional na vertical. 
 

Estudos Numéricos 

 
Possivelmente o primeiro modelo numérico 

para resolver o escoamento resultante da superposi-
ção de ondas a uma corrente com perfil de vortici-
dade arbitrário foi elaborado por Dalrymple (1973, 
1974), resolvendo por diferenças finitas a equação 
de Dubreil-Jacotin (1934). 

Telles da Silva e Peregrine (1986) estuda-
ram o caso bidimensional de ondas extremas super-
postas a uma corrente com vorticidade constante. O 
escoamento era subdividido em uma parcela rota-
cional (corrente) e em uma parcela irrotacional 
(onda). Os autores utilizaram uma transformação 
conforme para resolver a parte irrotacional do esco-
amento. 

Seguindo o modelo de Dalrymple (1973) 
para um perfil de corrente bilinear, Cummins e 
Swan (1993) propuseram um modelo de 5 camadas 

para descrever o perfil de velocidade da corrente, 
com vorticidade constante em cada camada. Deste 
modo, os autores conseguem ajustar com mais graus 
de liberdade um perfil de vorticidade da corrente. 

Lalli e Bassanini (2004) propuseram um 
modelo numérico para interação entre ondas e cor-
rentes, que se baseava na decomposição do campo 
de velocidades em uma parcela rotacional, prome-
diada ao longo da vertical (vorticidade vertical ape-
nas) e associada à turbulência (transferência lateral 
de quantidade de movimento horizontal), e outra 
parcela potencial tridimensional. Tal decomposição 
não contempla os mecanismos de transferência de 
vorticidade, nem a influência da vorticidade hori-
zontal na dinâmica da interação onda-corrente.  

Olabarrieta et al. (2010) desenvolveram um 
modelo numérico bidimensional na vertical, que se 
baseia na divisão da pressão em duas parcelas, uma 
associada à corrente e outra senoidal, no espaço e 
no tempo, associada à onda. O modelo numérico 
resolve as equações do movimento, incluindo os 
termos de turbulência, e a equação de Orr-
Somerfeld para a pressão. Ele é desenvolvido em 
três etapas, na primeira apenas a corrente é simula-
da; quando esta estabiliza numericamente, adiciona-
se a contribuição da corrente e aguarda-se que este 
sistema também se estabilize; o resultado da corren-
te média então é comparado com a situação inicial. 
As comparações com dados de laboratório são sub-
divididas em três situações: onda e corrente no 
mesmo sentido, corrente contrária à onda e ângulo 
de 90º entre onda e corrente. 

Moreira e Peregrine (2012) estudaram a su-
perposição, em águas profundas, de uma onda line-
ar com uma corrente variável ao longo da direção 
de propagação da onda. A construção do perfil de 
variação longitudinal da corrente é feita através de 
uma distribuição conveniente de singularidades 
(vórtices, fontes e sumidouros), dispostos em pro-
fundidade fora do alcance do movimento oscilató-
rio. São simulados casos para corrente favorável ou 
contrária, mas o interesse principal dos autores resi-
de na investigação das condições de bloqueio da 
onda pela corrente e seus efeitos sobre a distribui-
ção das alturas. O método numérico consiste no 
cálculo de integrais de contorno não lineares para 
escoamentos a superfície livre. Acompanhando a 
maioria da bibliografia citada, os autores concen-
tram sua atenção em questões relacionadas à disper-
são, à variação da altura e à energia do escoamento, 
deixando de apresentar resultados para a distribui-
ção de velocidades das partículas, especialmente a 
distribuição vertical do campo de velocidades, e 
comparar os resultados numéricos com possíveis 
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dados experimentais obtidos com ADV.Na verdade, 
este modelo numérico parece ser o que mais se ade-
quaria a ser aplicado ao escoamento produzido em 
laboratório para simulação de ondas e correntes, 
como será apresentado na Parte 5 desta série de 
artigos, posto que, em um canal de ondas, necessa-
riamente se formam regiões onde a corrente é variá-
vel, tanto na entrada quanto na saída do escoamen-
to. 

Existem ainda investigações numéricas so-
bre a interação entre ondas e correntes no contexto 
da simulação da circulação hidrodinâmica em áreas 
costeiras induzida por sistemas meteorológicos de 
mesoescala. Nestes modelos, evidencia-se o efeito da 
inclusão das ondas sobre a propagação da maré e 
sobre a formação da maré meteorológica (“storm 
surge”) devido às mudanças na dinâmica da camada 
limite no fundo (fator de atrito) e na rugosidade da 
superfície livre (interação mar-atmosfera em micro-
escala).Estes sistemas numéricos acoplados utilizam 
um modelode circulação atmosférica (e.g. MM5, 
WRF, RAMS), um modelo hidrodinâmico preferen-
cialmente tridimensional e em grades não estrutu-
radas, de acordo com a experiência relatada por 
Sun et al. (2013) (por exemplo, o FVCOM - Finite 
Volume COmmunityModel, o Princeton OceanMo-
del— POM, alé m de modelos diversos em diferenças 
finitas ou em elementos finitos), e um modelo de 
geração de ondas (por exemplo, o WAM ciclo 4,o 
SWAN, o SWAVE). Tais modelossão alimentados 
e/ou calibrados e/ou corrigidos dinamicamente 
com informações de instrumentos e dados de reaná-
lise. Exemplos na costa e plataforma continental da 
Carolina do Sul, EUA (XIE et al. 2001, 2003;PENG 
et al.2006), no Mar Amarelo abrangendo a costa e 
plataforma continental da China, Coreia e Ja-
pão(CHOI et al. 2003) e costa e plataforma conti-
nental da Nova Inglaterra, EUA (SUN et al. 2013), 
sempre associados à ocorrência de eventos meteoro-
lógicos extremos e com interesse na simulação e 
previsão de inundação de áreas costeiras, indicaram 
que a importância da interação onda-corrente se 
dava principalmente como variação espacial da ten-
são de radiação e mudanças no transporte de mas-
samais do que como mudanças na altura significativa 
ou no período de pico das ondas. 
 
 

FORMULAÇÃO TEÓRICA 
 

Colocação do problema matemático 

 
 A colocação do problema matemático foi 
apresentada nas Partes 1 e 2: o fluido é invíscido e 

incompressível, as ondas possuem crista longa de 
modo que o problema possa ser considerado como 
bidimensional em perfil (2DV), o fundo é horizon-
tal, rígido e impermeável e existe uma corrente 
colinear à onda, de modo que a forma da onda 
permaneça constante ao longo da propagação. Nas 
duas Partes anteriores e na revisão bibliográfica aqui 
apresentada, foi observado que: 
 
 

1. o período da onda observado em um refe-
rencial fixo (período aparente) é diferente 
daquele medido em um referencial que se 
desloca com o fluido (período intrínseco), 
fenômeno esse denominado efeito Doppler; 

2. osondógrafos de pressão tendem a subesti-
mar a elevação da crista e a superestimar a 
elevação do cavado, como consequência da 
não-linearidade do fenômeno; 

3. a vorticidade altera significativamente a 
pressão dinâmica e a dispersão das ondas, 
embora tais efeitos não sejam considerados 
quando se utilizam teorias potenciais; 

4. ao calcular o espectro cruzado entre pressão 
e velocidade orbital sem levar em conta os 
efeitos da corrente em ambas grandezas, 
pode-se incorrer em graves erros na estima-
tiva do espectro direcional. 

5. a vorticidade junto à superfície livre altera a 
dinâmica de todo o escoamento; 

6. tanto a corrente altera a onda, como a onda 
altera a corrente, devido a processos não li-
neares. 

 
O ponto central de investigação neste traba-

lho é saber como a presença de uma corrente pode 
interferir com a interpretação das medições de velo-
cidade ou de aceleração, especialmente quanto à 
estimativa da direção de propagação, como será 
discutido mais adiante. 

As equações governantes são apresentadas 
detalhadamente na Parte 1 desta série de trabalhos 
(equações 7 a 14) em termos da função de corrente 

, definida como: 

 

xz wecu                                           (10) 

 
onde, u e w são as velocidades orbitais, c é a celeri-
dade (constante) da onda, x é a coordenada hori-
zontal e z a coordenada vertical. 

Para um escoamento permanente de fluido 
invíscido, a equação integrada da quantidade de 
movimento é 
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onde u


 é o vetor velocidade total, 


 é o vetor vorti-

cidade, p é a pressão,  é a massa específica da água 

do mar, g é a aceleração da gravidade, e z é a cota 
em relação ao nível médio.  

O segundo membro da equação (11) repre-
senta um aumento no campo de aceleração do es-
coamento combinado resultante da interação onda-
corrente, na presença de vorticidade. Este termo é 
perpendicular à velocidade em todos os pontos do 
escoamento e, no caso de escoamentos bidimensio-
nais, pode representar um acréscimo à aceleração 
vertical. Próximo à superfície livre, onde os efeitos 
não lineares são mais fortes e, também, onde as 
tensões devido ao vento podem ser mais intensas, 
espera-se que tal contribuição à aceleração vertical 
sob a crista ou sob o cavado seja mais importante. 
 

RESULTADOS DA TEORIA LINEAR 
 

Formulação do problema 

 
As equações governantes e as condições de 

contorno a serem consideradas nesta seção são line-

ares, e a distribuição de vorticidade, f(), é uma 

função constante ou uma função linear de .  
A linearização das condições de contorno 

na superfície livre, cinemática e dinâmica, impõe a 
expansão em série de Taylor em torno de z=0, em 

vez de z=. Os termos de segunda ordem na altura 

da onda são então desprezados.A Condição de Con-
torno Cinemática na Superfície Livre (CCCSL), 
expandida em série de Taylor em torno de z=0, es-
creve-se como: 
 

         0,x
2

1
0,x0,x,x zz

2
z   (12) 

 
e a Condição de Contorno Dinâmica na Superfície 
Livre (CCDSL) é escrita como: 
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Caso I: Velocidade uniforme 

 
Neste caso, o escoamento é irrotacional, a 

função de corrente satisfaz a equação de Laplace, a 

solução do problema linearizado é apresentada na 
equação (21) da Parte 1, e a equação de dispersão é 
dada pela expressão: 

  khtanhgkkU 2
0                                             (14) 

 

denominando-se  =  - kU0como frequência intrínse-

ca. 

Após linearização das equações do movi-
mento, a expressão da velocidade horizontal pode 
ser deduzida (DEAN e DALRYMPLE, 1991): 
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onde 
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Neste caso, a função de transferência entre 
os espectros de velocidade horizontal na elevação z e 
de elevação da superfície livre seria 
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Esta expressão é semelhante àquela apre-
sentada por Hedges et al. (1985). A Tabela 2 apre-
senta o fator de resposta de velocidade para um 
instrumento colocado no fundo (z=-h) e a Figura 1 
apresenta o gráfico desta função de transferência 
espectral de velocidade para elevações z=-h e z=-
0,8h, e para diferentes valores do número de Frou-

de ghU0 ; observe que, em frequências acima de 

1rad/s (períodos inferiores a 6,3 s), a diferença de 
valores da função de transferência entre as condi-
ções sem corrente e com corrente crescemonotoni-
camente com a frequência. Nesta figura, a linha 
central (mais grossa) corresponde à velocidade nula: 
as curvas acima desta linha indicam a corrente con-
trária e, abaixo, indicam corrente favorável. É evi-
dente o crescimento do erro envolvido ao se despre-
zar a presença da corrente, o que é coerente com o 
decaimento da velocidade orbital ao longo da pro-
fundidade em águas intermediárias. 

Alternativamente, pode-se apresentar a fun-
ção de transferência da velocidade em função dos 

parâmetros (2h/g) e (U0/h), que são indicadores 
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da profundidade relativa para o comprimento em 
águas profundas e do número de Strouhal, respecti-
vamente. 

 

Tabela 2 - Fator de resposta de velocidade, (K1, u)
 -2 no 

fundo (z=-h). 

 

U0/h 
2h/g 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

-0,20 0,8651 7,4604 -- -- -- 

-0,15 0,8168 4,2812 114,3309 -- -- 

-0,10 0,7790 3,1778 16,7772 275,9166 -- 

-0,09 0,7724 3,0381 14,0577 140,1114 -- 

-0,08 0,7661 2,9146 12,0948 85,6342 -- 

-0,07 0,7600 2,8045 10,6211 58,5977 -- 

-0,06 0,7542 2,7058 9,4797 43,2421 306,0395 

-0,05 0,7486 2,6168 8,5728 33,6683 177,1442 

-0,04 0,7432 2,5360 7,8371 27,2775 115,4585 

-0,03 0,7380 2,4625 7,2295 22,7835 81,6582 

-0,02 0,7330 2,3953 6,7203 19,4911 61,2748 

-0,01 0,7282 2,3336 6,2878 16,9983 48,0743 

0,00 0,7235 2,2767 5,9164 15,0590 39,0424 

0,01 0,7191 2,2242 5,5944 13,5158 32,5874 

0,02 0,7147 2,1754 5,3127 12,2641 27,8080 

0,03 0,7105 2,1301 5,0643 11,2321 24,1646 

0,04 0,7065 2,0879 4,8439 10,3691 21,3185 

0,05 0,7026 2,0485 4,6469 9,6384 19,0485 

0,06 0,6988 2,0116 4,4701 9,0130 17,2055 

0,07 0,6951 1,9769 4,3104 8,4726 15,6861 

0,08 0,6916 1,9443 4,1655 8,0016 14,4163 

0,09 0,6881 1,9137 4,0336 7,5879 13,3425 

0,10 0,6848 1,8847 3,9130 7,2221 12,4250 

0,15 0,6695 1,7615 3,4380 5,8914 9,3368 

0,20 0,6562 1,6656 3,1068 5,0606 7,6036 

 

 

 
 

Figura 1 - Função de resposta espectral para a componen-

te horizontal da velocidade orbital — Caso I.Ponto situado 

no fundo e a uma elevação de 20% da profundidade aci-

ma do fundo. 

Com base na expressão da aceleração verti-
cal, 
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Onde 
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obtém-se a função de transferência entre a acelera-
ção vertical e o deslocamento da superfície livre. 
Para um instrumento posicionado na superfície 
livre, ou seja, considerando aproximadamente 
z=0,segue-se 
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Para uma elevação arbitrária z abaixo da su-
perfície (nível médio), a relação entre os espectros 
é: 
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Nas expressões anteriores, usou-se a relação 
de dispersão dada pela equação (14). 

Estas expressões são algebricamente seme-
lhantes àquelas obtidas no caso sem corrente, desde 
que se considere a frequência intrínseca do movi-
mento (período intrínseco em oposição ao período 
aparente que é medido por um observador fixo em 
relação ao fundo). Os valores, contudo, podem dife-
rir significativamente. 

Em relação ao espectro da aceleração verti-
cal próximo à superfície, o erro entre os casos com 
ou sem corrente varia com a quarta potência da 
razão entre as frequências intrínseca e aparente, de 
acordo com a expressão: 
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A Tabela 3 mostra os valores da função de 

transferência adimensional para a aceleração verti-
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cal (por exemplo, uma boia na superfície) como 

função da profundidade relativa aparente (2h/g) e 

do número de Strouhal para a corrente (U0/h). A 
linha central nesta Tabela corresponde ao caso sem 
corrente. Consequentemente, conhecendo-se uma 
situação particular de corrente, o período da onda 
em relação a um observador fixo e a profundidade 
d’água local, é possível calcular o erro na estimativa 
da altura de onda, comparando-se o valor real com 
o valor na linha central (para a mesma profundida-
de relativa aparente). 
 

 

Tabela 3 - Fator de resposta adimensional de aceleração 

em z=0 , K1,a(z) (0;). 

 

U0/h 
2h/g 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

-0,20 1,4188 1,9933 -- -- -- 

-0,15 1,2880 1,5676 2,3183 -- -- 

-0,10 1,1775 1,3140 1,5182 1,9121 3,9968 

-0,09 1,1574 1,2737 1,4370 1,7138 2,3090 

-0,08 1,1378 1,2360 1,3662 1,5664 1,9102 

-0,07 1,1189 1,2006 1,3035 1,4501 1,6705 

-0,06 1,1004 1,1672 1,2475 1,3548 1,5019 

-0,05 1,0825 1,1356 1,1969 1,2745 1,3738 

-0,04 1,0651 1,1057 1,1509 1,2053 1,2714 

-0,03 1,0482 1,0773 1,1086 1,1449 1,1870 

-0,02 1,0317 1,0503 1,0697 1,0913 1,1155 

-0,01 1,0156 1,0246 1,0336 1,0434 1,0539 

0,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0,01 0,9848 0,9765 0,9686 0,9605 0,9522 

0,02 0,9699 0,9541 0,9392 0,9243 0,9094 

0,03 0,9554 0,9326 0,9116 0,8910 0,8708 

0,04 0,9413 0,9119 0,8855 0,8601 0,8356 

0,05 0,9275 0,8921 0,8608 0,8314 0,8034 

0,06 0,9141 0,8731 0,8375 0,8046 0,7738 

0,07 0,9010 0,8547 0,8154 0,7795 0,7464 

0,08 0,8881 0,8371 0,7943 0,7559 0,7209 

0,09 0,8756 0,8200 0,7742 0,7337 0,6971 

0,10 0,8634 0,8036 0,7551 0,7127 0,6749 

0,15 0,8062 0,7295 0,6711 0,6229 0,5816 

0,20 0,7549 0,6663 0,6024 0,5517 0,5099 

 
 

Caso II: Vorticidade constante 

 
 

Na presença de vorticidade, a dinâmica da 
interação onda-corrente é mais complexa, tendo em 
vista a equação do movimento integrada                                     
(11). Existe um acréscimo no campo de aceleração 
do escoamento combinado, devido à interação entre 

onda e corrente. A solução linear para a função de 
corrente e a correspondente equação de dispersão 
são apresentadas na Parte 1, respectivamente as 
equações (22) e (28). As expressões para a compo-
nente horizontal da velocidade orbital e para a ace-
leração vertical são deduzidas a partir da expressão 
da função de corrente: 
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hUU 00S   é a velocidade da corrente na super-

fície livre. A aceleração vertical em z=0 reduz-se à 
expressão: 
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Utilizando a equação de dispersão apresen-
tada na equação (28) da Parte 1, a expressão da 
velocidade horizontal assume uma forma algébrica 
semelhante àquela mostrada na equação (15), subs-
tituindo U0 pela velocidade na superfície livre Us: 
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Em geral, valem as expressões para a veloci-
dade horizontal e para a aceleração vertical: 
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Tais expressões são semelhantes àquelas de-
duzidas para a teoria linear sem corrente ou com 
corrente uniforme (equação (16)), embora no caso 
presente, deva-se utilizar a frequência intrínseca, 
calculada com a velocidade de corrente próximo à 
superfície. A influência da vorticidade manifesta-se 
no valor do número de onda k, com base na equa-
ção de dispersão apropriada. A Tabela 4 e a Tabela 5 
mostram o fator de resposta em frequência para 
velocidade horizontal no fundo e para aceleração 
vertical em z=0, ambos adimensionais. 

 
Tabela 4 - Fator de resposta de velocidade horizontal em 

z=-h, K2, u. Parâmetro de vorticidade 0/= 0,1. 

 

Us/h 
2h/g 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

-0,20 0,9691 12,3742 -- -- -- 

-0,15 0,9078 5,7848 530,2245 -- -- 

-0,10 0,8608 3,9934 27,9772 945,7535 -- 

-0,09 0,8526 3,7828 22,2633 364,7933 167503 

-0,08 0,8448 3,5994 18,3924 189,2171 8881,3518 

-0,07 0,8374 3,4382 15,6304 115,8950 2043,9132 

-0,06 0,8303 3,2955 13,5787 78,9087 786,9070 

-0,05 0,8234 3,1683 12,0047 57,7808 394,8816 

-0,04 0,8169 3,0542 10,7653 44,6004 232,6965 

-0,03 0,8106 2,9513 9,7679 35,8207 152,6144 

-0,02 0,8045 2,8580 8,9504 29,6687 107,9789 

-0,01 0,7987 2,7730 8,2698 25,1812 80,8112 

0,00 0,7931 2,6953 7,6956 21,7992 63,1350 

0,01 0,7877 2,6240 7,2054 19,1807 51,0183 

0,02 0,7825 2,5583 6,7827 17,1070 42,3580 

0,03 0,7774 2,4977 6,4147 15,4328 35,9526 

0,04 0,7726 2,4414 6,0919 14,0587 31,0785 

0,05 0,7679 2,3892 5,8066 12,9146 27,2795 

0,06 0,7634 2,3405 5,5528 11,9500 24,2574 

0,07 0,7590 2,2950 5,3257 11,1278 21,8104 

0,08 0,7548 2,2525 5,1215 10,4200 19,7987 

0,09 0,7507 2,2126 4,9369 9,8054 18,1223 

0,10 0,7467 2,1751 4,7693 9,2674 16,7088 

0,15 0,7286 2,0172 4,1210 7,3577 12,0923 

0,20 0,7130 1,8961 3,6802 6,2055 9,6091 

 
 Deve-se enfatizar, contudo, que a dinâmica 
da onda é afetada pela corrente próxima à superfí-
cie livre, ou seja, z=0, enquanto que em muitos e-
quipamentos para observação das ondas, i.e. tipo 
PUV, a corrente é medida próximo ao fundo. A 
Figura 2 apresenta a curva de resposta de velocidade 
orbital para duas profundidades de instalação, no 
fundo e a 20% acima do fundo, para diferentes valo-
res de número de Froude calculados com a veloci-
dade junto à superfície livre. 

 
Tabela 5 - Fator de resposta adimensional de aceleração 

em z=0, K2, a(z). Parâmetro de vorticidade0/= 0,1. 

 

Us/h 
2h/g 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

-0,20 1,4422 2,1578 -- -- -- 

-0,15 1,3025 1,6282 2,7211 -- -- 

-0,10 1,1856 1,3399 1,5864 2,0996 -- 

-0,09 1,1644 1,2954 1,4899 1,8367 2,7181 

-0,08 1,1439 1,2540 1,4075 1,6520 2,0990 

-0,07 1,1240 1,2153 1,3356 1,5115 1,7838 

-0,06 1,1047 1,1790 1,2722 1,3991 1,5757 

-0,05 1,0860 1,1449 1,2155 1,3063 1,4232 

-0,04 1,0678 1,1127 1,1644 1,2276 1,3043 

-0,03 1,0501 1,0823 1,1179 1,1597 1,2080 

-0,02 1,0330 1,0534 1,0754 1,1001 1,1277 

-0,01 1,0163 1,0260 1,0362 1,0473 1,0593 

0,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0,01 0,9842 0,9752 0,9663 0,9572 0,9479 

0,02 0,9688 0,9515 0,9349 0,9183 0,9017 

0,03 0,9538 0,9289 0,9055 0,8826 0,8602 

0,04 0,9391 0,9072 0,8779 0,8498 0,8228 

0,05 0,9249 0,8864 0,8520 0,8194 0,7886 

0,06 0,9110 0,8665 0,8274 0,7912 0,7574 

0,07 0,8974 0,8474 0,8042 0,7649 0,7286 

0,08 0,8842 0,8291 0,7823 0,7402 0,7020 

0,09 0,8713 0,8114 0,7614 0,7171 0,6773 

0,10 0,8587 0,7944 0,7415 0,6953 0,6543 

0,15 0,8000 0,7179 0,6549 0,6029 0,5587 

0,20 0,7475 0,6532 0,5848 0,5307 0,4862 

 
 

 
 

Figura 2 - Função de resposta em frequência para a com-

ponente horizontal da velocidade orbital - Caso II. Ponto 

situado no fundo (linha preta) e a uma elevação de 20% 

da profundidade acima do fundo (linha azul)./=0,1 
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Caso III: Perfil Exponencial de Velocidade 

 

A equação de vorticidade 2 = +2,  sen-

do um número real, admite solução cujo perfil de 
velocidade de corrente é expresso da forma de cos-
seno hiperbólico (denominado, neste trabalho, 
perfil exponencial). Este exemplo foi estudado por 
Dalrymple e Cox (1976), que o considerou apenas 
como corrente contrária à onda. No entanto, tal 
problema poderia descrever a situação de onda e 
corrente direcionadas no mesmo sentido. 

Seguindo mesmo desenvolvimento daqueles 
autores, a função de corrente é dada pela expressão: 
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É oportuno observar que a solução do pro-

blema 
 

 2
0

2
                                                     (30) 

 
não é a superposição das soluções dos Casos I e III. 
De fato, pode-se reduzir a expressão (11) à forma: 
 

   AA 22                                               (31) 

 

onde A = 0/2 é uma constante, que é o próprio 

Caso III. Resulta daí a importância de estudá-lo. 
A Figura 3 apresenta diferentes perfis de ve-

locidade de corrente para valores do parâmetro h 
variando entre 0,02 e 1. Quanto maior o valor deste 
parâmetro, mais acentuado é o decaimento vertical 
da velocidade, situação mais condizente com perfis 
de velocidade resultantes de ação de vento sobre a 

água. Por outro lado, valores pequenos de h resul-
tam em perfis de velocidade mais uniformes. Obser-
ve-se, porém, que tal solução, que foi investigada por 
Dalrymple e Cox (1976) corresponde a uma solução 
particular, pois não estabelece condições para a 
velocidade no fundo. Além disso, deve ser observado 
que, tomando-se a derivada da expressão (22) em 
relação a z e analisando a parcela não oscilatória, 
obtém-se 
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Ou seja, tal expressão depende da celerida-

de da onda e, portanto, o perfil da velocidade não 

pode ser determinado independentemente do perí-
odo (absoluto ou intrínseco) da onda. 
 

 
 

Figura 3 - Perfil de velocidade de corrente (Caso III) para 

valores de h entre 0,02 e 1,0. 

 
 

O coeficiente  pode ser estimado a partir 

da vorticidade próximo à superfície livre, pois 
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seh < 0,5. Ou seja, o parâmetro pode ser relacio-

nado com a magnitude relativa da vorticidade, junto 
à superfície livre. 

A velocidade horizontal associada ao escoa-
mento oscilatório é dada pela expressão: 
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onde 22 k  e se utilizou a equação de disper-

são para este caso (equação (30), Parte 1).No limite 

em que  tende a zero, recupera-se a equação (16). 
A Figura 4 apresenta as funções de resposta 

de velocidade para diferentes valores de h, para um 
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ponto localizado a 20% da lâmina d’água acima do 
fundo.Observa-se que não apenas a velocidade pró-
xima à superfície é determinante para a descrição 
da cinemática e para a estimativa da elevação da 
superfície livre, como também a vorticidade, que é 

caracterizada por h, é fundamental para a dinâmica 
do escoamento. E mais, no caso de uma velocidade 
Us nula, ainda assim o escoamento admite uma so-
lução oscilatória rotacional.  
 

 

Figura 4 - Função de resposta em frequência para a com-

ponente horizontal da velocidade orbital — Caso III. Ponto 

situado a 20% da profundidade acima do fundo. Curvas 

para diferentes valores de número de Froude(referente à 

velocidade da corrente na superfície Us) e do parâmetro 

h. 

 
Este exemplo põe em cheque duas hipóte-

ses corriqueiramente aceitas: (1) a de que o escoa-
mento possa ser decomposto em uma parcela rota-
cional associada à corrente e uma parcela irrotacio-
nal associada à onda; e (2) a de que a corrente possa 
ser substituída por uma corrente uniforme equiva-
lente, conforme a definição de Hedges e Lee (1992) 
(valor de velocidade da corrente que produziria 
uma onda com o mesmo comprimento). Verifica-se 
imediatamente, a partir da equação (29), que a par-
cela oscilatória da função de corrente também é 
rotacional e, a partir da Figura 4, que tanto a veloci-
dade quanto a vorticidade são, de modo indepen-

dente, determinantes da dinâmica do escoamento. 
Tais observações já haviam sido feitas por Swan 
(1992), que propunha modelar o escoamento total 
como a propagação de uma onda de vorticidade. 

Para a aceleração vertical, obtém-se 
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Próximo à superfície livre, ou seja, quando z 

tende a zero, esta expressão reduz-se a 
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resultado formalmente análogo àqueles obtidos para 
os Casos I e II, em que apenas a velocidade próximo 
à superfície interfere com o fator de resposta de 
frequência. De notar, porém, que o número de on-
da é influenciado pela velocidade e pela vorticidade 
em z=0. 
 

Caso IV: Perfil Senoidal de Velocidade 

 

A equação de vorticidade 2 = -2,  sen-

do um número real, admite solução cujo perfil de 
velocidade de corrente é expresso da forma de cos-
seno (denominado, neste trabalho, perfil senoidal). 
A solução do problema linearizado é dada pela ex-
pressão: 
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e 22 k , cuja equação de dispersão é apresen-

tada na Parte 1, equação (31). Este problema tam-
bém é tratado por Dalrymple e Cox (1976), porém 
eles consideraramque esta situação representasse 
apenas onda e corrente fluindo no mesmo sentido. 
Esta solução, embora algebricamente mais complexa 
do que aquela tratada no Caso III, mostra um perfil 
de velocidade adequado a uma corrente cuja distri-
buição de vorticidade é mais compatível com perfis 
de corrente associados a escoamentos de marés ou 
fluviais, posto que admite reversão do escoamento 
ao longo da coluna d’água. Além disso, parece ser 
uma solução mais rica do que aquela apresentada 
por Dalrymple e Cox (1976), pois, dependendo do 
valor do número de onda k em relação ao parâme-

tro , a solução pode admitir um perfil tanto senoi-
dal, como exponencial, como constante. Tal dife-
rença de comportamento, porém, não é menciona-
da por aqueles autores. Finalmente, assim como no 
Caso III, diferentes condições de contorno podem 
ser impostas para a velocidade no fundo e/ou na 
superfície, assim como para a vorticidade, no fundo 
e na superfície, e para a vazão líquida total, ao con-
trário dos Casos I e II. Tais condições merecem ser 
investigadas mais detalhadamente, inclusive com o 
auxílio de um modelo numérico como foi feito por 
Dalrymple e Cox, mas tal discussão foge ao escopo 
do presente trabalho. É suficiente observar, porém, 
que o perfil de velocidade assemelha-se àquele en-
contrado em várias situações de interesse prático, 
inclusive admitindo reversão do escoamento ao 
longo da coluna d’água (Figura 5). 
 
 

 
 

Figura 5 - Perfil vertical da corrente (parcela não oscilató-

ria, Caso IV) para diferentes valores de h. 

 
 

A componente horizontal da velocidade é 
dada por: 
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A aceleração vertical é dada pela expressão: 
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Utilizando-se a equação de dispersão apre-

sentada na equação (31) da Parte 1, pode-se rees-
crever o fator de resposta de aceleração como 
 

        zS
hcos

hzcoskU
,zK 42

2
s

a,4 )z( 





            (45) 

 
Onde 
 

 

  

  
























 







22

22

22

4

kse,
hsenh

hzsenh

kse,
h

z
1

kse,
hsen

hzsen

zS                         (46) 

 
Em z=0 restitui-se a mesma expressão obtida nos três 
casos anteriores. 
 
 

DISCUSSÃO 
 

O estudo da interação entre ondas e corren-
tes tem atraído a atenção de pesquisadores há mui-
tos anos, pela importância que representa o correto 
conhecimento do campo de velocidades e acelera-
ções para a estimativa de esforços sobre estruturas 
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submersas, bem como para a caracterização do 
transporte de sedimentos no fundo. A presença de 
camadas limites no fundo e na superfície, assim 
como a distribuição de turbulência ao longo da 
coluna d’água, são fatores inerentes à física do esco-
amento, mas que não condizem com as hipóteses de 
fluido invíscido e escoamento irrotacional. Abstra-
indo-se desses fatores, mas procurando avançar a 
abordagem teórica, a inclusão da vorticidade em 
conjunto com a hipótese de fluido invíscido repre-
sentaria uma modelagem conceitual, na qual o pa-
drão de turbulência não provocaria transferências 
laterais de quantidade de movimento. Isto represen-
taria um primeiro estágio de aproximação matemá-
tica para um fenômeno muito complexo, embora 
um pouco mais realista do que admitir que o esco-
amento fosse totalmente irrotacional.  

A comprovação das previsões teóricas sobre 
a influência da vorticidade coloca, porém, um pro-
blema prático que não é trivial: como medir simul-
taneamente a velocidade e a vorticidade de maneira 
confiável, sem perturbar o escoamento?Observe-
seem primeiro lugar que a vorticidade se expressa 
em termos de variações espaciais da velocidade, 
embora todos os equipamentos utilizados (ADV, 
ADCP) fazem apenas medições pontuais. Em se-
gundo lugar, não menos importante, não se pode 
esquecer quea vorticidade presente num escoamen-
to, tanto em laboratório quanto na Natureza, é ne-
cessariamente tridimensional, enquanto que os mo-
delos teóricos apresentados neste trabalho são todos 
bidimensionais para fluido invíscido.Enquanto que 
em duas dimensões existe apenas a advecção da 
vorticidade, em três dimensões adiciona-se o meca-
nismo de deformação dos tubos de vorticidade, o 
que pode contribuir para a variação total da vortici-
dade. Assim, através de mecanismos não lineares da 
interação entre ondas e correntes, o escoamento 
oscilatório pode deformar os tubos de vorticidade 
do escoamento subjacente, produzindo vorticidade 
em outras direções. Finalmente, as ondas e as cor-
rentes observadas na natureza são resultado de um 
processo de interação que não é necessariamente 
local, e as medições efetuadas não podem ser repro-
duzidaspor vontade e sob completocontrole do in-
vestigador. Isto transforma o problema da interação 
entre ondas e corrente em um desafio que ainda 
persiste para a Engenharia Costeira nos dias de hoje 
e o leitor é fortemente recomendado a (re)ler os 
abrangentes trabalhos de revisão feitos por Peregri-
ne (1976), Peregrine et al. (1983), Jonsson (1990) e 
por Thomas e Klopman (1997). 

Os efeitos da corrente sobre a dinâmica das 
ondas no mar podem ser caracterizados através de 

uma mudança de frequência (efeito Doppler) ou 
quantificados através de grandezas mecânicas. A 
Parte 1 quantificou os efeitos de se desconsiderar a 
presença da corrente ao se estimar o comprimento 
das ondas, fundamentalmente em consequência da 
diferença entre frequências intrínseca e aparente. A 
Parte 2 quantificou os mesmos efeitos ao se estimar 
a altura da onda a partir de registros de pressão, 
também em consequência das mudanças na equa-
ção de dispersão, dos efeitos não lineares e da pró-
pria função de transferência entre pressão e eleva-
ção da superfície livre. Nestas duas discussões, apa-
receu claramente o efeito da vorticidade sobre as 
grandezas cinemáticas e geométricas da onda. Os 
efeitos não lineares se manifestarão em situações de 
ondas extremas, de esbeltez elevada e, especialmen-
te, quando elas se encontrarem com correntes opos-
tascom velocidade crítica próxima à celeridade de 
grupo do trem de ondas.No entanto, seria possível 
que a própria interação entre o escoamento oscila-
tório (que pode ser ele mesmo rotacional) e a cor-
rente produza mudanças no perfil médio da veloci-
dade, com base nos mecanismos de transporte de 
vorticidade. Neste caso, recorre-se à equação de 
conservação da ação de onda, ou da transferência de 
energia, ou do transporte de vorticidade, assunto a 
ser tratado na Parte 4. 

No caso da componente horizontal das ve-
locidades orbitais e das acelerações verticais, apre-
sentadas aqui para aproximaçõesteóricas lineariza-
dasem quatro casos de perfis de corrente, as expres-
sões matemáticas para estimativa de alturas de onda-
são formalmente semelhantes àquelas deduzidas 
para o caso sem corrente. No entanto, as fórmulas 
intrinsecamente envolvem o comprimento de onda, 
que é diferente para cada caso de perfil de velocida-
de e de vorticidade, bem como é influenciado dire-
tamente pelos respectivos valoresjunto à superfície 
livre (Tabela 6). 

Foi constatado por diversos pesquisado-
res(e.g. SROKOSZ, 1985; LAI et al., 1989; SOBEY e 
HUGHES, 1999;STRONG et al., 2000a,b)que poderi-
am ocorrer erros significativos na estimativa da altu-
ra das ondas caso uma corrente estivesse presente e 
fosse desconsiderada. Conforme apresentado nos 
dois trabalhos anteriores desta série (NEVES e DIAS, 
2013; DIAS e NEVES, 2013), com base em evidên-
cias experimentais e a partir de análises teóricas, é 
razoável esperar que tais erros aumentem: (1)com o 
incremento da não linearidade da onda (esbeltez); 
(2) com a magnitude da corrente em relação à cele-
ridade (ou à celeridade de grupo) da onda; (3) com 
o sentido de propagação da onda (correntes contrá-
rias perturbariam mais o escoamento); e (4) com a 
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intensidade da vorticidade (e.g. WOLF e PRANDLE, 
1999). 
 

Tabela 6 - Comprimento de onda e fatores de resposta de 

velocidade e aceleração para perfis de velocidade  

indicados na Figura 6. 

 
Caso L (m) Kn,u

-2 Kn,a(z)
-2 

O 64,90 0,7125 1,0000 

I 55,05 0,8060 0,5811 

II 58,40 0,7081 0,5984 

III 57,34 0,7578 0,5931 

IV 52,76 0,8612 0,5685 

<U_II>~I 59,10 0,7611 0,7317 

<U_III>~I 57,75 0,7753 0,6766 

<U_IV>~I 52,22 0,8450 0,4915 

<U_III>~II 57,28 0,7469 0,6059 

 
 

As soluções do problema linearizado, repre-
sentadas pelos Casos I a IV, podem ser bastante ilus-
trativas para caracterizar a necessidade de medição 
simultânea de ondas e correntes. Por exemplo, para 
uma velocidade na superfície livre (z=0) igual a 
1m/s, período absoluto da onda igual a 8s, e pro-

fundidade igual a 8m, obtêm-se os parâmetros2h/g 

igual a 0,50 e U0/(h) igual a ± 0,16, valendo o sinal 
negativo para onda se propagando em sentido con-
trário à corrente.Os perfis de corrente ilustrados na 
Figura 6 consideram: os quatro casos (I a IV), onda 
e corrente em sentidos contrários; o Caso I foi testa-
do utilizando o valor médio na vertical dos Casos II, 
III e IV (indicados com a notação <U_n>~I, onde n 
corresponde ao Caso); e o Caso II com o perfil line-
ar de velocidade que melhor aproximasse o perfil de 
velocidade do Caso III (indicada com a notação 
<U_III>~II). O objetivo deste ensaio comparativo é o 
de identificar o que seria mais significativo na de-
terminação do comprimento de onda (dispersão) e 
dos fatores de resposta de aceleração na superfície 
livre (z=0) e de velocidade (z=-h):a velocidade na 
superfície livre ou a velocidade média ao longo do 
perfil? 

Os valores de (K1,u)
-2para um ponto situado 

no fundo, z=-h, são respectivamente 0,6721(mesmo 
sentido) e 0,8332(sentidos opostos), ou seja um erro 
de +11% ou de -7.8% em relação ao valor sem cor-
rente 0,7297 na frequência desejada. Neste caso, a 
dinâmica da onda superposta à corrente é equiva-
lente àquela de uma onda propagando-se sem cor-
rente e com período (intrínseco) de 8,97 s ou 6,98 s, 
respectivamente, para corrente no mesmo sentido 
ou em sentidos opostos. 

 
 

Figura 6 - Perfil vertical da velocidade da corrente para os 

quatro casos. Em linha tracejada, as velocidades médias 

para cada caso e para uma aproximação linear 

(<U_III>~II). 

 
Para as mesmas condições de velocidade na 

superfície livre, período absoluto,profundidade e 
elevação na coluna de água (z=-h), a inclusão de 

uma vorticidade fraca igual a 0,1 s-1(W = s/ = 

0,127) já altera os valores de (K2,u)
-2: eles passam a 

valer, respectivamente 0,7486 (mesmo sentido) e 
0,7293 (sentidos opostos), ou seja um erro de +2,6% 
ou inferior a 0,1% em relação ao valor sem corrente 
e sem vorticidade0,7297, na frequência absoluta 
desejada.Este é um resultado surpreendente, especi-
almente porque existe uma diferença razoável entre 
operíodo aparente (8 s) e o período intrínseco, 
neste caso, igual a 9,01 s ou 7,04 s, para onda e cor-
rente no mesmosentido ou em sentidos opostos. 

Para uma magnitude de vorticidade igual a 

0,2 s-1, (W = s/ = 0,255), passaria a haver uma 

inversão de sentido da corrente ao longo da vertical. 
Os valores de (K2,u)

-2 passariam a ser 0,8342 (erro 
+14%) e 0,6409 (erro -12%). Evidencia-se assim a 
importância da vorticidade na determinação da 
velocidade orbital ao longo da coluna de água. 

Alternativamente, poder-se-ia adotar a velo-
cidade média da corrente ao longo da vertical para 
cálculo da função de resposta (e.g. HEDGES et al., 
1985). Para o caso de vorticidade igual a 0,1s-1, a 
velocidade média na vertical seria U=±0,6 m/s, a 
resposta seria 0,6918 (mesmo sentido) ou 0,7833 
(sentidos opostos); em relação aos valores exatos, os 
erros seriam de -7,6% e +7,4%, respectivamente. 

No Caso III, calculou-se o valor de resposta 
espectral para a velocidade (K3,u)

-2 , para as mesmas 
condições de corrente na superfície, período, pro-
fundidade e parâmetro de vorticidade W utilizado 

no Caso II.Os valores de h adotados para produzir 

este resultado foram 0,31102 (mesmo sentido) e 
0,31817 (sentidos opostos). Para onda e corrente no 
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mesmo sentido, obtiveram-se os valoresde1,6655 
(mesmo sentido) e 1,4650(sentidos opostos) para 
(K3,u)

-2calculado em z=-h. Em relação ao valor sem 
corrente e sem vorticidade, 0,7297, o desvio seria 
de+128% e +101%, respectivamente. O período 
intrínseco em cada condição de propagação seria, 
respectivamente, 8,94 s e 7,02 s. Caso se adotasse a 
velocidade média na vertical(0,74m/s) para corrigir 
o fator de resposta de velocidade, o valor de resposta 
espectral (K1,u)

-2 seria 0,6845 (mesmo sentido) ou 
0,7991 (sentidos opostos), ou seja, desvios de -59% e 
de -45% em relação ao Caso III, com vorticidade, ou 
desvios de -6,2% e de +9,5% em relação ao caso sem 
corrente e sem vorticidade. 

