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RESUMO

Um dos principais problemas enfrentados na atualidade é a dificuldade em atender à demanda de água requerida pela sociedade, sendo utilizado para esta 
finalidade o processo de armazenamento de água em reservatórios. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o impacto do uso de reservatórios de regulari-
zação na disponibilidade hídrica ao longo da hidrografia, sendo, para tanto, feito um estudo de caso para a bacia do ribeirão Entre Ribeiros. Foi realizada 
a avaliação do impacto da construção de reservatórios na disponibilidade hídrica com base no efeito que o armazenamento de água potencializa em relação à 
substituição das vazões superpostas pelas vazões distribuídas no tempo e na possibilidade de consideração do critério de outorga para barramentos em substi-
tuição ao critério de outorga a fio d’água. Considerando a substituição das vazões superpostas por vazões distribuídas no tempo o aumento da potencialidade 
de utilização dos recursos hídricos foi de até 60% e quando da consideração do critério de outorga para barramentos em substituição ao critério de outorga a 
fio d’água houve um aumento na disponibilidade hídrica de até 1610%.

Palavras Chave: Armazenamento de água. Disponibilidade hídrica. Planejamento e gestão dos recursos hídricos. Regularização de vazões. 

ABSTRACT

The difficulty in satisfying water demands is a critical issue in our society. Storing water in reservoirs is a widely employed alternative to guarantee water supply. 
The objective of  this study was to assess the effect of  constructing streamflow regularization reservoirs on water availability throughout the hydrography in a 
case study for the Entre Ribeiros River Basin. The effects assessed the substitution of  superimposed streamflows by streamflows distributed over time and the 
possibility of  considering the stored water criterion for issuing water withdrawal permits instead of  that used for natural conditions. Distributing streamflows 
over time increased the potential for using water resources by up to 60%; when the stored water criterion for issuing water withdrawal permits was considered, 
there was an increase of  up to 1,610% in water availability.                                                                                                       

Keywords: Streamflow regularization. Water resources. Water availability. Water storage. Planning and management of  water resources. 

The effect of  reservoirs on water availability

O efeito de reservatórios na disponibilidade de água
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INTRODUCTION

Water is a precious natural resource that is essential 
for life and economic growth. The increasing water demand, in 
both quantitative and qualitative terms, has required planners 
to use more comprehensive projects for the management of  
water resources (Li et al., 2010a).Ensuring food security for an 
increasing population has become a complex issue. The adequate 
quantitative water availability is a great challenge, particularly 
for irrigated agriculture (SCHULTZ; De WRACHIEN, 2002).

One of  the main challenges faced by water resources 
managers is the quantification of  stream flows and their space-
time variability along the hydrography, which is essential for 
meeting the water consumption demands of  our society. Storing 
water allows for the use of  excess water during drought periods 
(CAMPOS, 2005).

Streamflow regularization is an efficient way to promo-
te the sustainable development and optimize water resources 
management (LI et al., 2010b). By altering the runoff  space-
time distribution, reservoirs may have many beneficial uses, 
such as flood control, hydropower generation, municipal water 
supply, navigation and recreation, therefore reducing human’s 
dependence on the natural water availability (LI et al., 2010b; 
XU et al., 2011).  

Water can be stored through a number of  small indivi-
dual reservoirs located in the headwaters of  the main watercou-
rse or its tributaries, or by means of  large reservoirs located in 
the downstream reach (SWIECH, 2012). In many regions, the 
sustainability of  agriculture depends on the stored water during 
scarcity periods, which is usually achieved by the construction 
of  small reservoirs. The negative effects of  the reservoirs are 
of  little significance as compared to the benefits they provide.

In southern Brazil, the irrigated rice crop has a high 
water requirement that cannot be supplied exclusively by river 
flow during the periods of  highest demands, i.e., the spring 
and summer months. Within the last 100 years, thousands of  
small reservoirs have been built to guarantee the irrigation wa-
ter supply; most were built by the land owners and are usually 
located completely within their properties (COLLISCHONN 
et al., 2011).

Watersheds with a large number of  small reservoirs, 
for which basic characteristics such as storage volume are unk-
nown, are common in Brazil. A recent study based on images 
of  the China-Brazil Earth Resources Satellite (CBERS) enabled the 
identification of  more than 4,000 reservoirs with flooded areas 
over 20 ha, only in northeastern Brazil (MARTINS et al., 2007).  

The use of  streamflow regularization reservoirs modifies 
the distribution of  flows in rivers and changes the downstream 
water supply, i.e., the minimum available streamflow downstream 
of  the reservoir tends to increase and approach the long-term 
average streamflow. The water availability cannot surpass the 
potential of  the watershed, represented by the maximum stream-
flow that can be regulated, unless water is imported