Hedges et al. (1985), entre outros pesquisa-
dores, propuseram corrigir os fatores de resposta de 
velocidade pelo perfil de velocidade média na verti-
cal (Caso I, valor constante). Outros pesquisadores, 
porém, enfatizaram a importância da vorticidade 
junto à superfície livre, em vez de utilizar o gradien-
te vertical de velocidade próximo ao fundo. Para 
investigar esta diferença de opinião, calcularam-se o 
comprimento de onda, o fator de resposta de velo-
cidade horizontal em z=-0,8h e o fator de resposta 
de aceleração em z=0. Consideraram-se a velocidade 
de corrente (Us) igual a 1 m/s contrária à propaga-
ção da onda, a profundidade local (h) igual a 8 m,o 
período aparente (ou seja, em relação ao fundo) 
igual a 8 s e a vorticidade na superfície igual a 0,1 s-1. 
Os resultados são apresentados na Tabela 6.  

Analisando-se o quadro apresentado na Ta-
bela 6, observa-se que os valores do comprimento de 
onda (excetuando o Caso O para ausência de cor-
rente) apresentam um desvio de ± 2,15% em torno 
do valor médio de 56,24 m, o que indica que qual-
quer uma das aproximações seja aparentemente 
aceitável, embora tal valor seja 13,4% menor do que 
o valor para o comprimento de onda (64,9 m) na 
ausência de corrente o que seria certamente inacei-
tável. Analisando-se os valores para Kn,u

-2 e Kn,a(z)
-2, 

com e sem corrente, conclui-se que os efeitos da 
corrente (efeito Doppler) não podem ser despreza-
dos na estimativa da altura de onda, especialmente a 
partir da medições de aceleração junto à superfície 
livre.  

Passando à análise do fator de resposta es-
pectral de velocidade, o Caso III será tomado como 
referência, pois seria um perfil condizente, por e-
xemplo, com a presença de vento associado à cor-
rente de maré. Nesta situação, se fosse adotado o 
Caso I, com o mesmo valor de velocidade junto à 
superfície (-1 m/s), para um sensor colocado a 20% 
da lâmina d’água acima do fundo, o erro seria de 
6,36%. Adotar o Caso I com o valor médio na verti-

cal da velocidade do Caso III, (0,74 m/s) conduziria 
a um erro de+2,31%, em relação ao Caso III.A cor-
rente uniforme equivalente seria -0,78 m/s e o valor 
do fator de resposta da velocidade seria igual a 
0,7791, um erro de 2,8% em relação ao valor do 
Caso III. Adotar um perfil linear, que fosse uma 
aproximação ótima ao real perfil característico do 
Caso III, reduziria o erro para uma faixa mais aceitá-
vel de -1,44%. Já a inclusão de um perfil linear que 
tivesse a mesma velocidade e o mesmo gradiente de 
velocidade junto à superfície livre que o Caso III, 
resultaria em erro de -6,56%. Já o desvio entre o 
Caso III e o caso sem corrente seria de -5,98%. 

Ao analisar os dados obtidos de boias do ti-
po “waverider”, tais instrumentos não obtêm qual-
quer informação sobre a velocidade da corrente. No 
entanto, tais instrumentos são utilizados para de-
terminar a “verdade” do espectro direcional das 
ondas. Conforme apresentado neste trabalho, as 
funções de transferência entre aceleração e elevação 
da superfície livre também são bastante influencia-
das pela velocidade e pela vorticidade próximas à 
superfície (Tabela 6). Portanto, o lançamento de 
boias em regiões onde haja correntes de maré ou 
forte influência do vento, deveria ser acompanhado 
de medições complementares, seja sobre o perfil 
vertical da corrente, como das condições do vento. 

Conclui-se, portanto, que ignorar a presen-
ça da corrente(magnitude e vorticidade) na trans-
formação em altura de onda pode conduzira erros 
razoáveis em termos práticos de engenharia e que a 
melhor solução seja ajustar velocidade e vorticidade, 
utilizando o Caso II como uma primeira aproxima-
ção. Idealmente, poder-se-ia utilizar uma aproxima-
ção bilinear (DALRYMPLE, 1973) ou linear em 
segmentos (CUMMINS e SWAN, 1993). 

Tal conclusão é evidentemente restrita às 
condições particulares investigadas neste trabalho. A 
Parte 5 desta série de artigos fará uma revisão crite-
riosa das condições experimentais de ensaio (pro-
fundidade, período e altura da onda, magnitude e 
tipo de perfil de velocidade) que foram utilizadas 
para comprovação das abordagens teóricas apresen-
tadas neste artigo. A título de exemplo, o perfil de 
velocidade investigado por Thomas (1981) era pra-
ticamente uniforme, exceto em camadas no fundo e 
na superfície, a profundidade relativa variava entre 
0,25 e 0,31 e, nessas condições, a diferença entre o 
comprimento de onda calculado pela teoria linear 
(corrente uniforme) e o valor medido não superava 
1%. No caso dos quatro ensaios relatados por este 
autor para ondas não lineares, a profundidade rela-
tiva variou na faixa entre 0,24 e 0,30; o parâmetro 

2h/g situou-se em 1,41 e o parâmetro U0/(h) 
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variou de 0,021 a 0,071 (corrente contrária à onda). 
Nestes casos, o erro entre o valor medido do com-
primento de onda e o valor estimado pela equação                                            
(14) variou na faixa entre 2,6% e 6,4%. Já o fator de 
resposta de velocidade para o caso com corrente, 
conforme apresentado na Tabela 2, ficaria na fai-
xa6,33 a 9,77, o que, comparado com o valor5,57 no 
caso sem corrente, situaria o erro na faixa entre -
12% e -43%nos valores espectrais. 

Uma situação prática importante em termos 
de interpretação de medições de campo surge em 
locais de meso- e de macromarés, onde exista varia-
ção entre preamar e baixa-mar superior a 3m. Con-
sequentemente, ao longo do ciclo da maré, o ins-
trumento (que permanece fixo) ficaria posicionado 
em diferentes elevações relativas (em relação à pro-
fundidade local instantânea). Considerando que a 
onda tenha período absoluto igual a 6,98s (em rela-
ção a um observador fixo), que a velocidade da cor-
rente uniforme seja igual a 0,52m/s no mesmo sen-
tido de propagação da onda, que o instrumento 
esteja posicionado a 1m do fundo, que a profundi-
dade em preamar seja de 9m e em baixa-mar, de 
6m, os valores da função de transferência de veloci-
dade para superfície livre, (K1,u)

-2, valerão, respecti-
vamente, 1,503 e 0,825. Caso a corrente tivesse a 
mesma magnitude,porém direcionada contra a cor-
rente, tais valores seriam 1,779 e 0,927 em preamar 
e baixa-mar. Percebe-se então a importância da ca-
racterização correta da profundidade local e da 
velocidade da corrente na interpretação de registros 
coletados por instrumentos do tipo PUV ou ADV 
posicionados no fundo. 

Recentemente, instrumentos tipo PUV 
permitiram caracterizar a direção das ondas a partir 
do desenvolvimento teórico de Longuet-Higgins 
(LONGUET-HIGGINS et al., 1963) que estabelecia 
o espalhamento direcional do espectro de ondas a 
partir de cinco constantes: 
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ondeSpp , Suu e Svv são os auto-espectros de pressão e 
componentes de velocidade horizontal, respectiva-
mente, e Spu, Spv e Suv são os espectros cruzados entre 
pressão e velocidade (SOBEY e HUGHES, 1999).O 

espectro direcional, S(,), é dado então pela 

expressão 
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A medição da velocidade e da pressão é feita 

em um ponto em certa elevação ZI = zI +h acima do 
fundo onde o instrumento é instalado. O cálculo das 
expressões a1 e b1, em (47), envolve o produto dos 
fatores de resposta de pressão e de velocidade (SO-
BEY e HUGHES, 1999), o que no Caso II envolveria 
uma expressão do tipo: 
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Nos Casos III ou IV, tais expressões seriam 

ainda mais sensíveis à frequência intrínseca e à dis-
tribuição de vorticidade.Embora o cálculo dos es-
pectros indicados no numerador das expressõe (47), 
que envolve apenas os registros de pressão e das 
componentes u e v da velocidade, independa da 
forma do perfil da corrente, a frequência de pico 
certamente seria afetada pelo efeito Doppler. As 
expressões que aparecem no denominador das ex-
pressões (47), porém, envolvem os fatores de respos-
ta de pressão ou de velocidade, os quais variam com 
a forma do perfil de corrente. Consequentemente, 
os valores calculados de a0, a1, a2, b1 e b2 seriam dife-
rentes, em função das características do perfil verti-
cal da corrente (pelo menos,admitindo-se os casos 
considerados neste trabalho). Alguns exemplos 
voltarão a ser tratados na Parte 4. 

Os Casos III e IV levantam outras indaga-
ções importantes. Em primeiro lugar, eles evidenci-
am teoricamente a possibilidade de que o escoa-
mento oscilatório seja, ele próprio, rotacional, ao 
contrário do que ocorre no Caso II, onde toda a 
vorticidade está presente apenas na corrente. Em 
segundo lugar, em termos teóricos, observa-se que, 
alternativamente às soluções das equações governan-
tes apresentadas nas equações (29) e (39) — as quais 
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correspondem às condições de contorno velocidade 
na superfície igual a Us e função de corrente nula 
no fundo —, o problema matemático poderia ser 
especificado em termos de outros pares de condi-
ções de contorno, tais como: (a) velocidade na su-
perfície livre e no fundo; (b) velocidade e vorticida-
de na superfície livre; (c) velocidade e vorticidade 
no fundo; (d) vorticidade na superfície livre e no 
fundo; (e) função de corrente na superfície livre e 
no fundo, ou seja, imposição de uma vazão. Cada 
uma dessas opções geraria uma expressão diferente 
para a função de corrente, resultando em diferentes 
formas da equação de dispersão e, consequente-
mente, outras expressões das funções de transferên-
cia de pressão, velocidade e aceleração. Tais ques-
tões não serão abordadas na presente série de arti-
gos, porém servem para ilustrar que o problema 
abordado por Dalrymple e Cox (1976) é, na verda-
de, bem mais complexo e ainda não completamente 
esgotado. 

Em locais onde ocorram fortes correntes de 
maré, ou ação de vento por longo intervalo de tem-
po, ou a formação de grupos de onda, é possível 
existir um padrão de vorticidade próximo ao fundo 
e outro, distinto, próximo à superfície livre. Portan-
to, considerar que a velocidade da corrente seja 
permanente e uniforme na vertical ou estimar o 
perfil de vorticidade a partir de medições isoladas, 
ou no fundo ou próximo à superfície livre, pode 
induzir a erros significativos, como é ilustrado pelos 
Casos III e IV.  

A rigor, medições mais detalhadas com per-
filadores acústicos indicam que efeitos tridimensio-
nais são inevitáveis (NEVES e ENDRES 2013). Medi-
ções efetuadas com instrumentos do tipo ADCP na 
costa potiguar em lâmina d’água de 6m, evidencia-
ram um forte cisalhamento junto à superfície livre e 
um perfil do tipo logarítmico no fundo (Figura 7). 
O primeiro estaria associado ao vento, constante 
naquele trecho de costa, enquanto que o segundo 
estaria associado à maré, da ordem de 3m de ampli-
tude. No entanto, o escoamento médio na parcela 
superior do perfil era orientado em direção distinta 
daquela referente às camadas mais profundas. Ca-
racteriza-se assim um efeito fortemente tridimensio-
nal, que não pode ser desprezado. Este assunto será 
aprofundado na Parte 4 desta série de artigos, pois 
se relaciona, em última análise, ao próprio transpor-
te de vorticidade em um ambiente onda-corrente. 

Observa-se também que o escoamento resul-
tante da superposição de ondas e correntes, na Na-
tureza, frequentementeorigina processos não esta-
cionários. Esta é uma limitação grave contra o uso 
de métodos espectrais de Fourier, que se baseiam 

em cálculos globais do registro. Outra situação im-
portante ocorre quando a própria corrente varia 
espacialmente (na horizontal) ou se a onda se orga-
niza em padrões bidimensionais em planta, eventu-
almente modelados pela equação de Kadomtsev—
Petviashvili2. Nestes casos, o registro da onda poderá 
variar de acordo com a posição horizontal de fun-
deio do instrumento. Consequentemente, as propri-
edades estatísticas do registro, para o mesmo trem 
de ondas, poderão ser distintas para uma dada con-
figuração simultânea de sensores. Tal situação é 
análoga à medição de ondas em laboratório, onde 
sabidamente ocorre a reflexão das ondas. Portanto, 
é legítimo questionar se os métodos de análise usa-
dos atualmente com base na análise espectral de 
Fourier são capazes de caracterizar corretamente 
processos não ergódicos e não estacionários, ou se 
não seria oportuno aprofundar a aplicação de mé-
todos adaptativos, como por exemplo baseados na 
Transformada de Hilbert-Huang (HHT) ou wavelets. 

 

 
 

Figura 7 - Hodógrafa do perfil vertical de velocidade em 3 

pontos ao longo do alinhamento inferior, ao largo de 

Ponta Negra, RN. (comunicação pessoal Ada Scudelari). 

 
 
Como ilustração da complexidade do esco-

amento combinado onda-corrente na Natureza, a 
Figura 8 apresenta a hodógrafa de um registro de 17 
minutos da velocidade horizontal, obtida através de 
um equipamento do tipo PUV, com frequência de 
aquisição de 2Hz, instalado em local de aproxima-
damente 9m na costa do Rio Grande do Norte, onde 
a amplitude da maré é de aproximadamente 3m.  

É evidente que não existe claramente defi-
nida uma direção preponderante no registro da 
velocidade orbital. Seria questionável o cálculo dos 
espectros cruzados entre pressão e velocidade pela 

                                                 
2 Ver imagem de um interessante exemplo em 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ile_de_r%C3%A9.JPG 
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metodologia de Longuet-Higgins et al. (1963), e o 
cálculo de uma direção com as fórmulas apresenta-
das nas equações (47) e (48). Além disso, de acordo 
com a bibliografia apresentada pelo fabricante do 
instrumento, não está claro se o efeito Doppler seri-
aembutido nos cálculos internos do equipamento. 
Finalmente, com base nas evidências teóricas previ-
amente apresentadas, aquele instrumento é incapaz 
de obter a velocidade e a vorticidade próximo à 
superfície livre. 

Percebe-se assim anecessidadede discutir em 
maior detalhe a questão da simulação experimental 
e do monitoramento de escoamentos combinados 
de ondas e correntes, o que será feito na Parte 5 
desta série de artigos. 
 

 
 

Figura 8 - Medição com instrumento tipo PUV posiciona-

do próximo ao fundo em local de 10m de profundidade. 

(Dados cedidos por V.E. Amaro e A.C. Scudelari). 

 

 

CONCLUSÕES 
 

O trabalho apresenta resultados para a fun-
ção de transferência linear entre elevação da super-
fície livre e velocidade horizontal e entre elevação e 
aceleração vertical, para quatro perfis de correntes-
barotrópicas(uniforme, linear, exponencial e cosse-
no). Os resultados teóricos indicam fortemente a 
necessidade de inclusão não apenas da velocidade 
da corrente na superfície livre como também do 
cisalhamento vertical (vorticidade horizontal) na 
estimativa da altura da onda. Reciprocamente, caso 
se meça a altura da onda (por intermédio de boias) 
e se deseje calcular a velocidade oscilatória ou a 
tensão no fundo, desprezando a presença de uma 
corrente, erros significativos podem ocorrer. 

Foram comentados alguns modelos numéri-
cos ou teóricosencontrados na literatura que permi-
tem estimar as características do escoamento com-
binado onda-corrente. Todos se baseiam na formu-

lação do problema matemático em termos da fun-
ção de corrente, mas podem ser divididos em duas 
categorias: aqueles que se apoiam em expansões em 
série e aqueles baseados em uma transformação 
geométrica do domínio matemático de cálculo. O 
esforço computacional é semelhante, conforme 
indicado por Dalrymple (1973). 

Para fins de engenharia costeira, parece um 
esforço desnecessário medir a velocidade, para en-
tão estimar o espectro da superfície livre, para no-
vamente utilizar uma aproximação matemática (teo-
rias lineares ou não lineares) efinalmente estimar a 
velocidade orbital para cálculo de tensões no fundo 
(modelos morfológicos) ou esforços (modelos estru-
turais). Com certeza, a possibilidade de medição 
direta do perfil de velocidades do escoamento de 
modo não intrusivo, tanto no campo como em labo-
ratório, abre um novo horizonte para a percepção 
das ondas, o que permitirá melhor utilização das 
grandezas dinâmicas no dimensionamento de obras 
ou na previsão da evolução morfológica.No entanto, 
é necessário rever os conceitos teóricos que têm sido 
utilizados na interpretação das medições de veloci-
dade e aprofundar a descrição teórica do fenômeno 
da interação entre onda e corrente. 
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The Importance Of Characterizing A Current For 
The Correct Estimate Of Wave Length And Height. 
Part 3: Orbital Velocities And Vertical Acceleration 
 
ABSTRACT 
 

 Buoys with accelerometers, often used for wave 

measurements, do not take into account the presence of 

currents. On the other hand, sensors which measure flow 

velocities linearly subtract the oscillatory part of the signal, 

neglecting strong non-linear effects of the wave-current 

interaction. This may lead to errors in the determination of 

wave height and length, as well as other dynamic quanti-

ties. Results from a linearized solution of Euler’s equations 

are presented for orbital velocities and vertical acceleration 

near the free surface, considering four types of current pro-

file: uniform velocity, linear shear, exponential, and co-

sine. This work estimates the errors which occur in particle 

velocity and vertical acceleration when an underlying 

current is neglected.  

Results are presented in terms of the following parameters: 

the Froude number referred to the surface current value 

(Us/(gh)1/2), relative water depth (h/L0), and dimension-

less vorticity(0/), where Us is the velocity of the current 

near the surface,  is the wave frequency in rad/s relative 

to a fixed observer, h is the water depth, and L0 is the deep 

water wave length given by Linear Theory in the absence of 

current. 

Key-words: waves; vorticity, wave-current interaction; 

Stream Function Wave Theory. 
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RESUMO 
 

Estimar e entender ocomportamento da superfície da água subterrânea em grandes regiões é um dado importante 

para muitos estudos baseados na relação entre águas superficiais e subterrâneas. Este trabalho apresentaa adaptação de um 

modelo para a simulação regional da superfície de equilíbrio de água subterrânea aproximada apartir de informações de 

recarga, transmissividade e relevo que são distribuídas em células regulares. Os princípios do modelo foram baseados nos 

trabalhos de Fan e Miguez-Macho (2010 e 2011) de simulação continental e global. No presente trabalho, o modelo foi apli-

cado em dois estudos de caso abrangendo grandes áreas onde a necessidade de entender a relação entre águas superficiais e 

subterrâneas é importante para estudos ambientais. É mostrada uma aplicação na bacia do Rio Carinhanhapara a identifi-

cação de áreas com presença de veredas no ambiente do cerrado com a finalidade de uso em estudos hidrológicos, e outra 

aplicaçãona região da escarpa Serra Geral (entre os estados de Goiás e Bahia), com a finalidade de estudar a influência do 

divisor de água subterrânea da região sobre o ciclo hidrológico local. Em ambos os casos estudados os resultados do modelo 

mostraram-se úteispara asfinalidades testadas. A partir deste trabalho, espera-se que o modelo propostopossa ser utilizado 

para estudos hidrológicos e hidrogeológicosdiversos, desde que sejam respeitadas as suas limitações. 

 
Palavras-chave:Água Subterrânea;Superfície de Equilíbrio;Modelagem de Água Subterrânea. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A água subterrânea e a água superficial em 
uma regiãonormalmente estão fortemente vincula-
das. Cada uma contribui para a outra, tendo estas 
interações um papel importante no comportamento 
hidrológico de uma região. Entretanto, as águas 
superficiais e subterrâneas são frequentemente ana-
lisadas de forma separada, como se fossem fluidos 
distintos que não se misturam.  

Em alguns casos, no entanto, a inter-relação 
entre as águas superficiais e águas subterrâneas é 
muito intensa e não pode ser ignorada. Um exem-
plo deste tipo de situação ocorre em bacias hidro-
gráficas em que os divisores de água superficial e os 
divisores do escoamento subterrâneo não são coin-
cidentes. Neste caso, as análises de balanço hídrico 
mais simples, baseadas apenas em dados de hidrolo-
gia superficial, podem conduzir a resultados absur-
dos, como valores de evapotranspiração negativa, ou 
valores do coeficiente de escoamento maior do que 
1. 
 

*Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS 

Outro tipo de situação em que a interação 
entre água subterrânea e água superficial não pode 
ser ignorada ocorre em áreas ripárias, onde as plan-
tas tem acesso à água subterrânea, e podem manter 
altas taxas de evapotranspiração mesmo durante 
longos períodos secos. 

Uma forma de abordar, preliminarmente, as 
possíveis inter-relações entre águas superficiais e 
subterrâneas é procurar identificar o comportamen-
to da superfície de equilíbrio de água subterrânea 
em escala regional. 

Esta informação é útil para a estimativa da 
profundidade do nível freático em diferentes locais, 
e permite a realização de um melhor planejamento 
do aproveitamento e controle do uso da água, e 
estimativas dos volumes armazenados nos aquíferos 
(LERNER et al., 1990; Costa, 1997; REBOUÇAS, 
1997; RÊGO e ALBUQUERQUE, 2004; SUTANUD-
JAJA et al., 2011; VASCONCELLOS et al., 2013). 

Com este tipo de informaçãotambém é pos-
sível, por exemplo: delimitar áreas de banhados; 
fazera estimativa de locais com diferentes potenciais 
de evapotranspiração; averiguar diferenças entre os 
divisores de águas superficiais e subterrâneas; estu-
dar os impactos da implantação de reservatórios 
sobre os aquíferos; e planejar atividades agrícolas. 
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Uma forma de se obter esta informação é a 
interpolação da informação de poços na área de 
interesse. Contudo, esta alternativa é na maioria das 
vezes inviável, devido a problemas de pequena den-
sidade de poços com informações disponíveis em 
bancos de dados como o SIAGAS 
(http://www.cprm.gov.br/siagas), e a grande varia-
bilidade das condições em que os dados disponíveis 
foram levantados. 

Uma segunda opção para a estimativa desta 
informação é a utilização de modelos matemáticos 
de simulação baseados em características físicas da 
região de interesse. 

Um tipo de modelo que pode ser utilizado 
são os modelos de simulação que também trabalham 
em regime não permanente, como o consagrado 
MODFLOW (MCDONALD and HARBAUGH, 
1988). No trabalho de Sutanudjaja et al. (2011) é 
apresentada uma simulação com este modelo aco-
plado com o modelo hidrológico PCR-GLOBWB 
(VAN BEEK et al., 2011) para a simulação do fluxo 
subterrâneo em grande escala. 

Contudo, para algumas das aplicações como 
estudos de interação entre águas subterrâneas e 
águas superficiais através de delimitação de zonas 
saturadas, para a determinação de padrões regionais 
de níveis, situações de baixa disponibilidade de da-
dos em larga escala, ou para a definiçãode volumes 
médios armazenados em regiões de grande propor-
ção, não é necessária ou não é aplicável uma com-
plexidade tão grande no modelo a ser utilizado. 

Neste sentido, e pensando especificamente 
na delimitação de áreas úmidas e de banhados para 
estudos climáticos, Fan e Miguez-Macho (2011) 
propuseram e aplicaram um modelo de simulação 
donível de água subterrânea em escala continental 
na América do Norte. Como resultado, os autores 
capturaram as principais características da distribui-
ção de zonas úmidas, que são um resultado direto 
da convergência de águas subterrâneas. Em função 
da escala continental, o modelo representa o terre-
no com células quadradas comdimensões aproxi-
madasde 1km. 

Em um trabalho do mesmo gênero, Fan e 
Miguez-Macho (2010) utilizaram o modelo para a 
delimitação da superfície estável de água subterrâ-
nea em todo o continente da América do Sul, obje-
tivando principalmente o estudo de evapotranspira-
ção na Amazônia. Como resultados, os autores co-
mentam que os valores calculados servem como 
condição inicial para simulações dinâmicas, que 
posteriormente foram feitas em Miguez-Macho e 
Fan (2012a e 2012b). Nesse trabalho a resolução das 
células foi de 274m. 

Ainda, Fan et al. (2013) apresentaram uma 
simulação da superfície de água com o modelo pro-
posto por eles para todo o globo terrestre, com reso-
lução de 1km. As simulações foram verificadas com 
dados observados através de uma análise residual em 
diferentes continentes. Segundo os autores, os resul-
tados mostraram que o modelo simples oferece uma 
aproximação realista, embora em escala grosseira, 
da condição da superfície de equilíbrio da água 
subterrânea global, e que estes resultados podem 
lançar uma luz sobre questões relacionadas com sua 
distribuição espacial e processos associados.  Como 
exemplo, cita-se que nas regiões de latitude média e 
baixa foi evidenciado o nível de água mais profundo 
nos desertos, e níveis de água mais elevado nas regi-
ões de mais recarga, como nas bacias dos rios Ama-
zonas e Orinoco. Também foi verificada uma boa 
representação dos padrões de água subterrânea em 
locais fortemente controlados pelo relevo, como no 
Pantanal brasileiro. 

No modelo proposto e utilizado por Fan e 
Miguez-Macho (2010 e 2011), a simulação do nível 
de água final é feita através de um balanço hídrico 
entre a água que entra em cada célula do terreno, e 
a água trocada com as células circunvizinhas obede-
cendo a lei de Darcy. A informação de recarga é 
obtida através de modelos globais de recarga como 
o HTESSEL (BALSAMO et al., 2009), o CLM, o 
MOSAIC, e NOAH (RODELL et al., 2004). A infor-
mação da transmissividade para a aplicação da lei de 
Darcy é estimada com base em mapas de solo e geo-
logia, e a condição de contorno utilizada nas simu-
lações foi o nível do mar em torno do continente. 
Também, é assumido que em células mais baixas, 
não existe recarga, apenas descarga na forma de 
rios, lagos e banhados. 

Neste tipo de modelagem assumem-se al-
gumas simplificações, que são: (i) os resultados so-
mente são válidos para condições de equilíbrio, ou 
seja, eles representam a condição média da superfí-
cie de água subterrânea; (ii) os resultados obtidos 
estão relacionados com a condição natural do nível 
de água subterrânea, sema existência de interferên-
cias humanas; (iii) condições geológicas locais são 
desconsideradas, como a existência de fraturas espe-
cíficas, e o bloco geológico é modelado de forma 
simplificada assumindo como válida a lei de Darcy. 

Sobre este último ponto, é importante res-
saltar que esta forma de simulação do comporta-
mento de água subterrânea em grande escala é mui-
to comum e utilizada em estudos hidrológicos, con-
forme comentado por Flipo et al. (2014), que apre-
senta uma discussão interessante sobre o assunto. 
Esta aproximação geralmente não é muito comum 
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em modelagem hidrogeológica, que tem como foco 
uma escala mais local. Mas para estudos com mode-
lagem interativa de água superficial e subterrânea 
no âmbito deescalas maioresela apresenta resultados 
satisfatórios, como nos próprios estudos de Fan e 
Miguez-Macho (2012a e 2012b), ou nos trabalhos de 
Sutanudjaja et al (2011), Flipo et al. (2014), ou no 
modelo HTESSEL utilizado por Alfieri et al. (2013). 
A ideia geral neste tipo de aproximação é que sobre 
um aspecto amplo todo o sistema hidrológico-
hidrogeológico pode ser encarado como um único 
meio contínuo pelo qual a água flui, e que diferen-
ças nas taxas dos fluxos podem ser computadas por 
diferenças nas transmissividades. 

Baseado nestes preceitos e na importância 
do estudo da interação entre águas superficiais e 
subterrâneas, a hipótese adotada no presente traba-
lho consistiu na possibilidade de adaptar os modelos 
de simulação global e continental apresentados por 
Fan e Miguez-Macho (2010 e 2011) para simulação 
da superfície de equilíbrio de água subterrânea em 
escala regional, com maior nível de detalhe, alte-
rando algumas de suas características e formas de 
obtenção de dados de entrada. 

O objetivo do trabalho écontribuir através 
da adaptação e teste de um modelo de água subter-
rânea simplificado para o uso em estudos em escala 
regional associados à superfície de equilíbrio de 
água subterrânea e a sua interação com a água su-
perficial. Em relação ao conceito de escala regional, 
adota-se aqui valores dentro da faixa sugerida por 
Mouhri et al. (2013), como áreas entre 100km² e 
100.000km². 

Desta forma, um modelo de simulação da 
superfície de água subterrânea foi desenvolvido e 
testado para algumas situações, conforme descrito a 
seguir.  
 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Conforme citado, o modelo de simulação de 
superfície de água subterrânea desenvolvido é base-
ado nos princípios usados por Fan e Miguez-
Macho(2010 e 2011), de balanço hídrico entre as 
células que compõem a área simulada e a recarga 
estimada para cada uma.  

A região simulada deve ser representada por 
um esquema matricial (células), e na Figura 1 apre-
senta-se uma seção transversal esquemática de uma 
área hipotética simulada com o modelo. 

 
 

Figura 1 - Seção esquemática do modelo desenvolvido de 

simulação de superfície estável de água subterrânea. 

 
 

Na Figura 1, “CC” simboliza a condição de 
contorno. Como condição de contorno para o mo-
delo desenvolvido para escala regional neste traba-
lho adotou-se o uso de uma condição fixa de que 
não existe fluxo para as células no entorno das bor-
das da região. Ou seja, a água que entra por recarga 
na área não é perdida para seu entorno.  

Também na Figura 1, “R” simboliza a recar-
ga estimada para cada célula (em mm/ano), “Qr” 
simboliza o volume de água que sai de algumas célu-
las formando os rios, lagos, banhados e outras super-
fícies de água (em mm/ano), “T” significa a trans-
missividade média de cada célula (em m²/ano), e 
“Q” significa o fluxo lateral de água subterrânea 
entre as células (em mm/ano). 

Este fluxo lateral Q é calculado para cada 
célula entre as suas quatro células vizinhas utilizan-
do a Equação 1, que é alei de Darcy. Na Figura 2 
apresenta-se um esquema de como o fluxo é compu-
tado entre uma célula e suas vizinhas. 
 
 

      (1) 

 
 

Sendo: Q o fluxo lateral (mm/ano), T a 
transmissividade (m²/ano); w a largura na interface 
entre duas células (em m); h a altura da coluna de 
água na célula central (m);hn a altura da coluna de 
água na célula vizinha (m); e l a distância entre o 
centro das duas células (m).  As unidades usadas são 
em base anual, por exemplo, mm/ano para a vazão, 
por que se referem aos valores médios de longo 
termo. 

A transmissividade “T”, que é utilizada no 
cálculo dos fluxos, deve ser estimada para cada uma 
das células a priori, com base em informações dis-
poníveis na literatura, mapas temáticos e ensaios de 
campo. Da mesma forma, a recarga “R” de cada 
célula também deve ser definida à priori, com base 
na aplicação de técnicas de estimativa, conforme 
será mostrado nos exemplos apresentados posteri-
ormente. 
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Figura 2 - Visão aérea esquemática de como o fluxo é 

computado entre uma célula e suas vizinhas. 

Os números no centro de cada célula correspondem 

à altura da coluna de água. 

 
 

O objetivo da aplicação do modelo é que o 
balanço entre a quantidade de água que entra em 
cada célula através da recarga “R” seja igual ao so-
matório das vazões que a célula troca com as suas 
vizinhas. Nesta situação, define-se que o nível de 
água de equilíbrio de cada célula esteja atingido. A 
Equação 2 representa este objetivo. 
 

∑       (2) 
 

Sendo R a recarga (mm/ano); e Q o fluxo 
lateral (mm/ano) entre a célula e sua vizinha. 
 
 

 
 

Figura 3 - Fluxograma com os passos do modelo. 

 
 

Com este esquema, a aplicação do modelo 
se dá de forma iterativa, em dois passos de cálculo. 
No primeiro, para cada uma das células é calculado 
o fluxo entre a célula e as suas quatro vizinhas. No 

segundo, para cada uma das células é calculado o 
balanço hídrico dado pela Equação 2. Após o se-
gundo passo, os balanços hídricos são verificados e 
caso a maior diferença entre todos for menor que 
1mm/ano (adotado como erro máximo), todos os 
níveis de água são reajustados para compensar as 
diferenças (adicionando ou subtraindo água em 
função dos níveis e da Equação 1) e o modelo exe-
cuta uma nova iteração dos passos um e dois. A si-
mulação só termina quando o maior erro de balan-
ço calculado for igual ou menor que 1mm/ano. 

A Figura 3 apresenta um fluxograma com os 
passos de execução do modelo. Como condição 
inicial do nível da água subterrânea é usado um 
valor igual ao da altitude do terreno.  

Durante as iterações e estimativas dos níveis 
de água subterrânea das células, surgem células 
onde todas as células no seu entorno tem uma colu-
na de água maior que ela, e que mesmo assim as 
recargas não se ajustam. É nestes locais que surge a 
vazão “Qr”. Quando estes casos são encontrados a 
recarga na célula é considerada nula, e a célula pas-
sa a ser considerada uma célula de descarga. Desta 
forma, nestes pontos é satisfeita a Equação 3: 
 

∑       (3) 

 
Sendo Qr a descarga (mm/ano); e Q o flu-

xo lateral (mm/ano) entre a célula e sua vizinha. 
Baseado neste esquema, o modelo final de-

senvolvido necessita dos seguintes dados de entrada 
em formato matricial (ou raster), com limites, uni-

dades de medida, e resolução compatíveis entre si: 
 

 Mapa de relevo com altitude de cada célula; 

 Mapa de transmissividade de cada célula; 

 Mapa de recarga média anual em cada célu-

la. 
 

Como é usado um mapa de transmissividade 
estimada para cada célula, é válido destacar que o 
dado de profundidade dos aquíferos não é forneci-
do ao modelo e nem necessário diretamente, mas 
sim está implícito dentro da transmissividade adota-
da. 

As condições de contorno adotadas, con-
forme explicado anteriormente, sãode que não exis-
te fluxo para as células no entorno das bordas da 
região. É importante ressaltar que este ponto exige a 
adoção de uma postura cautelosa com os valores de 
nível de água encontrados próximos às bordas da 
região de estudo, por que estes valores possivelmen-
te estão afetados pela condição de contorno adotada  
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Figura 4 - Bacia do Rio Carinhanha. 

 
 
no modelo. Para diminuir este problema, recomen-
da-se que a área de estudo em foco não esteja muito 
próxima dos limites da região de aplicação do mé-
todo. 

O modelo desenvolvido e utilizado neste es-
tudo foi escrito em linguagem FORTRAN. Contudo, 
ele pode ser programado em qualquer linguagem 
de programação, e neste caso recomenda-se a prefe-
rência para o uso de linguagens que permitam o uso 
de processamento paralelo das operações de balan-
ço hídrico para cada célula. 

É importante ressaltar que o objetivo do de-
senvolvimento e aplicação do modelo é fornecer 
uma visão contínua e simplificada do nível de equi-
líbrio de água subterrânea na região estudada (ne-
gligenciando feições específicas locais e efeitos an-
trópicos) sujeitas às limitações citadas anteriormen-
te, mas que permita a delimitação de feições regio-
nais relacionadas com a interação entre água subter-
rânea e superficial. 
 

ESTUDOS DE CASO 
 

Para avaliar o modelo foram conduzidas si-
mulações em duas regiões distintas. Em ambos estu-
dos de caso os resultados da estimativa da superfície 
de água subterrânea são interessantes para a solução 
de problemas aplicados. 

Também, em ambas as áreas de estudo a re-
solução adotada para o modelo foi de 90m, que 
corresponde à resolução da informação de relevo 
utilizada advinda do modelo digital de elevação 
(MDE) do SRTM (FARR et al., 2007).Os experimen-

tos e respectivos resultados são apresentados a se-
guir. 
 
Bacia do Rio Carinhanha 

 
O primeiro estudo de caso é a bacia do Rio 

Carinhanha, situada na divisa entre os estados da 
Bahia e Minas Gerais. A bacia está situada aproxi-
madamente entre as coordenadas geográficas 
13°50'S, 43º40'O e 15°30'S, 46º00'O, e tem uma 
área total de aproximadamente 17000km². Na Figu-
ra 4 apresenta-se a bacia e o seu relevo. 

A bacia do rio Carinhanha foi escolhida por 
causa da existência de extensas áreas de veredas 
abrigadasna mesma. É nela que se situa o Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas.  

As áreas de veredas são locais posicionados 
nos entornos dos corpos hídricos do cerrado, carac-
terizados pela vegetação singular, baixa profundida-
de da lâmina de água subterrânea, e elevada taxa de 
evapotranspiração, inclusive nos meses menos úmi-
dos (ALENCAR-SILVA e MAILLARD, 2006; RAMOS 
et al., 2006; REIS, 2008; AUGUSTIN et al., 2009).  

A delimitação das áreas de veredas é muito 
interessante para estudos hidrológicos, pois a sua 
evapotranspiração diferenciada influi no balanço 
hídrico de forma significativa (RAMOS et al., 2006; 
TSANG et al., 2013). Assim, a aplicação do modelo 
de estimativa da superfície de água subterrânea na 
bacia foi realizada com o objetivo de delimitar estas 
áreas, sendo que os resultados foram, posteriormen-
te, comparados com imagens de satélite de alta reso-
lução. 
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Como dado de entrada para a aplicação do 
modelo foi estimada a recarga da bacia através de 
uma separação de escoamento por filtro numérico 
(COSTA e BACELAR, 2010; COLLISCHONN e 
FAN, 2013; DORA, 2013; MATIUZZI, 2013), no 
exutório da bacia, onde está situado o posto fluvio-
métrico com código da Agência Nacional de Águas 
(ANA) 45260000,obtido no sistema Hidroweb (A-
NA, 2005).  

Esta análise de separação de escoamento é 
apresentada na Figura 5, e resultou no valor de a-
proximadamente 226mm/ano. Verifica-se que esta 
recarga corresponde a aproximadamente 20% da 
chuva anual sobre a bacia, segundo o mapa de Isoie-
tas fornecidas pela CPRM - Serviço Geológico do 
Brasil(CPRM, 2010; PINTO et al., 2011). 
 

 
 

Figura 5 - Análise de Separação de Escoamento para a 

bacia do Rio Carinhanha. 

 

 
 

Figura 6 - Mapa de recarga estimado para a bacia do 

Rio Carinhanha. 

 
 
Desta forma, para gerar a informação distri-

buída espacialmente de recarga sobre a região da 
bacia do rio Carinhanha foi feita a multiplicação do 
mapa de chuva da bacia baseado nas isoietas da 
CPRM pelo coeficiente 0,2. Como resultado, obteve-
se o mapa de recarga apresentado na Figura 6. 

A outra informação de entrada necessária 
para a aplicação do modelo é a transmissividade 
média de cada célula. Ela foi definida com base nos 
domínios hidrogeológicos da região segundo Bom-
fim (2010) e em valores apresentados por Gaspar e 
Campos (2007), Schuster (2003), Schuster et al. 
(2002), Bomfim e Gomes (2004), Silva et al. (2005), 
e IGAM (2010)." Na Figura 7 apresenta-se um mapa 
destes domínios. 
 

 
 

Figura 7 - Domínios hidrogeológicos da bacia do 

Rio Carinhanha. 

 
Com estas informações de entrada o modelo 

foi rodado e nas Figuras 8 e 9 apresenta-se para a 
bacia do Rio Carinhanha, respectivamente, os mapas 
de altitude do nível de água subterrânea (a referên-
cia é o nível do mar) e de profundidade de água 
subterrânea (calculado pela diferença entre o terre-
no e o nível de água subterrânea).  
 

 
 

Figura 8 - Altitude (nível em relação ao mar) de água sub-

terrânea (tendo como base o nível do mar) calculado com 

o modelo para a bacia do rio Carinhanha 
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Figura 9 - Profundidade da água subterrânea calculada com o modelo para a bacia do rio Carinhanha. 

 

 

  Para definição das áreas de veredas, que foi 
o objetivo da aplicação do modelo para a bacia do 
Rio Carinhanha, foi realizada uma reclassificação do 
mapa de profundidade de água subterrânea resul-
tante. Adotou-se como limiar para a existência de 
veredas o valor de profundidade da água de 1,5m. 
Ou seja, todas as células com valores de profundida-
de menores que 1,5m foram assumidas como áreas 
de veredas. Este valor foi definido com base nos 
valores máximos de profundidade da água em vere-
das citados por trabalhos como Alencar-Silva e Mail-
lard (2006),Ramos et al. (2006), Reis (2008) e Au-
gustin et al. (2009). 
 
 

 
 

Figura 10 - Área de vereda 01 na bacia do rio Carinhanha. 

 
 

Figura 11 - Área de vereda 01 delimitada com os 

resultados do modelo na bacia do rio Carinhanha. 

 

 
 

Figura 12 - Área de vereda 02 na bacia do rio Carinhanha. 
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Figura 13 - Área de vereda 02 delimitada com os 

resultados do modelo na bacia do rio Carinhanha. 

 
 

 
 

Figura 14 - Área de vereda 03 na bacia do rio Carinhanha. 

 
 

 
 

Figura 15 - Área de vereda 03 delimitada com os 

resultados do modelo na bacia do rio Carinhanha. 

De uma forma geral, nota-se que as veredas 
da região de estudo foram delimitadas com uma boa 
aproximação.  

Algumas diferenças ocorrem em relação à 
realidade principalmente devido aos efeitos da vege-
tação sobre o dado de relevo (YAMAZAKI et al., 
2012). Nota-se que onde existem árvores as células 
de relevo são consideradas mais altas e afetam a 
delimitação da vereda.  

Contudo, dentro das limitações de tamanho 
de célula e dados disponíveis, pode-se afirmar que 
esta aproximação das áreas de veredas é muito boa e 
satisfatória para o emprego em estudos e/ou mode-
los hidrológicos. Ela é muito interessante, por e-
xemplo, para o emprego na definição de Unidades 
de Resposta Hidrológica (URH), conforme exposto 
por Kouwen et al. (1993) 
 
Bacia do Rio São Domingos e Escarpa 

da Serra Geral 

 
O segundo estudo de caso utilizado neste 

trabalho é a região do rio São Domingos, entre os 
estados de Goiás e Bahia, sobre a Escarpa da Serra 
Geral. A bacia está situada aproximadamente entre 
as coordenadas geográficas 13°00'S, 45º40'O e 
13°40'S, 46º30'O, e tem uma área total de aproxi-
madamente 305km². 

Segundo Arraes & Campos (2008) a escarpa 
da Serra Geral está inserida na unidade de relevo 
“Chapadas do Rio São Francisco” que abrange uma 
extensão de 400 km, limitando os estados da Bahia, 
Goiás e Tocantins. Essa feição morfológica é carac-
terizada por escarpas abruptas, que atingem desní-
veis de até 200 m e apresentam grande quantidade 
de colúvios. Nessa região está inserida a área de 
recarga do Sistema Aquífero Urucuia. 

Na Figura 16 apresenta-se uma imagem de 
satélite com a localizaçãodesta área de estudo.Do 
lado leste da figura situa-se a região de planalto so-
bre a escarpa, com intensa atividade agrícola. Do 
lado oeste situa-se a região abaixo da escarpa. É 
dado destaque para a bacia hidrográfica do rio São 
Domingos com exutório no posto fluviométrico 
código ANA 21550000, disponível no portal Hidro-
web (ANA, 2005). 

Atenta-se que neste local, a partir da área da 
bacia delimitada superficialmente (aproximadamen-
te 305km²), comos dados do posto fluviométrico 
(vazão média anual de 1856 mm/ano), e com uma 
chuva anual estimada segundo as isoietas da CPRM 
de 1300 mm/ano, o coeficiente de escoamento cal-
culado para a bacia (vazão/chuva) é de aproxima-
damente 1,43.  



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 263-276 

 271 

 
 

Figura 16 - Região de estudo de caso sobre a escarpa da Serra Geral, com destaque para a bacia do rio São Domingos. 

 
 

 
 

Figura 17 - Linhas potenciométricas e divisor de água subterrânea (linha vermelha) estimadas para a região da escarpa 

Serra Geral com o modelo proposto. 

 
 

Sabe-se que este valor de coeficiente de es-
coamento é fisicamente impossível, uma vez que não 
é coerentea existência de maior vazão no rio do que 
quantidade de chuva sobre a bacia em um sistema 
natural. Neste caso, as suspeitas sobre os valores 
exageradamente grandes recaem sobre um possível 
deslocamento do divisor de águas subterrâneas da 
região para dentro da região da escarpa, fazendo 

com que a efetiva área de captação de água para o 
rio seja maior. 

Para investigar este fenômeno e testar a ca-
pacidade do modelo de estimativa da superfície de 
equilíbrio da água subterrânea, esta região foi esco-
lhida como a segunda zona de estudo. 

Esta zona de estudo encontra-se muito pró-
xima da região da bacia do Rio Carinhanha, e tam-
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bém se situahidrogeologicamenesobre a região da 
formação Urucuia. Desta forma, para a obtenção 
dos dados de entrada do modelo neste estudo foram 
feitas as mesmas suposições e foram usadas as mes-
mas informações que para o estudo de caso anterior. 

Com estes dados de entrada, o modelo pro-
posto foi aplicado e a Figura 17 apresenta o resulta-
do de nível de água subterrânea, para toda a região 
da bacia do rio São Domingos e Escarpa Serra Geral. 
Neste segundo caso optou-se por apresentar os re-
sultados na forma de linhas potenciométricas, a fim 
de facilitar a identificação da diferença entre o divi-
sor de águas subterrâneas e a borda da escarpa. A 
distância média entre ambas feições foi estimada 
como aproximadamente 37,7km. 

Para auxiliar o entendimento dos resulta-
dos, as Figuras 18, 19, 20 e 21 apresentam três seções 
transversais na região. 
 
 

 
 

Figura 18 - Seções transversais feitas na região da escarpa 

Serra Geral para avaliação dos resultados obtidos. 

 
 

 
 

Figura 19 - Seção transversal A-A’ na região da escarpa 

Serra Geral para avaliação dos resultados obtidos. 

 

 
 

Figura 20 - Seção transversal B-B’ na região da escarpa 

Serra Geral para avaliação dos resultados obtidos. 

 
 

 
 

Figura 21 - Seção transversal C-C’ na região da escarpa 

Serra Geral para avaliação dos resultados obtidos. 

 
 

Na Figura 19, seção A-A’, é possível verificar 
que a crista da escarpa, que é o divisor superficial de 
águas, fica a cerca de 18km do início da seção, e que 
o topo do nível de águas subterrâneas está a apro-
ximadamente 50km do início da seção. Distâncias 
similares podem ser observadas nas seções B-B’ e C-
C’, figuras 20 e 21. 

Estes resultados mostram o deslocamento 
do divisor de águas subterrâneas para dentro da 
região da escarpa Serra Geral, fortalecendo a hipó-
tese de que este é o motivo para a existência de coe-
ficientes de escoamento maiores do que a unidade 
na região. 

Visando ainda recalcular o coeficiente de 
escoamento para a bacia do Rio São Domingos, 
desta vez considerando a influência de toda a bacia 
subterrânea, uma possível nova área de captação 
aproximada é apresentada na Figura 22.  

Com esta área de captação considerada, o 
coeficiente de escoamento recalculado passa a ser 
de 0,38. Este valor é plausível fisicamente, em com-
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paração ao calculado considerando apenas a área de 
captação superficial. 
 

 
 

Figura 22 - Área de captação do Rio São Domingos com 

exutório no posto fluviométrico 2155000 considerando 

também a bacia de água subterrânea. 

 
 

Neste caso, pode-se considerar o uso do 
modelo de água subterrânea como útil para auxiliar 
na gestão dos recursos hídricos locais em função da 
verdadeira área de captação afetada por possíveis 
usos da água. 

Também, é válido ressaltar que em casos 
como este o modelo poderia ainda ser refinado 
utilizando informações de piezômetros ao longo da 
escarpa, trazendo possíveis melhoras para a precisão 
da delimitação dos divisores de água. 
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento 
e dois exemplos de aplicação de um modelo para a 
simulação regional da superfície de equilíbrio da 
água subterrânea a partir de informações de recar-
ga, transmissividade e relevo, dadas de forma distri-
buída em células regulares. Os princípios do modelo 
foram baseados nos trabalhos de Fan e Miguez-
Macho (2010 e 2011) de simulação continental e 
global. 

Como conhecimento adquirido com o de-
senvolvimento do trabalho tem-se que é possível 
utilizar a técnica proposta para extrair informações 
relevantes para estudos de caso onde é importante o 
conhecimento dos padrões de águas subterrâneasem 
escala regional. 

Como recomendações, ressalta-se que a a-
plicação do modelo serve para gerar um retrato 
aproximadoda condição natural de equilíbrio da 
água subterrânea, e que a sua aplicabilidade está 
restrita para a escala regional, onde se assume valida 
a modelagem como um meio contínuo utilizando a 
lei de Darcy.  

Mais especificamente sobre os testes realiza-
dos neste trabalho, no que tange a delimitação de 
veredas, recomenda-se que sejam tomados cuidados 
na aplicação dos resultados em relação à vegetação e 
seu efeito sobre o modelo digital de elevação.Outro 
aspecto importante é que neste trabalho foram utili-
zadas aproximações para a definição da recarga 
sobre as áreas de estudo, e valores de transmissivi-
dade aproximados em função da literatura disponí-
vel. A alteração destes parâmetros tem impactos 
sobre os resultados, e aconselha-se que sempre se-
jam usados os melhores valores disponíveis.  

Todavia, apesar destas recomendações, em 
ambos os casos estudados os resultados dos modelos 
mostraram-se muito úteis para as finalidades propos-
tas.Assim, espera-se que o modelo proposto possa 
ser utilizado para estudos hidrológicos e hidrogeo-
lógicos diversos em escala regional e com um olhar 
integrado sobre os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. 
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Simulation Of Approximate Groundwater Table 
Depth On A Regional Scale 
 
ABSTRACT 
 

Estimating and understanding the behavior of the 

groundwater table depth in large regions is very useful 

information for many studies on the relationship between 

superficial water and groundwater. This paper presents the 

development of a model for regional equilibrium groundwa-

ter table depth simulation using information on recharge, 

transmissivity and topography given in a distributed way 

by regular cells. The principles of the model were based on 

the works of Fan and Miguez-Macho (2010 and 2011) for 

simulations on continental and global scales. In this pa-

per, the model was applied in two case studies that comprise 

large regions where is necessary to have a good comprehen-

sion of the relationship between superficial and groundwa-

ter for environmental studies. The first case study is in the 

Carinhanha River, for demarcation of low water-depth 

locations to obtain information in hydrological studies. The 

other application is in the region of Serra Geral escarpment 

(between Goiás and Bahia states), in order to study the 

influence of the groundwater boundaries on the local hydro-

logic cycle. In both cases studied, the model results proved to 

be useful for the purpose. Based on this work, it is expected 

that the proposed model will be used for various hydrogeo-

logical and hydrological studies, and that the model will be 

further improved. 

Key-words: Groundwater, Equilibrium Groundwater Ta-

ble, Groundwater Modeling. 
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RESUMO 
 

A cheia ocorrida em junho de 2010 nas bacias do Rio Mundaú e Paraíba do Meio, localizadas nos Estados de A-

lagoas e Pernambuco, acarretou em mortes, destruição/inundação de residências, falta de água e de energia elétrica e queda 

de pontes. O evento foi amplamente noticiado e algumas das razões apontadasforam: o rompimento de barragens e açudes, 

chuva excepcional,e a abertura de comportas. Nenhuma destas razões, isoladamente, parecia explicar a magnitude do evento 

de cheia e sua velocidade de deslocamento. Desta forma, este trabalho buscou avaliar hidrologicamente a ocorrência do even-

to, analisando os níveis de água e a precipitação, considerando a região de formação da cheia, a precipitação antecedente, 

entre outros fatores hidrológicos. Foram analisados dados de nível em 4 estações fluviométricas e de chuva de 73 estações 

pluviométricas. Para a precipitação, os dados foram tratados de forma pontual e espacializada, considerando também a 

precipitação acumulada para diversas durações. Na estação fluviométrica de Boa Fortuna o nível da água superou os níveis 

já registrados na série histórica atingindo 11,7 m,com tempo de retorno estimado pela distribuição Log-Normal de 439 anos. 

Aprecipitação média (espacializada) acumulada de 2 dias na bacia do rio Mundaú com 135,4 mm apresentou o maior 

tempo de retorno, estimado em 167 anos, utilizando a distribuição Log-Normal.  Mostra-se aqui que os grandes volumes 

precipitados somados a condição antecedente da bacia e a distribuição da precipitação espacial e temporalforam determinan-

tes para a gravidade do evento. 

 

Palavras-chave: Inundações. Hidrologia descritiva.Chuvas intensas. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Desastres naturais ocorrem com grande fre-
quência em todo o mundo, segundo Tucci (2009), 
50% das ocorrências são devido às cheias. O Brasil 
encontra-se entre os países do mundo mais atingidos 
por inundações e enchentes, tendo registrado 94 
desastres cadastrados na Emergency Disasters Data Base 

(EM-DAT) no período de 1960 a 2008, com 5.720 
mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas 
(desabrigados e/ou desalojados)(TOMINAGA et al., 
2009). No Atlas Brasileiro de Desastres Naturaissão 
constatadas, no período de 1991 a 2010, as ocorrên-
cias de 6.771 desastres naturais causados por inun-
dação brusca e alagamento, e 3.673 registrosde i-
nundação gradual (enchente) (CEPED, 2012).  

A ocorrência de desastres causados por i-
nundações são abordadas em diversos trabalhos 
como a descrição da cheia de 2006 no Rio Danúbio  
 

1 - Escola de Engenharia de São Carlos/USP 
2 - Centro de Tecnologia/UFAL 

na Europa (MIKHAILOVA et al., 2012), as inunda-
ções ocorridas em 2011 no Rio Chao Phraya na Tai-
lândia(KOMORI et al., 2012), entre outros(MARSH, 
2004; van den HONERT & MCANENEY, 2011). No 
Brasil, as cheias mais recentes foram amplamente 
noticiadas pela imprensa nacional, por exemplo, a 
cheia de Janeiro de 2009 sobre a região de Pelotas 
(SALDANHA et al., 2012), a cheia de junho de 2010 
em Alagoas e Pernambuco, e a forte enchente ocor-
rida na região serrana do Rio de Janeiro em 
2011(MEDEIROS & BARROS, 2011).  

As cheias ocorridas entre os dias 17 e 19 de 
junho de 2010 nas bacias do rio Mundaú e do rio 
Paraíba do Meio acarretaram a perda de vidas hu-
manas, a devastação de edificações ribeirinhas, entre 
outras consequências causadas pelas vazões e alta 
velocidade do escoamento. Diversas publicações 
veiculadas na mídia especularam as causas como 
sendo o rompimento de açudes, aberturas de com-
portas e altos volumes precipitados (GUIBU, 2010; 
UOL, 2010).  

Especialistas da Universidade Federal de A-
lagoas, da Universidade Federal Rural de Pernam-
buco e da Secretaria de Recursos Hídricos e Energé-
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ticos de Pernambuco,buscando uma compreensão 
hidrológica preliminar do evento,apontaram 
diversas hipóteses, tais com: (a) saturação das bacias 
em consequência das chuvas ocorridas ao longo dos 
dias antecedentes ao evento, associada à baixa capa-
cidade de infiltração da água em suas cabeceiras que 
possuem rocha cristalina aflorante com camada 
pouco espessa de solo; (b) as altas declividades na 
bacia, levando a altas velocidades das águas quepo-
tencializaram a destruição; (c) os açudes se encon-
travam cheios e com o aumento da chuva chegaram 
a verter; (d) as condições de assoreamento, a ausên-
cia da mata ciliare a ocupação das margens dos rios 
implicaram no aumento acelerado dos níveis; 
(e)rompimento do Açude da Nação no Município 
de Bom Conselho/PE; (f) a ocupaçãodesordenada 
da planície de inundação natural dos rios agravaram 
as consequências atingindo as populações e infraes-
truturas ribeirinhas(GUIBU, 2010; FRAGOSO JR.et 
al., 2010b).Apesar do levantamento de possíveis 
causas que intensificaram a cheia, o comportamento 
hidrológico do evento ainda precisa ser melhor 
compreendido considerando sua variabilidade no 
espaço e no tempo. Tal análise mais aprofundada do 
evento permitirá uma melhor compreensão do efei-
to dos possíveis fatores nesta cheia. 

Desta forma, neste artigo foi apresentada 
uma abordagem hidrológica descritiva da cheia 
ocorrida em junho de 2010 nas bacias dos rios 
Mundaú e Paraíba do Meio (AL/PE), através da 
análise das precipitações e dos níveis da água nos 
rios.A partir desta avaliação, o papel de alguns dos 
fatores que provocaram ou agravaram a cheia ocor-
ridaforam discutidos.Além disso, foi realizada uma 
comparação das variáveis hidrológicas com outros 
eventos de cheia registrados nas bacias, e a aplicação 
de distribuições estatísticas, permitindo assim esti-
mar a frequência de ocorrências destes eventos. 
 

 

BACIAS DOS RIOS MUNDAÚ E PARAÍBA DO 
MEIO 
 
 

As bacias dos rios Mundaú e Paraíba do 
Meio abrangem uma área de 4.156 km² e 3.158 km², 
respectivamente (Figura 1). Com porção alta (cabe-
ceira) inseridas no Estado de Pernambuco e porção 
média e baixa no Estado de Alagoas onde deságuam 
no Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Mangua- 
ba (CELMM).  

Os rios Mundaú e Paraíba nascem em um 
corpo granitóide de solo raso e com baixa capacida-
de de armazenamento, apresentando leitos bem 

encaixados(FRAGOSO JR. et al., 2010 b).A bacia do 
rio Mundaú possui o rio principal com extensãode 
141 km, apresenta  declividade média de 3,75 m/km 
e tempo de concentração de 1,57 dias(FRAGOSO 
JR. et al., 2010 b), possui ainda topografia movimen-
tada com relevo ondulado, forte ondulado e monta-
nhoso (CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., 1999). A 
bacia do rio Paraíba do Meio tem seu curso princi-
pal com 122 km, a sua declividade média é de 4,27 
m/km e o tempo de concentração de 1,34 
dias(FRAGOSO JR. et al., 2010 a). 
 

 
 

Figura 1 — Bacias dos rios Mundaú e Paraíba do Meio. 

 

 
A bacia do rio Paraíba em solo pernambu-

cano drena uma região semiáridacom rios de regi-
me intermitente, eem solo alagoano, o rio é perene 
a partir do município de Paulo Jacinto (CONSUL-
TORIA TÉCNICA LTDA., 2001). Na bacia do rio 
Mundaú predominam em Pernambuco as atividades 
pecuárias, que representa 70,4% do uso do solo, em 
Alagoas destaca-se a produção agrícola da cana-de-
açúcar, compreendendo 21,76% da área da bacia 
(CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., 1999). Para as 
duas bacias Fragoso Jr. et al. (2010 b) identificou 
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mais de 800 açudes com área de espelho d’água 
variando de 0,2 a 5 ha. 
 
Histórico das Cheias  

 
Nas bacias dos rios Mundaú e Paraíba do 

Meio as cheias registradas que geraram grandes 
catástrofes foram as de 1914, 1941, 1969, 1988, 1989, 
2000 e 2010, totalizando 7 inundações(FRAGOSO 
JR. et al., 2010a; FRAGOSO JR.et al., 2010b). As 
cheias de 1914 e 1941 possuem poucos registros. A 
cheia de 1969 foi a mais letal, com cerca de 1.100 
mortes (Tabela 1) em um período de 4 horas, sendo 
o município de São José da Laje o mais atingido 
com a cheia do rio Canhoto, afluente do rio Mun-
daú, causando a morte de 400 pessoas, destruição de 
1.200 casas e cerca de 10 mil desabrigados 
(FRAGOSO JR. et al., 2010b; SOUZA, 2011). 
 

Tabela 1— Danos causados pelas cheias ocorridas nas 

bacias do rio Mundaú e Paraíba do Meio. 

 

Cheia 

Cidades 

atingidas 

* 

Óbitos 

Casas  

destruídas ou 

danificadas 

Pessoas 

afetadas** 

1969 *** 1.100 1.200 10.000 

1988 26 (18) 64 8.951 45.223 

1989 21 (17) 35 13.732 50.000 

2000 26 (***) 36 *** 76.000 

2010 95 (27) 46 32.851 157.124 

* Entre parênteses encontram-se o número de cidades atingidas 

localizadas nas bacias dos rios Mundaú e Paraíba do Meio; ** 

Pessoas desabrigadas ou desalojadas; ***Sem informação. 

 
 

Nos anos de 1988 e 1989 ocorreram grandes 
destruições decorrentes das cheias (Tabela 1).  A 
partir destes eventos foi elaborado um  Diagnóstico 
da Região das Bacias dos Rios Mundaú e Paraíba 
através do convênio entre o Governo Federal, o 
Governo do Estado de Alagoas e a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) publicado em 1990, o 
qual apresenta os Danos Causados pelas Chuvas de 
1988 e 1989 (ALAGOAS, 1990). A cheia de 1988 
causou 64 mortes sendo 40 ocorridas em Maceió-AL. 
A cheia de 1989 atingiu 17 municípios localizados 
nas áreas que abrangem as  bacias do rio Mundaú e 
do rio Paraíba do Meio (Tabela 1). Nas cheias de 
1988 e 1989 ocorreram interrupção de serviços de 
água, saúde, educação e energia elétrica.  

Em 2000 as enchentes provocaram 36 mor-
tes (Tabela 1), dezenas de milhares de casasforam 
destruídas e os serviços de transporte ficaram preju-

dicados com a destruição  de 14 pontes e das linhas 
férreas(FRAGOSO JR. et al., 2010 a; FRAGOSO JR., 
2010 b; REIS et al., 2000). No evento de junho de 
2010, o levantamento da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil (SEDEC) apontou que 95 municípios 
foram afetados (Tabela 1). As consequências do 
evento foram catastróficas (BRASIL, 2010a) destru-
indo e/ou danificando casas (Tabela 1) além de 
atingir prédios públicos (hospitais, escolas), estra-
das,  pontes e ferrovias, deixando algumas das cida-
des sem acesso. A população de muitas das cidades 
sofreu também com a falta de água, energia e co-
municação causada pela destruição das redes. 

Em decorrência das fortes chuvas e enxur-
radas o Sistema Nacional de Defesa Civil decretou 
estado de calamidade pública em 15 municípios de 
Alagoas e 12 municípios de Pernambuco (BRASIL, 
2010b; BRASIL, 2010c; BRASIL, 2010d).As perdas e 
danos causados pelo evento para as áreas afetadas 
foram avaliados em Pernambuco em cerca de R$ 3,4 
bilhões, valor que corresponde a mais de 4% do PIB 
(Produto Interno Bruto) do Estado, e em Alagoas 
totalizaram R$ 1,89 bilhões, valor que corresponde a 
cerca de 8% do PIB do Estado em 2009 (BANCO 
MUNDIAL, 2012a, 2012b). Os Relatórios de Perdas 
e Danos elaborados pela equipe de Gestão de Riscos 
de Desastres do Departamento de Desenvolvimento 
Sustentável do Banco Mundial no Brasil com o a-
poio do Governo dos Estados apresentam os prejuí-
zos dos setores sociais, econômicos e de infraestru-
tura causados em junho de 2010 (BANCO 
MUNDIAL, 2012a, 2012b). 

A ocorrência de cheias como a de 2010 não 
são raras, esses eventos podem ser considerados 
recorrentes nas bacias e todos provocaram muita 
destruição, agravada principalmente pela ocupação 
indevida das margens dos rios. A cheia de 2010 foi 
amplamente fotografada e noticiada na mídia local 
e nacional. No entanto, as informações hidrológicas 
(precipitação e nível) são mais escassas por falta de 
equipamentos ou pela destruição dos existentes 
durante as enxurradas. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Os registros dos níveis da água e das precipi-
tações foram levantados, buscando posicionar os 
principais eventos de cheia em relação aos registros 
históricos. A metodologia baseou-se nas seguintes 
etapas: (1) seleção de estações pluviométricas e flu-
viométricas; (2) análise dos níveis fluviométricos; (3) 
análise da precipitação pontual; (4)análise espacial 
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da precipitação, e; (5) análise estatística das séries 
de nível e precipitação. 
 
Seleção de estações pluviométricas e fluviométricas 

 
O levantamento de registros de nível foi rea-

lizado no banco de dados da Agência Nacional de 
Águas(ANA, 2011). Os dados de chuva foram obti-
dos junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos/AL (SEMARH/AL, 2011), no 
Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP, 
2011) e na ANA (ANA, 2011).  

Na bacia do rio Mundaú foram inventaria-
das 6 estações fluviométricas da ANA. As estações 
pluviométricas totalizaram 108, sendo 42 da SEMA-
RH/AL, 28 do ITEP e 38 da ANA (Figura 1). Na 
bacia do rio Paraíba do Meio as estações fluviomé-
tricas cadastradas na ANA totalizaram 3, e as esta-
ções pluviométricas inventariadas foram 91, sendo 
36 da SEMARH/AL, 18 do ITEP e 37 da ANA (Figu-
ra 1). Das 199 estações pluviométricas inventariadas 
nas bacias 72 foram utilizadas nas análises (Tabela 7 
Anexo 1). Foram encontradas no cadastro da ANA 
mais 119 estações pluviométricas sem registros ou 
com falha no acesso. 

 
Análise dos níveis fluviométricos 

 
Os níveis registrados no evento foram com-

parados, por meio da análise de cotagramas, com os 
registros da série histórica das estações fluviométri-
cas. Esta análise tem por finalidade observar se o 
evento supera os níveis históricos.  Além disso, busca 
avaliar a recorrência de níveis excepcionais e suas 
relações com os relatos das cheias históricas. Na 
análise dos níveis foram selecionadas as estações 
considerando os seguintes critérios: (a) extensão da 
série; (b) menor número de falhas nos registros; (c) 
registrodo evento ou da marca de cheia (obtidas em 
inspeção de campono  levantamento realizado pela 
ANA (ANA, 2010)). Desta forma, as estações utiliza-
das no estudo foram Murici-Ponte em Murici/AL e 
Fazenda Boa Fortuna em Rio Largo/AL, localiza-
dasno rio Mundaú, e de Quebrangulo/AL e Atalai-
a/AL, localizadas no rio Paraíba do Meio (Figura 1 e 
Tabela 2).  

 
Análise da precipitação pontual 

 
A bacia foi delimitada a partir das primeiras 

cidades efetivamente prejudicadas pelo escoamento, 
situadas ao longo do curso d’água principal, sendo 
União dos Palmares na bacia do Rio Mundaú e 
Quebrangulo na bacia do Rio Paraíba (Figura 1). 

Esse critério buscou selecionar as estações pluviomé-
tricas que tiveram contribuição efetiva para os gran-
des volumes escoados ao longo das bacias, e analisar 
os volumes precipitados na parte alta que contribuí-
ram para elevação dos níveis dos rios(Figura 1). 

Na análise dos postos localizados na parte 
alta da bacia e que registraram as chuvas entre maio 
e junho de 2010 foram avaliadas as lâminas pontuais 
registradas no evento em comparação com a série 
histórica de cada estação pluviométrica (estações 
indicadas na Tabela 7 Anexo 1). Ainda na análise 
pontual, em cada bacia a estação pluviométrica com 
o maior registro diário deprecipitação do evento de 
junho de 2010 foi selecionada com a finalidade de 
analisar a série histórica, o hietograma e as precipi-
tações acumuladas. As precipitações máximas anuais 
com duração de 1,2, 3, 4, 5, 10, 20 e 30 dias foram 
obtidas com o intuito de avaliar a importância destes 
volumes de precipitações em relação à série históri-
ca e a distribuição da precipitação ao longo dos dias 
antecedentes a cheia.Destaca-se que a análise do 
acumulado para diferentes durações é relevante no 
contexto, uma vez que o total acumulado variou em 
magnitude e importância em relação à série históri-
ca,considerando diferentes durações, para cada 
posto analisado. 
 

Tabela 2 - Postos fluviométricos utilizado na análise das 

cotas, somente disponíveis para Alagoas (ANA, 2011). 

 

Bacia do 

Rio 
Nome(Código)** Município Período* 

Mundaú 

Murici — Ponte 

(39760000) 
Murici 1965-2010 

Fazenda Boa Fortu-

na(39770000) 
Rio Largo 1974-2010 

Paraíba 

do Meio 

Quebrangulo 

(39850000) 
Quebrangulo 1990-2010 

Atalaia(39870000) Atalaia 1977-2010 

*   O período de registro de cotas podem conter anos indisponíveis; 

** Os postos fluviométricos estão sob a responsabilidade da ANA e 

são operadas pela  Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais 

(CPRM) - Serviço Geológico do Brasil. 

 

 
Análise espacial da precipitação 

 
A análise das precipitações espacializadas foi 

realizada em duas etapas: obtenção dos mapas de 
precipitação e obtenção das precipitações médias.  

Os mapas de precipitação foram obtidos por 
meio da interpolação de todas as estações pluviomé-
tricas na bacia e em seu entorno que registraram as 
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chuvas entre os meses de maio e junho de 2010 
(Tabela 7 Anexo 1). Para a seleção das estações 
foram observadas dentre as inventariadas as que 
apresentaram registro no período de interesse para 
a análise (estações indicadas na Tabela 7 Anexo 1). 
Os valores das precipitações das estações que regis-
traram o evento foram interpolados, utilizando o 
método do inverso do quadrado da distância, para 
os dias 17, 18 e 19 e para o acumulado dos 3 dias. 

Na análise espacializada da precipitação, os 
postos foram escolhidos com o intuito de obter o 
maior período comum de dados da série histórica 
(30 anos de dados, 1961-1992), maior número de 
postos e melhor distribuição espacial dos postos na 
porção alta da bacia(Tabela 7 Anexo 1). As precipi-
tações médias não foram obtidas para o período 
completo de 1962 a 2010, pois existem muitas falhas 
nos registros de 1993 a 2010.  

As precipitações médias nas bacias, para a 
série histórica (1961-1992) e no evento de junho de 
2010, foram determinadas parao acumulado de 1, 2, 
3, 4, 5, 10, 20 e 30 dias. Outra constatação foi de que 
as estações com períodos comuns para análise da 
série histórica não coincidem com as estações que 
registraram o evento de junho de 2010(Tabela 7 
Anexo 1). Tais estações foram desativadas ou apre-
sentaram falhas no período do evento.  
 
 
Análise estatística das séries de nível e precipitação 

 
A análise estatística foi realizada utilizando 

três técnicas de distribuição de probabilidade: Log-
Normal, Gumbel e Log-Pearson tipo III.Essas distri-
buições de probabilidade normalmentesão usadas 
na hidrologiapara análise de valores máximos. 

A distribuição Log-Normal é utilizada quan-

douma variável aleatória  tem o seu logaritmo 

log e apresenta distribuição normal. Foram 
empregadas as equações das estimativas de parâme-
tros obtidas utilizando o método da máxima veros-
similhança (NAGHETTINI & PINTO, 2007). A posi-
ção de plotagem para os valores observados foi cal-
culada pela fórmula de Blom(NAGHETTINI & 
PINTO, 2007). 

A distribuição Gumbel (valores extremos do 
tipo I) possui distribuição do tipo exponencial e tem 

a média μ ̅ 	– 	0,5772 ∙ α e a variância 0,78 ∙  

estimadas pelo método dos momentos, em que ̅é a 

média dos valores de , e é o desvio padrão da 
amostra(GUMBEL, 1941). A posição de plotagem 
para distribuição de Gumbel é dada pela equação de 
Gringorten(NAGHETTINI & PINTO, 2007). 

A estimativa para o tempo de retorno (T) 

dado pela distribuição Log-Pearson III é obtida por 

, ∙ em que : média dos log ; 

: desvio padrão dos log ; depende do tempo de 

retorno ( ) e do coeficiente de assimetria ( ),para 

valores de G entre -1 e 1,  pode ser estimado 

por(BEARD, 1962): 
 

2/ 	 	 	– /6 /6 1 ³ 1  
 

sendo  o coeficiente para 0. A posição de 

plotagem foi determinada por

0,4 / 0,1 . 	
As frequênciasdas precipitações pontuais e-

espacializadas foram estimadas para as precipitações 
diárias e para as máximas precipitações acumuladas 
de 2, 3, 4, 5, 10, 20 e 30 dias, assim comoa estimativa 
dos tempos de retorno dos níveis nos rios. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Análise dos níveis fluviométricos 

 
Os níveis atingidos na bacia do rio Mundaú 

nunca haviam sido observados. Na estação Murici-
Ponte a cota de 9,8 m obtida em inspeção de campo 
apresenta 2 m acima do maior nível já registrado de 
7,8 m, ocorrido na cheia de 2000 (Figura 2-a). Na 
estação Fazenda Boa Fortuna, posto próximo afoz 
da bacia, o nível atingidotambém foi obtido em 
inspeção de campo. Nesta estação o nível foi de 11,7 
m, 1,4m acima do máximo registrado na cheia de 
2000(Figura 2-b). Observa-se também que os níveis 
que atingem os maiores valores correspondem as 
grandes cheias históricas de 1988, 1989 e 2000.  

A estação Fazenda Boa Fortuna registrou 
oevento em intervalos de uma hora até às 6 horas do 
dia 19/06/2010 (SNIRH, 2012). O nível nesta esta-
ção começou a subir no dia 17/06/2010 por volta 
das 21 horas com cota de 5,86 m, medição acima da 
cota com permanência de 5% que é de 5,71 m. No 
dia 18/06/2010 os registros chegam à cota de 8,10 
m. A última medição realizada antes de a estação ser 
levada pelas águas ocorre às 6 horas do dia 
19/06/2010 com nível de 8,10 e vazão de 
497,39m³/s, estimada pela curva chave da estação.  

A obtenção da marca de cheiaconstata que 
os níveis do rio Mundaú na estação Fazenda Boa 
Fortuna chegaram à marca de 11,70 m que por ex-
trapolação da curva chave corresponde à vazão de 
950 m³/s, entretanto, a estimativa destas vazões a-
presenta grande incerteza(FRAGOSO JR. et al., 
2010b). O nível atingido nesta estação tem o tempo  
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Figura 2 - Cotagramas das estações fluviométricas em: (a) Murici-Ponte e (b) Fazenda Boa Fortuna em Rio Largo, na bacia 

do rio Mundaú; (c) Quebrangulo e (d) Atalaia, na bacia do rio Paraíba do Meio (OLIVEIRA et al., 2011). 

 
 
 
de retorno 439 anos estimado pela distribuiçãoLog-
Normal (Tabela 3). A simulação hidrológica realiza-
da por Freire et al. (2011) para o mês de ju-
nho/2010 na estação fluviométrica Fazenda Boa 
Fortuna em Rio Largo-AL estimou uma vazão má-
xima de 1.177,3 m³/sno dia 19 de junho. O hidro-
grama simulado para omês de junho reflete ainda a 
influência da precipitação antecedente, caracteriza-
da por chuvas intensas, chegando a apresentar nos 
15 dias antecedentes ao evento um pico de vazão 
simulado de 696,1 m³/s(FREIRE et al., 2011). 

Na bacia do rio Paraíba do Meio, a excep-
cionalidade dos níveis ocorre na estação Atalaia, mas 
na estação Quebrangulo não pode ser avaliada por 
causa da presença de falhas. No entanto a bacia 
também sofreu impactos causados pela elevação do 
nível do rio. A estação de Quebrangulo registrou o 
nível de 3,4 m no dia 17/6/2010, e a partir deste dia 
apresenta falha, não tendo sido registrado o nível 
máximo para o evento e dificultando a análise dos 
dados por essa estação (Figura 2-c). No posto em 

Atalaia, estação mais a jusante da bacia, a excepcio-
nalidade dos níveis ocorre. Em 33 anos de registros 
o nível atingido de 5,5 m é superado apenas nos 
anos de 1988 e 1989, que também foram anos mar-
cados pela ocorrência de eventos de cheia (Figura 2-
d). 
 

Tabela 3 - Tempo de retorno, em anos, dos níveis regis-

trados no evento de junho de 2010. 

 

Posto fluvio-

métrico 

Nível 

(m) 

Log-

Normal 
Gumbel 

Log-

PearsonIII 

Murici — Ponte 9,8* 41 99 ** 

Fazenda Boa 

Fortuna 
11,7* 439 117 120 

Quebrangulo 3,4 3 3 3 

Atalaia 5,5 9 10 10 

* Marcas de cheias levantadas em inspeção de campo. (ANA, 2010); 

** Inconsistência, o valor não é válido para o ajuste. 
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Análise da precipitação pontual  

 
As estações pluviométricas pertencentes a 

porção alta das bacias e que registraram o evento de 
junho de 2010 foram utilizadas para a análise das 
precipitações máximas diárias pontuais(Tabela 
4).Na maior parte das estações os valores atingidos 
superam os máximos registrados na série histórica 
para o mês de junho. As estações Angelim (IPA), 
Calçado, Quebrangulo-2 e Santana do Mundaú-
1apresentaram precipitações altas, mas não chega-
ram a superar os registros históricos para o mês de 
junho (Colunas (a) e (b),.Tabela 4). As lâminas 
máximas do evento confrontadas aos registros histó-
ricos da série completa permitem a observação de 
que o evento foi excedido em outros anos (Colunas 
(a) e (c), (Tabela 4). No entanto, essas chuvas que 
superaram a de 2010 ocorreram principalmente nos 
meses de janeiro e março, período seco na bacia, 
onde as condições do solo não se torna uma agra-
vante. O trimestre mais chuvoso nas bacias ocorre de 
maio a julho (CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., 
1999, 2001). 

Na estação de Santana do Mundaú-1 a pre-
cipitação no evento é superada em junho de 2000 
que também se caracterizou por um ano com histó-
rico de cheia nas bacias e em relação à série históri-
ca o evento também é superado em janeiro de 2004. 

As séries de Correntes e Caetés-2, com 76 
anose 49 anosde dados, respectivamente, dentre as 
estações com maiores lâminas de precipitações du-
rante o evento são as que possuem períodos mais 
longos de registros (Tabela 7 Anexo 1). As séries 
históricas das estações de Correntes e Caetés-2 per-
mitem observar as lâminas precipitadas em relação 
aos dados registrados.  

Na estação Correntes o evento de 2010  ul-
trapassou todos os registros correspondentes às pre-
cipitações máximas dos anos com histórico de chei-
as. Em 1969 (138 mm em 14/03), 1988 (126,1 mm 
em 17/07) e 2010 (184 mm em 19/06) as precipita-
ções máximas anuais na estação Correntes são atin-
gidas durante os eventos de cheia coincidindo com 
os maiores registros de níveis. Observa-se que em 
1969 o evento de cheia ocorre no período seco da 
bacia e apresenta grandes proporções de destruição. 

O posto Caetés-2 com lâmina máxima pre-
cipitada de 91,5 mm para o evento teve esse valor 
superado ou igualado em outros anos da série histó-
rica (Tabela 4). As precipitações acumuladas nos 30 
dias antecedentes ao nível atingido pela cheia na 
estação Caetés-2 foram de 91,9 mm (1988), 157,8 
mm (1989) e 185 mm (2010). A precipitação acu-

mulada nos 30 dias antecedentes considerando o dia 
19/06/2010 é de 222,7 mm. 

Os dados das estações Correntes e Caetés-2 
também foram avaliados para precipitação acumu-
lada de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 e 30 dias e uma análise de 
frequência local dos dados foi realizada.Na estação 
Correntes a precipitação acumulada de 1 dia(184 
mm) apresentou tempo de retorno estimado pela 
distribuição Gumbel de 126 anos. Na estação Caetés-
2 a precipitação acumulada de 2 diasfoi a que apre-
sentou o maior tempo de retorno,com precipitação 
acumuladade 129,2 mm e tempo de retorno estima-
do pela distribuição Gumbel de 60 anos. 

A análise das precipitações nas estações de 
Caetés-2 e Correntes e o estudo dos tempos de re-
torno das precipitações máximas, desenvolvido tam-
bém por Rosal & Montenegro (2011)para outras 4 
estações pluviométricas localizadas na bacia,  permi-
te apenas uma visão local da ocorrência da precipi-
tação. O estudo das estações de forma isolada apre-
sentam características distintas e não permite um 
estudo abrangente dos volumes precipitados. Muitas 
vezes a ocorrência de uma precipitação extrema em 
um local específico não é o suficiente para causar 
grandes impactos na bacia, mas a combinação de 
precipitações altas  em muitos locais pode causar 
aumento dos níveis e provocar as inundações. 
 
Análise espacial da precipitação 

 
A análise espacial das precipitações foi 

realizada através da obtenção das isoietas de 
precipitação(Figura 3)  para o evento ocorrido, 
apresentadas para os dias 17, 18 e 19 de junho e o 
acumulado dos 3 dias. Também foram calculadas as 
precipitações médias nas bacias para a sériehistórica 
entre 1962 e 1991, correspondendo a 30 anos de 
dados, e a precipitação média para o evento de 
junho de 2010, considerando os meses de maio e 
junho (Figura 4).  

A obtenção das isoietas (Figura 3)permitiu 
uma análise espacial da distribuição das 
precipitações durante o evento e a constatação de 
que na parte alta das bacias as precipitações tiveram 
maior  contribuição para os escoamentos ocorridos. 

Para obtenção da série histórica 
espacializada (precipitação média) na porção alta 
das bacias foram utilizados 21 postos da bacia do rio 
Mundaú e 12 postos na bacia do rio Paraíba do Meio 
(Tabela 7 Anexo 1).Para análise espacial do evento 
de junho de 2010 não foi possívelutilizar os mesmos 
postos da geração da série histórica poismuitas das 
estações desta análise não registraram o evento. Na 
análise espacial do evento de junho de 2010 foram  
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Tabela 4 - Precipitação diária máxima registrada na parte alta das bacias do rio Mundaú e Paraíba: (a) evento de junho de 

2010, entre os dias 16 e 20; (b) série histórica para o mês de junho, desconsiderando junho de 2010; e(c) série histórica 

completa desconsiderando o ano de 2010. 

 

 

Estação 
(a) Evento jun/2010 (b) Série Histórica mês de junho (c) Série HistóricaCompleta 

Dia P(mm) Data P(mm) Data P(mm) 

Angelim (IPA) 18 86,0 13/06/2001 90,2 13/06/2001 90,2 

Bom Conselho(IPA) 19 78,0 27/06/2007 67,0 02/08/1944 160,0 

Bom Conselho(PCD)** 19 74,0 - - - - 

Brejão (IPA) 19 142,2 10/06/2009 58,2 10/06/2009 58,2 

Caetés-2 18 91,5 02/06/1966 90,5 03/04/1984 96,8 

Calçado 18 60,7 14/06/2001 78,0 21/03/2008 117,0 

Canhotinho (IPA) 18 70,0 13/06/2001 63,0 25/03/2008 126,1 

Capoeiras (IPA) 18 74,0 01/06/2005 45,0 01/03/2008 140,0 

Correntes 19 184,0 26/06/1963 117,8 10/05/1989 151,1 

Garanhuns (IPA) 19 80,2 14/06/2001 64,0 30/03/1924 108,5 

 Jucati (IPA) 18 66,0 26/06/1964 60,8 29/01/1992 144,2 

Quebrangulo-2 19 52,2 20/02/2007 72,8 17/09/2000 94,4 

Santana do Mundaú-1 19 98,1 26/06/2000 121,0 15/01/2004 142,0 

São João (IPA) 19 93,5 13/06/2001 54,0 27/03/2005 115,0 

São José da Laje-1* 18 67,9 06/06/2000 91,2 24/08/1992 231,5 

* A estação São José da Laje-1 apresentou falha nos dias 19 e 20/6/2010;** A estação Bom Conselho(PCD) apresenta dados somente a 

partir de abril de 2010. 

 
 
 
 
identificados os postos da parte alta da bacia que 
registraram o evento, sendo selecionadas 11 estações 
pluviométricas na bacia do rio Mundaú e 6 estações 
na bacia do rio Paraíba do Meio (Tabela 7 Anexo 1). 

Na bacia do rio Mundaú a maior precipita-
ção média da porção alta da bacia ocorreu no dia 
18/06/2010 com valor de 70 mm(Figura 4). Ao 
longo da série histórica gerada para a bacia, de 1962 
a 1991, este valor é superado apenas no ano de 
1962. Pela série história desta bacia o ano de 1962 
apresenta valores bem superiores aos registrados na 
série, mas como não existem dados de níveis ou 
vazões não foi possível confrontar os valores. Além 
de 1962 a precipitação acumulada de 2010 na bacia 
não é excedida nos acumulados de 1, 2 e 3 dias em 
nenhum outro ano. 

O acumulado de 4 e 5 dias supera o de 2010 
nos anos de 1962 e 1969. Em 1969 a precipitação 
acumuladaexcede a ocorrida em 2010 a partir do 
acumulado de 4 dias e o nível na estação fluviomé-
trica de Murici é registrado e atinge 5,9 m, que a-
presenta tempo de retorno de cerca 5 anos pelas 
distribuições Gumbel e Log-Normal, não sendo um 
nível tão excepcional para essa estação. O evento de 
1969 apresentou maiores proporções no município 

de São José da Laje com a elevação dos níveis no rio 
Canhoto afluente do rio Mundaú, conforme relatos 
históricos, mas não existem estações fluviométricas 
nem registros de níveis para esse afluente.  

Na cheia de 1988 a precipitação acumulada 
supera a de 2010 para os acúmulos de 10 e 30 dias, e 
o nível registrado neste evento de 9,8m 
(18/07/1988) é o quarto maior nível registrado na 
série de 37 anos desta estação. Os tempos de retorno 
estimados para esse nível são de 21 anos pela distri-
buição Log-Normal, 18 pela distribuição Log-
Pearson III e 16 anos pela distribuição Gumbel. Para 
as precipitações médias acumuladas de 10 e 30 dias 
em 2010, os valores são superados em diversos anos. 
Para o acumulado de 20 dias a precipitação média 
de 2010 é superada apenas em 1964 e 1969.  

As precipitações médias na porção alta da 
bacia do rio Mundaú e os níveis ocorridos na esta-
ção Fazenda Boa Fortuna foram analisados para os 
anos 1988, 1989 e 2010 que nos eventos de cheia 
atingiram as cotas máximas de 9,77 m 
(18/07/1988), 10 m (13/07/1989) e 11,70 m 
(19/06/2010) e as precipitações média acumuladas 
de 1 dia e 30 dias antecedentes aos maiores níveis 
foram: 53,4 mm e 419,1 mm em 1988; 30,9 mm e 
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332,1 em 1989; e 70 mm e 339 mm em 2010. Os 
tempos de retorno associados às lâminas acumuladas 
diárias e de 30 dias são, respectivamente, pela distri-
buição Gumbel, 6 e 11 anos (1988), 2 e 4 anos 
(1989), 17 e 4 anos (2010). Em junho de 2010, a 
precipitação acumulada de 2 dias na bacia do rio 
Mundaú é a que apresenta maior excepcionalidade 
com tempos de retorno estimados de 167 anos pela 
distribuição Log-Normal (Tabela 5). 

As precipitações acumuladas (1, 2, 3, 4, 5, 
10, 20 e 30 dias) no evento de 2010, para a bacia do 
rio Paraíba do Meio, no período da série histórica 
gerada de 1962 a 1991, não foi superada para os 
acumulados de 1 e 2 dias por nenhum outro ano. Os 
anos de 1972 e 1975 a partir doacúmulo de 3 dias e 
o de 1963 e 1964 a partir do acúmulo de 4 dias su-
peram as precipitações de 2010. Não foi possível 
avaliar a ocorrência de cheias para esses anos, pois 
não existemregistros de níveis nas estações. 

Em 1981 a precipitação acumulada superou 
a de 2010 para 4, 5 e 10 dias, no entanto esses volu-
mes ocorreram em março, mês seco na bacia, e o 
registro denível na estação Atalaia foi 4,2 m, não 
sendo consideradoum nível excepcional. Nos maio-
res níveis ocorridos nesta estação 6,64 m em 
17/07/1988, 6,73 m em 12/07/1989 e 5,5 m em 
18/06/2010, as precipitações acumuladas diárias e 
nos 30 dias antecedentes foram 22,7 mm e 232,6 
mm, 26,9 mm e 185,2 mm, e 88,8 mm e 286,4 
mm.Os tempos de retorno das precipitações diárias 
e de 30 dias foram de 1 e 2 anos pela distribuição 
Gumbel para os anos de 1988 e 1989. Em 2010, a 
precipitação diária de 88,8 mm foi a mais excepcio-
nal com tempo de retorno estimado em  157 anos 
pela distribuição Log-Pearson III). 
 
 

Tabela 5 - Tempo de retorno (T), em anos, do evento de 

junho de 2010, na parte alta da bacia do rio Mundaú. 

 

 

Chuva máx. 

jun/2010 (mm) 

Log-

Normal Gumbel 

Log-Pearson 

III 

1 dia 70 25 17 20 

2 dias 135,4 167 115 66 

3 dias 153,4 22 18 19 

4 dias 164,2 5 6 5 

5 dias 171,2 22 20 20 

10 dias 192 6 6 6 

20 dias 339,6 13 15 16 

30 dias 419,2 10 11 10 

 

 
 

Figura 3 - Mapas de precipitação para os dias 17,18 e 19 

de junho, e acumulada dos 3 dias. 
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Figura 4 - Precipitações médias diárias, série histórica (1962-1991), na parte alta das bacias hidrográficas dos rios: 

(a) Mundaú e (c) Paraíba do Meio; precipitação média nas bacias para o evento de junho de 2010, (b) Mundaú e 

(d) Paraíba do Meio. 

 

 

 

Tabela 6 - Tempo de retorno (T), em anos, do evento de 

junho de 2010, na parte alta da bacia do rio Paraíba do 

Meio. 

 

Chuva máx. 

jun/2010 (mm) 

Log-

Normal Gumbel 

Log-Pearson 

III 

1 dia 88,8 86 141 157 

2 dias 117,7 34 43 42 

3 dias 134 8 8 8 

4 dias 138,5 5 6 5 

5 dias 141,5 6 6 6 

10 dias 170,7 3 3 4 

20 dias 288,9 5 5 5 

30 dias 370,6 5 5 5 

 

 
Através da análise do hidrograma nas esta-

ções do rio Paraíba do Meio para os eventos de 
1988, 1989 e 2010 verifica-se que o nível do rio em 
2010, teve condição antecedente menos agravante, e 
evitou cotas mais elevadas do hidrograma, apesar de 
o volume precipitado ter sido maior do que nas 

cheias de 1988 e 1989. Em 1988 e 1989, quando 
ocorrem os maiores níveis da série a cota do rio se 
encontrava alta e apesar de não haver grandes picos 
de precipitação a ocorrência da precipitação nos 30 
dias antecedentes apresenta-se de forma gradativa. A 
precipitação diária em 2010 apresentou altos valores 
se tornando ainda mais relevante, pois estamos con-
siderando a precipitação média ao longo de toda a 
área de drenagem da parte alta.  
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

O evento de cheia de 2010 apresentou lâ-
minas precipitadas excepcionais e a distribuição 
espacial da chuva ao longo das bacias, vindo da ca-
beceira em sentido a foz,acompanhando a onda de 
cheia,contribuíram para os altos níveis atingidos 
pelos rios em um curto intervalo de tempo. O even-
to ocorreu durante o período chuvoso da bacia, 
período compreendido entre os meses de maio e 
julho,indicando que a chuva antecedentefoi fator 
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determinante para intensificação da cheia, uma vez 
que solo e reservatórios (açudes) já estavam satura-
dosno momento do evento, colaborandoassim para 
os grandes volumes escoados superficialmente. 

As análises dos níveis confirmaram a excep-
cionalidade do evento em relação aos níveis regis-
trados nas séries históricas. Apesar da devastação ter 
ocorrido nas duas bacias, no rio Mundaú os níveis 
foram mais acentuado do que osatingido na bacia 
do rio Paraíba do Meio.  

A análise pontual da precipitação não per-
mite identificar se as chuvas ocorridas possuem 
grande impacto nas bacias. Uma forma de tratamen-
to mais adequada consiste da análise espacializada 
que possibilita estimar a precipitação média ao lon-
go de toda a área e avaliar a importância dos volu-
mes nos níveis dos rios. O acúmulo das precipitações 
em diversos intervalos permitiu considerar a distri-
buição temporal das lâminas.  

As grandes quantidades de chuva em um 
curto intervalo de tempo aliadas a saturação do solo, 
altas declividades, açudes cheios, condições e ocu-
pação das margens dos rios foram agravantes a 
magnitude do evento. As ocupações na planície de 
inundação agravam a situação, pois o aumento dos 
níveis e velocidades dos escoamentos que causara-
mas enxurradas provocaram perdas humanas e des-
truição das edificações. 
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June 2010 Flood In The Mundaú And Paraiba Do 
Meio River Basins In Pernambuco And Alagoas: 
Descriptive Approach 
 
ABSTRACT 

 
The flood occurred in June 2010 in the basins of the 

Mundaú and Paraíba do Meio Rivers, in the states of 

Alagoas and Pernambuco and resulted in deaths, destruc-

tion / flooding of homes, lack of water and electricity and 

falling bridges. The event was widely reported and some of 

the reasons given were: the breaking of dams and weirs, 

exceptionally heavy rains and opening floodgates. None of 

these reasons alone seemed to explain the magnitude of the 

flood event and its velocity. Thus, this study aimed to 

evaluate the occurrence of the event hydrologically, analyz-

ing water levels and rainfall, considering the region of 

formation of the full, antecedent precipitation, and other 

hydrological factors. Data were analyzed from 4 gauged 

stations and 73 rainfall stations. For precipitation, the 

data were treated in a timely manner, spatialized also 

considering the cumulative rainfall for various durations. 

At the Boa Fortuna gauged station the water level exceeded 

all levels ever recorded in the historical series and reached 

11.7 m, with a return time estimated by Log-Normal distri-

bution of 439 years. The average rainfall (specialized) 

accumulated for two days in the Mundaú river basin with 

135.4 mm had the greatest return time, estimated as 167 

years using the Log-Normal distribution. It is shown here 

that large quantities precipitated added to the antecedent 

condition of the basin, and the spatial and temporal distri-

bution of rainfall were crucial to the severity of the event. 

Key-words: floods, descriptive hydrology, intense rainfall 
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ANEXO 1 
 

Tabela 7 - Postos pluviométricos utilizados. 

 

Estação UF Fonte Código Período*  Utilização** 

Angelim (IPA) PE ITEP - 1993 — 2010 (18 anos) (1)   (4)  

Atalaia  (PCD INPE) AL ANA 00936110 1989 — 2010 (19 anos) (1)     

Atalaia (ANA) AL SEMARH 10040101 1995 — 2010 (6 anos) (1)     

Atalaia (Defesa Civil - Estação) AL SEMARH 10240104 2010 — 2010 (1 ano) (1)     

Barra do Brejo PE ANA 00936000 1962 — 1994 (32 anos)   (3)   

Bom Conselho(IPA) PE ITEP - 1933 — 2010 (55 anos) (1)    (5) 

Bom Conselho(PCD) PE ITEP - 2010 — 2010 (1 ano)  (1)    (5) 

Brejão-1 PE ANA 00936003 1962 — 1989 (27 anos)  (2) (3)   

Brejão-2 PE ITEP - 1962 — 2007 (42 anos)  (2) (3)   

Brejão (IPA) PE ITEP - 2006 — 2010 (4 anos) (1)   (4) (5) 

Caetés-1 PE ANA 00836008 1962 — 1989 (28 anos)  (2) (3)   

Caetés-2 PE ITEP - 1962 — 2010 (39 anos) (1) (2) (3) (4) (5) 

Calçado PE ITEP - 1997 — 2010 (10 anos) (1)   (4)  

Canhotinho (IPA) PE ITEP - 1963 — 2010 (18 anos) (1)   (4)  

Canhotinho (Paquevira) PE ITEP - 1963 — 1998 (30 anos)  (2)    

Capoeiras (IPA) PE ITEP - 1997 — 2010 (7 anos) (1)   (4)  

Chã Preta (SEMARH) AL SEMARH 10540801 2007 — 2010 (4 anos) (1)     

Cinal (Marechal Deodoro) AL SEMARH 10050901 1994 — 2010 (13 anos) (1)     

Correntes PE ITEP - 1935 — 2010 (71 anos) (1) (2)  (4)  

Correntes (Poço Comprido) PE ITEP - 1963 — 2002 (31 anos)  (2)    

Correntes 806 PE ANA 00936004 1935 — 1989 (54 anos)  (2)    

Fazenda Boa Fortuna  (PCD INPE) AL ANA 00935056 1989 — 2010 (22 anos) (1)     

Garanhuns (IPA) PE ITEP - 1920 — 2010 (57 anos) (1)   (4) (5) 

Ibateguara (Piquete) AL ANA 00835073 1963 — 1989 (25 anos)  (2)    

Jucati (IPA) PE ITEP - 1963 — 2010 (47 anos) (1) (2)  (4)  

Jucati (Pindorama) PE ANA 00836020 1962 — 1993 (32 anos)  (2)    

Jurema-1 PE ANA 00836021 1962 — 1993 (32 anos)  (2)    

Jurema-2 PE ITEP - 1963 — 2007 (45 anos)  (2)    

Lajedo-1 PE ANA 00836022 1962 — 1992 (31 anos)  (2)    

Lajedo-2 PE ITEP - 1962 — 2007 (45 anos)  (2)    

Maceió (Corpo de Bombeiros) AL SEMARH 11000006 2008 — 2010 (3 anos) (1)     

Maceió (Aterro Sanitário) AL SEMARH 11000001 2010 — 2010 (1 ano) (1)     

Maceió (Jacarecica - SEMARH) AL SEMARH 11000004 2009 — 2010 (2 anos) (1)     

Maceió (Tabuleiro - INMET) AL SEMARH 10650602 2005 — 2010 (3 anos) (1)     

Marechal Deodoro AL ANA 00935057 1990 — 2010 (20 anos) (1)     

Munguba AL ANA 00936033 1963 — 1989 (24 anos)  (2)    

Murici AL ANA 00935012 1963 — 2010 (48 anos) (1)     

Palmeira dos Índios AL ANA 00936034 1913 — 1985 (69 anos)   (3)   

Palmeira dos Índios (INMET) AL SEMARH 10631303 2005 — 2010 (1 ano) (1)     

Paquevira (Glicério) PE ANA 00836026 1963 — 1991 (29 anos)  (2)    

Paranatama PE ITEP - 1962 — 2007 (44 anos)   (3)   

Paranatama (Itacoatiara) PE ANA 00836027 1962 — 1990 (29 anos)   (3)   

Poço Comprido PE ANA 00936008 1962 — 1992 (31 anos)  (2)    

Quati PE ANA 00936009 1962 — 1993 (31 anos)   (3)   

Quebrangulo-1 AL ANA 00936041 1913 — 1994 (82 anos)   (3)   

Quebrangulo-2 AL ANA 00936115 1990 —2010 (18 anos) (1)    (5) 
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Estação UF Fonte Código Período*  Utilização** 

Quebrangulo (SEMARH) AL SEMARH 10531503 2007 — 2010 (4 anos) (1)     

Rio Largo (Faz. Boa Fortuna - ANA) AL SEMARH 10042203 2008 — 2010 (3 anos) (1)     

Saloá PE ITEP - 1962 — 2007 (46 anos)   (3)   

Saloá (Barro) PE ANA 00836041 1962 — 1993 (28 anos)   (3)   

Santana do Mundaú-1 AL ANA 00936114 1990 —2010 (18 anos) (1)   (4)  

Santana do Mundaú-2 AL ANA 00936045 1963 — 2000 (35 anos)  (2)    

Santana do Mundaú (SEMARH) AL SEMARH 10042502 2008 — 2010 (3 anos) (1)     

São João (IPA) PE ITEP - 1997 — 2010 (11 anos) (1)   (4)  

São José da Laje-1 AL ANA 00936112 1990 — 2010 (21 anos) (1)     

São José da Laje-2 AL ANA 00936047 1963 — 1989 (25 anos)  (2)    

São José da Laje (SEMARH) AL SEMARH 10042601 1997 — 2010 (14 anos) (1)     

União dos Palmares AL ANA 00936053 1913 — 1992 (72 anos)  (2)    

Usina Cachoeira (Maceió) AL SEMARH 10251801 2001 — 2010 (10 anos) (1)     

Usina Capricho (Cajueiro) AL SEMARH 10240901 1994 — 2010 (18 anos) (1)     

Usina Capricho (Cajueiro) - Estação AL SEMARH 10240911 2009 — 2010 (2 anos) (1)     

Usina Laginha (União dos Palmares) AL SEMARH 10242801 1995 — 2010 (16 anos) (1)     

Usina Serra Grande (S. J. da Laje) AL SEMARH 10242901 1994 — 2010 (17 anos) (1)     

Usina Sumaúma (Marechal Deodoro) AL SEMARH 10250301 1994 — 2010 (14 anos) (1)     

Usina Terra Nova - Grujaú (Pilar) AL SEMARH 10251406 2001 — 2010 (4 anos) (1)     

Usina Terra Nova - Imburi (Pilar) AL SEMARH 10251402 2001 — 2010 (10 anos) (1)     

Usina Terra Nova - Palmeiral (Pilar) AL SEMARH 10251403 2001 — 2010 (4 anos) (1)     

Usina Terra Nova —Prt. Madeira  AL SEMARH 10251405 2001 —2010 (4 anos) (1)     

Usina Terra Nova - TN(Pilar) AL SEMARH 10250201 1995 — 2010 (16 anos) (1)     

Usina Uruba (Atalaia) AL SEMARH 10242701 2001 — 2010 (10 anos) (1)     

Usina Utinga Leão (Rio Largo) AL SEMARH 10241901 1995 — 2010 (16 anos) (1)     

Viçosa AL ANA 00936111 1989 — 2010 (16 anos) (1)     

* Entre parênteses encontra-se a quantidade de anos com dados disponíveis. 

** Indicação da utilização dos postos pluviométricos 

 (1) Obtenção dos mapas de precipitação para os meses de maio e junho de 2010; 

 Período de 1962-1991: análise da série histórica e obtenção das precipitações médias na parte alta das bacias do   

(2) rio Mundaú e (3) rio Paraíba do Meio; 

 Evento de junho/2010: análise pontual e obtenção das precipitações médias na parte alta das bacias do  

(4)  rio Mundaú e (5) do rio Paraíba do Meio. 

 
 
 
 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 19 n.3 –Jul/Set 2014, 295-307 

  295

Modelo para Criação de Incentivo Fiscal ao Amortecimento de Vazão em Lote: 
Simulação para o Município de Porto Alegre, RS 

 

Cristina Lengler1, Moema Felske Leuck2, Carlos André Bulhões Mendes2 

cristina.lengler@gmail.com; moemaleuck@gmail.com; mendes@iph.ufrgs.br 

 

Recebido: 27/05/13 - revisado: 19/11/13 - aceito: 23/04/14 

 

RESUMO 
 

Os serviços de drenagem pluvial são providos pela governança urbana local. Dada a dificuldade de destinação de 

verbas para solucionar o problema das inundações urbanas, propõe-se o uso de incentivo fiscal para mitigar as 

externalidades oriundas da crescente impermeabilização do solo nas cidades brasileiras. O modelo foi desenvolvido para os 

lotes com área inferior a 600 m² localizados no Município de Porto Alegre e dispensados de medidas compensatórias pela 

alteração de vazão no lote pelo Decreto Municipal no 15.371, de 2006. O cenário ótimo a alcançar é o estabelecido pelo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental — PDDUA, LC no 434/99, alterado pela LC no 646/11, que 

absorveu o regramento da Instrução Normativa no 22/07, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e regulamenta a área 

livre a preservar no lote. Neste artigo desenvolve-se projeto e orçamento do reservatório de amortecimento no lote. O custo 

privado do investimento é comparado ao custo público para a construção de bacia de detenção do volume de água escoado 

em área pública de uma bacia hidrográfica. Este incentivo fiscal visa estimular o possuidor do terreno a deter a água da 

chuva em um reservatório, ressarcindo-o total ou parcialmente do custo do investimento. 

 

Palavras-chave: Reservatório de amortecimento em lote. Investimento privado em amortecimento de vazão pluvial. Medida 

compensatória à redução da área permeável do solo. Subsídio tributário. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

As inundações da cidade são ocorrências tão 
antigas quanto as de qualquer aglomerado urbano. 
As trágicas imagens de enchentes, inundações e 
deslizamentos de terra experimentados por diversas 
cidades brasileiras comovem a população ano após 
ano. A densificação das cidades acelera a 
obsolescência da infraestrutura já implantada. Os 
problemas nos serviços de drenagem pluvial são 
produtos da governança urbana local, da 
insuficiente disponibilidade econômica e de capital 
humano e da política governamental de alocação 
dos recursos.  

Não obstante, o paradigma de 
compartimentar o ciclo urbano de água em 
abastecimento, esgoto cloacal e esgoto pluvial está 
profundamente enraizado em nossas mentes, 
provendo um modelo apropriado para o sistema 
institucional vigente, mas com efeitos danosos à  
 

1 - Programa de Planejamento Urbano e Ambiental — UFRGS 
2 - Instituto de Pesquisas Hidráulicas — UFRGS 

 

comunidade e ao ambiente. O ciclo urbano da água 
tem sido gerido através de processos separados há 
mais de 120 anos, segundo Troy (2001), citado por 
Coombes & Kuczera (2003). O gasto público com 
infraestrutura, qualidade de água e problemas 
ambientais associados ao paradigma do ciclo urbano 
da água cresce muito com o aumento da 
urbanização. A adoção de práticas de gestão urbana 
integrada do ciclo da água permite a provisão 
sustentável destes serviços à comunidade como, por 
exemplo, o reaproveitamento de água da chuva para 
uso não-potável nas edificações industriais e 
comerciais com área de telhado igual ou superior a 
500m² (Porto Alegre, Decreto no 16.305/09 e Lei no 
10.506/08). 

A análise do custeio de obras de detenção 
de águas pluviais que mitiguem as inundações 
urbanas é o objeto deste artigo. As características 
que influenciam o dimensionamento dos 
reservatórios foram abordadas de modo genérico, 
pois devem ser analisadas caso a caso, em função da 
localização do lote na bacia, do tempo de retorno da 
precipitação, da estrutura de drenagem pluvial 
existente, da declividade da bacia hidrográfica e do 
tipo de solo. A importância do tema discorrido neste 
artigo está relacionada com a transversalidade do 
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tratamento do tema que, sob a ótica do urbanismo, 
aborda aspectos econômicos, tributários, 
hidrológicos e hidráulicos. Finaliza-se com a 
sugestão de comparativo de custos para a tomada de 
decisão dos gestores públicos quanto a fazer frente 
ao custeio do investimento na construção de 
reservatórios de detenção. 

Dada a dificuldade de destinação de verbas 
suficientes para solucionar o problema, propõe-se o 
uso de incentivo fiscal para estimular a detenção da 
água da chuva no próprio lote urbano. Retardando 
o escoamento para as ruas, reduz-se o pico de vazão 
e o risco de inundações. Este instrumento tributário 
imobiliário extrafiscal foi proposto como ferramenta 
de planejamento urbano e ambiental com o objetivo 
de mitigar as externalidades oriundas da crescente 
impermeabilização do solo nas cidades brasileiras. O 
modelo criado atende aos normativos municipais 
em vigor em Porto Alegre, RS. 
 
 

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO 
 
 

A principal fonte de receita do Estado 
concentra-se nos tributos. A tarefa de obtê-la e 
realizar as despesas é um meio para a execução das 
atividades que a Constituição Federal impõe aos 
entes federados. 

No Brasil, tanto a União como os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios podem adaptar os 
tributos de sua competência tributária, dando-lhes 
conotação ambiental, bem como legislar sobre meio 
ambiente e praticar atividades administrativas, 
materiais, ligadas à proteção e à preservação 
ambiental (TRENNEPOHL, 2008). Os Municípios 
têm, entre outras, a competência para tributar a 
propriedade urbana e se incumbem dos gastos com 
serviços públicos de interesse local. 

Os tributos que integram o Sistema 
Tributário Nacional distinguem-se em função de sua 
natureza fiscal (arrecadatória), extrafiscal (estímulo 
a condutas sociais, políticas e econômicas 
relevantes) e parafiscais (situações particulares). 
Dentre estes, a função extrafiscal tem recebido 
atenção de estudiosos e vem sendo aplicada pelas 
autoridades mediante projetos de lei que preveem 
incentivos fiscais diversos (PIRES, 2007).  

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar no 101/2001) mesmo as renúncias 
de receita utilizadas para o fim ambiental devem ser 
compensadas de alguma forma. Na maioria das 
vezes, esta contrapartida se dá pelo aumento de 
alíquotas ou base de cálculo. Propõe-se o 

ressarcimento da inversão privada pela desobrigação 
de gasto público com o uso da tributação negativa. 
 
Incentivo Fiscal 

 
Na tributação extrafiscal aplicam-se 

incentivos fiscais a fim de atingir os objetivos e 
princípios constitucionais. A utilização de impostos 
como instrumento de proteção ambiental pode se 
dar de forma direta ou indireta. Enquanto o 
imposto incide de forma direta sobre a utilização de 
recursos ambientais, sob a forma indireta os 
incentivos fiscais são utilizados no intuito de 
desenvolver no contribuinte um comportamento 
não-poluidor. 
 Amaral (2007) ensina que a expressão 
“incentivos fiscais”, no âmbito do Direito Tributário 
Ambiental, designa o estímulo dado aos 
contribuintes para realizarem condutas voltadas à 
proteção ambiental ou para induzi-los a não 
praticarem condutas poluidoras. E, segundo 
Trennepohl (2007), os incentivos fiscais podem ser 
aplicados para “empregar esforços no sentido de 
desonerar aquelas condutas mais aptas ao 
entendimento do desiderato ambiental”. 

Os incentivos fiscais são divididos 
teoricamente entre os aplicados sobre a despesa 
pública - subvenções, crédito presumido e subsídios - 
e sobre as receitas públicas - isenção, diferimento, 
remissão ou anistia (PIRES, 2007). 

A concessão da renúncia fiscal tem por 
finalidade estimular os investimentos ou custos de 
produção, sob a ótica econômica, na medida em 
que se reduzem os custos. Esta desoneração 
tributária pode fazer com que se adote um 
comportamento menos poluidor, economizando 
recursos escassos ou alterando, inclusive, o processo 
produtivo para o uso de tecnologias menos 
agressoras ao meio ambiente. 

O uso de um incentivo fiscal para subsidiar 
uma atividade, sob a ótica pigouniana, requer que o 
Governo arque com o custo da diferença de preço, a 
fim de que a produção deste bem passe a ser 
incentivada. 
 
Externalidades 

 
Uma externalidade é um custo ou benefício 

que é imposto sobre alguém por ações tomadas por 
outros. Para Andrade (2004), “o problema da 
externalidade surge quando os agentes econômicos 
não recebem do mercado a sinalização correta dos 
custos ou benefícios de suas ações. Pode-se dizer, 
portanto, que a externalidade é causada por uma 
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imperfeição do mercado”. A externalidade que 
impõe um benefício é uma externalidade positiva, e 
a que impõe um malefício é uma externalidade 
negativa. 

Marshall foi um dos precursores da noção 
de externalidades, por volta de 1890. A partir do 
desenvolvimento da teoria do bem-estar, 
capitaneada por Pigou em 1920, atentou-se para as 
influências dos custos sociais não-computados no 
processo produtivo e defendeu-se a necessidade de 
imposição de uma taxa ao poluidor, na tentativa de 
restabelecer o equilíbrio paretiano, que é aquele no 
qual “não há nenhuma possibilidade de se melhorar 
a posição de pelo menos um agente dessa economia 
sem que com isso a posição de outro agente seja 
piorada” (OLIVEIRA, 1998). 

A alocação eficiente, denominada 
“eficiência estática”, ocorre no ponto de equilíbrio. 
Em um mercado competitivo, as firmas produzem 
até o ponto em que a demanda, que representa o 
benefício marginal privado (BMgP), se iguala aos 
custos marginais privados (CMgP). No ponto de 
equilíbrio de mercado (E0) a combinação entre 
preço e quantidade é P0Q0.  

Como o mercado não transporta todas as 
informações necessárias para que haja uma alocação 
ótima dos fatores, segundo Derani (2008), a solução 
de Pigou para a falha do mercado está em que “o 
Estado deve igualmente introduzir um sistema de 
imposto, em caso de deseconomia externa (efeitos 
sociais negativos), e de subvenções ou incentivo, em 
caso de economia externa (efeitos sociais 
positivos)”. Para a autora, o Estado também é 
chamado para corrigir não só a distorção do 
mercado com relação ao uso dos recursos naturais, 
mas também para agir subsidiariamente com os 
custos dos efeitos externos, tomando para si parte 
dos custos que seriam transmitidos ao causador. 

Nos casos em que existir escassez de 
produção de produto por seus preços estarem 
avaliados acima do custo total de oportunidade 
devido à existência da falha de mercado, pode-se 
aplicar o tributo corretivo. Este é, portanto, um 
benefício adicional que tem como finalidade 
incentivar os agentes econômicos a realizarem 
atividades ou ações consideradas desejadas. 

Assim, o Governo pode instituir um 
benefício fiscal (s) através do incentivo à instalação 
de reservatórios de amortecimento de vazão da água 
que permitam compensar a diminuição do tempo 
de concentração ocasionada pela crescente 
impermeabilização do solo urbano, de forma a 
reduzir o preço do sistema de P0 para PB, conforme 
a figura 1. Em consequência, a quantidade 

produzida de reservatórios de detenção passa a ser 
incentivada, estimulando, inclusive, que se aumente 
de Q0 até QB a retenção de água, em EC, sendo esta, 
então, a quantidade socialmente eficiente, onde o 
Benefício Marginal Social (BMgS) se iguala ao Custo 
Marginal Privado (CMgP). 
 

 
 

Figura 1 - Influência de um subsídio pigouniano em um 

mercado competitivo 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
Desenvolvimento Metodológico 

 
Supondo que fosse possível tributar o uso da 

área impermeável do solo urbano através de uma 
taxa de drenagem, com o intuito de incentivar a 
atitude de manter o solo o mais permeável possível, 
reduzindo o escoamento superficial e prolongando 
o tempo de concentração, deve-se perguntar se o 
comportamento poluidor diminuiria com o 
pagamento dela, pois se poderia estar “comprando” 
o direito de poluir. Mas, alterando o foco do bem 
escasso — o solo urbano permeável — para a água não 
absorvida, que causa inundações e prejuízos, pode-
se estimular a adoção de uma “tecnologia limpa” 
que contribui para a diminuição do problema. 

A premissa da qual se parte para o 
desenvolvimento do incentivo fiscal à detenção 
pluvial no lote é a de que o cenário ótimo de Pareto, 
que se pretende alcançar como meta, seja aquele 
estabelecido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental (PDDUA) do Município, em 
cujo escopo deve constar o estudo prévio dos 
impactos relacionados ao uso e ocupação do solo, 
aos recursos hídricos e à bacia hidrográfica. Assim, o 
grau ótimo de ocupação do terreno e o percentual 
de área livre do lote e, implicitamente, a densidade 
de ocupação desejável devem visar ao horizonte 
futuro ideal de planejamento urbano, incluindo 
nele a análise do ambiente homogêneo das bacias 
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hidrográficas desta Região. Logo, a política de 
desenvolvimento urbano deve considerar todas as 
questões necessárias ao desenvolvimento da cidade. 

Assim, a construção de reservatório de 
detenção de águas pluviais em microbacias com 
pontos de acumulação de água que causem 
transtornos à população da cidade de Porto Alegre, 
RS, está regrada na Lei Complementar no 434, de 1o 
de janeiro de 1999, alterada pela Lei Complementar 
no 646, de 3 de janeiro de 2011, absorvendo, entre 
outros, a Instrução Normativa no 22/07, da 
Secretaria do Meio Ambiente, e é exigida “a critério 
do órgão técnico competente”. Referida LC remete, 
no seu artigo no 97, a um decreto do Poder 
Executivo quanto a seu zoneamento, dimensão e 
vazão. 

Complementarmente, o controle da drena- 
gem urbana está regulamentado no Decreto 
Municipal no 15.371, de 2006. Este dispensou, além 
dos lotes já edificados, os lotes com área inferior a 
600 m² de medidas compensatórias pela alteração de 
vazão no lote. 

Então, desenvolveu-se um modelo de 
incentivo fiscal para estas áreas desobrigadas do 
controle de vazão no lote. Para tanto, relacionou-se 
a área impermeável máxima do lote ao volume de 
detenção correspondente de solo impermeabi- 
lizado, em consonância com a Instrução Normativa 
no 22/07, da Secretaria do Meio Ambiente, inclusa 
no PDDUA em 2011 (LENGLER, 2012). 

A função da instalação de um reservatório 
de amortecimento no lote é deter o volume de água 
proveniente de um evento de precipitação cuja 
intensidade, duração e frequência acarretem um 
aumento de vazão que extrapole as condições de 
escoamento do sistema de drenagem, resultando em 
inundações localizadas. Em áreas urbanizadas, esta 
situação é decorrente de alteração do regime de 
escoamento superficial e subsuperficial causado pela 
modificação do uso e ocupação do solo. 

O objetivo da instalação é “minimizar o 
impacto hidrológico da redução da capacidade de 
armazenamento natural (TUCCI, 2003)”. Tassi 
(2002) verificou que em lotes de 300 m² e 600 m² o 
uso do microrreservatório de detenção reduziu em 
mais de 50% as vazões escoadas nas redes de 
macrodrenagem para tempo de retorno de cinco 
anos (para tempo de retorno de 10 anos a redução 
foi de 45%). No entanto, assevera que “não foi 
possível voltar a vazões da mesma ordem de 
grandeza que as encontradas na situação de pré-
urbanização, já que os microrreservatórios não 
controlam vazões geradas nas ruas e calçadas”. 

O uso de microrreservatórios de detenção 
depende de fatores técnicos que possibilitem sua 
instalação que, para Costa Júnior e Barbassa (2006), 
são: tipo do solo, nível de água do lençol freático, 
profundidade da camada impermeável e aceitação 
de implantação pelos moradores. Neste sentido, 
salienta-se que uma política pública que preveja o 
uso deste tipo de detenção deve, necessariamente, 
considerar a sensibilidade dos moradores em 
colaborar na redução das inundações locais, e o 
impacto desta adesão no sistema de 
macrodrenagem. 

Como trabalho teórico para encontrar 
instrumentos tributários municipais que mitiguem a 
perda da capacidade de infiltração do solo, não 
foram abordados os impactos do uso desta 
metodologia para o controle de vazão. E, ainda, 
adotou-se o regramento legal vigente em Porto 
Alegre para as simulações necessárias. 
 
Tratamento e Análise de Dados 

 
Pelo artigo no 96 do PDDUA alterado em 

2011, passou-se a exigir a área livre permeável (ALP) 
a ser preservada nos lotes urbanos de Porto Alegre. 
Esta é definida no referido Plano Diretor, no inciso 
IV do artigo no 112, como “a parcela de terreno 
mantida sem acréscimo de qualquer pavimentação 
ou elemento construtivo impermeável, vegetada, 
não podendo estar sob a projeção ou sobre o 
subsolo, destinada a assegurar a valorização da 
paisagem urbana, a qualificação do microclima, a 
recarga do aquífero e a redução da contribuição 
superficial de água da chuva”. 

O parágrafo 12 do artigo no 96 do PDDUA 
dispõe que nos terrenos com área entre 151 m² e 
300 m² deverá ser atendido o percentual mínimo de 
7% de área livre permeável, independente de sua 
taxa de ocupação (TO), que se define como a 
relação entre as projeções máximas de construção e 
as áreas de terreno sobre as quais acedem as 
construções. Assim: 
 
Área Livre Permeável Lote = 7% * Área                    (1) 
 

E o parágrafo 7o do mesmo artigo regula os 
terrenos entre 301 e 1500 m² e estabelece que a área 
livre permeável mínima do lote (ALPmin) deverá 
ser de no mínimo 70% da área remanescente da 
taxa de ocupação permitida. Assim: 
 
ALPmin Lote = 70% * Área x (1-TO)                        (2) 
 

Logo, tem-se que: 
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Tabela 1 - Área impermeabilizada máxima dos lotes, em m² 

 

 
              Fonte: Elaboração própria, com base na IN/SMAM no 22/2007. 

 

 

Área Impermeável Lote = Área — ALPmin                (3) 
 
 

Portanto, a área impermeabilizada máxima 
dos lotes em relação a sua taxa de ocupação é a 
apresentada na tabela 1. 

Inicialmente, determina-se o volume 
necessário do reservatório de amortecimento, 
através dos métodos propostos pelo Caderno de 
Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais 
(DEP), escolhendo o de menor valor. Este volume 
depende principalmente da intensidade da 
precipitação e do coeficiente de escoamento do 
solo.  

Para Porto Alegre, Tucci (2001) obteve, 
para uma vazão em 20,80 L/(s*ha) para 10 anos de 
tempo de retorno e até 100 hectares, a seguinte 
relação de volume, também reproduzida pelo artigo 
3o do Decreto Municipal n o 15.371, de 2006: 
 
 
V = 4,25 * A * AI                                                       (4) 
 
 
onde V é o volume em m³, A é a área de drenagem 
em hectares e AI é a área impermeável do lote em 
percentual.  
 
 

O cálculo do volume de um 
microrreservatório de lote difere do acima 
apresentado, para pequenas áreas urbanas (< 1km²), 
visto que se expurgam as ruas e as praças de seu 
cálculo por se considerar apenas a propriedade 
privada. Em Porto Alegre, o dimensionamento para 
aprovação na Prefeitura Municipal deve seguir o 
determinado no Caderno de Encargos do DEP, item 

4.8.6, onde se encontram as fórmulas 5 e 6 para a 
obtenção da capacidade de armazenamento de água 
equivalente à área de sua base vezes 1,0 m de altura.  
 
 
V = 0,02 * Área do Terreno                                     (5) 
 

ou 
 
V = 0,04 * Área Impermeabilizada                          (6) 
 
 
onde V é o volume do reservatório de contenção em 
m2 x 1,0 m, Área do Terreno é a área total 
contribuinte ao reservatório em m2 e Área 

Impermeabilizada (estabelecida pelo PDDUA) 
contribuinte ao reservatório em m2. 
 
 

Tendo em vista que o volume de água a ser 
amortecido pelo reservatório é função não apenas 
da área do terreno, mas depende principalmente da 
sua taxa de ocupação máxima permitida 
(apresentada na tabela 1), optou-se pelo uso da 
fórmula 6, em detrimento da fórmula 5, para seu 
dimensionamento, porque aquela abarca a 
variabilidade para a ocupação do lote, também 
estabelecida no PDDUA. Assim, da aplicação da 
equação 6, com a utilização dos resultados da tabela 
1, obtém-se a tabela 2: 

Observa-se, ainda, que o volume de água da 
chuva precipitada no lote obtido com a aplicação da 
fórmula 4 apresenta um acréscimo de 6% para o 
terreno com área maior e 3% para o terreno com 
área menor em relação ao obtido utilizando-se a 
fórmula 6.  
 

90% 75% 66,66% 50% 20%

151 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4

201 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9

300 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0

301 279,9 248,3 230,6 195,7 132,4

401 373,0 331,0 307,5 261,0 177,0

501 466,0 413,5 384,1 326,0 221,0

600 558,0 495,0 459,7 390,0 264,0   
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Tabela 2 - Volume do reservatório de amortecimento em m³, de acordo com a fórmula 6 

 

 
            Fonte: Elaboração própria, com base no Caderno de Encargos do DEP, item 4.8.6. 

 
 
 

O tempo de concentração (tc), calculado 
pela fórmula de Kirpich, onde tc=0,0195*L0,77*S-0,485, 
varia da situação da menor à maior distância 
percorrida pelo escoamento no lote, considerando-
se que esta distância (L) varia de 6 a 120 m e o tc 
varia de 0,7 a 7,3 min. Quando não existirem 
contribuições externas, a área contribuinte for de 
no máximo 1 ha (um hectare) e a declividade média 
(S) for menor ou igual a 0,2 m/m, como neste caso, 
o tempo de concentração inicial não deverá ser 
calculado pela fórmula de Kirpick, mas adotado 
igual a 5 (cinco) minutos (CE-DEP). 

Para o cálculo de um reservatório de lote, 
onde a área, os volumes e o tempo de concentração 
(5 min) são pequenos e o intervalo de tempo entre 
o enchimento e esvaziamento do reservatório é de 
poucas horas, não se justificaria a adoção de 
métodos mais complexos que o Método Racional, 
embora se tenha conhecimento de estudo que 
aponta tendência a dar vazões de pico superiores ao 
dobro do observado, mas com valores menores que 
os métodos do hidrograma unitário sintético do SCS 
e de Ven Te Chow, principalmente para valores 
associados a grandes períodos de retorno 
(GENOVEZ, 1991). O uso do Método Racional é 
aconselhado para áreas menores que 2 km2 e apoia-
se nas seguintes premissas básicas: a) considera a 
duração da precipitação intensa de projeto igual ao 
tempo de concentração; b) adota um coeficiente 
único de perdas (C) estimado com características da 
bacia; e c) não avalia o volume de cheia e a 
distribuição temporal das vazões (TUCCI, 1993).  

O dimensionamento do reservatório de 
amortecimento levou em consideração a situação de 
um lote em um terreno plano, atendendo também a 
profundidade média da rede de microdrenagem em 

Porto Alegre, de 0,70 m. Optou-se pelo formato 
quadrado, para estimativa de custo, variando-se sua 
dimensão interna conforme a necessidade de 
detenção da água escoada pela chuva, conforme a 
planta baixa da figura 2: 
 

 
 

Figura 2 - Planta baixa do reservatório 

Fonte: Elaboração própria. 

 
A água da chuva chega ao reservatório por 

gravidade. Se a vazão de entrada for menor ou igual 
à vazão de saída do descarregador de fundo, ela 
escoará livremente, através deste tubo, para a rede 
de drenagem pluvial. Quando a vazão de entrada no 
reservatório superar a vazão de saída do 
descarregador de fundo, ocorrerá a retenção da 
água até a capacidade máxima do reservatório; ou 
seja, seu volume está dimensionado para reter até 
um valor limite do escoamento superficial. 

Enquanto a capacidade máxima 
(estabelecida na tabela 2) não for ultrapassada, a 
água retida escoará somente  através  do  descarrega- 

90% 75% 66,66% 50% 20%

151 5,617 5,617 5,617 5,617 5,617

201 7,477 7,477 7,477 7,477 7,477

300 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160

301 11,197 9,933 9,225 7,826 5,298

401 14,920 13,240 12,299 10,440 7,080

501 18,640 16,540 15,364 13,040 8,840

600 22,320 19,800 18,389 15,600 10,560   
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Figura 3 - Corte AA’ do reservatório de amortecimento de em lote 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

dor de fundo; ultrapassado este limite, a água 
passará sobre o vertedor, sem retenção.  

Os sedimentos transportados pelo 
escoamento da água da chuva acumulam-se no 
fundo do reservatório e podem ser retirados através 
do compartimento de inspeção. Periodicamente 
devem-se remover os resíduos e limpar o filtro, 
conforme o corte AA’ da figura 3. 

Calculou-se o descarregador de fundo para 
uma vazão máxima de lançamento de 20,80 
l/(s*ha), com altura de coluna d’água até seu eixo 
de 0,675 m e saída tipo bocal. . O diâmetro adotado 
foi de 50 mm (DN50), por recomendação do DEP 
(para facilitar a manutenção), apesar de o calculado 
ser de 13mm e 26 mm, respectivamente). Utilizan-
do-se o DN50, a vazão de lançamento será de 
5,86L/s, maior que as máximas recomendadas. O 
tempo de esvaziamento dos reservatórios com o 
tubo DN50 será de 39min para o reservatório menor 
e 2h e 44min para o reservatório de maior volume. 

O diâmetro adotado foi de 50 mm (DN50), 
por recomendação do DEP (para facilitar a manu-
tenção), apesar de o calculado ser de 13mm e 26 
mm, respectivamente). Utilizando-se o DN50, a va-
zão de lançamento será de 5,86L/s, maior que as 
máximas recomendadas. O tempo de esvaziamento 
dos reservatórios com o tubo DN50 será de 39min 
para o reservatório menor e 2h e 44min para o re-
servatório de maior volume. 

O diâmetro adotado foi de 50 mm (DN50), 
por recomendação do DEP (para facilitar a manu-
tenção), apesar de o calculado ser de 13mm e 26 
mm, respectivamente). Utilizando-se o DN50, a va-
zão de lançamento será de 5,86L/s, maior que as 
máximas recomendadas. O tempo de esvaziamento 

dos reservatórios com o tubo DN50 será de 39min 
para o reservatório menor e 2h e 44min para o re-
servatório de maior volume. 

O diâmetro adotado foi de 50 mm (DN50), 
por recomendação do DEP (para facilitar a manu-
tenção), apesar de o calculado ser de 13mm e 26 
mm, respectivamente). Utilizando-se o DN50, a va-
zão de lançamento será de 5,86L/s, maior que as 
máximas recomendadas. O tempo de esvaziamento 
dos reservatórios com o tubo DN50 será de 39min 
para o reservatório menor e 2h e 44min para o re-
servatório de maior volume. 

Calculou-se o descarregador de fundo para 
uma vazão máxima de lançamento de 20,80 
L/(s*ha), ou seja, 0,28L/s para o reservatório de 
menor volume e 1,16L/s para o reservatório de 
volume maior. A altura de coluna d’água até seu 
eixo é de 0,675 m e saída tipo orifício. O diâmetro 
adotado foi de 50 mm (DN50), por recomendação 
do DEP (para facilitar a manutenção), apesar de o 
calculado ser de 13mm e 26 mm, respectivamente). 
Utilizando-se o DN50, a vazão de lançamento será 
de 5,86L/s, maior que as máximas recomendadas. O 
tempo de esvaziamento dos reservatórios com o 
tubo DN50 será de 39min para o reservatório menor 
e 2h e 44min para o reservatório de maior volume. 

A seguir, determina-se a máxima vazão de 
lançamento através do descarregador de fundo do 
reservatório, baseado na vazão de escoamento de 
pré-desenvolvimento da cidade. Calculou-se o 
descarregador de fundo para a vazão de pré-
urbanização de 20,80 L/(s*ha), ou seja, 0,28 L/s 
para o reservatório de menor volume e 1,16 L/s 
para o reservatório de volume maior. A altura de 
coluna d’água até seu eixo é de 0,675 m e saída tipo 

0,70m

Filtro tubo perfurado
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Descarregador de fundo
Base de brita

Filtro tubo perfurado
Ø150mm Ø50mm

Redução excêntrica
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Caps removíveis

N.A.máx

i=0,5%

DN150

Radier de ca #10c12

0,15a0,30m

Vertedor esp=3 a 5cm

Vem da
drenagem
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orifício. O diâmetro adotado foi de 50 mm (DN50), 
por recomendação do DEP, apesar de o calculado 
indicar diâmetros de 13 mm e 26 mm, 
respectivamente. A recomendação de uso de 
diâmetro mínimo de 50 mm para o descarregador 
de fundo facilita a manutenção, contudo, pelos 
resultados calculados, atenua o efeito de retardo das 
vazões aos níveis pré-urbanização em lotes menores 
de 2817 m², embora esse efeito deva ser mais bem 
estudado para estabelecer medidas de intervenção 
diferenciadas para agrupamentos de lotes em 
intervalos de áreas. Utilizando-se o DN50, a vazão de 
lançamento será de 5,86 L/s, maior que as máximas 
recomendadas. O tempo de esvaziamento dos 
reservatórios com o tubo DN50 será de 39 min para 
o reservatório menor e de 2 h e 44 min para o 
reservatório de maior volume.  

A curva Intensidade-Duração-Frequência 
(IDF) adotada foi a do 8o Distrito de Meteorologia 
(Porto Alegre. Prefeitura Municipal. DEP, 2005, 
item 4.6.4.b). A intensidade máxima de chuva 
calculada resultou em 189,35 mm/h para um tempo 
de retorno de 15 anos, sendo calculado de acordo 
com a equação 8: 
 

i máx = (1297,9 * Tr 0,171) / (td + 11,6) 0,85               (7), 
 

onde i máx é a intensidade máxima de chuva 
(mm/h), Tr é o período de retorno (anos) e td é o 
tempo de duração da chuva (minutos).  
 

A vazão contribuinte de projeto (Qp) para 
áreas menores ou iguais a 30 hectares, calculada 
pelo Método Racional, está definida no item 4.6.8 
do Caderno de Encargos do DEP como:  
 
Qp = 2,78 * c * imax * A                                             (8), 
 
onde Qp é a vazão contribuinte em L/s, c é o 
coeficiente de escoamento superficial, imax é a 
intensidade máxima de chuva em mm/h e A é a 
área contribuinte em ha. 
 

O valor obtido para a vazão contribuinte de 
projeto (Qp) é então nominado como vazão máxima 
de vertimento (Qv max) quando no cálculo da largura 
mínima do vertedor. Aplicando-se a menor área 
impermeabilizada da tabela 1 (301 m² de área de 
terreno e 20% de taxa de ocupação) e a chuva de 
189,35 mm/h, durante 5min, obtém-se a menor 
vazão máxima de vertimento (Qv max-1) de 6,62 L/s. 
E, para a maior área impermeabilizada (600 m² de 
área de terreno e 90% de taxa de ocupação) resulta 

uma vazão máxima de vertimento (Qv max-2) de 27,90 

L/s. 
O comprimento do vertedor com parede 

delgada (espessura <=5cm) foi calculado através da 
equação 9: 
 
Lv = Qv / [1,888 * (hmax^1,5)]                                (9), 
 
onde Lv é a largura do vertedor de crista em m, Qv é 
a vazão de vertimento do projeto em m³/s e hmax é a 
lâmina de vertimento em m. 
 

Para uma altura máxima da lâmina sobre o 
vertedor de 5 cm, uma espessura da parede de 5 mm 
e um coeficiente de escoamento de 0,95, o 
comprimento do vertedor resultou em 0,31 m para 
o reservatório menor, sendo adotado o valor de 0,60 

m. Para o reservatório maior o comprimento 
calculado foi de 1,32 m, sendo adotado o valor de 
1,35 m. 

O custo fixo do reservatório de 
amortecimento em lote é de R$ 436,26 em janeiro 
de 2011, e o custo variável foi orçado na mesma 
data. Da composição de ambos os custos para o 
reservatório com volume de água a deter calculado 
na tabela 2 obtém-se o custo total do reservatório de 
detenção privado, conforme a tabela 3. 
 
 

RESULTADOS 
 
 

A equação de regressão linear resultante 
para a expectativa do Custo de Detenção no lote, 
calculada através do método dos mínimos múltiplos 
ordinários, que relaciona o volume (V) ao custo do 
reservatório, é a equação 10: 
 
Cu DetençãoLote = 275,9 * V +1627                       (10), 
R² = 99,99%. 
 

Após a estimativa da expectativa do custo do 
investimento na instalação de um sistema de 
detenção da água em um reservatório de 
amortecimento que comporte o volume de água 
escoada pela área impermeabilizada, o passo 
seguinte, para o cálculo do incentivo fiscal 
estimulador de detenção opcional nos lotes 
inferiores a 600 m², é conhecer qual seria o 
desembolso de recursos públicos caso se optasse por 
investir diretamente em macrorreservatórios de 
retenção de águas.  
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Tabela 3 - Estimativa do custo de detenção privado, em R$ 

 

 
                      Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 4 - Custos de construção dos reservatórios 

 

  Variação =  1,3198664  

Nome Tipo Volume (m³) Custo jan. 2008 (R$) Custo nov. 2011 (R$) Custo Unitário (R$/m³) 

Parque Marinha aberto em grama 12,337 1.902.285,97 2.510.763,33 203,51 

Praça Olga Gutierrez aberto em concreto 1,983 309.625,15 408.663,83 206,08 

Praça Júlio Andrata aberto em concreto 3,956 1.098.234,70 1.449.523,08 366,41 

Lot. Ipanema aberto em grama 4,454 557.889,86 736.340,08 165,32 

Lot. Cavalhada aberto em grama 5,450 661.444,13 873.017,88 160,19 

Pista de Eventos aberto em grama 3,000 343.758,26 453.714,98 151,24 

Parque Germânia aberto natural 28,279 180.656,50 238.442,44 8,43 

Ecoville, Centro Comunitário aberto em grama 1,043 128.080,00 169.048,49 162,08 

Ecoville, Porto Seco_A aberto em grama 1,463 61.077,50 80.614,14 55,10 

Ecoville, Canal aberto em grama 1,282 70.215,00 92.674,42 72,29 

Lot. Lagos da Nova Ipanema aberto natural 5,720 50.000,00 65.993,32 11,54 

Lot. Figueira aberto em grama 0,601 58.566,08 77.299,40 128,62 

Lot. Colinas de São Francisco aberto natural 0,605 4.576,71 6.040,65 9,98 

Lot. Hípica Boulevard aberto em grama 3,500 155.852,51 205.704,49 58,77 

Lot. Moradas da Figueira aberto em grama 0,060 4.335,54 5.722,33 95,37 

SICREDI, Bogotá fechado em concreto 0,140 78.903,54 104.142,13 743,87 

Iguatemi Corporate, Nilo 281 fechado em concreto 0,047 26.489,05 34.962,01 743,87 

Cond. Pícola Cittá fechado em concreto 0,331 129.271,95 170.621,70 515,47 

Cond. Unique Place aberto em concreto 0,091 51.287,30 67.692,38 743,87 

Conj. Residencial Nova Trento fechado em concreto 0,045 25.361,85 33.474,25 743,87 

Cond. Residencial _2 fechado em concreto 0,075 42.269,75 55.790,42 743,87 

Ed. Condado das 5 estações fechado em concreto 0,198 49.793,64 65.720,95 331,92 

Fábrica GKN fechado em concreto 0,402 430.230,42 567.846,67 1412,55 

Cond. Vivendas do Norte fechado em concreto 0,070 39.451,77 52.071,07 743,87 

Estacionamento PUC aberto em grama 0,899 64.961,74 85.740,82 95,37 

UNIRITTER fechado em concreto 0,212 114.931,39 151.694,08 715,54 

Custo Médio  2,932 255.367,32 337.050,74 361,12 

Fonte: Adaptação própria a partir de Carmona, 2008, p.24. 

90% 75% 66,66% 50% 20%

151 3.115,64R$            3.115,64R$            3.115,64R$            3.115,64R$            3.115,64R$            

201 3.677,51R$            3.677,51R$            3.677,51R$            3.677,51R$            3.677,51R$            

300 4.733,92R$            4.733,92R$            4.733,92R$            4.733,92R$            4.733,92R$            

301 4.744,32R$            4.388,28R$            4.186,24R$            3.780,31R$            3.016,27R$            

401 5.765,30R$            5.308,99R$            5.050,41R$            4.531,75R$            3.559,56R$            

501 6.755,70R$            6.199,65R$            5.884,86R$            5.254,21R$            4.075,46R$            

600 7.714,58R$            7.059,91R$            6.689,56R$            5.948,25R$            4.565,57R$               
 Á
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A decisão de gestão pública centra-se então 
na decisão política de ou incentivar os cidadãos a 
investirem e manterem microrreservatórios ou 
assumir, ela mesma, o investimento e a manutenção 
de um macrorreservatório para a coletividade. No 
primeiro caso, a alternativa tributária propícia é a 
concessão de um Benefício Fiscal, objeto deste 
estudo, e no caso da segunda opção o dispêndio 
público pode ser recuperado através da cobrança da 
Contribuição de Melhoria para o investimento (no 
limite da valorização imobiliária alcançada com a 
obra pública) e da Taxa de Drenagem para o custeio 
da manutenção periódica. 

O estudo de viabilidade para a instituição do 
Incentivo Fiscal ao amortecimento da vazão pluvial 
passa, portanto, pelo cálculo do limite do montante 
a ser “restituído” ao possuidor do lote na “permuta” 
por seu encargo de construção do microrreser- 
vatório. Assim, faz-se necessário conhecê-los.  

A base de dados para os custos dos 
macrorreservatórios públicos foi obtida junto ao 
DEP, e a dos macrorreservatórios privados e 
semiprivados, com os empreendedores (tabela 4). 
Carmona (2008) arrolou os custos médios de 
implantação de reservatórios (tabela 5). Os custos 
apresentados, ajustados para janeiro de 2008, foram 
atualizados para novembro de 2011 pelo CUB para 
o projeto R8-N, na falta de um indicador melhor. O 
custo médio unitário atualizado pelo levantamento 
(tabela 4) é de R$ 361,12/m³ de volume de 
detenção. Carmona (2008, p.28) também apurou os 
custos unitários dos reservatórios classificando-os 
por grupo e por suas características, obtendo o 
resultado apresentado na tabela 5. Para um 
reservatório fechado em concreto, obteve a 
estimativa de custo, atualizado, de R$ 743,88/m³. 

Excluíram-se da listagem os reservatórios 
que a pesquisadora desconsiderou em sua análise 
por apresentarem discrepância em relação aos 
demais (Ecoville Porto Seco_BC, aberto em grama, 
com volume de 1.892 m³ e custo de R$ 18.874,64; 
Loteamento Bucovina, aberto natural, com volume 
de 374 m³ e custo de R$ 47.183,76; Loteamento 
Caminhos de Belém, aberto em grama, com volume 
de 28.203 m³ e R$ 374.349,43; Condomínio Pueblo 
Quinta, privado, fechado em concreto, com volume 
de 34 m³ e custo de R$ 43.849,80). 

Salienta-se que a comparação entre os 
custos de implantação de macrorreservatórios e 
microrreservatórios é bastante simplificada, uma vez 
que as obras executadas pelo poder público têm 
risco menor de falha da estrutura e estão associadas 
a períodos de retorno maiores que os de 15 anos, 
utilizados nos reservatórios de lotes; entretanto, 

atende ao propósito de subsidiar a decisão do gestor 
público, que tem como tarefa escolher o projeto de 
melhor relação custo-benefício para a prevenção das 
inundações localizadas. 
 
 

Tabela 5 - Custo unitário médio dos reservatórios 

 

  01/08  11/11 

Grupo Características Média 

R$/m³ 

DP 

 % 

Média 

R$/m³ 

 Aberto Grama 128,85 13 154,62 

Públicos Aberto em 

Concreto 

 

216,88 

 

39 

 

286,25 

 Todos 158,19 38 208,79 

 Aberto Natural 7,56 15 9,98 

Públ./Priv. Aberto Grama 72,26 44 95,37 

 Todos 50,69 81 66,90 

Privados Fechado em 

Concreto 

 

563,60 

 

37 

 

743,88 

Fonte: Carmona, 2008, para as quatro primeiras colunas. 

Adaptação própria. 

 
Na figura 4 apresenta-se a comparação da 

reta do Custo de Detenção no Lote (equação 10) 
com os custos apurados por Carmona (2008), 
relativos aos volumes calculados para os 
reservatórios de amortecimento em lotes: a reta 
Custo de Macrorreservatórios Fechados em 

Concreto representa o custo atualizado de R$ 
743,88/m³ (tabela 5); já a reta Custo Médio de 

Macrorreservatórios representa a média dos custos 
de grandes reservatórios de detenção construídos na 
cidade, sendo de R$ 361,12 (tabela 4). Esta se iguala 
à do Custo de Detenção no Lote quando o volume é 
de 19,10 m³, com um custo equivalente a R$ 
6.895,65. 

Como resultado da comparação entre o 
dispêndio público e o privado tem-se que, p. ex., um 
reservatório de lote de 5,29 m³ custa para execução 
pelo particular R$ 1.103,16 a mais do que para o 
Executivo Municipal; já um reservatório de 22,32 m³ 
tem um custo de execução R$ 345,17 a maior para o 
Executivo do que para o possuidor do lote. Logo, 
pode-se afirmar de maneira simplificada que a 
isenção ao particular é vantajosa para as finanças 
públicas, em termos monetários, em reservatórios de 
capacidade de detenção acima de 19,10 m³ e sempre 
que se optar por construir um reservatório fechado 
em concreto. Assim, caso se entenda por limitar o 
benefício ao dispêndio público, este raciocínio pode 
ser utilizado.  
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Figura 4 - Gráfico de equações de custo de detenção de 

águas pluviais 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Como exercício prático, para o terreno 
localizado na Rua Abaetê no 721 (em frente à praça 
do Centro Comunitário), com 411 m² e taxa de 
ocupação de 66,66%, com no mínimo 70% da área 
remanescente livre, no Loteamento Ecoville 
(equivalente a 76,66% de taxa de impermeabilização 
do lote), ter-se-ia um custo de R$ 5.102,24 para um 
investimento em um reservatório de amortecimento 
de lote com 12,60 m³ de capacidade de detenção. 
Considerou-se para fins de estimativa o valor venal 
do imóvel no cadastro municipal - embora defasado 
em torno de 68,48% do valor de mercado na média 
para a cidade, visto que a última revisão da planta 
genérica de valores data de 1992 e segue atualizada 
por índices de correção inflacionária até esta data, 
conforme apurado por Lengler (2011) - de R$ 
199.587,69 para o ano-base de 2011, sendo R$ 
134.497,62 o valor da construção de 349m², de 2004, 
em alvenaria média, e o terreno de 411m² com o 
valor de R$ 65.090,07 localizado na terceira divisão 
fiscal do Município, com uma alíquota de 0,85% 
(residencial). Logo, este investimento privado 
poderia ser amortizado em aproximadamente três 
anos, através da concessão da isenção total do IPTU 
para o possuidor do lote privado que aderisse ao 
programa municipal de incentivo ao controle da 
drenagem urbana em microrreservatórios de 
detenção privados, ou em aproximadamente cinco 

anos, com uma renúncia fiscal do IPTU de 
aproximadamente 60%. 

Alguns estudos complementam aspectos que 
não são abordados neste artigo. Tassi (2002) adverte 
que a adoção de reservatórios de lote não é 
recomendada nas áreas planas à jusante da bacia, 
quando as condições de drenagem são desfavoráveis 
ao aumento de vazão neste ponto. O controle da 
vazão deve funcionar de forma a atenuar o pico de 
máxima vazão, em pontos onde as condições 
topográficas favoreçam o acúmulo da água. Neste 
sentido, há que se modular as descargas de forma 
que, quando o pico de vazão atenuada à montante 
chegar a este ponto, a vazão de jusante já esteja na 
curva descendente. Portanto, nos lotes muito 
próximos a pontos de acumulação da água na 
microbacia, o amortecimento da vazão neles pode 
acarretar aumento do volume de água acumulada. 
Também, Costa Júnior e Barbassa (2006), na 
conclusão de artigo onde analisaram as 
possibilidades de uso das medidas de controle local 
de inundação com o uso de microrreservatórios de 
detenção e pavimentos permeáveis na Sub-bacia 
Hidrográfica da Ponte Seca, em Jaboticabal, SP, 
chamam a atenção para o impacto elevado no 
orçamento municipal destes investimentos e o 
pequeno alcance da área territorial atingida do 
município (custo total equivalente a R$ 1.451,7 mil, 
em 4 de março de 2005, com a cotação do dólar a 
R$ 2,68) em 1.239 lotes, representando 82,9% 
deles). Logo, além da avaliação de oportunidade e 
conveniência pelo Executivo Municipal, o sucesso 
deste tipo de medida de controle às inundações 
“deve estar pautado em um processo de discussão 
participativo onde todos os interessados sejam 
envolvidos e as responsabilidades, delegadas”.  
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

A tomada de decisão de gestores públicos 
em projetos e ações para mitigar os alagamentos na 
cidade deve ser embasada em parâmetros técnicos, 
produzidos por servidores qualificados e 
empoderados. Já, a decisão política de alocação de 
recursos públicos para investimento deve ser 
deliberada pela coletividade através de um processo 
de participação pública, disputando-os com áreas 
como Saúde, Educação e Segurança. Também o 
impacto ambiental decorrente da impermea- 
bilização dos lotes privados pode ser atenuado 
através do engajamento da comunidade na busca 
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por soluções para os eventos de inundações 
localizadas. 

O uso da função extrafiscal dos tributos é 
uma forma legítima de intervenção do Estado, no 
uso de instrumentos econômicos de proteção 
ambiental. A tributação negativa proposta dá ao 
sujeito passivo do imposto (potencial poluidor ao 
usufruir do direito de impermeabilização de seu 
lote) a faculdade de adesão, ou não, à causa 
ambiental proposta. 

Sob a ótica pública, há pouca probabilidade 
de sucesso na criação de uma Contribuição de 
Melhoria para o investimento em drenagem, pois a 
população sofre com a alta carga tributária a ela 
infligida na atualidade. Assim, medidas de controle 
local de inundação, com o uso de microrreser- 
vatórios de detenção em lotes, são cada vez mais 
estudadas pela comunidade acadêmica como 
alternativa para minimizar os impactos da crescente 
impermeabilização dos lotes. Mas, como incentivar a 
adesão dos possuidores dos lotes ao sistema? 

Demonstrou-se como viável a criação de um 
benefício tributário, concedido na forma de 
compensação total ou parcial do gasto privado na 
obra de amortecimento da vazão contribuinte (Qp) 
do lote. Essa renúncia fiscal deve ser suprida, 
preferencialmente, com tributos de mesma 
natureza, a exemplo do imposto predial e territorial 
urbano — IPTU ou até mesmo da contribuição de 
melhoria, se houver alguma obra da qual resulte 
valorização imobiliária ao lote.  
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Model For The Creation Of Tax Incentives For 
Urban Drainage: Simulation For The City Of Porto 
Alegre, RS 
 
ABSTRACT 
 

Storm drainage services are provided by local 

urban governance. In view of the difficulty in the 

apportionment of sufficient money to solve the problem, this 

paper proposes the use of tax incentives to mitigate the 

rising external effects of increasing impermeabilization of 

the soil in Brazilian cities. The model was developed for 

plots located in the city of Porto Alegre, with an area of less 

than 600 m² and exempted from compensatory measures 

due to alteration of flow in the plot through Municipal 

Decree no. 15,371/2006. The optimum scenario to be 

achieved is established by the Master Plan for Urban and 

Environmental Development (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental — PDDUA), 

Complementary Law no. 434/1999, altered by 

Complementary Law no. 646/2011, which has absorbed 

the regulation of Normative Instruction no. 22/2007, from 

the Office of the Municipal Secretary of the Environment 

and regulates the free area to be preserved in the plot. This 

article develops a storm water reservoir building project and 

budget for a plot. The private cost of the investment is 

compared to the public cost of building a storm water basin 

in public areas of a hydrological basin by municipalities. 

The intention of this tax incentive is to encourage the plot 

owner, with a total or partial tax compensation, to build a 

rain water reservoir. 

Key-words: Stormwater reservoir on a plot. Private 

investment in rainwater flow damping. Compensatory 

measure to reduce permeable area of soil. Tax allowance. 
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RESUMO 
 

A pesquisa teve por finalidade apresentar os princípios para a implantação de um futuro programa de 

enquadramento dos corpos hídricos na UGRHI-1 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos-1/SP) utilizando-se 

modelagem quali-quantitativa da água. A área de estudo limitou-se ao município de Campos do Jordão/SP, especificamente 

a bacia do Ribeirão das Perdizes. Para avaliação da qualidade aplicou-se modelagem matemática demonstrando uma 

metodologia que poderá subsidiar um futuro estudo de enquadramento para os rios da região. Na simulação de cenários de 

qualidade de água avaliou-se o comportamento dos parâmetros OD e DBO considerando-se as variações da vazão, 

carga,reduções em captações e diferentes níveis de eficiência no tratamento de esgotos. Nas simulações foi utilizado o modelo 

QUAL2E coma interface gráfica QUAL2R. As vazões Q7,10, Q95% e Qmutilizadas foram obtidas através do método da 

regionalização hidrológica do DAEE.As contribuições foram calculadas pelas outorgas e população da bacia. Verificou-se que 

dos 9 cenários propostos, somente o cenário 6, simulado no regime de vazão Qm com a existência de um sistema de tratamento 

capaz de remover 93% da DBO, o ribeirãose manteve somente 67.5% do tempo na classe 2. No cenário 8, onde se previu a 

redução de 50% na vazão captada em CA-04 associada a eficiência de 93% na remoção da DBO em regime de vazão 

referencial Q95%, o rio se manteve na classe 2. No cenário 9, para a vazão referencial Q95%, foi simulado qual seria a 

eficiência mínima requerida em um sistema de tratamento de esgotos para se manter o ribeirão na classe 2, obtendo-se o valor 

de 94.7%. 

 
Palavras Chave:Modelagem matemática da qualidade da água. Enquadramento de corpos d’água. Modelo QUAL2E. 

Gestão da qualidade e da água. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A Lei Federal 9433/97 estabelece como um 
de seus objetivos, assegurar à atual e às futuras gera-
ções a necessária disponibilidade de água, em pa-
drões de qualidade adequados aos respectivos usos 
(BRASIL, 1997). A referida norma também estabe-
lece o enquadramento de corpos hídricos segundo 
seus usos preponderantes como um dos instrumen-
tos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O conceito de enquadramento dos corpos 
hídricos como instrumento de gestão foi introduzi-
do mais enfaticamente pela resolução CONAMA 
20/86 (Conselho Nacional de Meio Ambien-
te),atualizada pela Resolução CONAMA 357/05 
(CONAMA, 2005), que distribuíram os corpos hídri- 
 

*UNESP - Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá 

 

cos de água doce em classes de usos sendo: classes 
especial, 1, 2, 3 e 4, com níveis gradativos de quali-
dade associados. Paraa classe especial não se permite 
qualquer lançamento de efluentes ainda que trata-
dos. O enquadramento é o estabelecimento do nível 
de qualidade a ser alcançado ou mantido em um 
corpo d’água ou trecho do mesmo, ao longo do 
tempo (PORTO, 2002).  

Conforme Garcia (2011), o enquadramento 
fornece diretrizes para o planejamento, fiscalização 
e monitoramento por parte dos órgãoslicenciadores, 
e para a formulação de critérios de penalidades, 
assim como para outros instrumentos de gestão de 
recursos hídricos tais como a outorga e a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos. 

Oppa (2007) relata que o enquadramento 
de corpos d’águarepresenta o aspecto legal das aspi-
rações da sociedaderelativas à qualidade das águas. 

Com o advento do enquadramento o 
conceito de qualidade da água ganhou um 
entendimento muito mais amplo. A água é 
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considerada de qualidade ou não, dependendo do 
atendimento aos padrões determinados para a classe 
em que o corpo hídrico esteja enquadrado, sendo 
esta classeassociada a determinados usos específicos 
conforme resolução CONAMA 357/05. 

Como no presente estudo tratou-se da 
simulação de qualidade da água como ferramenta 
de auxílio à gestão hídrica quali-quantitativa, 
procurou-se abordar mais especificamenteesse 
instrumento de gestãoa fim de verificar se os 
resultados dos parâmetros simuladosatendiam aos 
padrões estabelecidos para a classe 2, na qual se 
encontra enquadrado o corpo hídrico objetivado na 
simulação. 

Segundo Rodrigues (2005), o enquadra-
mento de corpos d’água em classes de usos prepon-
derantes permite fazer a junção entre a gestão da 
qualidade e da quantidade da água, visando assegu-
rar água com qualidade compatível aos usos mais 
exigentes da bacia. 

Confirmandoesse entendimento, La Laina 
& Porto (2008) relatam que os dois primeiros ins-
trumentos indicados pela Lei Federal 9433/97 têm 
por objetivo a construção de consensos na bacia 
hidrográfica, sendo eleso Plano de Recursos Hídri-
cos e o Enquadramento de Corpos Hídricos. 

O presente artigo visa mostrar a importância 
da modelagem matemática na gestão quali-
quantitativa da água como subsídio ao planejamento 
e a tomada de decisões na bacia hidrográfica. Ao 
fazer uso de um manancial, o usuário de recursos 
hídricos deve ter em mente quea manutenção dos 
padrões requeridos para os parâmetrosfísicos, quí-
micos e biológicos,referentes à classe do rio, deverão 
ser respeitados e mantidos. 

Dessa forma, na interpretação dos resulta-
dos da simulação da qualidade da água na bacia do 
Ribeirão das Perdizes em Campos do Jordão/SP, 
procurou-se utilizar os conceitos do enquadramento 
como importante instrumento de gestão de recursos 
hídricos. 
 

 

MODELOS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM 
RIOS 
 
 

Modelos matemáticos são técnicas que po-
dem representar alternativas propostas e simular 
condições reais que poderiam ocorrer dentro de um 
limite de incertezas inerentes ao conhecimento 
científico (TUCCI, 1998).  

O conhecimento do comportamento dos 
processos envolvidos na simulação dos modelos é 
essencial para que as alternativas e os resultados 
sejam representativos e possam ser bem avaliados. 

Desta forma os modelos se tornam numa 
ferramenta importante para extrapolar as informa-
ções no curto prazo para outras escalas temporais e 
podem variar de simples aplicações a modelos mais 
complexos que necessitam de um grande número 
de dadosde entrada (SCARIOT, 2008). 

Os modelos de qualidade de água usual-
mente utilizados em rios são unidimensionais, ou 
seja, são modelos que simulam processos conside-
rando somente uma direção no espaço, e represen-
tam o escoamento através da velocidade média na 
seção transversal, desprezando as variações vertical e 
transversal(TUCCI, 1998). Palmieri (2003) relata ser 
razoável essa consideração tendo-se em vista a natu-
reza longitudinal do fluxo da água em rios. 

Esta formulação torna implícita a hipótese 
de mistura instantânea daemissão pontual de polui-
ção através da seção transversal do rio (SOUZA, 
2006). 

O transporte de substâncias em um espaço 
tridimensional se dá pelas componentes físicas da 
advecção, difusão e dispersão que representam a 
resultante do gradiente do escoamento, a variação 
da concentração da substância e o efeito da flutua-
ção turbulenta na concentração, respectivamente, 
devendo ser considerados também os fenômenos 
bioquímicos. 

Através da teoria do calor de Fourier, Fick 
(TYRRELL, 1964) estabeleceu-se o princípio de 
proporcionalidade entre a massa de uma substância 
e seu gradiente de concentração, que matematica-
mente se escreve (TUCCI, 1998): 
 

      (1) 

 
em queeié o coeficiente de difusão molecular na 
direção i;c é a concentração da substância e qi é o 
fluxo de massa na direção i. 

A partir da modelagem da equação 1, admi-
te-se as formulações bidimensionais e tridimensio-
nais considerando-se as variações da massa no tempo 
e do fluxo no espaço. A equaçãomais largamente 
utilizada em rios, devido a consideração unidimen-
sional dos modelos,despreza as variabilidades trans-
versais e verticais, assim como a difusão, considera as 
parcelas advectiva e dispersiva do fluxo longitudinal 
em regime permanente uniforme,e considera as 
contribuições laterais, sendo escrita da forma: 
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   (2) 

 
em que Cl é a concentração de contribuição lateral;E 
é o coeficiente de dispersão longitudinal; C é a con-
centração da substância; qi é o fluxo da massa; A é a 
área da seção; Si são os ganhos ou perdas por con-

tribuição lateral ou reações bioquímicas internas da 
substância. 

Streeter e Phelps (STREETER & PHELPS, 
1925), apresentaram seu modelo de qualidade em 
rios considerando o escoamento permanente uni-
forme e representando os parâmetros DBO (De-
manda Bioquímica de Oxigênio) e OD (Oxigênio 
Dissolvido),considerando somente o efeito advectivo 
do transporte de massa e a fase carbonácea de con-
sumo de oxigênio na água, desprezando, portanto, a 
demanda pela camada bentônica e as reações consti-
tuintes. 

O modelo de Streeter e Phelps (STREETER 
& PHELPS, 1925) estabeleceu que a variação da 
DBO remanescente (DBOr) em um infinitésimo de 
tempo (dt) é igual a DBOr multiplicada por uma 

constante de degradação K1 a ser determinada. As-
sim, o equacionamento para obtenção da DBOu 
(DBO última ou total) teve a seguinte forma: 
 

.       (3) 

 
em que DBOe é a exercida e DBOu=BDOe+DBOr. 

Os autores formularam também, conside-
rando os processos de reaeração atmosférica e deso-
xigenação pela degradação da matéria orgânica, o 
déficit de oxigênio resultante do lançamento de 
cargas orgânicas nos rios (VON SPERLING, 1998), 
conforme a equação 4: 
 

. . . . .    (4) 

 
em que Dt é o déficit total de oxigênio no instante t; 

K1 e K2 são as constantes de desoxigenação e reaera-
ção, respectivamente, e L0 é a concentração da DBO 
no ponto de mistura do efluente com o corpo re-
ceptor(mg.L-1). Da equação 4, aconcentração pode 
ser obtida sabendo-se que ODt=Cs-Dt, sendo ODt a 
concentração total de oxigênio e Cs a concentração 
de saturação de oxigênio. 

O modelo de Streeter-Phelps pressupõe mis-
tura imediata, portanto as concentrações de mistura 
do OD e da DBO são alcançadas pelo balanço de 
massa. As principais limitações advindas dessas for-
mulações são:i) pressupostode mistura imediata, ii) 
desconsideração da dispersão, iii) desconsideração 

das características hidráulicas do corpo hídrico, iv) 
só considera a decomposição aeróbia, v) não inclui a 
reoxigenação pela fotossíntese, vi) não inclui a se-
dimentação da matéria orgânica e vii) não inclui a 
demanda pela camada bentônica (RODRIGUES, 
2005). 

Entretanto esse modelo é clássico dentro da 
engenharia ambiental, sendo atualmente ainda lar-
gamente utilizado, e serve de suporte a outros mo-
delos mais sofisticados que se sucederam (VON 
SPERLING, 1998).  
 
 

MODELO QUAL2E 
 
 

O modelo de simulação de qualidade da 
água superficial QUAL2E (BROWN & BARNELL, 
1987), distribuído pela USEPA (United States Envi-
ronmental Protection Agency), permite simular 15 
variáveis indicativas de qualidade das águas em rios 
ramificados e bem misturados, usando o método das 
diferenças finitas para a solução da equação unidi-
mensional do transporte (advecção e dispersão) e 
de reação dos constituintes. 

O modelo simula de forma espacial às se-
guintes variáveis indicativas da qualidade da água: 
DBO, OD, temperatura, alga (clorofila a), nitrogê-

nio orgânico, amônia, nitrito, nitrato, fósforo orgâ-
nico, fósforo inorgânico dissolvido, coliformes, vari-
ável não-conservativa arbitrária, três variáveis con-
servativas arbitrárias.Permite também a incorpora-
ção de descargas pontuais, tributários, captações e 
de incrementos de vazão e poluentes relacionados às 
fontes difusas (USEPA, 1987). 

É um modelo unidimensional simples po-
rém eficiente e válido (MCCUTCHEON, 1989 apud 
SOUZA, 2006), sendolargamente utilizado por pes-
quisadores de todo o mundo com centenas de traba-
lhos publicados. 

O QUAL2E resolve equação básica de 
transporte de massa unidimensional. Esta equação 
inclui os efeitos de advecção, dispersão, diluição, 
reações e interações entre os componentes, além 
das fontes e sumidouros(OPPA, 2007).  

Na Figura1 temos a modelagem de cálculo 
no QUAL2E através do balanço de vazão e massa em 
um sistema fluvial discretizado em trechos, admitin-
do-se o transporte de massa advectivo dispersivo na 
direção longitudinal do rio. A quantificação da car-
ga de certoelemento é feita multiplicando as con-
centrações por suas respectivas vazões (RODRI-
GUES & PORTO 2003; OPPA, 2007). 
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Figura 1 - Discretização de um sistema hídrico fluvial em 

trechos no QUAL2E. 

Fonte: BROWN & BARNWELL (1987), adaptado. 

 
 
Cinética das reações e hidráulica no QUAL2E 

 
Uma das mais importantes considerações na 

determinação da capacidade de assimilação de um 
corpo hídrico é sua capacidade de manter uma ade-
quada concentração de oxigênio dissolvido. Os ní-
veis de oxigênio dissolvido em rios são controlados 
pela reaeração atmosférica, fotossíntese, respiração 
de plantas e animais, demanda bentônica, demanda 
bioquímica de oxigênio, nitrificação, salinidade, 
temperatura, dentre outros fatores (BROWN & 
BARNWELL, 1987). 

O modelo QUAL2E incorpora em sua sis-
temática de cálculos, além da modelagem do OD 
previsto no modelo de Streeter & Phelps, as inter-
relações do mesmo com o nitrogênio e sua série, 
fósforo, clorofila-a e matéria orgânica (KNAPIK et 

al., 2011), buscando com isso uma representação 

mais aproximada dos fenômenos endógenos que 
ocorrem dentro da massa líquida. 

Assim, em função de se obter melhores res-
postas,o QUAL2E considera em sua modelagem do 
OD e DBO, diversas constantes intrínsecas às rea-
ções dos constituintes, muitas vezes de difícil deter-
minação. Os maiores exemplos são os coeficientes 

K1, K2, K3 e K4 que representam as taxas de desoxi-
genaçãocarbonácea, de reaeração superficial, de 
sedimentação da matéria orgânica eda demanda 
bentônica de oxigênio do sedimento, respectiva-
mente, sendo que oK3 e o K4 estão diretamente in-
terligados.Esses coeficientes são frequentemente 
utilizados na calibração do modelo e se encontram 
tabelados por diversos autores. O K2 é normalmente 
calculado internamente no QUAL2E através de sete 
formulações empíricas,havendo também a possibili-
dade de entrada com valores que não se enquadram 
nas formulações ou levantados em cam-
po/laboratório. 

A hidráulica no QUA2E é determinada de 
maneira relativamente simplificada, podendo serfei-
ta através deconstantes empíricas de coeficientes de 
descarga para ajuste dos dados de campo a cada 
trecho do rio. Outra forma é através das formula-
ções de manning associadas a equação da continui-

dade. Nessa segunda forma são requeridas informa-
ções da seção do canal, declividade e coeficientes de 
rugosidade de manning (CHAPRA, 2008).  

O QUAL2E possui algumas limitações que 
podem ser contornadas através de técnicas de pro-
gramação. Rodrigues & Porto (2003) desenvolveram 
uma interface gráfica mais intuitivapara a utilização 
do QUAL2E intitulada por QUAL2R que foi utiliza-
da no estudo. Limitam-se hidraulicamente para 
simulações nas quais tanto o fluxo do rio quanto as 
cargas pontuais e captações sejam constantes. Na 
Tabela 1 tem-se essas limitações. 
 

Tabela 1 - Limitações computacionais do modelo 

QUAL2E. 

 

Número de trechos No máximo 25

Elementos computacio- No máximo 20 por trecho 

Elemento de cabeceira No máximo 7

Elemento de junção No máximo 6

Elementos de lançamento No máximo 25

Fonte: Interface QUAL2R para QUAL2E (RODRIGUES & POR-

TO, 2003). 

 

 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 

Para realização da simulação foi seleciona-
daa bacia do Ribeirão das Perdizes,no município de 
Campos do Jordão, a fim de que, nesta bacia, se 
pudesse inferir o comportamento dos parâmetros 
OD e DBO, ao longo dos trechos modelados.  

A bacia do Ribeirão das Perdizes é uma sub 
bacia do Ribeirão Capivari, principal rio de Campos 
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do Jordão, e possui área preservada com histórico 
de ocupação residencial por condomínios de classe 
média-alta e serviços de hotelaria.Há pequenas cap-
tações ao longo do curso principal do rio e em al-
guns afluentes. Nas cabeceiras e no centro da baci-
a,existem duas sensíveis captações da SABESP 
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo) que juntas exportam considerávelquan-
tidade de água (95.8% da vazão outorgada na bacia) 
para auxílio no abastecimento público de Campos 
do Jordão.O lançamento de esgoto mais significativo 
é realizado pela SABESP e fica próximo a foz do rio. 

As cabeceiras da bacia do Ribeirão das Per-
dizes encontram-se protegidas por uma unidade de 
conservação estadual denominada Parque dos Ma-
nanciais de Campos do Jordão, que cobre cerca 40% 
de toda a área da bacia, situando-se nas cabeceiras 
da mesma. 

A bacia do Ribeirão das Perdizes possui área 
de 12.76km2e seu exutório encontra-se nas coorde-
nadas UTM (Unidade Transversa de Mercator) 
442.107E e 7.487.740N na projeção SAD 69. A Figu-
ra 2 mostra a localização da bacia. 
 
 

 
 

Figura 2 - Bacia hidrográfica do Ribeirão das Perdizes. 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
Discretização do sistema hídrico e obtenção dos 

dados hidráulicos e seções ideais 

 
Foi selecionado o talvegue principal do Ri-

beirão das Perdizese dividido em 5 trechos de carac-
terísticas semelhantes a fim de utilizá-los na simula-
ção. Isso resultou em 44 elementos de 0.2km cada.A 
Tabela 2 mostra os trechos com seus respectivos 
dados hidráulicosdefinidos. 
 

Tabela 2 - Trechos e dados hidráulicos 

 

Trecho Nº Área Qincr  trecho (m³.s-1) i méd *

elem. (Km²) Q7 10 Q95% Qm (m/m)

1 14 5.34 0.0578 0.0800 0.1725 0.0668

2 13 4.03 0.0463 0.0600 0.1393 0.0116

3 7 1.03 0.0134 0.0180 0.0402 0.0223

4 6 1.97 0.0248 0.0330 0.0774 0.0023

5 4 0.39 0.0057 0.0070 0.0166 0.0029

Total 44 12.76 0.1480 0.1980 0.4460

* declividade média no trecho. 

 

Tabela 3 - Intervenções na bacia das Perdizes 

 

Finali- 

dade

Ponto/ 

Trecho

DBO 

mg.L-1 

OD 

mg.L-1 

Vazão

m³.h-1 m³.s-1

Captações superficiais

Ab. Pub. CA-01/04 - - 216,0 0,0600

Piscic. CA-02/06 - - 3,6 0,0010

Piscic. CA-03/06 - - 3,6 0,0010

Ab. Pub. CA-04/07 - - 288,0 0,0800

Piscic. CA-05/10 - - 3,0 0,0008

Sanit. CA-06/12 - - 2,0 0,0005

Sanit. CA-07/12 - - 2,0 0,0005

Sanit. CA-08/12 - - 4,0 0,0011

Sanit. CA-09/12 - - 4,0 0,0011

Total  526,2 0,1461

Lançamentos

Piscic. LA-01/06 36,6 4,1 3,6 0,0010

Piscic. LA-02/06 36,6 4,1 3,6 0,0010

Piscic. LA-03/10 36,6 4,1 3,0 0,0008

Sanit. LA-04/13 350,0 0 25,0 0,0069

Total  35,2 0,0097

 
Algumas simplificações foram estabelecidas. 

Afluentes foram incorporados ao curso d’água prin-
cipal atendendo as limitações do modelo 
QUAL2E.Por serem pequenas, as cargas dos afluen-
tesforam consideradas lançadas diretamente na 
calha do rio principal. Lançamentos e captações 
próximas foram somadas e locadas no elemento 
computacional mais próximo das mesmas.As vazões 
referenciais foram calculadas para o exutório de 
cada área de drenagem (KNAPIK et al., 2011).A 

Tabela 3 mostra as intervenções na bacia do Ribei-
rão das Perdizescom suas respectivas concentrações. 
Para a DBO e o OD dos esgotosforam considerados-
valores segundo SABESP (2009) e Von Sperling 
(2005), respectivamente. Para a DBO e o OD da 
piscicultura foram adotados valores segundo Zani-
boni Filho et al.(1997) e Monteiro et al.(2008), res-

pectivamente. 
Na Figura 3 temos a bacia delimitada e sec-

cionada em trechos com locação das captações su-
perficiais e lançamentos outorgados para simulação. 
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Figura 3 - Demarcação da bacia do Ribeirão das Perdizes, 

divisão em trechos e locação das intervenções. 

 
 

Utilizando-seos dados hidráulicos contidos 
na Tabela 2,foram adotadas 2 tipos de seções ideais 
que retrataram as dimensões daquele corpo hídrico, 
mostradas na Figura 4.  
 

 
 

Figura 4-Seções ideais adotadas. 

Nos 2 casos fixou-se a inclinação dos taludes 
laterais 1:m, onde ‘m’ representa a base do triângulo 
do talude. 

Na adoção das seções ideais cuidou-se que 
suasdimensõesatendessem tanto as vazões mínimas 
quanto as máximas,buscando-se aproximação da 
realidade.A Figura 5 mostra uma seção ideal sobre-
posta sobre o trecho 13, próximo a foz. 
 

 
 

Figura 5 - Seção ideal sobreposta sobre trecho 5 no 

Ribeirão das Perdizes. 

 
Coeficientes e parâmetros de entrada adotados na 

simulação com o QUAL2E 

 
Uma das variáveis importantes para as simu-

lações de qualidade em corpos hídricos é a vazão, 
normalmente obtida por campanhas com um lapso 
temporal, na maioria das vezes, muito restrito. A 
limitação verificada, é que essas vazões pontuais 
representam bem um momento, sendo,entretanto, 
incapazes de representar condições de regime mais 
adversas em um corpo hídrico. 

Em tese, os dados de qualidade, bem como 
coeficientes de entrada para os modelosdeveriam 
ser atrelados diretamente aos referidos regimes de 
vazões, o que não é uma tarefa simples.Nesse senti-
do a obtenção de séries históricas quali-quantitativas 
com maior tempo de observação podem levar a 
resultados mais confiáveis, podendo-se alcançar 
resultados muito próximos da realidade. Palmieri 
(2003) relata possíveis implicações na calibração de 
modelos em função das limitações na disponibilida-
de e coleta de dados. 

Além dessas dificuldadesde difícil supera-
ção, tem-se ainda que a Resolução CONAMA 
357/05 fixa que o enquadramento deve se dar na 
vazão de referência.  

No Estado de São Paulo a Lei Estadual 
9.034/94 refere-se à Q7,10como vazão referencial, 
entretanto a vazão outorgável é limitada em 50% 
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desse valor, ou seja, um valor extremamente conser-
vador. Segundo DAEE(Departamento de Águas e 
Energia Elétrica,2005), esta vazão está menos sujeita 
a erros operacionais e intervenções humanas.A 
Q7,10é a vazão média das mínimas de sete dias conse-
cutivos com 10 anosde período de retorno. 

No caso de ocorrência da extrapolação dos 
50% da Q7,10, a bacia deve ser declarada como crítica 
pelo comitê de bacias, que poderá ainda propor ao 
órgão gestor, novas regras para outorga que visem a 
proteção dos recursos hídricos. Cabe lembrar que 
no Estado de São Paulo as outorgas são quantitati-
vas, não havendo, até o momento, restrições em 
relação a carga máxima assimilável pelos corpos 
hídricos. 

Atendendo-seàs recomendações da 
Resolução CONAMA 357/05, utilizou-se as séries de 
vazões obtidas pelo método de regionalização 
hidrológica do DAEE(LIAZI et al., 1988). Como as 

vazões obtidasforam muito pequenas, dada a 
metodologia bem como o tamanho da bacia, não foi 
possível realizar a simulação para a vazão Q7,10. 
Notrecho 1 há uma captação (CA-01) da SABESP 
que ultrapassouo valor da vazão Q7,10 disponível 
naquele ponto, gerando uma vazão negativa e 
inconsistência no modelo. As vazões que puderam 
ser simuladasforam a Q95%, que é a vazão igualada 
ou ultrapassada em 95% do tempo da série 
estudada, e a Qm que é a vazão média das médias 
observadas, sendo que essa última foi utilizada 
somente para fins didáticos. 

Para a determinação dos coeficientesde 
entrada do modelo utilizou-se osdados obtidos na 
literatura, observando-se suas particularidades e 
adequaçãocom a simulação pretendida. 

Segundo informações obtidas junto ao C-
BH-SM (Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra 
da Mantiqueira) esse problema deverá ser resolvido 
com o advento da cobrança que está em processo de 
implantação, pois dos 21 comitês de bacias paulistas, 
15 já possuem cobrança e 6 estão em processo de 
implantação sendo o CBH-SM um deles. Não há 
tratamento de esgotos nem dados disponíveis da 
poluição difusa na bacia. No ponto LA-04, mais a 
jusante e próximo a foz do Ribeirão das Perdizes, 
tem-se o único lançamento público da SABESP que 
em tese concentra todos os esgotos produzidos na 
bacia. 

Com base nos dados de população do Censo 
2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), foi estimado a produção de esgotos de 
toda a população da bacia a fim de se comparar com 
o dado da outorga no ponto LA-04.Para o cálculo 
considerou-se uma população de 6454 habitantes 

com contribuição de 200L.habitante-1. dia-1. Subtra-
indo-se 20% da vazão de lançamento, por conta do 
consumo, chegou-se ao valor de 0.012m3.s-1. Como 
esse valor é maior do que o declarado na outorga 
(Tabela 3 - 0.007m3.s-1), optou-se por utilizar o maior 
valor de lançamento em LA-04 nas simulações. 

Para efeito desse estudo,o Ribeirão das 
Perdizes foi considerado um corpo hídrico com 
‘águaslimpas’ pelo fato de não receber grandes 
cargas de esgotos domésticos ou industriais e ter 
suas cabeceiras bem preservadas, exceto nos trechos 
próximos a foz onde há considerável adensamento 
populacional.  

Dessa forma adotou-se os dados da Tabela 4 
(VON SPERLING, 2005) como valor da DBO para a 
condição inicial do rio, ou seja, 2mg.L-1. 
 

Tabela 4 - Estimativa da DBOem função 

da condição do rio. 

 

Condição do rio DBO5 20 (mg.L-1)

Bastante limpo 1 

Limpo 2 

Razoavelmente limpo 3 

Duvidoso 5 

Ruim > 10

Fonte: Klein (1962) apud Von Sperling (2005). 

 
O teor de OD aparece em diversas literatu-

ras tabelado como função da temperatura e altitude 
(DERÍSIO, 1992), sendo inversamente proporcional 
a essas duas variáveis.Para a bacia do Ribeirão das 
Perdizes considerou-se altitude e temperatura mé-
dias de 1650m e 20ºC, respectivamente, o que equi-
vale a um teor de saturação de OD da ordem 
de6.7mg.L-1, que corresponde a cerca de 90% do 
OD de saturação máximo estimadopara corpos hí-
dricos nas condições descritas (VON SPERLING, 
2005). 

A Tabela 5 apresenta, para “Rios com águas 
limpas”, valores de K1entre 0.09 a 0.21 dia-1 (CHA-
PRA, 1997). 
 

Tabela 5 - Valores típicos de K1. 

 

Origem K1 (dia-1)

Água residuária concentrada 0.35 - 0.45

Água residuária de baixa concentração 0.30 - 0.40

Efluente primário 0.30 - 0.40

Efluente secundário 0.12 - 0.24

Rios com águas limpas 0.09 - 0.21

Água para abastecimento público < 0.12

Fonte: Chapra, 1997. 
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Portanto utilizou-se o valor médio de 0.15 
dia-1 para o K1. Esse valor encontra-se também com-
preendido entre os valores sugeridos por Von Sper-
ling (2005).  

Os valores de K2podem ser obtidos através 
de 7 equações empíricas,incorporadas ao modelo 
QUAL2E, que relacionam dados hidráulicos da 
seção em estudo (NAHON, 2006). Há também a 
opção do valor ser atribuído pelo usuário. 

Pelo fato de se ter trabalhado com vazões 
muito pequenas, ao testar-se a aplicabilidade das 
equações, verificou-se que as mesmas não se adequa-
ram devido a seus limites de validade. 

Desta forma aplicou-seaos trechos 1 ao 5, na 
opção deentrada pelo usuário incorporada ao 
QUAL2E, o valor médio tabelado por Von Sperling 
(2005)de 0.69 dia-1 para o K2, observadas as caracte-
rísticas locais(Tabela 6). 
 

Tabela 6 - Valores típicos de K2. 

 

Corpo d'água 

  
K2 (dia-1) 

Fundo Raso

Pequenas Lagoas 0.12 0.23

Rios vagarosos, grandes lagos 0.23 0.37

Grandes rios com baixa velocidade 0.37 0.46

Grandes rios com velocidade normal 0.46 0.69

Rios rápidos 0.69 1.15

Corredeiras e quedas d'água > 1.15 > 1.61

Fonte: Von Sperling, 2005. 

 
 

Para o coeficiente K4utilizou-se os valores da 
Tabela 7 considerando-se a média entre leito areno-
so e leito de solo mineral, de acordo com as caracte-
rísticas da região de estudo. Portanto o valor de 
K4foi de 0.29. 
 

Tabela 7- Demandaoxigênio pela camada bentônica (K4). 

 

Tipo de leito e situação local 
Demanda bentônica

Variação Média

Lodo de esgoto - próximo ao 2 - 10 4 

Lodo de esgoto - a jusante do 1 - 2 1.5 

Leito estuarino 1 - 2 1.5 

Leito arenoso 0.2 - 1.0 0.5 

Leito de solo mineral 0.05 - 0.1 0.07

Fonte: Thomann & Muller (1987) apud Rodrigues (2005). 

 
 
Determinação do K3 

 
O K3 representa a capacidade de sedimenta-

ção de matéria orgânica no sistema e é calculado em 

função da altura da lâmina d’água e da velocidade 
de sedimentação da matéria orgânica e, essa segun-
da, por sua vez, varia em função do tamanho e da 
densidade da partícula. Para a determinação doK3 
foi considerada a altura média da seção trapezoidal 
no regime de vazão referencial Q95%e no regime Qm. 

A verificação do tamanho das partículas é 
importante para a determinação do K3. É necessário 
ter-se a informação do tamanho e densidades mé-
dias para acessar a Tabela 8 e obter a velocidade de 
sedimentação média para o corpo hídrico em estu-
do. 

De acordo com o Plano de Bacia da UGRHI-
1 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
1/SP), a região tem “as características geológicas e geo-

técnicas dos depósitos de argila orgânica e o seu comporta-

mento bastante sensível a intervenções antrópicas bruscas 

que alteram as suas condições de equilíbrio original têm 

condicionado processos de instabilização notáveis na área 

urbana do município de Campos do Jordão (IPT, 2002)” 

(CPTI, 2012). A existência desses depósitos de “argi-
la orgânica” remete a prevalência do carreamento 
de partículasda ordem de 1 a 2μm em Campos do 
Jordão. 
 

Tabela 8 - Velocidades de sedimentação (m.dia-1) 

 

Tamanho das 

partículas(μm)

Densidades das partículas (g.cm-3)

1.8 2.0 2.5 2.7

Areia fina  

300 300 400 710 800

50 94 120 180 200

Silte  

50 94 120 180 200

20 15 19 28 32

10 3.8 4.7 7.1 8

5 0.94 1.2 1.8 2.0

2 0.15 0.19 0.28 0.32

Argila  

2 0.15 0.19 0.28 0.32

1 0.04 0.05 0.07 0.08

Fonte: Kiser et al. (2001) apud Nahon (2006). 

 
 

Considerou-se o intervalo de tamanho das 
partículas entre 1 a 2μme, através da Tabela 8, obte-
ve-se a velocidade média entre a mínima (0.04 m.dia-

1) e a máxima (0.32 m.dia-1), referentes ao intervalo, 
obtendo-se uma velocidade de sedimentação média 
de 0.180 m.dia-1 para o Ribeirão das Perdizes. 

Através da equação 5 pôde-se calcular o va-
lor de K3. 

 

%;	
%;	

    (5) 
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em que Vsé a velocidade de sedimentação e Hm é a 

altura da lâmina d’água. 
A Tabela 9 mostra o resultado dos K3 calcu-

lado para o regime de vazão Q95%, considerando-se a 
altura média da lâmina d’água de todo o talvegue. 
Analogamente foi feito para a vazão Qm. 
 

Tabela 9- K3 (dia-1) com Vs =0.180 m.dia-1. 

 

Trechos Hm(m) K3 

1 ao 5 

Q95% 

0.0880 2.05 

Qm 

0.2118 0.85 

 
 

Utilizou-se um mesmo K3 para todo o talve-
gue, tendo-se em vista tratar-se de uma bacia de 
pequenas proporções. 
 
 

PROPOSTA DE CENÁRIOS 
 
 

Para a proposta de cenários foi considerada 
a vazão referencial Q95% e a vazão Qm. Os parâmetros 
analisados foram o OD e a DBO. Primeiramente 
simulou-se para a vazão Q95% com as intervenções 
outorgadas, lançamentos e captações superficiais, 
sem se considerar qualquer remoção de DBO (tra-
tamento de esgotos). Da mesma forma se procedeu 
para a vazão Qm, também sem se considerar qual-
quer remoção de DBO. 

Depois, sob os dois regimes de vazão, simu-
lou-se para dois tipos de tratamento, conforme Ta-
bela 10, a fim de se inferir o comportamento dos 
parâmetros OD e DBO face a possível existência 
desses sistemas de tratamento. 
 

Tabela 10-Eficiências em sistemas de tratamento. 

 

Sistema de tratamento 
Eficiência na remoção 

de DBO (%) 

Lodos ativados 

aeração prolongada 
93-98 

Conjunto tanque séptico 

 filtro anaeróbio 
70 - 90 

Fonte: Von Sperling, 2005; adaptado. 

 
Os dois sistemas de tratamento propostos 

são normalizados pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas)nas normas NBR 7229/93 e 

NBR 13969/97. Para ambos os casos foram utilizadas 
as menores eficiências das faixas em favor da segu-
rança, ou seja, simulou-se a remoção de 70% e 93%, 
respectivamente. 

Após, foi simulado também a possibilidade 
de redução na captação CA-04 em 50% de seu valor 
original outorgado. Nesse caso utilizou-se também a 
eficiência dos dois tipos de tratamento e a vazão 
Q95%. Finalmente, foi simulado, através de tentativas, 
qual seria a eficiência mínima requerida para que o 
rio permanecesse em sua classe original, ou seja, 
classe 2. A Tabela 11 mostra o resumo dos cenários 
propostos. 
 

Tabela 11 - Cenários propostos para simulação. 

 

Cen. Regime de vazão e simulação pretendida 

1 

Q95% com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

sem trat. esgotos 

2 

Q95% com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

com trat. esgotos (remoção 70% DBO) 

3 

Q95% com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

com trat. esgotos (remoção 93% DBO) 

4 

Qm com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

sem trat. esgotos 

5 

Qm com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

com trat. esgotos (remoção 70% DBO) 

6 

Qm com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

com trat. esgotos (remoção 93% DBO) 

7 

Q95% com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

com trat. esgotos (remoção 70% DBO e redu-

ção de 50% em CA-04) 

8 

Q95% com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

com trat. esgotos (remoção 93% DBO e redu-

ção de 50% em CA-04) 

9 

Q95% com intervenções outorgadas, 

população estimada para LA-04, 

(eficiência mínima requerida para perma-

nência na classe 2) 
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CENÁRIOS: RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Dados hidráulicos para os cenários 

 
Nos estudos de qualidade de água, os dados 

hidráulicos são importantes para se entender o 
comportamento dos parâmetros. No caso do OD e 
da DBO, objetivados no estudo, quanto maior for a 
relação ‘vazão disponível’versus‘concentração do 

poluente’, melhor será a diluição dos poluentes e 
consequentemente mais limpa será a água. 

A Figura 6 mostra como as principais capta-
ções e lançamentos afetaram a vazão Q95% no corpo 
hídrico. 
 
 

 
 

Figura 6 - Comportamento da vazão Q95% diante das prin-

cipais intervenções no Ribeirão das Perdizes. 

 
 

O QUAL2E efetua o balanço de massa con-
siderando as reações constituintes das substâncias e 
suas interações com o oxigênio dissolvido na água, e 
esse por sua vez aumenta na medida que o sistema 
recebe maior quantidade de água limpa. 

Notou-se que as captações CA-01e a CA-
04promoveram as maiores variações no regime 
hídrico.Mudanças bruscas no regime hídrico 
alteram significativamente a capacidade 
autodepuradora do corpo hídrico e 
consequentemente a qualidade da água. O 
lançamento LA-04 não acrescentou quantidade de 
águasignificativa ao sistema. As captações CA-02, CA-
03 e CA-05 são compensadas pelos lançamentos LA-
01, LA-02 e LA-03 não promovendo mudanças no 
regime hídrico. As captações CA-06, CA-07, CA-08 e 
CA-09 também são pequenas para impactar o 
regime hídrico. 

A Figura 7 mostra como as principais capta-
ções e lançamentos afetaram a vazão Qm no corpo 
hídrico. 
 

 
 

Figura 7 - Comportamento da vazão Qm diante das princi-

pais intervenções no Ribeirão das Perdizes. 

 
 

A vazão média Qm, também conhecida como 
vazão média de longo período, pode estabelecer 
uma melhor representação do que ocorre 
medianamente no curso d’água em termos de 
quantidade.Notou-se que a vazão Qm sofreu menor 
impacto diante das intervenções presentes no 
Riberião das Perdizes. 

Nesse caso não foram observadas 
mudançasbruscas no regime hídrico, em termos 
proporcionais à vazão presente no corpo hídrico. A 
captação CA-04 é a intervenção que promove uma 
mudança um pouco mais significativa no regime de 
vazão. Entretanto se considerado a soma das duas 
captações, CA-01 e CA-04, as mesmas representam 
uma vazão subtraída da ordem de 0.14m3.s-1 ou 
140L.s-1. Essa vazão é suficiente para abastecer, 
considerando 25% de perdas, cerca de 45360 
pessoas por dia e representa cerca de 94.6% da Q7,10, 
70.71% da Q95% e 31.39% da Qm, no Ribeirão das 
Perdizes. 
 
Cenário 1-OD, DBO, Q95%, sem tratamento de 

esgotos 

 
A Figura 8 ilustra como se comportaram o 

OD e a DBO diante de um regime de vazão reduzi-
do. O OD se manteve quase todo o tempo na classe 
1 (OD ≥ 6mg.L-1) sofrendo redução em 20.18% 
(6.54mg.L-1 para 5.22mg.L-1) somente quando o rio 
recebe os lançamentos de LA-04, que representa a 
contribuição de esgotos de toda a população da 
bacia. Nesse ponto o parâmetro cai para a classe 2, 
classe na qual encontra-se enquadrado o Ribeirão 
das Perdizes, portanto, para esse cenário o OD não 
infringe a classe original do rio.Os demais lança-
mentos, por sua pequena dimensão, não proporcio-
naram mudanças significativas nos níveis do OD. 
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Figura 8 - Comportamento do OD e da DBO na vazão 

Q95% sem sistema de tratamento de esgotos. 

 
Quanto a DBO, a mesma sofreu pequenas 

variações ao longo dos lançamentos LA 01-02 e LA-
03, não alterando significativamente seus valores. 
Até o ponto de lançamento LA-04 a DBO se mante-
ve dentro na classe 1, entretanto após LA-04 seus 
níveis subiram muito além do limiar da classe 4 
(>10mg.L-1) o que indicou ser esse o ponto com o 
maior problema a ser resolvido. 
 
Cenário 2 - OD, DBO, Q95% com tratamento de 

esgotos (70% de eficiência na remoção da DBO) 

 
Simulando-se os parâmetros OD e 

DBO,pôde-se notar no cenário 2, ilustrado na Figura 
9, que os níveis de OD se mantiveram praticamente 
constantes em relação ao cenário 1 com uma, quase 
imperceptível, variação para maior no OD após o 
lançamento LA-04, mantendo-se, entretanto, na 
classe 1 em quase todo o curso do rio, caindo para a 
classe 2 após LA-04, semelhante ao cenário 1. Isso 
mostrou que os lançamentos não alteraram signifi-
cativamente o parâmetro OD muito provavelmente 
devido à reduzida proporção do volume de carga 
lançada em relação à vazão no ponto de lançamento 
combinada com a condição inicial do corpo hídrico 
considerada na simulação (rio com águas limpas). 
 

 
 

Figura 9 - Comportamento do OD e da DBO na vazão 

Q95%com 70% de eficiência na remoção da DBO. 

Já o parâmetro DBO sofreu uma redução 
bastante significativa em relação ao cenário 1, pas-
sando de69.29mg.L-1 para 21.78 mg.L-1 no ponto de 
lançamento LA-04, ou seja, reduziu em cerca de 3.18 
vezes o seu valor. 

Apesar dessa redução, os valores da DBO se 
mantiveram ainda muito acima do limiar da classe 4, 
sendo nesse caso insuficiente, ainda que haja a im-
plantação de um sistema de tratamento com eficiên-
cia de 70% na remoção de DBO, para baixar os 
níveis da DBO à classe do rio.  

Embora o valor mínimo de remoção da 
DBO esteja abaixo do recomendado pelo Decreto 
Estadual Paulista 8468/76, que prevê remoção mí-
nima de 80%, contudo com a Resolução CONAMA 
430/11 prevê que o órgão ambiental poderáexcep-
cionalmente, e em caráter temporário, mediante 
análise técnica fundamentada, autorizar o lança-
mento de efluentes em desacordocom as condições 
e padrões estabelecidos,desde que atendidos os 
requisitos dispostos nos itens I ao VI do artigo 6º da 
citada resolução. 
 
Cenário 3 - OD, DBO, Q95% com tratamento de 

esgotos (93% de eficiência na remoção da DBO) 
 

Para o cenário 3, mostrado na Figura 10, foi 
simulado a existência de um sistema de tratamento 
aeróbio capaz de remover93% da DBO, se bem ope-
rado, no ponto de lançamento LA-04.Esse sistema, 
além de mais eficiente, é mais indicado para atender 
grandes populações. 
 
 

 
 

Figura 10 - Comportamento do OD e da DBO na vazão 

Q95%com 93% de eficiência na remoção da DBO. 

 
Notou-se, nesse cenário, que os níveis de 

OD se mantiveram praticamente estáveis em relação 
aos cenário 1 e 2, havendo uma tênue melhora do 
parâmetro no ponto de lançamento LA-04. A DBO 
no ponto LA-04 caiu sensivelmente de 21.78mg.L-1 
para 6.17 mg.L-1. 
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Entretanto, apesar de ter havido grande re-
dução nos níveis da DBO, não foi possível enqua-
drar o parâmetro na classe 2. Os demais lançamen-
tos existentes (LA-01, LA-02 e LA-03), devido a simu-
lação com remoção de quase toda a DBO (93%), 
tiveram sua carga remanescente completamente 
diluídas pelo corpo hídrico. 

Concluiu-se que as cargas lançadas em LA-
04, associadas ao reduzido regime de vazão Q95%, 
não são capazes de serem diluídas pelo Ribeirão das 
Perdizes no ponto de lançamento LA-04 e ainda 
assim manter o corpo hídrico operando na classe 2, 
ainda que se utilizasse um sistema capaz de remover 
93% da DBO. Por analogiadeduziu-se que no regi-
me Q7,10, menor que o Q95%, também não seria pos-
sível que o rio permanecesse em sua classe original. 
 
Cenário 4 - OD, DBO, Qm sem tratamento de 

esgotos 
 

A Figura 11 mostra como se comportaram 
os parâmetros OD e DBO diante dessa vazão menos 
conservadora. Os níveis de OD, como esperado, se 
mantiveram em toda a extensão do Ribeirão das 
Perdizes na classe 1, sofrendo uma pequena variação 
somente no lançamento LA-04. 

A DBO se manteve em toda a extensão do 
rio na classe 1, exceto a jusante do ponto de lança-
mento LA-04 onde a mesma subiu para 15.90mg.L-1, 
se estabelecendo na classe 4, apesar de haver uma 
vazão razoável no ponto (0.3 m³.s-1). 

Nesse cenário deduziu-se que os níveis de 
DBO compatíveis com o enquadramento do Ribei-
rão das Perdizes não poderiam ser alcançados pois a 
Q95% é mais restritiva que a Qm. A capacidade auto-
depuradora seria reduzida em regimes menores 
como a Q95% e a Q7,10. 
 

 
 

Figura 11 - Comportamento do OD e da DBO na vazão Qm 

sem sistema de tratamento de esgotos. 

 
Apesar de haver um vazão razoável de 

0.30m3.s-1no ponto LA-04 (Figura 7), contudo um 

lançamento de 0.012m3.s-1, que representa somente 
4% da vazão no rio, com elevada concentração 
(350mg.L-1), mostrou-se suficiente para comprome-
ter a qualidade do manancial. 
 
Cenário5- OD, DBO, Qm com tratamento de esgotos 

(70% de eficiência na remoção da DBO) 
 

No cenário 5, mostrado na Figura 
12,autilização da vazão Qm associada a um sistema de 
tratamento com eficiência de 70%, o parâmetro 
DBO apresentou6.04 mg.L-1 a jusante de LA-
04,alcançando a classe 3, portanto acima da classe 
original do rio. 

Se percebeu ainda que para se manter o rio 
na classe 2 seriam necessários mais investimentos, 
pois os sistemas alternativos (menor capacidade de 
redução da DBO) não são suficientes para atender a 
necessidade de se trazer os níveis da DBO para a 
classe 2 nem para a condição de Qm. 
 

 
 

Figura 12 - Comportamento do OD e da DBO na vazão 

Qmcom 70% de eficiência na remoção da DBO. 

 
Para o cenário 5 os níveis de OD também se 

mantiveram na classe 1, ou seja, acima de 6mg.L-1 
em toda a extensão do talvegue principal do Ribei-
rão das Perdizes e, como nos outros cenários, so-
frendo uma pequena depleção somente no ponto 
de lançamento LA-04. 

Pôde-se notar que vazões maiores podem ser 
bastante sensíveis a lançamentos relativamente pe-
quenos, porém com concentrações elevadas. Nesses 
casos, se não removida boa parte da DBO através de 
tratamento, o rio pode apresentar resultados negati-
vos em termos da qualidade de suas águas e conse-
quente facilidade de extrapolar sua classe original. 
 
Cenário6- OD, DBO, Qm com tratamento de esgotos 

(93% de eficiência na remoção da DBO) 
 

Na Figura 13 tem-se ilustrado os resultados 
dos parâmetros OD e DBO para o cenário 6. 
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Figura 13 - Comportamento do OD e da DBO na vazão 

Qmcom 93% de eficiência na remoção da DBO. 

 
Os níveis de OD mais uma vez se mostraram 

quase constantes havendo uma pequena queda no 
ponto de lançamento LA-04. 

Com a DBO, viu-se nesse cenário uma que-
da bastante significativa fazendo o parâmetro se 
manter abaixo dos 3mg.L-1, valor limite para a classe 
1. Esse foi o melhor resultado obtido para a DBO 
dentre todos os cenários. 

Como a vazão Qm não ocorre todo o tempo 
no corpo hídrico, fica claro que em alguma parte do 
tempo, tendo em vista que haverá vazões mais restri-
tivas nos períodos de estiagem, essa simulação não 
atenderia, pois em vazões menores os níveis da DBO 
tendem a aumentar e extrapolar os limites da classe 
do rio. 

Utilizando-se a curva de permanência de va-
zões do Ribeirão das Perdizes pôde-se determinar 
qual a provável porcentagem do tempo que poderia 
não haver o atendimento aos padrões da classe do 
rio, devido à ocorrência de vazões mais restritivas. 
Para a vazão de balanço no ponto LA-04 (0.30m3.s-1) 
tem-se que a mesma é igualada e ultrapassada em 
cerca de 67.5% do tempo, conforme Figura 14. 
 

 
 

Figura 14 - Curva de permanência de vazões para a bacia 

do Ribeirão das Perdizes com marcação da Q67.5%. 

Fonte: http://www.sigrh.sp.gov.br. 

 

Restou 32.5% do tempo em que a situação 
descrita no cenário 6 pode não ocorrer, ou seja, os 
limites da DBO para a classe 2 no ponto LA-04 pode 
ser extrapolado nessa porcentagem de tempo, que 
provavelmente estará associada ao período de estia-
gem do ano hidrológico. 
 
Cenário 7— OD, DBO, Q95% com remoção de 70% da 

DBO e redução de 50% na captação CA-04 
 

No cenário 7 tem-se a hipótese de se reduzir 
a captação CA-04 em 50% fazendo com que a mes-
ma passe de 0.08m3.s-1 para 0.04m3.s-1. Assim ocorre-
ria a liberação de mais água para o sistema aumen-
tando a diluição e consequentemente a capacidade 
autodepuradora do Ribeirão das Perdizes. 

Os níveis de OD diante desse cenário se 
mantiveram em quase toda a extensão do Ribeirão 
da Perdizes na classe 1, caindo para a classe 2 no 
ponto de lançamento LA-04 (6.55mg.L-1 para 
5.78mg.L-1). 

Com relação a DBO, observou-se que seus 
valores se mantiveram na classe 1 (≤3mg.L-1) em 
quase toda a extensão do rio. Contudo, no ponto de 
lançamento LA-04, apesar de se aplicar 70% de re-
moção na DBO e liberar metade da captação CA-04, 
os níveis da DBO se elevaram a 13.95mg.L-1, o que 
indica um elevado grau de poluição e sua perma-
nência na classe 4. A Figura 15 mostra os resultados 
dos parâmetros simulados. 
 

 
 

Figura 15 - Comportamento do OD e da DBO na vazão 

Q95%com 70% de eficiência na remoção da DBO e redu-

ção de 50% da CA-04. 

 
A redução na vazão foi uma situação hipoté-

tica proposta. Na prática, para ser possível uma re-
dução dessa natureza exigiria grandes esforços de 
todos os setores envolvidos, inclusive com a apresen-
tação de possíveis alternativas para o auxílio no abas-
tecimento público de Campos do Jordão. 
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Cenário 8- OD, DBO, Q95% com remoção de 93% da 

DBO e redução de 50% na captação CA-04 
 

No cenário 8 a simulação foi semelhante ao 
cenário 7considerando-se a existência de um sistema 
de tratamento com remoção de 93% da DBO. Na 
Figura 16 tem-se ilustrado o comportamento dos 
parâmetros OD e DBO para essas condições. Notou-
se que os níveis de OD mais uma vez mantiveram-se 
em quase toda a extensão do rio na classe 1, sofren-
do uma pequena redução para a classe 2 por ocasião 
do lançamento em LA-04. 

Nessa condição simulada, observou-se que a 
DBO manteve-se,nos trechos a montante de LA-
04,quase constante na classe 1 com uma leve queda 
linear até LA-04, alterando-se nesse ponto para 
4.41mg.L-1. Esse valor garante a permanência da 
DBO na classe 2 no ponto onde o curso d’água re-
cebe os esgotos de toda a população da bacia (LA-
04). 
 
 

 
 

Figura 16 - Comportamento do OD e da DBO na vazão 

Q95%com 93% de eficiência na remoção da DBO 

e redução de 50% da CA-04. 

 
 

A combinação das duas hipóteses, 93% de 
remoção da DBO e remoção de 50% da CA-04, ge-
rou uma condição bastante favorável à manutenção 
da boa qualidade da água no Ribeirão das Perdizes. 

Comparando-se com os dados do cenário 3 
(Figura 10) observou-se que a vazão liberada para o 
sistema aumentou a capacidade de diluição dos 
poluentes pelo rio reduzindo sua DBO em 39.91%, 
ou seja, de 6.17mg.L-1 para 4.41mg.L-1, no ponto de 
lançamento LA-04.Nesse cenário, a manutenção dos 
parâmetros OD e DBO na classe do rio (classe 2) foi 
possível de forma satisfatória. 

Cenário 9 - Determinação da eficiência mínima 

requerida na vazão Q95% para se manter os 

parâmetros OD e DBO na classe 2 
 

A Figura 17 mostra a verificação de qual se-
ria a eficiência mínima requerida para que os parâ-
metros OD e DBO não ultrapassassem os limites da 
classe 2. Neste cenário também foi utilizada a vazão 
Q95%. 

A determinação de eficiência mínima re-
querida é uma metodologia bastante utilizada no 
dimensionamento de estações de tratamento. Sa-
bendo-se a classe do rio, seu regime de vazões, a 
vazão de esgotos e sua concentração, é possível, 
através da modelagem no QUAL2E, se aumentar 
gradativamente a eficiência na remoção da DBO de 
forma a se alcançar um determinado resultado espe-
rado. 
 

 
 

Figura 17 - Determinação da eficiência mínima requerida 

na vazão Q95% para se manter os parâmetros 

OD e DBO na classe 2. 

 
Nos Estados Unidos foi publicado uma série 

se documentos e guias técnicos que visavam estabe-
lecer uma normativa para a alocação de cargas em 
corpos hídricos, bem como estabelecer um progra-
ma para se determinar as chamadas TMDL (Total 
Maximum Daily Loads), ou seja, as cargas diárias 
máximas capazes de serem absorvidas pelos corpos 
hídricos (USEPA, 1995).  

Esse programa foi desenvolvido com a ajuda 
de modelagem matemática da qualidade da água 
utilizando-se os modelos QUAL2E e WASP5 (AM-
BROSE, et al., 1993). Os princípios ali tratados são 

os mesmos ora discutidos no cenário 9. Buscou-se 
determinar qual a máxima capacidade de recepcio-
namento de cargas no Ribeirão da Perdizes para o 
ponto de lançamento LA-04, no regime de vazão 
Q95%, de tal forma que a qualidade da água prevista 
para classe do riofosse mantida.   

Notou-se claramente que o parâmetro DBO 
foi o que apresentou problemas de não atendimen-
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to a classe do rio nas simulações. Rodando o modelo 
diversas vezes e simulando para cada rodada um 
aumento gradativo do nível de eficiência na remo-
ção da DBO,estimou-se, para que a DBO no rio não 
ultrapassasse os limites da classe 2 (DBO≤5mg.L-1), 
uma eficiência mínima de 94.7% em termos de re-
moção da DBO. 

Atingindo-se esse nível de eficiência, de a-
cordo com a Figura 17, a DBO alcançaria no máxi-
mo os 5mg.L-1 previstos para a classe 2, não fazendo 
o corpo hídrico ultrapassar os limites da classe no 
qual o mesmo encontra-se atualmente enquadrado.  

Para o OD, como em todos os demais cená-
rios simulados, não houve alteração significativa 
sendo que o parâmetro se manteve em quase toda a 
extensão do Ribeirão das Perdizes na classe 1, cain-
do para a classe 2 a partir do lançamento LA-04 com 
tendência de recuperação comoobservado na Figura 
17. 

A Figura 18 mostra o resumo dos resultados 
obtidos em todas as simulações realizadas com os 9 
cenários propostos. Como um só parâmetro em 
desacordo com a classe do rio basta para o não a-
tendimento, os resultados mostrados na última co-
luna da direita observam esse princípio. 
 

 
 

Figura 18 - Resumo dos resultados das simulações. 
 

Notou-se que somentenos cenários 8 e 9, as-
sociados a vazão Q95%, houve atendimento aos pa-
drões de qualidade exigidos para o Ribeirão das 
Perdizes em relação aos parâmetros OD e DBO. No 
cenário 8 houve uma redução hipotética na princi-
pal captação (CA-04) que na prática pode se mostrar 
de difícil alcance. No cenário 6 houve atendimento, 
cabendo lembrar que a vazão Qm não é uma vazão 
referencial e em boa parte do tempo essa vazão não 

ocorre no corpo hídrico. Pôde-se observar também 
que os cenários 1, 2 e 4 apresentaram os piores re-
sultados com a DBO enquadrada na classe 4 indi-
cando alto nível de degradação da qualidade das 
águas para esses cenários. 
 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

O estudo mostrou que o alcance de objeti-
vos na qualidade de água não dependem exclusiva-
mente de fatores isolados. A modelagem da 
qualidade da água pode ser uma ferramenta útil no 
processo de gestão da bacia hidrográfica. 

Para um programa de enquadramento é 
importante ter como foco poucas variáveis. Por esse 
motivo foram adotadossomente os parâmetros OD e 
DBOnas simulações.Com relação aos parâmetros 
prioritários, Enderlein et al. (1997) mencionam que 

quanto mais simples for a definição das metas de 
qualidade, mais eficiente será este instrumento, 
sendo essencial manter o foco do problema em um 
número pequeno de variáveis de qualidade da água, 
o que corresponde a agir com visão prática, fugindo 
das utopias. 

Cabe ressaltar que o enquadramento deve 
obrigatoriamente observar os aspectos técnicos, 
econômicos, sociais, políticos, ambientais e ainda 
outros que sejam relevantes na região onde se 
objetiva sua implementação. 

A falta de dados de monitoramento é fator 
limitante quando se trabalha com modelos 
matemáticos de qualidade de água. Nesse sentido 
recomenda-se ao CBH-SM e órgãos gestores a 
constituição de uma rede mínima de 
monitoramento quali-quantitativo a fim se construir 
séries históricas consistentes que atendam às 
necessidades de uma modelagem cada vez mais 
próxima da realidade, imprescindíveis à concepção 
e execução de um programa de enquadramento de 
corpos hídricos em uma bacia hidrográfica. 

Observou-se, nos diversos cenários simula- 
dos, que a DBO foi o parâmetro que mais variou em 
função dos lançamentos existentes, aliados às 
retiradas de água do manancial. 

As captações excessivas no Ribeirão das 
Perdizes levaram o corpo hídrico à condição de 
criticidade e comprometimento integral da vazão 
referencial. 

Desta forma entendeu-se ser recomendável 
ao Comitê de Bacias e aos demais atores envolvidos 
na questão, especialmente a concessionária, iniciar 
adiscussãosobre novas alternativas para o auxílio no 
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abastecimento de Campos do Jordão com vistas a 
recuperação da capacidade autodepuradora do 
Ribeirão das Perdizes.  

Recomenda-se também que os esgotos sejam 
coletados na bacia e conduzidos para tratamento até 
outro ponto a jusante com maior capacidade 
depuradora na bacia do Rio Capivari. 

Em relação ao parâmetro OD, observou-
seque o rio encontra-se em toda a sua extensão e 
para todos os cenários simulados, operando entre a 
classe 1 e 2, estando portanto, de acordo com a 
classe do rio.  

Tendo-se em vista a vocação 
conservacionista da região e a constatação de que o 
Ribeirão das Perdizes opera na maior parte de sua 
extensão na classe 1, em um futuro próximo a 
sociedade e a comunidade técnica pode se articular 
para desenvolver estudos mais aprofundados visando 
o reenquadramentode alguns trechos do Ribeirão 
das Perdizes com vistas a consolidação de sua 
preservação, especialmente suas cabeceiras, 
incluindo-se nesses estudos outros parâmetros 
significativos. 

O grande desafio a ser superado se referiu 
ao ponto de lançamento LA-04 onde ocorrem os 
maiores problemas com a DBO. Finalizando, 
concluiu-se que em relação ao Ribeirão das Perdizes, 
no regime de vazão referencial preconizado pela 
Resolução CONAMA 357/05 para fins de efetivação 
do enquadramento (Q7,10 para e Estado de São 
Paulo), não foi possível simular. 

Entretanto nas simulações realizadas com a 
vazão referencial Q95%, vazão próxima da Q7,10, o 
corpo hídrico somente atendeu satisfatoriamente 
aos padrões da classe 2 no cenário 9, onde se previu 
uma eficiência de 94.7% na remoção da DBO e, no 
cenário 8 onde se previu a redução de 50% na vazão 
captada em CA-04 associada a eficiência de 93% na 
remoção da DBO.  

No cenário 6 houve atendimento parcial do 
parâmetro DBO tendo-se em vista que não foi 
possível garantir que em todo o tempo o rio teria 
sua classe respeitada devido a possibilidade da 
ocorrência de menores vazões por certo período de 
tempo.  

Nos demais cenários não houve atendimen-
to quanto ao parâmetro DBO. O prováveis motivos 
detectados foram as elevadas concentrações nos 
esgotos lançados, combinadas com a expressiva reti-
rada de água que hoje encontra-se instalada neste 
rio. 
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Simulation Of Qualitative And Quantitative Model-
ing For The Preliminary Evaluation Of Water Qual-
ity In The Ribeirão Das Perdizes Stream In Campos 
Do Jordão/SP, To Support Its Classification 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to present the 

principles for the implementation of a future water body 

classification program at the UGRHI-1 (Management Unit 

of Water Resources-1/São Paulo, Brazil) using qualitative 

and quantitative water modeling. Our study area was in 

Campos do Jordão, a city in the state of São Paulo, 

specifically in the Perdizes river watershed, which is 

included in the UGRHI-1. The water quality assessment 

used a  modeling mehtodology that can support a future 

study for the classification of water bodies in the region. 

The behavior of DO and BOD parameters was assessed in 

the water quality scenarios, considering the variations of 

flows, loads, reductions in withdrawals and different 

efficiencies in sewage treatment. The model used was 

QUAL2E developed by USEPA (United States 

Environmental Protection Agency) that received a new 

graphic interface named QUAL2R model. The reference 

flows Q7,10, Q95% and Qm used  were obtained through the 

DAEE (Department of Water and Electric Energy) 

hydrologic regionalization method. It was noted that of the 

9 proposed scenarios, only scenario 6 that was predicted in 

the flow regime Qm with the existence of a treatment system 

capable of removing 93% of the BOD, in the Perdizes 

River remained 67.5% of the time in class 2. Scenario 8 

predicted a 50% reduction in  In scenario 8 a reduction of 

50% in the flow captured in CA-04,  associated with the 

efficiency of 93% of BOD removal keeping the river in 

class 2. In scenario 9 the minimum required efficiency in 

sewage treatment in the flow regime Q95% for keeping the 

river in class 2 was also calculated and the value of 

94.7% was obtained. 

Key-words: Mathematical modeling of water quality. 

Classification of water bodies. Model QUAL2E,. 

Management of quality and of water 
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RESUMO 
 

O setor industrial é responsável por aproximadamente 20% do consumo mundial de água e apesar da crescente 

participação na demanda total o papel da água nesse setor ainda é um assunto pouco estudado no Brasil. As metodologias 

adotadas para a estimativa do uso da água nas indústrias brasileiras apresentam base de dados antiga, defasada em rela-

ção às tecnologias atualmente utilizadas, e de outros países, verificando-se assim a necessidade de um estudo mais atualiza-

do e específico para o país. Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo foi à construção de uma matriz de coeficientes técnicos de 

recursos hídricos para o setor industrial brasileiro. Para isso, fez-se um extensivo levantamento de dados sobre os coeficientes 

técnicos de retirada, consumo e retorno, em m3/unidade produzida, para as tipologias industriais brasileiras, enquadradas 

de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Fez-se também, análises para avaliar a disper-

são entre os dados de um mesmo segmento, buscando-se justificativas técnicas para o comportamento. A última etapa consis-

tiu na validação da matriz, com discussões junto a entidades representativas do setor industrial e órgãos gestores. Os dados 

obtidos nas pesquisas contemplaram um total 33 tipologias de atividades econômicas, representando os principais setores da 

atividade econômica brasileira. Concluiu-se que a matriz de coeficientes técnicos de recursos hídricos retrata de forma consis-

tente e precisa o uso da água pelas indústrias brasileiras. 

 
Palavras - chave: tipologias de atividades econômicas; vazão captada, consumida e lançada; produção industrial. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A água é um recurso natural e finito, essen-
cial à existência e manutenção da vida, ao bem-estar 
social e ao desenvolvimento socioeconômico (PAES 
et al., 2010). No Brasil, a promoção de seu uso sus-
tentável vem sendo pautada por discussões nos âm-
bitos local, regional e nacional, na perspectiva de se 
estabelecerem ações articuladas e integradas que 
garantam a manutenção de sua disponibilidade em 
condições adequadas à presente e futuras gerações 
(MMA, 2006). 

Para que isso ocorra de forma harmoniosa, 
a gestão dos recursos hídricos deve ser pautada na 
relação entre a disponibilidade e a demanda hídrica 
(COLLISCHONN et al., 2011), pois a medida que a 
disponibilidade hídrica vai diminuindo em relação à 
demanda, a probabilidade de estresse ambiental e 
de conflitos entre os diversos usuários acentua-se 
(FÉRES et al., 2007; BROWN et al., 2010; MOREIRA 
et al., 2012). 
 

*Universidade Federal de Viçosa 

Nessa perspectiva, merecem destaque aque-
las atividades econômicas cujos usos de recursos 
hídricos são mais intensivos, tanto no aspecto quan-
titativo do uso da água quanto no qualitativo, dentre 
as quais se destacam a agricultura, o saneamento e a 
indústria (PEREIRA et al., 2012).  

De acordo com Weber et al. (2010), o setor 
industrial é responsável por, aproximadamente, 
20% do consumo mundial de água, caracterizando-
se, ainda, como um dos agentes poluidores dos cur-
sos de água.  

Entretanto, apesar da crescente participação 
das diferentes tipologias das indústrias na demanda 
total de água e do impacto causado pelo lançamento 
de seus efluentes nas bacias hidrográficas, o papel 
da água no setor ainda é um assunto pouco estuda-
do no Brasil. Tal fato pode ser explicado pela limi-
tada disponibilidade de dados sobre o uso da água, 
em parte justificada pelos cadastros pouco confiáveis 
e incompletos de usuários. Ademais, estas informa-
ções encontram-se dispersas nos diversos órgãos 
estaduais de recursos hídricos e de meio ambiente, 
não se dispondo de uma consolidação de abrangên-
cia nacional. Esses fatores constituem-se, assim, em 
um obstáculo para a efetiva caracterização das in-
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dústrias em termos de uso de água e aporte de polu-
entes às bacias (FÉRES et al., 2005).  

Nesse sentido, os coeficientes técnicos de 
recursos hídricos caracterizam o uso da água pelo 
setor industrial e facilitam a antecipação de decisões 
estratégicas por parte dos órgãos competentes, in-
clusive no que concerne à implementação de mode-
los institucionais e instrumentos de planejamento e 
gestão de recursos hídricos. 

Liu et al. (2010) analisaram o potencial de 
conservação da água de 33 empreendimentos, re-
presentados por seis setores consumidores (papel, 
têxtil, comida e bebida, ferro e aço, entre outros) 
localizados em Ningbo, na China. Para isso, utiliza-
ram um modelo de balanço hídrico, considerando 
taxas de reuso e coeficientes de uso de água.  De 
acordo com os resultados obtidos pelos autores, o 
setor de papel tem um alto potencial para redução 
do consumo de água, representado por 44,7%, uma 
vez que o coeficiente de uso da água pode passar 
dos 45 m3/ton de papel para 24,9 m3/ton de papel 
por meio de inovações técnicas no processo produ-
tivo.  

Entre as metodologias e procedimentos uti-
lizados para estimativa dos coeficientes técnicos de 
uso da água na atividade industrial, cita-se o estudo 
do Integrated Pollution Prevention and Control  (IPTS, 

2009) e da Agência Nacional de Águas (ANA, 2002).  
Na metodologia proposta pelo IPTS (2009) 

produziram-se documentos de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis nas indústrias, consi-
derando ampla base de dados proveniente de indús-
trias européias, chamados BREFs (Best Available Te-

chnique Reference), que são utilizados pelas autorida-

des competentes nos Estados membros da Comuni-
dade Comum Européia, para fins de monitoramen-
to e funcionamento das instalações que representem 
significativo potencial de poluição. Citam-se como 
documentos de referência os seguintes: “Draft Refer-

ence Document on Best Available Techniques in the Glass 

Manufacturing Industry” (IPPC, 2008) e “Reference 

Document on Best Available Techniques in the Tanning of 

Hides and Skins” (IPPC, 2009), entre outros. 

A ANA, com o objetivo de criar um amplo 
cadastro sobre o uso e requerimento de outorga da 
água e instituir a cobrança pelo uso da água na Ba-
cia do Paraíba do Sul, disponibilizou uma metodo-
logia, solicitada pelo Comitê de Bacia, para orienta-
ção e auxílio no cálculo de volume e qualidade da 
água baseado em dados secundários da atividade 
produtiva industrial (produção industrial, quantida-
de de empregados, tipologia, etc) e das atividades 
extrativas. Destaca-se que a metodologia tem como 
fonte de dados o programa Decision Support System for 

Integrated Pollution Control desenvolvido pelo Banco 

Mundial (WORLD BANK, 1999), que contempla 
mais de 150 tipologias industriais e 30 poluentes do 
ar, água e resíduos sólidos, porém reporta dados 
antigos e com grande defasagem tecnológica em 
relação aos processos atualmente adotados pelas 
indústrias brasileiras.  

Os dados contidos no Manual de Procedi-
mentos para Outorga de Uso da Água na Indústria e 
Mineração (ANA, 2002) devem ser aplicados quan-
do não existem dados reais das vazões/análises dos 
seus efluentes. Ressalta-se que, nesta metodologia, o 
volume de água consumido é definido como 20% 
do volume captado, para as indústrias em geral, mas 
não há qualquer citação que justifique o consumo 
industrial constante para todas as tipologias. 

Neste contexto, observa-se a necessidade de 
um trabalho que atue como indutor para a forma-
ção de um banco de dados abrangente, atualizado e 
sistematizado do uso da água na indústria brasileira, 
fornecendo subsídios indispensáveis às empresas e 
aos órgãos gestores para um adequado programa de 
gestão, planejamento, controle e uso racional dos 
recursos hídricos. Assim, objetivou-se a construção 
de uma matriz de coeficientes técnicos de recursos 
hídricos para o setor industrial brasileiro, contem-
plando os volumes de água utilizados para captação, 
consumo e retorno, por unidade produzida 
(m3/unidade de produção), para as principais tipo-
logias de atividades econômicas no país. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Levantamento de dados 

 

Na construção da matriz de coeficientes 
técnicos foram utilizados dados oriundos de empre-
sas brasileiras, de modo a refletir o uso da água pelas 
diversas tipologias industriais no país, tendo abran-
gência em todo território nacional.  

As informações pesquisadas e utilizadas fo-
ram os coeficientes de vazão de retirada, consumo e 
retorno (m3/unidade produzida) das indústrias, 
assim como dados que permitiram o cálculo destes, 
como a vazão de retirada, consumo, retorno e a 
respectiva produção industrial. 

Na etapa inicial no trabalho foi feita análise 
crítica dos coeficientes de uso da água apresentados 
pelas metodologias/procedimentos existentes, des-
tacadamente IPTS (2009), ANA (2002), entre ou-
tras, e concluiu-se que, utilizando tais dados, o resul-
tado não seria satisfatório para a representação do 
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uso da água no setor industrial brasileiro. A referida 
constatação baseou-se nos seguintes argumentos: 
 

 Embora as informações disponíveis sejam 

bastante úteis na ausência de dados especí-
ficos e reais, é importante destacar que, na 
maioria dos casos, elas se referem aos pro-
cessos industriais de outros países, cujas 
condições operacionais e nível de desenvol-
vimento são completamente diferentes das 
brasileiras;  

 Expressivo número de metodologias e/ou 

procedimentos tem como base valores re-
portados e compilados na década de setenta 
nos Estados Unidos, refletindo, desta forma, 
defasagem tecnológica e ambiental nos pro-
cessos produtivos, pois a atividade pode já 
estar ultrapassada, principalmente em vir-
tude dos grandes avanços tecnológicos, de 
restrições de ordem legal e econômica ou 
da escassez de recursos naturais, e; 

 Nas metodologias e/ou procedimentos que 

utilizam, em parte, dados primários oriun-
dos de empresas brasileiras, observou-se que 
os dados estão desatualizados, as informa-
ções disponíveis são escassas e/ou as meto-
dologias são inadequadas para estimativa ou 
extrapolação dos dados, comprometendo, 
desta forma, a qualidade e a representativi-
dade dos valores obtidos.  

 
Em decorrência dessas constatações, foram 

feitas pesquisas em sites de busca para identificar as 
indústrias que apresentavam informações referentes 
ao uso de água para as diversas tipologias industriais. 
Outra pesquisa foi realizada pela análise dos relató-
rios anuais e os de sustentabilidade das empresas, 
sendo necessário, análises críticas, pois estes são 
auto-declaratórios, não existindo obrigatoriedade, a 
apresentação de informações relativas ao uso da 
água. Para os relatórios que apresentavam dados, 
tanto dos coeficientes técnicos quanto de vazões e 
de produção industrial, foram feitas as consistências 
das informações, comparando os valores fornecidos 
com os calculados.  

Em seguida, fez-se pesquisas em sites especí-
ficos do setor industrial, com destaque para o site da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - 
FIESP, da Confederação Nacional das Indústrias - 
CNI e do Instituto ETHOS de Empresas e Respon-
sabilidade Social. Em cada um destes sites listaram-se 
todas as empresas associadas a estas federa-
ções/associações, excluindo aquelas que não se 

enquadravam nas tipologias do estudo.  Para as in-
dústrias enquadradas foi necessário acessar a página 
eletrônica específica de cada uma, para identificar 
os coeficientes técnicos de recursos hídricos ou da-
dos de vazões e de produção industrial.  

Após esta etapa, identificou-se quais as tipo-
logias de atividades econômicas contempladas nas 
seções B (Indústrias Extrativistas) e C (Indústrias de 
Transformação) da Classificação Nacional das Ativi-
dades Econômicas - CNAE, versão 2.0, estabelecida 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010a), não apresentavam informações e, 
para estas tipologias, fez-se pesquisas adicionais com 
o objetivo de definir quais as maiores empresas de 
tais setores. Para estas empresas, após a análise das 
informações disponibilizadas e, para aquelas em que 
não se conseguiu dados, foi feito contato direto via 
e-mail ou telefone, solicitando os dados necessários 
à construção da matriz.  

Também foram realizadas consultas a estu-
dos de caso, tanto em publicações técnico-científicas 
como em livros, artigos em revistas especializadas, 
documentos oficiais de órgãos ambientais e orga-
nismos responsáveis pelo gerenciamento dos recur-
sos hídricos ou estabelecimento de políticas ambien-
tais, casos de sucesso no Brasil relativos ao uso ra-
cional da água na indústria, tecnologias mais limpas, 
prevenção à poluição, entre outros. 

Para direcionar as pesquisas, utilizou-se co-
mo critério para a busca de dados às tipologias que 
englobavam as atividade econômica corresponden-
tes a 90% da receita líquida de vendas no Brasil, em 
reais, para o ano de 2007, disponibilizadas em IBGE 
(2010b). Ressalta-se que são várias as informações 
apresentadas pelo IBGE, como receita total, receita 
bruta, receita líquida de vendas, entre outras, e 
constatou-se que os grupos de atividades econômicas 
pertencentes a cada uma destas listagens não diferi-
ram muito, estando um ou dois grupos presentes em 
uma e em outra não. Portanto, optou-se por utilizar 
a tabela de receita líquida de vendas, entendida 
como a receita bruta, deduzidos os impostos e con-
tribuições incidentes sobre as vendas, descontos 
concedidos incondicionalmente, devoluções e ven-
das canceladas. Como nestas tabelas os grupos estão 
classificados segundo a CNAE 1.0, houve a necessi-
dade de conversão dos grupos para a CNAE 2.0.   

Assim, para as tipologias presentes na lista-
gem das atividades econômicas do IBGE e que ainda 
não possuíam dados na minuta da matriz, fez-se 
pesquisas para identificar os coeficientes técnicos 
das indústrias enquadradas nesses setores, de forma 
que a matriz fosse o mais representativa possível das 



Matriz de Coeficientes Técnicos de Recursos Hídricos para o Setor Industrial Brasileiro 

 330 

tipologias de atividades econômicas do setor indus-
trial brasileiro. 

Com o objetivo de organizar as unidades in-
dustriais segundo a principal atividade econômica 
desenvolvida, adotou-se a CNAE 2.0 referentes às 
seções B e C  nas quais o setor se enquadra. O orde-
namento das atividades econômicas está fundamen-
tado em cadastro de hierarquização que envolve 
quatro categorias: seção, divisão, grupo, e classe. 
Assim, a seção é dividida em diferentes divisões, as 
divisões em grupos e os grupos em classes. Na Tabe-
la I são apresentados os grupos e classes da divisão 
07, pertencente à seção B, para fins de exemplifica-
ção da estrutura da CNAE 2.0. 
 

Tabela I - Estrutura da CNAE 2.0 para seção B e divisão 07 

 

Seção Divisão Grupo Classe Descrição 

B    Indústrias Extrativistas  

 07   Extração de minerais metálicos 

  07.1  Extração de minério de ferro 

   0710-3 Extração de minério de ferro 

  07.2  
Extração de minerais metálicos 

não - ferrosos 

   0721-9 
Extração de minério de alumí-

nio 

   0722-7 Extração de minério de estanho

   0723-5 
Extração de minério de man-

ganês 

   0724-3 
Extração de minério de metais 

preciosos 

   0725-1 
Extração de minerais radioati-

vos 

   0729-4 

Extração de minerais metálicos 

não-ferrosos não especificados 

anteriormente 

 
 

Durante o período de coleta dos dados as 
indústrias foram enquadradas, quando possível, em 
classe, grupo e divisão da CNAE. No caso dos dados 
setoriais atualizados e agrupados, como por exem-
plo, dados de associações/federações de indústrias, 
estes foram utilizados até determinado nível, quan-
do não foi possível fazer seu desdobramento para 
cada indústria em separado. 

O enquadramento das empresas nas tipolo-
gias de atividades econômicas foi possível ao acessar 
o registro de situação cadastral de pessoa jurídica no 
site da Receita Federal do Brasil, o qual apresenta 
como dado de entrada o número de CNPJ da em-
presa. No entanto, nos casos das indústrias cuja pro-

dução contempla dois ou mais produtos, seu en-
quadramento foi feito analisando qual dos produtos 
representa a maior produção da empresa, critério 
sugerido pela Comissão de Classificação Nacional 
(IBGE, 2010a). 

Para aprofundar o estudo dos coeficientes 
de vazão de retirada, consumo e retorno das ativi-
dades industriais foi feito um levantamento de da-
dos junto aos setores usuários, tendo apoio da Con-
federação Nacional da Indústria - CNI, por meio da 
realização de entrevistas, pesquisas e reuniões junto 
a órgãos públicos, entidades privadas e comitês de 
bacias hidrográficas. Nestas reuniões foram apresen-
tados os dados obtidos, assim como uma compara-
ção destes com os coeficientes da ANA (2002) e do 
IPTS (2009), de forma a servir como incentivo aos 
setores para disponibilizar as informações. 
 

Estruturação e preenchimento do banco de dados 

 

Com o intuito de organizar as informações 
obtidas durante o levantamento de dados, foi estru-
turado um banco de dados utilizando o software Ex-

cel, com campos referentes ao nome da indústria, 
tipologia a qual se enquadra, CNPJ, localização (en-
dereço e coordenadas geográficas), coeficientes de 
vazão de retirada, consumo e retorno, por unidade 
produzida, calculado ou fornecido pela empresa, 
quantidade produzida, vazão de retirada, consumo e 
retorno, assim como a fonte dos dados, permitindo, 
dessa forma, a rastreabilidade das informações. In-
cluiu-se, também, campo específico para observa-
ções, no qual foram apresentados aspectos referen-
tes à porcentagem de recirculação de água, fontes 
de abastecimento, entre outras características, facili-
tando a análise crítica dos valores apresentados para 
fins de composição da matriz.   

A estrutura do banco de dados permitiu 
classificar as informações de acordo com vários cri-
térios, como: por tipologia, por estado, entre outros, 
facilitando, desta forma, a análise dos dados em 
conjunto.  

Em outra planilha foram listadas todas as ti-
pologias das seções B e C da CNAE 2.0 utilizadas no 
trabalho, objetivando relacionar esta com a planilha 
do banco de dados, propiciando a seleção da tipolo-
gia das indústrias cadastradas de forma mais rápida 
e prática.  
 

Análise dos dados e composição da minuta 

da Matriz 

 

Inicialmente, fez-se uma análise de todos os 
dados coletados, ou seja, da minuta da matriz, para 
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observar, por exemplo, as discrepâncias existentes 
dentro de um mesmo segmento e buscar justificati-
vas plausíveis para isso. 

O agrupamento dos dados para a formação 
de um número representativo para cada divisão, 
grupo ou classe da CNAE ficou na dependência da 
disponibilidade dos dados de cada categoria e da 
dispersão entre eles. 

Considerando a classificação quanto à tipo-
logia de atividade econômica, para alguns dados foi 
possível o enquadramento na divisão ou grupo e 
não até a classe. Isso foi feito para os casos em que a 
classe na qual a empresa se enquadra é a mais repre-
sentativa do grupo, quando a empresa se enquadra 
na maioria das classes do  grupo ou, ainda, quando 
o dado foi enviado diretamente por algum setor ou 
associação de indústrias. 

Os segmentos industriais que possuíam la-
cunas, ou seja, para aqueles em que não foram en-
contrados valores referentes ao uso da água, foi 
avaliada a possibilidade de utilizar dados disponíveis 
em outras metodologias/procedimentos como IPTS 
(2009) e ANA (2002). Destaca-se que, apesar das 
limitações apresentadas pela metodologia proposta 
pela ANA (2002), trata-se de procedimento bastante 
utilizado no Brasil por ser oriundo do órgão oficial 
responsável pela gestão dos recursos hídricos em 
nível nacional. 
 

Avaliação da consistência dos dados 

 

A partir da minuta da matriz foram realiza-
das reuniões para apresentar e discutir os coeficien-
tes de uso de recursos hídricos compilados, junto a 
órgãos públicos, instituições privadas e outras enti-
dades relevantes do setor industrial, com o intuito 
de incorporar as contribuições pertinentes, refinar, 
validar e concluir o trabalho com a elaboração da 
matriz de coeficientes técnicos de recursos hídricos 
para o setor industrial brasileiro. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

As consultas nos sites da FIESP, do Instituto 
ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social e da 
CNI, e respectivas empresas associadas, resultaram 
em um total de 3.786 empresas analisadas, sendo 
que 3.715 (98%) não possuíam dados ou não se 
enquadravam nas tipologias do estudo. Observa-se, 
portanto, que a quase totalidade das empresas brasi-
leiras analisadas não disponibiliza informações rela-
tivas ao uso da água na atividade industrial, o que 

dificulta de sobremaneira uma caracterização deta-
lhada do uso da água na atividade industrial.  

No entanto, apesar do reduzido número de 
indústrias com informações sobre os coeficientes de 
uso da água, a pesquisa realizada com base nos gru-
pos de atividades econômicas do IBGE (90% da 
receita líquida de vendas) e correspondentes a 108 
grupos de tipologias, conseguiu-se dados para 86 
(80%), o que retrata a importância da matriz quanto 
à representatividade dos coeficientes técnicos de uso 
da água no país.  

As informações coletadas nas pesquisas con-
templaram um total de 148 empresas ou associa-
ções/federações, representando 51 tipologias de 
atividades econômicas, em função do fato de muitas 
indústrias estarem vinculadas à mesma tipologia.  

Dos 148 dados, 55 foram retirados dos res-
pectivos relatórios de sustentabilidade e relatórios 
anuais ou conseguidos diretamente no site de cada 
empresa e 93 dados foram obtidos de estudos de 
caso, publicações ou por contato com as indústrias, 
sendo esta a principal fonte de informações. 

Após a análise e consistência das informa-
ções é apresentada, na Tabela II, a Matriz de Coefi-
cientes Técnicos de Recursos Hídricos para algumas 
tipologias de atividades econômicas do setor indus-
trial brasileiro.  

Ressalta-se que os coeficientes apresentados 
na matriz (Tabela II) são para aquelas tipologias 
cujos dados estão disponíveis em publicações, pois 
aqueles enviados por associações/federações de 
indústrias por intermédio da CNI necessitam de 
autorização para sua divulgação e ficaram sob res-
ponsabilidade da Secretaria de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano - SRHU do Ministério do Meio 
Ambiente - MMA. Devido a isso, das 51 tipologias de 
atividades econômicas para as quais se conseguiu 
dados de indústrias brasileiras, a matriz apresenta os 
coeficientes para 33 tipologias.  

Observa-se, na Tabela II, que para algumas 
tipologias foi apresentado valor único para os coefi-
cientes técnicos e para outras um intervalo de varia-
ção. Nos casos em que se apresentou um único va-
lor, isso foi feito em razão dos coeficientes obtidos 
para a tipologia serem valores próximos, não haven-
do, assim, necessidade de intervalos. Porém, houve 
casos em que a variação foi expressiva entre os coe-
ficientes e a adoção de intervalos tornou-se impor-
tante para retratar a grande diversidade do uso da 
água pelas indústrias brasileiras, com a mesma tipo-
logia, porém com consumos, processos e produtos 
diferentes.  
 Destaca-se que para algumas tipologias, 
embora não se tenham dados específicos por classe, 
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está disponível para a divisão ou grupo. Isto aconte-
ce para os seguintes setores: químico, metalúrgico e 
de mineração.  

No caso de empresas de grande e médio 
porte,  como do ramo alimentício, por exemplo, 
mesmo tendo sido obtidos os coeficientes de uso da 
água no relatório de responsabilidade social da em-
presa, não foi admissível incluí-los na matriz devido 
à impossibilidade de sua classificação em uma tipo-
logia representativa de todos os seus processos e 
diversidade de produtos, uma vez que  pode estar 
enquadrada em grupos como: 105- Laticínios, 106- 
Moagem, fabricação de produtos amiláceos, e de 
alimentos para animais, e 109- Fabricação de outros 
produtos alimentícios. Dessa forma, o coeficiente 
apresentado pela empresa, não detalha o uso da 
água para cada tipologia em específico, o que torna-
ria tendenciosa sua utilização. Enfatiza-se que os 
coeficientes de retirada, consumo e retorno para os 
grupos citados anteriormente apresenta considerá-
vel variação na magnitude de seus valores (Tabela 
II). 

De acordo com a matriz, a primeira tipolo-
gia apresentada é o grupo 07.1 - Extração de miné-
rio de ferro, para a qual os coeficientes foram obti-
dos do relatório de sustentabilidade do ano 2008 de 
umas das maiores empresas do ramo. Seu enqua-
dramento nessa tipologia justifica-se uma vez que as 
informações disponíveis fazem referência à produ-
ção de manganês, cobre, bauxita, entre outros, po-
rém a maior parcela da produção (85%) refere-se à 
extração de minério de ferro. O IBGE (2010a) tam-
bém recomenda que, em função da diversificação 
das atividades das grandes empresas, é mais apropri-
ado para algumas estatísticas classificá-las num nível 
mais genérico da classificação, ou seja, na divisão ou 
grupo. 

Para a tipologia citada anteriormente (07.1 - 
Extração de minério de ferro), os coeficientes de 
retirada, consumo e retorno  apresentados na me-
todologia proposta pela ANA (2002) são iguais a 
6,25, 5,00 e 1,25 m3/t, respectivamente, superando 
em mais de seis vezes o valor do coeficiente de reti-
rada da matriz (0,97 m3/t), ou seja, das indústrias 
brasileiras. Destaca-se que para esta tipologia, e to-
das as outras da seção indústrias extrativistas, a me-
todologia da ANA (2002) apresenta os mesmos valo-
res citados para o grupo 07.1. No entanto, de acordo 
com as informações da Tabela II, constata-se grande 
diferença de magnitude dos coeficientes nessa se-
ção, ou seja, a retirada, o consumo e o retorno por 
unidade produzida não são os mesmos para todos os 
grupos e classes dessa seção.  

Na seção C, indústrias de transformação, pa-
ra as classes 10.11-2 - Abate de reses, exceto suínos, e 
10.12-1 - Abate de suínos, aves e outros pequenos 
animais, foi necessário converter a unidade de m3 
por animal abatido para m3 por tonelada de animal 
vivo, de forma a permitir a comparação com os da-
dos de outras fontes. Entre as informações disponí-
veis, destacam-se os dados da ANA (2002) e do ITPS 
(2009), sendo que os dados da segunda fonte se 
aproximam mais dos valores da matriz para a classe 
10.11-2, mas mesmo assim é, em média, três vezes 
superior (coeficiente de retirada). Já os dados da 
ANA (2002) são 10 vezes maiores, mostrando clara-
mente que os mesmos, apesar de muito utilizados, 
não refletem a realidade do uso da água pelo setor 
industrial brasileiro. Verifica-se, também, com base 
nos dados da matriz, que o coeficiente de retorno 
foi de 87,5% do coeficiente de retirada, mostrando 
que o valor fixo de 80%, indicado pela ANA (2002), 
não se aplica a estas tipologias de atividades econô-
micas.  

As fontes dos dados da matriz para as tipo-
logias 10.11-2 e 10.12-1 referem-se aos guias técnicos 
da Companhia de Tecnologia de Saneamento Am-
biental — CETESB (2008), que têm o intuito de in-
centivar e orientar a adoção de tecnologias limpas 
nos diversos setores produtivos da indústria, além de 
fornecer uma ferramenta de auxílio para difusão e 
aplicação do conceito P+L (Produção mais limpa). 
Dessa forma, considerando a importância do concei-
to e o intuito de que a matriz atue como indutora 
para um uso racional de água pelo setor, utilizou-se 
os dados dessa fonte para representar as tipologias 
citadas. 

Observa-se nos dados da matriz que para o 
grupo 10.5 — Laticínios o valor do coeficiente de 
retorno (1,16 — 2,20 m3/m3 de leite) é superior ao 
de retirada (1,00 — 2,00 m3/m3 de leite), uma vez 
que há produção de soro de leite durante o proces-
so industrial. Nos dados da ANA (2002) as unidades 
são diferentes das apresentadas pela matriz, não 
sendo possível uma comparação direta pois a con-
versão das unidades torna o processo impreciso. No 
entanto, nota-se que os dados não consideram a 
produção de soro, pois o coeficiente de retorno é 
inferior ao de retirada, sendo fixado em 80% deste 
valor. 

O setor de bebidas (divisão 11 — Fabricação 
de bebidas) é um dos que mais disponibilizaram 
indicadores do uso da água, pois as indústrias en-
quadradas nestas tipologias são na sua maioria em-
presas de grande porte, e assim tem maior controle 
sobre os insumos utilizados, como, por exemplo, a 
água. Para a classe 11.13-5 - Fabricação de malte,  
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Tabela II. Matriz de coeficientes técnicos de recursos hídricos para algumas tipologias de atividades econômicas do setor 1 

industrial brasileiro 2 

 3 

Código CNAE 2.0 

Denominação 

Coeficientes Técnicos de Uso da Água 

(m3/unidade da atividade) 

Seção Divisão Grupo Classe
Unidade da 

atividade 
Retirada Consumo Retorno 

B    INDÚSTRIAS EXTRATIVAS     

 07   EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS     

  07.1  Extração de minério de ferro t produzida 0,97 0,64 0,33 

 08   
EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-

METÁLICOS 
    

  08.1  Extração de pedra, areia e argila t produzida 0,04 0,04 - 

C    INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO     

 10   
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMEN-

TÍCIOS 
    

  10.1  Abate e fabricação de produtos de carne     

   
10.11-

2 
Abate de reses, exceto suínos t animal vivo 2,00 0,25 1,75 

   
10.12-

1 

Abate de suínos, aves e outros pequenos 

animais 
t animal vivo 4,0-12,0 0,5-1,5 3,5-10,5 

   
10.13-

9 
Fabricação de produtos de carne t produzida 12,00 1,50 10,50 

  10.5  Laticínios m3 de leite 1,00-2,00 - 1,16-2,20 

  10.6  
Moagem, fabricação de produtos amiláceos 

e de alimentos para animais 
t produzida 0,12 0,024 0,096 

  10.9  Fabricação de outros produtos alimentícios t produzida 1,80-30,0 0,36-6,00 1,44-24,00 

 11   FABRICAÇÃO DE BEBIDAS     

  11.1  Fabricação de bebidas alcoólicas     

   
11.13-

5 
Fabricação de malte, cervejas e chopes m3 produzida 4,00-7,00 1,00 3,00-6,00 

  11.2  Fabricação de bebidas não-alcoólicas m3 produzida 1,63-2,10 0,21-0,27 1,42-1,83 

 15   

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICA-

ÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTI-

GOS PARA VIAGEM E CALÇADOS 

    

  15.1  Curtimento e outras preparações de couro pele processada 0,47-1,00 - 0,47-1,00 

  15.3  Fabricação de calçados par de calçados 0,0021 0,0004 0,0017 

  15.4  
Fabricação de partes para calçados, de 

qualquer material 
par de calçados 0,0038 0,0008 0,0030 

 16   
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MA-

DEIRA 
    

  16.2  
Fabricação de produtos de madeira, cortiça 

e material trançado, exceto móveis 
m3 madeira 3,20 0,84 2,36 

 17   
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E 

PRODUTOS DE PAPEL 
    

  17.1  
Fabricação de celulose e outras pastas para 

a fabricação de papel 

tsa — tonelada 

seca ao ar 

25,90-

46,80 
3,20-6,10 22,70-40,70

  17.2  
Fabricação de papel, cartolina e papel-

cartão 
t papel 

10,00-

46,30 
1,80-8,40 8,20-37,90 

4 
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Tabela II. Cont... 
1 

Código CNAE 2.0 

Denominação 

Coeficientes Técnicos de Uso da Água                

(m3/unidade da atividade) 

Seção Divisão Grupo Classe 
Unidade da 

atividade 
Retirada Consumo Retorno 

  17.3  
Fabricação de embalagens de papel, 

cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
t papel 0,46 0,33 0,13 

  17.4  
Fabricação de produtos diversos de papel, 

cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
t papel 

13,00-

27,00 
4,32-8,96 8,68-18,04 

 18   
IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE 

GRAVAÇÕES 

t material 

acabado 
0,17-9,00 0,03-1,80 0,14-7,20 

 20   
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 
    

  20.2  
Fabricação de produtos químicos 

orgânicos 
t produzida 4,76 3,34 1,42 

  20.6  

Fabricação de sabões, detergentes, 

produtos de limpeza, cosméticos, produtos 

de perfumaria e de higiene pessoal 

t produzida 1,21   

 22   
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 

BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 
    

  22.1  Fabricação de produtos de borracha t produzida 16,21 3,24 12,97 

  22.2  
Fabricação de produtos de material 

plástico 
t produzida 0,23 0,05 0,18 

 23   
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 

MINERAIS NÃO-METÁLICOS 
    

  23.2  Fabricação de cimento t produzida 0,08-0,40 0,08-0,40 - 

  23.3  

Fabricação de artefatos de concreto, 

cimento, fibrocimento, gesso e materiais 

semelhantes 

m3 de concreto 0,25 0,25 - 

  23.9  
Aparelhamento de pedras e fabricação de 

outros produtos de minerais não-metálicos 
t produzida 

0,400-

7,270 

0,082-

1,454 

0,318-

5,816 

 24   METALURGIA     

  24.2  Siderurgia t aço bruto 
1,26 - 

35,27 

1,20 - 

33,60 
0,06 - 1,67 

  24.4  Metalurgia dos metais não-ferrosos t produzida 2,47 0,50 1,97 

  24.5  Fundição t produzida 5,00 1,00 4,00 

 26   

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA, PRODUTOS 

ELETRÔNICOS E ÓPTICOS 

Unidade 

produzida 
0,0985 0,0197 0,0788 

 28   
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

Unidade 

produzida 
2,20-9,70 0,44-1,94 1,76-7,76 

 29   

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO-

MOTORES, REBOQUES E 

CARROCERIAS 

    

  29.1  
Fabricação de automóveis, camionetas e 

utilitários 

Unidade 

produzida 
2,64-4,15 0,53-0,83 2,11-3,32 

  29.2  Fabricação de caminhões e ônibus 
Unidade 

produzida 
9,00 1,80 7,20 
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cervejas e chopes utilizou-se o intervalo fornecido 
pela CETESB (2005), pois este contempla todos os 
dados obtidos nos relatórios de sustentabilidade das 
diferentes empresas. Pelos resultados encontrados 
pode-se caracterizar o setor como homogêneo na 
utilização dos recursos hídricos, uma vez que os 
valores reportados pelas indústrias têm magnitudes 
próximas. 

Na metodologia proposta pela ANA (2002), 
para a tipologia citada anteriormente, apresentam-se 
dois coeficientes, um para fábricas antigas e grandes 
e o outro para fábricas novas e grandes, sendo iguais 
a 12,00 e 6,40 m3/m3 para o coeficiente de retirada 
e 11,00 e 5,40 m3/m3 para os coeficientes de retor-
no, respectivamente. Os dados da matriz se aproxi-
mam mais dos coeficientes fornecidos para fábricas 
novas, caracterizando assim o perfil das indústrias 
brasileiras para este setor. 

Os dados referentes à fabricação de bebidas 
não-alcoólicas foram enquadrados no grupo 11.2, 
uma vez que das classes pertencentes a esse grupo 
(11.21-6 - Fabricação de águas envasadas e 11.22-4 - 
Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-
alcóolicas) dispunha-se de informações apenas para 
a segunda classe e considerou-se a mesma como 
representativa do grupo. Como as indústrias desse 
setor disponibilizaram dados apenas para os coefici-
entes de retirada, utilizou-se a proporção vazão de 
retorno/vazão de retirada correspondente a 87% e 
apresentada no documento Cervejas e Refrigerantes 
- P+L (CETESB, 2005), na determinação do coefici-
ente de retorno.  

Para a tipologia 20.2 - Fabricação de produ-
tos químicos orgânicos, os dados obtidos de relató-
rios de sustentabilidade das empresas e apresenta-
dos na matriz (Tabela II) indicam coeficiente de 
retirada igual a 4,76 m3/t, enquanto que o fornecido 
pela ANA (2002) é 18,75 m3/t. Verifica-se na matriz 
uma proporção entre o coeficiente de retorno e de 
retirada equivale a 30%, enquanto que o valor for-
necido pela ANA (2002) é de 80%, ou seja, adotar 
estes dados como referência para as indústrias brasi-
leiras, além de superestimar expressivamente a reti-
rada de água, não considera a real proporção entre 
os coeficientes de retirada e retorno.  

Não foi possível fazer a comparação com 
dados da ANA (2002) para algumas tipologias da 
matriz, em razão das unidades de produção indus-
trial tornarem as conversões imprecisas. Exemplo é 
o dado da divisão 26 - Fabricação de equipamentos 
de informática, produtos eletrônicos e ópticos, que 
na matriz a unidade apresentada é m3/unidade, 
enquanto que os dados da ANA (2002) estão em 
m3/1000 m2 e m3/t de fluido. Ressalta-se que para 

esta tipologia o consumo de água na atividade in-
dustrial é quase que exclusivamente para utilização 
em instalações sanitárias, motivo pelo qual adotou-se 
percentual de 80% para a relação coeficiente de 
retorno/coeficiente de retirada. 

Pelo exposto, destaca-se que a partir da ma-
triz de coeficientes técnicos de recursos hídricos 
para o setor industrial brasileiro, explicitada neste 
estudo, é possível determinar, de acordo com a pro-
dução das unidades industriais, a demanda hídrica 
para a captação assim como o volume de efluentes 
gerado e, consequentemente, traçar estratégias para 
otimizar o uso, reduzir os impactos ambientais e 
caminhar para uma produção mais sustentável. 

Destaca-se que é necessária a atualização dos 
dados de forma sistemática, uma vez que a evolução 
tecnológica altera os padrões de produção. E com 
relação ao aumento da disponibilidade de dados, 
este pode estar associado a uma revisão e compatibi-
lização dos padrões de agregação das informações 
no âmbito da gestão pública com o padrão usado no 
setor produtivo, em razão da dificuldade da defini-
ção de tipologias para algumas empresas. E a repre-
sentatividade dos coeficientes de uso de água é de-
pendente neste caso da disponibilidade das infor-
mações. 
 

CONCLUSÕES 
 

Após a análise dos resultados da matriz de 
coeficientes técnicos de recursos hídricos para al-
gumas tipologias de atividades econômicas do setor 
industrial brasileiro, conclui-se que: 
 

 De modo geral, a adoção de metodologias 

e/ou procedimentos baseados em dados in-
ternacionais superestima os coeficientes de 
retirada, consumo e retorno para as indús-
trias brasileiras; e 

 A matriz de coeficientes técnicos de recur-

sos hídricos retrata de forma consistente e 
precisa a atual situação das indústrias brasi-
leiras, fornecendo subsídios indispensáveis 
às empresas e aos órgãos gestores para um 
adequado programa de gestão, planejamen-
to, controle e uso racional dos recursos hí-
dricos para o setor industrial brasileiro. 
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Matrix Of Technical Coefficients Of Water Re-
sources For The Brazilian Industrial Sector 
 
ABSTRACT 
 

The industrial sector is responsible for approxi-

mately 20% of global water consumption and, despite its 

growing participation in total water demand, the problem 

of water is still an underexplored subject in the Brazilian 

industrial sector. The methodologies adopted to estimate 

water use in the Brazilian industries present an old data-

base, which is no longer current in relation to the technolo-

gies now used, and from other countries, and thus there is 

a clear need for a more up to date, specific study for the 

country. From this perspective, the objective was the con-

struction of a technical coefficients matrix of water re-

sources for the Brazilian industrial sector. Firstly, an exten-

sive survey of data on the technical coefficients on with-

drawal, consumption and return for industrial typologies 

was performed using the National Classification of Eco-

nomic Activities (CNAE). A major analysis was then done 

to evaluate the dispersion of data from the same segment, 

seeking technical justifications for data behavior. The last 

stage consisted of matrix validation, supported by discus-

sions with relevant industrial sector entities and water 

resources management agencies. The data obtained on the 

research covered 33 typologies of economic activities, repre-

senting the main sectors of the Brazilian economic activi-

ties. It was concluded that the technical coefficients matrix 

of water resources produced consistently and accurately 

represents the demands of water in Brazilian industries. 

Key-words: typologies of economic activities; withdrawal, 

consumption and waste discharges; industrial production. 
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RESUMO 
 

Metodologias de previsão de balneabilidade complementam a gestão de águas recreacionais baseada no monitora-

mento e avaliação da concentração de bactérias indicadoras fecais na água. Através da compilação de informações existentes 

em artigos científicos e referências internacionais, são apresentados resumidamente os conceitos, detalhes de construção e 

operação, vantagens, desvantagens e exemplos da aplicação de três metodologias existentes: Níveis Limiares de Precipitação, 

Modelos Estatísticos e Modelos Determinísticos. 

 

Palavras-chave: Balneabilidade, Modelos Estatísticos, Modelos Determinísticos, Níveis Limiares de Precipitação. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O uso de corpos hídricos naturais para re-
creação de contato primário pode trazer uma série 
de perigos à saúde, principalmente a exposição a 
microrganismos patogênicos eventualmente presen-
tes em altas concentrações na água. As condições de 
balneabilidade em águas brasileiras são avaliadas e 
classificadas a partir do monitoramento da concen-
tração de bactérias indicadoras fecais na água, po-
dendo ser coliformes termotolerantes, E. coli ou 

enterococos, conforme disposições da Resolução 
Conama n° 274 de 2000 (BRASIL, 2001). A princi-
pal limitação das tradicionais técnicas de análises 
microbiológicas é o tempo necessário para se obter 
os resultados, que pode chegar até 48 horas (CE-
TESB, 2010); dessa maneira, no instante em que são 
conhecidas as concentrações de indicadores fecais 
na água da praia, a exposição ao perigo já ocorreu e 
a condição de balneabilidade muito provavelmente 
já mudou.  

Para contornar essa limitação, no Brasil, a 
avaliação de balneabilidade é feita com base em um 
conjunto de amostras obtidas em cada uma das 
cinco semanas consecutivas anteriores ao instante 
em que se pretende classificar uma determinada 
praia.  Isso significa que a recreação em locais com 
classificação de má condição de balneabilidade tem  
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maior probabilidade de causar prejuízos à saúde, 
pois há maior probabilidade de haver altas concen-
trações de microrganismos patogênicos, conside-
rando o retrospecto das condições monitoradas. 
Ademais, a Resolução Conama n° 274 de 2000 tam-
bém define padrões para amostras individuais, ou 
seja, caso uma análise indique concentração de 
indicadores muito alta (acima do padrão de amos-
tra única), a praia é classificada como imprópria 
para o banho. 

Uma interessante abordagem alternativa, 
complementar à avaliação microbiológica tradicio-
nal, que vem sendo desenvolvida e empregada efe-
tivamente em alguns países, é o uso de metodologi-
as que permitem estimar as condições de qualidade 
microbiológica da água a partir de variáveis ambien-
tais aplicadas em modelos empíricos de correlação 
estatística ou em modelos matemáticos determinís-
ticos. Esse artigo busca apresentar conceitos e deta-
lhes das principais metodologias de predição hoje 
aplicadas com relativo sucesso. 
 

 

NÍVEIS LIMIARES DE PRECIPITAÇÃO 
 
Conceito 

 

Na ocorrência de precipitação, o escoamen-
to de drenagem transporta poluentes da superfície 
da bacia hidrográfica acumulados desde a última 
chuva (e.g. fezes de animais) e também cargas de 
esgoto oriundas de vazamentos na rede coletora ou 
de ligações clandestinas na rede de drenagem. Tan-
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to galerias pluviais, cursos d’água e o escoamento 
superficial não canalizado são considerados vias de 
transporte de bactérias indicadoras e patogênicas 
para as praias (ACKERMAN & WEISBERG, 2003; 
BOEHM et al., 2002). 

Denominada como Rain Threshold Levels pe-

la USEPA (1999), a agência de proteção ambiental 
norte-americana, a essência dessa metodologia é 
correlacionar a ocorrência de altas concentrações 
de bactérias indicadoras fecais na água com caracte-
rísticas de eventos de precipitação precedentes que 
ocorrem na praia ou a montante na bacia hidrográ-
fica. 

Assume-se que a magnitude e a duração da 
chuva determinam o volume de escoamento super-
ficial e, portanto, as cargas de poluição que aporta-
rão na praia; essa metodologia somente irá ter êxito 
se a principal fonte de poluição identificada for o 
escoamento superficial de drenagem e/ou a com-
binação de esgoto com águas pluviais, como fontes 
pontuais ou difusas. 

Essa metodologia já é aplicada efetivamente 
em praias da Escócia (MCPHAIL & STIDSON, 
2009) e dos Estados Unidos, incluindo praias em 
Connecticut, Delaware, Havaí, Califórnia, New Jer-
sey, New York e Wisconsin (USEPA, 1999, 2010).  
 

Construção e aplicação 

 
O nível limiar de precipitação é a quanti-

dade mínima de chuva correlacionada significati-
vamente com a excedência na concentração de 
bactérias na água (quando a concentração de bac-
térias observada em uma amostra de água da praia 
excede o valor padrão de balneabilidade regula-
mentado, estando imprópria para banho), com 
determinada precisão. A magnitude desse nível 
pode variar de acordo com a intensidade da chuva, 
com a temporada do ano (seca ou chuvosa) e com o 
período seco que antecede o evento. Trata-se de 
uma metodologia simples, baseada em regressão ou 
análise da freqüência de excedência em observa-
ções simultâneas da concentração de bactérias indi-
cadoras fecais na água e dos níveis de precipitação 
obtidos por uma ou mais estações pluviométricas 
representativas. Características importantes a serem 
consideradas no seu desenvolvimento e aplicação 
incluem (USEPA, 1999): 
 

 Quantidade precipitada 

 Duração do evento 

 Período seco entre eventos 

 Tempo entre a ocorrência de chuva e o im-

pacto na praia  

 Temporada do ano em que a praia é mais 

freqüentada 
 

Para calibração e validação, é necessária 
grande quantidade de dados pluviométricos e resul-
tados de análises microbiológicas, referentes ao 
período do ano em que se deseja aplicá-la. O exer-
cício de validação deve ser realizado em período 
independente à calibração e irá resultar na escolha 
dos níveis limiares mais apropriados.  

Em bacias hidrográficas pequenas, é co-
mum o uso de apenas uma estação pluviométrica 
que seja representativa, levando em conta sua loca-
lização e habilidade em capturar os eventos de pre-
cipitação significantes. Para maior precisão, são 
preferidas estações pluviométricas horárias, especi-
almente em casos de bacias hidrográficas pequenas 
e médias (USEPA, 1999), pois possibilitam deter-
minar a intensidade dos eventos de chuva. Depen-
dendo do número de estações pluviométricas e 
características dos eventos de precipitação a serem 
contemplados na metodologia de predição, será 
necessário utilizar técnicas de regressão múltipla 
para definir a relação estatística entre os parâmetros 
modelados e a qualidade da água. 

Para aplicação no gerenciamento de uma 
praia, após a ocorrência de precipitação acima do 
nível limiar, pode-se emitir um alerta de qualidade, 
visando comunicar aos banhistas de um provável 
risco de contaminação microbiológica antes que 
entrem em contato com a água. É importante sali-
entar que essa metodologia irá gerar uma predição 
sobre a concentração de indicadores, se está acima 
ou abaixo de um valor padrão de qualidade pré-
estabelecido, e não uma estimativa numérica da 
concentração de indicadores na água (STIDSON et 
al., 2012).  

A calibração da metodologia também deve 
ser direcionada para definir a duração da notifica-
ção, considerando o tempo entre a ocorrência de 
chuva e o impacto sobre a praia. Devido ao compor-
tamento sazonal das atividades recreativas e das 
características das chuvas, a metodologia pode ser 
desenvolvida para diferentes temporadas, o que 
pode melhorar sua capacidade de predição. 
 
Vantagens 

 
Na prática, é uma metodologia simples. Os 

dados necessários podem ser adquiridos por redes 
de monitoramento de precipitação e balneabilida-
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de, as quais já existem, bastando apenas ajustá-las ao 
objetivo comum de calibração e operação da meto-
dologia de predição. Requer ainda um software 
estatístico para executar regressões com os dados 
disponíveis de precipitação e qualidade da água. 
Sua aplicação também é trivial, bastando apenas 
coletar dados de precipitação em tempo real e 
compará-los com o nível limiar estabelecido; a emis-
são do alerta de má qualidade pode seguir um pro-
tocolo pré-determinado conforme especificações de 
temporada, período seco anterior e intensidade da 
precipitação que ocorrer. 
 
Desvantagens 

 
Os níveis limiares de precipitação devem 

ser periodicamente calibrados e validados, testando-
se a eficácia de suas predições. A necessidade de 
grande quantidade de dados no seu desenvolvimen-
to implica em um esforço de monitoramento extra 
por longos períodos antes de ser possível aplicar a 
metodologia, sendo prudente avaliar o custo-
benefício de sua implantação. 

Devido a sua natureza empírica, esse tipo 
de metodologia não diferencia fontes pontuais e 
difusas de poluição, não incorpora processos de 
transporte e decaimento e também não provê a 
distribuição espacial das bactérias no meio ambien-
te aquático (USEPA, 1999). 

Outra desvantagem é que a aplicação fica 
restrita a praias onde a principal fonte de poluição 
é o escoamento de drenagem. Existem muitos ou-
tros fatores que influenciam as condições de balne-
abilidade de uma determinada praia, os quais não 
são contemplados por essa metodologia. 
 
Exemplo de aplicação 

 
Conforme publicações da USEPA (1999, 

2010), nas praias da cidade americana de Stamford, 
CT, a correlação estatística significativa entre preci-
pitação e níveis de bactérias foi obtida a partir de 
estudos realizados num período de 8 anos (de 1989 
a 1996), sendo que a metodologia de predição ope-
ra desde 1990 (o banco de dados vai sendo constan-
temente atualizado para melhorar as capacidades 
preditivas).  

Verificou-se que os níveis de Enterococos 
excediam regularmente os padrões de qualidade do 
Estado de Connecticut após chuvas iguais ou maio-
res que uma polegada (aprox. 25mm), em 24 horas, 
sob condições meteorológicas normais. Em condi-
ções secas, a ocorrência de 0,5 polegada (aprox. 
13mm) ou mais de precipitação apresentou corre-

lação significativa com a excedência dos padrões de 
qualidade, permitindo assim a emissão de alertas 
para o fechamento do acesso às praias, por parte 
das autoridades responsáveis. 
 

 

MODELOS ESTATÍSTICOS 
 
 
Conceitos 

 
Modelos estatísticos para predição de bal-

neabilidade vêm recebendo maior atenção desde a 
última década, sendo a grande maioria desenvolvi-
da com base em regressão linear múltipla. A meto-
dologia assume a existência de correlação linear 
entre parâmetros (ou a combinação desses) que 
descrevem as condições ambientais e os níveis de 
concentração de bactérias indicadoras fecais na 
água (BOEHM et al., 2007; OLYPHANT & WHIT-
MAN, 2004; NEVERS & WHITMAN, 2005). O con-
ceito dessa abordagem é empregar uma correlação 
retrospectiva das condições de balneabilidade com 
parâmetros ambientais observados no momento em 
que houve a amostragem de água, de maneira a 
estimar a qualidade da água da praia antes que seja 
utilizada para recreação. 

As variáveis ambientais típicas utilizadas de-
vem ser preferencialmente de fácil mensuração e 
incluem: condições meteorológicas como radiação 
solar, temperatura do ar, precipitação, direção e 
intensidade de ventos; parâmetros de qualidade da 
água como turbidez, pH, temperatura, condutivi-
dade/salinidade, oxigênio dissolvido; condições 
hidrodinâmicas como vazão, altura de ondas e ma-
rés; dia do ano; número de pássaros, de animais e 
de banhistas presentes na praia (FRANCY & DAR-
NER, 2006; USEPA, 2010). 

O avanço significativo no desenvolvimento 
e implantação desse tipo de metodologia tem ocor-
rido especialmente na região dos Grandes Lagos 
nos Estados Unidos, sendo que já existem modelos 
estatísticos que operam com sucesso em praias dessa 
região, demonstrando ser uma metodologia rápida 
e eficiente para prever concentrações de bactérias 
na água das praias (FRANCY, 2009; NEVERS & 
WHITMAN, 2005). 

Em praias onde as fontes de poluição pre-
dominantes são difusas ou não identificadas, os 
modelos estatísticos baseados em variáveis ambien-
tais podem ser os mais apropriados para se estimar 
as condições de balneabilidade (FRANCY & DAR-
NER, 2006; GE & FRICK, 2007). 
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Construção e aplicação  

 

Um modelo estatístico é estabelecido no 
seguinte formato: 
 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 +...+ bnXn + E 

 
Onde Y, a variável resposta, é a concentração de 
indicadores fecais a ser estimada; Xn são as variáveis 
explanatórias como precipitação, turbidez, etc.; bn 
são os coeficientes de regressão; b0 é o intercepto 
do modelo; E é a variação randômica (erro), assu-

mido como variável independente e identicamente 
distribuída (frequentemente adotado como distri-
buição normal), com média igual a zero e um valor 
de desvio padrão σE. Caso Y e Xn não possuírem 

relação linear, ambos podem ser transformados por 
funções log, log normal, raiz quadrada, ou qualquer 
outro tipo de transformação que garanta a existên-
cia de relação linear entre as variáveis. Devido à 
grande variabilidade, é comum transformar dados 
de concentrações microbiológicas em valores de 
logaritmos. 

Utilizam-se dados históricos e recentes das 
densidades de indicadores fecais na água e das vari-
áveis ambientais consideradas para se estabelecer a 
correlação linear, devendo o banco de dados ser 
atualizado conforme a aquisição de novas informa-
ções. Para a construção do modelo é imprescindível 
que as observações das variáveis ambientais explana-
tórias estejam associadas com o instante da amos-
tragem de água. 

A validação do modelo, ou seja, a verifica-
ção da correspondência entre as predições obtidas 
no modelo estatístico e as reais observações das 
condições da praia, é a etapa final para se avaliar a 
eficiência e confiabilidade da metodologia de pre-
dição na prática. Para tanto, utilizam-se conjuntos 
de dados que não foram empregados na calibração 
do modelo (BOEHM et al., 2007; FRICK et al., 
2008). Os resultados obtidos por modelos estatísti-
cos podem ser os níveis estimados de concentração 
de indicadores fecais na água ou a probabilidade de 
excedência de padrões de qualidade estabelecidos 
(USEPA, 2010). 

Foi verificado em estudos científicos que 
separar as temporadas de recreação em diferentes 
períodos pode produzir modelos com melhores 
capacidades preditivas (FRANCY & DARNER, 
2006), já que a dinâmica dos microrganismos na 
água pode ser influenciada por diferentes fatores 
ambientais, dependendo das condições seca ou 
chuvosa (BOEHM et al., 2007). 
 

Vantagens  

 

Uma vez estabelecidos, modelos estatísticos 
podem ser aplicados no instante em que se desejar, 
bastando adquirir dados dos parâmetros ambientais 
contemplados e rodar o modelo de regressão. Mui-
tos parâmetros são fáceis de monitorar, como a 
vazão, temperatura, turbidez, etc; para calibração, 
podem ser analisados no instante da amostragem de 
água sem maiores entraves técnicos e financeiros. 

Modelos calibrados e validados podem dar 
uma estimativa sólida da condição de balneabilida-
de, possibilitando alertar as pessoas sobre eventuais 
riscos de contaminação microbiológica antes da 
exposição. 
 

Desvantagens 

 
Olyphant (2005) observou que o método 

utilizado por ele para desenvolver modelos estatísti-
cos pode ser aplicado em diversas praias, porém 
cada modelo é único e requer calibrações específi-
cas de cada local, ou seja, suas análises de correla-
ções mostraram que não há um conjunto único de 
variáveis explanatórias que pudesse ser aplicado 
com sucesso em todas as praias estudadas. Logo, 
cada praia demanda um modelo independente. 

É necessária uma quantidade suficiente de 
dados para se obter boa calibração dos modelos e, 
se houver mudanças significativas em relação aos 
parâmetros ambientais considerados como variáveis 
explanatórias do modelo, será preciso obter novos 
conjuntos de dados para calibrá-lo novamente 
(HEBERGER et al., 2008). Mudanças podem ocor-
rer devido a alterações no uso do solo na bacia, 
degradação ou melhorias na infra-estrutura sanitá-
ria, adição ou remoção de fontes pontuais de polui-
ção, entre outras que possam influenciar a densida-
de de indicadores fecais na praia. Mesmo que não 
haja mudanças acentuadas na bacia hidrográfica ou 
na localização geográfica próxima à praia, é pru-
dente avaliar o desempenho de um modelo estatís-
tico ao longo do tempo para verificar a queda de 
sua eficiência (USEPA, 2010). 
 
Exemplo de aplicação 
 

De acordo com Francy (2009), o sistema de 
previsão de balneabilidade do Estado de Ohio, nos 
EUA (The Ohio Nowcast), opera desde 2006 para a 
praia de Huntington, ao sul do lago Erie, em Bay 
Village, subúrbio de Cleveland. Neste caso, o mode-
lo de regressão linear múltipla foi desenvolvido 
para operar durante a temporada de recreação 
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(final de maio a começo de setembro), com base 
em dados dos anos de 2000 a 2006, e considera 
diversas variáveis explanatórias como a altura de 
onda, o logaritmo da turbidez, a precipitação men-
surada por estação pluviométrica e radar, e o dia do 
ano. Os parâmetros do modelo são constantemente 
atualizados, conforme dados coletados das tempo-
radas de recreação em anos anteriores. 

O resultado que se obtém da modelagem é 
a probabilidade de excedência do padrão de quali-
dade da água para amostra única, estabelecido no 
Estado como 235 UFC.100ml-1 de Escherichia coli. A 

probabilidade limite foi estabelecida em 30%, asso-
ciada como um risco muito alto para permitir a 
recreação na praia, possibilitando assim a emissão 
de um alerta de qualidade da água para o banho, 
direcionada aos banhistas, ou mesmo a recomenda-
ção de fechamento do acesso à praia. 
 

 

MODELOS DETERMINÍSTICOS 
 
Conceitos 

 

Modelos determinísticos utilizam represen-
tações matemáticas dos processos que afetam as 
densidades de bactérias na água para prever a exce-
dência dos padrões de qualidade. Algoritmos são 
aplicados para refletir a influência de processos 
naturais determinantes às condições de balneabili-
dade, tais como a entrada, o transporte e decaimen-
to dos microrganismos de interesse no meio ambi-
ente, de acordo com as características fisiográficas 
da praia. 

Uma importante distinção entre modelos 
estatísticos e modelos determinísticos é que em 
modelos estatísticos, a relação entre qualidade da 
água e variáveis explanatórias não precisa estar de 
fato determinada, enquanto que em modelos de-
terminísticos, o sistema modelado precisa ser co-
nhecido integralmente ou parcialmente, pois é a 
aplicação dos algoritmos que refletem os processos 
naturais que irá fazer o modelo operar de fato (U-
SEPA, 2010). 
 

Construção e aplicação 

 

Existem vários tipos de modelos determinís-
ticos para aplicação em recursos hídricos, não ne-
cessariamente desenvolvidos para prever condições 
de balneabilidade. Inclui modelos de zonas de mis-
tura, transporte e decaimento e modelos hidrodi-
nâmicos. Por exemplo, existem os modelos ameri-
canos CORMIX, EFDC (Environmental Fluid Dy-

namics Code), HSPF (Hydrological Simulation 
Program–Fortran), PLUMES, QUAL2E, Regional 
Bypass Model, SMTM (Simple Mixing and Trans-
port Model), STORM, SWMM (Storm Water Mana-
gement Model), e TPM (Tidal Prism Model) (USE-
PA, 1999, 2010). 

Cursos d’água são os sistemas ideais para 
desenvolver e aplicar modelos determinísticos, pois 
o conhecimento de processos fluviais de transporte 
e mistura já está bem consolidado (USEPA, 2010). 
Em casos onde a contaminação fecal da praia pro-
vem principalmente de fontes pontuais de poluição, 
os modelos determinísticos podem ser aplicados 
com relativo sucesso (USEPA, 1999). 

O desenvolvimento de modelos determinís-
ticos requer estudos detalhados que possibilitem 
caracterizar as condições de contorno do modelo, 
as particularidades fisiográficas da praia, a entrada e 
transporte de cargas de poluição no corpo hídrico e 
os processos cinéticos de decaimento dos microrga-
nismos. 
 

Vantagens 

 

Diversos modelos determinísticos já existem 
e podem ser ajustados e aplicados em casos onde 
sua calibração, validação e operação forem possí-
veis. Geralmente operam bem em locais impactados 
por fontes pontuais de poluição controladas, como 
o lançamento de efluentes de uma estação de tra-
tamento de esgoto, por exemplo. 
 

Desvantagens 

 
Esses modelos demandam grande conhe-

cimento e esforço para serem implantados e opera-
dos de forma confiável, com a devida eficácia para 
proteção da saúde pública. A quantidade significati-
va de dados de input necessária para os modelos 
determinísticos funcionarem pode ser de difícil 
obtenção ou simplesmente não possuir custo-
benefício (HEBERGER et al., 2008).  

Outro problema é a complexidade de se 
desenvolver novos modelos, que pode requerer a 
compreensão de processos físicos, biológicos, hi-
drodinâmicos, meteorológicos, e suas interações 
(GE & FRICK, 2007). Ademais, mesmo que uma 
metodologia esteja suficientemente desenvolvida, 
sua aplicação pode demandar muitos recursos, des-
de medições meteorológicas em tempo real até 
dados da geometria e fisiografia detalhada da praia. 
Calibrar e aplicar um modelo para uma praia em 
particular pode ser tão desafiador quanto desenvol-
vê-lo. De acordo com USEPA (2010), porém, há 



Metodologias de Previsão de Balneabilidade e sua Aplicação na Gestão da Qualidade da Água Destinada à Recreação 

 344 

grande potencial de aplicação de modelos determi-
nísticos em combinação com modelos estatísticos, 
de forma a melhorar a qualidade dos resultados 
obtidos através dessa metodologia. 
 
Exemplo de aplicação 
 

De acordo com Chan et al. (2013), em Tsu-
en Wan, Hong Kong, foi desenvolvido um modelo 
determinístico 3D com objetivo de prever diaria-
mente a qualidade da água em oito praias litorâ-
neas, sujeitas a impactos de cargas pontuais de lan-
çamento de esgoto, parcialmente tratado por desin-
fecção, e cargas difusas da drenagem pluvial.  

A metodologia considera complexos algo-
ritmos para modelar a mistura, o transporte e a 
dispersão do efluente despejado por emissários 
submarinos no ambiente oceânico, bem como taxas 
de decaimento de E. coli no tempo e espaço, obtidas 

especificamente para as águas subtropicais de Hong 
Kong. 

O modelo é de grande importância para a 
interpretação da complexa variação da qualidade da 
água nas praias, que depende ainda do nível de 
maré, incidência de radiação solar e outros fatores 
hidrológicos e meteorológicos. Ademais, também é 
empregado para otimizar o processo de desinfecção 
do efluente de esgoto despejado e a resposta a situ-
ações emergenciais (e.g. falha no tratamento do 
efluente e posterior lançamento in natura). 

As previsões geradas pelo modelo têm sido 
extensamente validadas com dados obtidos em 
campo; durante o período de agosto a novembro de 
2011, o modelo apresentou precisão de 81% a 91% 
na previsão de boas e más condições de balneabili-
dade, respectivamente, conforme os critérios esta-
belecidos no país. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

O Brasil é um país rico em recursos hídri-
cos utilizados para recreação, sendo um importante 
atrativo turístico, economicamente relevante a de-
terminadas regiões do país. Porém, pouca atenção 
tem sido dada à questão da balneabilidade, visto 
que a vigente Resolução do Conama que dispõe 
sobre o assunto data do ano de 2000. A ciência a-
cerca de diversos temas que compõem essa questão 
vem avançando significativamente ao longo dos 
anos e, hoje, a Resolução Conama n° 274/2000 
pode ser considerada defasada em disposições co-
mo o uso do indicador fecal coliformes termotole-

rantes; valores padrões iguais para águas doces, 
salgadas e salobras; e o critério percentual de avali-
ação do monitoramento (HIRAI & PORTO, 2012). 

As metodologias de predição são úteis à 
gestão de balneabilidade por possibilitarem alertar 
os banhistas sobre possíveis riscos microbiológicos 
antes que entrem em contato com a água, bem 
como subsidiar decisões das autoridades responsá-
veis em fechar o acesso a uma praia severamente 
impactada. Essas metodologias complementam o 
monitoramento regular de bactérias indicadoras 
fecais na água, tal como já é realizado, e não devem 
substituí-lo integralmente (FRANCY & DARNER, 
2006). 

Conforme apresentado, as metodologias va-
riam muito em termos de abordagem e complexi-
dade de desenvolvimento, calibração e operação. 
Níveis limiares de precipitação e modelos estatísti-
cos são metodologias de natureza empírica enquan-
to que modelos determinísticos requerem o conhe-
cimento e domínio matemático dos sistemas ambi-
entais alvos da modelagem; todas as metodologias 
demandam grande quantidade de dados coletados 
num longo período para serem devidamente cali-
brados e validados. A escolha de qual delas utilizar 
irá depender de cada caso em particular, levando-se 
em conta as características da praia e das fontes de 
poluição, bem como análises de custo-benefício do 
seu desenvolvimento e eficaz implantação e opera-
ção. 
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Predictive Tools For Bathing Waters And Practical 
Application In The Management Of Bathing Water 
Quality 
 
ABSTRACT 
 

Predictive tools for bathing water quality comple-

ment bathing water management based on monitoring and 

evaluation of fecal bacteria concentration indicators in 

water. By compiling existing information on international 

scientific articles and references, concepts, operational and 

construction details, strengths, weaknesses and examples of 

application of three types of predictive tools are briefly 

presented, including Rain Threshold Levels, Statistical 

Models and Deterministic Models. 

Key-words: Predictive Tools, Statistical Model, Determinis-

tic Model, Rain Threshold Levels. 

 



APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 
 
 
Política Editorial 
 
 

Os artigos deverão ser escritos em português. A-
ceitam-se artigos em espanhol e em inglês devendo obriga-
toriamente conter o RESUMO e as PALAVRAS-CHAVE 
em português. 

O artigo enviado não deve estar sendo submetido 
a outra revista ou órgão para publicação e  não deve ter 
sido anteriormente publicado, a não ser em forma de re-
sumo em evento científico. De acordo com o Parágrafo 
único do Art. 2º do Regimento da RBRH, o escopo da 
Revista abrange temas relacionados às seguintes áreas de 
conhecimento: hidráulica, hidrologia, relações entre recur-
sos hídricos e saneamento ambiental, águas urbanas, hi-
drometeorologia, irrigação, drenagem, gestão quali-
quantitativa das águas, hidroeletricidade, limnologia, hidro-
geologia, erosão, sedimentação, tecnologias ambientais, 
economia de recursos hídricos, medições e instrumentação 
em recursos hídricos.  

O artigo deverá ser enviado por meio do sistema 
via internet no endereço www.abrh.org.br/rbrh, de acordo 
com as instruções de uso, sendo omitidos os nomes dos 
autores e o rodapé de identificação dos referidos autores 
no arquivo anexado. O autor deverá enviar mensagem ao 
endereço  rbrh@abrh.org.br informando a natureza do 
artigo (científico ou técnico), anexando o comprovante de 
depósito referente ao pagamento da taxa cobrada por 
página excedente a 10 laudas e responsabilizando-se pelos 
demais autores, quando houver, como co-responsáveis 
pelo conteúdo técnico e científico do artigo, obedecendo 
ao Artigo 5º da Lei no 9.610, que trata do Direito  Autoral. 
Os artigos subdivididos em partes I, II, etc., devem ser 
cadastrados separadamente, porém serão submetidos aos 
mesmos revisores. Os artigos podem apresentar figuras 
coloridas (fotografias, gráficos, diagramas, etc.), porém o 
limite máximo permissível do arquivo completo é de 5 Mb. 
Arquivos maiores não serão gravados no sistema. Artigos 
que não seguirem estas normas serão cancelados pelo 
Editor Chefe da revista e novo cadastro deverá ser realiza-
do pelo autor. O Artigo Científico que os revisores inter-
pretarem com estilo de Artigo Técnico terá o processo 
encerrado.  
 
 
Formato do arquivo 
 

O texto deverá ser compatível com o editor Mi-
crosoft Word (formato doc). Usuários do Word 
2007/2010 não deverão salvar os arquivos no formato 
docx. As seguintes orientações deverão ser obedecidas: 

 Configuração da página: 
 Tamanho do papel: A4 (210x297 mm); 

 
 Colunas: duas colunas iguais com 8,1 cm de lar-

gura e espaçamento interno de 0,8 cm; 
 Espaçamento entre linhas: simples; 
 Figuras ou tabelas que excederem a largura de 

uma coluna deverão ser inseridas em uma seção 
no final do artigo ou em arquivo anexo;  

 Equações não podem exceder a largura de uma 
coluna (8,1 cm);  

 Numerar as páginas e não usar cabeçalhos, roda-
pés ou notas de rodapé; 

 Fontes:  
 texto e tabelas: fonte Nebraska 10 pontos;  
 títulos de tabelas e figuras: Nebraska, negrito, 

9 pontos;  
 demais títulos: Nebraska, negrito, 11 pontos. 

 
 Figuras e Tabelas 
 Largura recomendada para figuras: 8,1 cm 

(uma coluna da Revista); tamanho máximo: 
17 x 12 cm;  

 As linhas usadas nas figuras e gráficos não 
devem ser muito finas; também os textos e 
legendas não devem ficar muito pequenos ou 
muito grandes em relação à figura; 

 Legendas: hachuradas ou em tons de cinza; 
fotos em preto e branco; os artigos poderão 
ser impressos em cores se o autor arcar com 
os custos adicionais de impressão; 

 Procure elaborar tabelas que ocupem apenas 
uma coluna da Revista ou, no máximo, meia 
página; as tabelas devem ser criadas no mes-
mo editor de textos usado para o artigo; 

 As figuras deverão ser enviadas em arquivo 
separado no formato TIFF, JPEG, PCX, 
GIF ou BMP, com uma resolução mínima de 
300 dpi. 

 
 Equações 
 Sempre que possível preparar caracteres ma-

temáticos e equações usando o Microsoft E-
quation 3.0 disponível em todas as versões do 
Word a partir do Microsoft Office 2003. U-
suários do Word 2007/2010 não deverão 
salvar os arquivos no formato docx e não 
deverão utilizar o novo editor de equações 
disponível nas citadas versões. 

 
 Referências 
 Todas as referências devem estar citadas no 

texto e vice-versa; 



 As citações no texto devem estar em letras 
minúsculas e nas referências, em maiúsculas. 

 
Tramitação e Sistema de avaliação por pares 
 

Os artigos são enviados a dois revisores para ava-
liação e devem ser inéditos e apresentar contribuição técni-
ca e científica à comunidade.  

Os artigos deverão ser submetidos pelo sistema 
eletrônico de submissão de artigo da RBRH no endereço 
www.abrh.org.br/rbrh, onde será informado o autor res-
ponsável bem como todos os dados de identificação dos 
autores. Os artigos recebidos seguirão os trâmites estabele-
cidos pelo Comitê Editorial da Revista. 
 
Taxas 
 

O número máximo de páginas da Revista após a 
formatação é 10 (dez) incluindo tabelas, figuras, etc. Para 
artigos com até 10 páginas não será cobrada taxa de sub-
missão. Será cobrada na ocasião da publicação uma taxa de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por página excedente, 
até o limite total de 20 páginas por artigo. A taxa referente 
a impressão colorida será informada ao autor ao longo do 
processo de revisão. Os pagamentos referentes às taxas 
mencionadas deverão ser realizados em depósito na conta 
bancária da ABRH indicada abaixo e os comprovantes 
deverão ser escaneados e enviados ao endereço rb-
rh@abrh.org.br.  
 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1899-6 
Conta: 300.707-3 
 
Artigos 
 

Os artigos podem ser classificados em artigo cien-
tífico e artigo técnico. 
 
Artigo Científico 
 

Refere-se a relato de pesquisa original, com hipó-
tese bem definida, prestigiando assuntos inovadores. O 
texto deverá contemplar os itens destacados em letras 
maiúsculas e em negrito, sem parágrafo e sem numeração, 
deixando dois espaços (duas vezes ENTER) após o item 
anterior e um espaço (uma vez ENTER) para iniciar o 
texto, na ordem a seguir: para artigo em português ou 
espanhol: título (português ou espanhol), nome dos auto-
res, resumo, palavras-chave; título (inglês), abstract e key-
words. Para artigo em inglês: título (inglês), nome dos 
autores, abstract, keywords; título (português), resumo e 
palavras-chave. Para garantir a análise cega pelos pares, os 

trabalhos submetidos devem ser apresentados sem autores 
e rodapé. 
 
TÍTULO: Centralizado; deve ser claro e conciso, permitin-
do pronta identificação do conteúdo do artigo, procuran-
do-se evitar palavras do tipo: análise, estudo e avaliação.  
 
AUTORES: O número de autores deve ser o mínimo 
possível, considerando-se apenas as pessoas que efetiva-
mente participaram do artigo, e que tenham condições de 
responder pelo mesmo integralmente ou em partes essen-
ciais. Quando necessário o Conselho Editorial poderá 
solicitar justificativas para explicar a presença dos autores 
no trabalho. A identificação dos autores será realizada no 
artigo encaminhado para avaliação. Os editores retirarão os 
nomes dos autores antes de enviá-los aos revisores e as 
informações somente serão inseridas no artigo após a 
aprovação do trabalho. 
 
RESUMO: O texto deve iniciar-se na segunda linha após o 
item, ser claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s) 
objetivo(s) pretendido(s), procurando justificar sua impor-
tância (sem incluir referências), os principais procedimen-
tos adotados, os resultados mais expressivos e conclusões, 
contendo no máximo 12 linhas. Abaixo, na segunda linha 
após o item, devem aparecer as PALAVRAS-CHAVE (seis 
no máximo, procurando-se não repetir palavras do título) 
escritas em letras minúsculas e em negrito. Uma versão 
completa do RESUMO, para o inglês, deverá apresentar a 
seguinte disposição: TÍTULO, ABSTRACT e KEY-
WORDS. 
 
INTRODUÇÃO: Devem ser evitadas divagações, utilizan-
do-se de bibliografia recente (últimos 5 anos e preferenci-
almente periódicos) e apropriada para formular os proble-
mas abordados e a justificativa da importância do assunto, 
deixando muito claro o(s) objetivo(s) do artigo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Dependendo da natureza do 
trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser 
inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa 
foi realizada.  Quando os métodos forem os consagrada-
mente utilizados, apenas a referência bastará; caso contrá-
rio, é necessário apresentar descrição dos procedimentos 
utilizados e adaptações promovidas. Unidades de medidas 
e símbolos devem seguir o Sistema Internacional. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Figuras, gráficos e foto-
grafias devem ser apresentados com tamanho e detalhes 
suficientes para a composição final, preferivelmente na 
mesma posição do texto, podendo ser coloridos. Figuras: 
podem apresentar partes coloridas, e a legenda na posição 
inferior. A numeração deve ser sucessiva em algarismos 
arábicos. Tabelas: evitar tabelas extensas e dados supér-



fluos; agregar em múltiplos de 103 ou 106 números grandes 
com muitos algarismos; adequar seus tamanhos ao espaço 
útil do papel e colocar, na medida do possível, apenas 
linhas contínuas horizontais; suas legendas devem ser 
concisas e auto-explicativas, devendo,  também, apresentar 
o título em inglês. Fotografias: podem ser coloridas. Na 
discussão, confrontar os resultados com os dados obtidos 
na bibliografia. 
 
CONCLUSÕES: Devem basear-se exclusivamente nos 
resultados do trabalho. Evitar a repetição dos resultados 
em listagem subsequente, buscando confrontar o que se 
obteve, com os objetivos inicialmente estabelecidos. As 
conclusões devem ser escritas facilitando a interpretação 
do artigo, sem necessidade de consultar outros itens do 
mesmo. 
 
AGRADECIMENTO(S): Inseri-lo(s), quando necessário, 
após as conclusões, de maneira sucinta. 
 
REFERÊNCIAS: Devem ser citadas apenas as essenciais. 
Incluir apenas as mencionadas no texto e em tabelas, figu-
ras ou ilustrações, aparecendo em ordem alfabética e em 
letras maiúsculas. Evitar citações de resumos, trabalhos 
não publicados e comunicação pessoal. Pelo menos 70% 
das referências devem ser dos últimos 5 anos e 70% de 
artigos de periódicos.  As referências no texto devem apa-
recer em letras minúsculas, seguidas da data: Silva & Santos 
(2012), ou ainda (Silva & Santos, 2012); existindo outras 
referências do(s) mesmo(s) autor(es)  no  mesmo ano (ou-
tras publicações), a mesma será identificada com letras 
minúsculas  (a, b, c) após  o ano da publicação:  Silva & 
Santos (2012 a). Quando houver três ou mais autores, no 
texto será citado apenas o primeiro autor seguido de et al., 
mas na listagem bibliográfica final os demais  nomes tam-
bém deverão aparecer. Na citação de citação, identifica-se a 
obra diretamente consultada; o autor e/ou a obra citada 
nesta é assim indicado: SILVA (2010) citado por Santos 
(2012). Quaisquer dúvidas, consultar a norma NBR-6023 
(ago. 2000) da ABNT. É aconselhável que, antes de redigir 
o artigo, os autores tomem como base de formatação um 
artigo publicado no último número da revista. 
 
Artigo Técnico 
 

Deverá apresentar avanços tecnológicos sem a-
presentação de hipótese. Quando se tratar de estudo de 
caso, as conclusões devem apresentar proposições. Deve 
ser redigido em linguagem técnica, de fácil compreensão, 
sobre assuntos relacionados às áreas de conhecimento da 
Revista, por autor(es) que demonstre(m) experiência sobre 
o assunto tratado, permitindo orientação para os diferentes 
usuários da RBRH. Somente justifica-se a apresentação de 
artigos que tragam contribuição sobre o assunto e não 

simplesmente casos pessoais ou de interesse restrito. Com 
maior liberdade de estilo do que em artigos científicos, os 
artigos técnicos devem, na maioria das vezes, conter os 
seguintes itens: Título, Autor(es), Resumo, Abstract, Pala-
vras-Chave (Keywords), Introdução, Descrição do Assun-
to, Conclusões e Referências. A identificação dos autores 
será incluída somente após a aprovação do artigo. A reda-
ção dos itens devem seguir as mesmas orientações para 
Artigos Científicos, com as seguintes particularidades: 
 

No cabeçalho da primeira página deve aparecer a 
identificação: ARTIGO TÉCNICO, em letras maiúsculas, 
sublinhadas, negritadas, centralizadas e espaçadas de 1,1 
cm da margem superior. 
 
INTRODUÇÃO: deve conter breve histórico, esclarecen-
do 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 experi-
ências e recomendações, discutindo e criticando situações, 
baseando-se ao máximo em bibliografia e normas técnicas. 
 
CONCLUSÕES: quando couberem, devem ser redigidas 
de forma clara e concisa, coerentes com o(s) objetivo(s) 
estabelecido(s). Não devem ser uma simples reapresenta-
ção de outros parágrafos do artigo. 
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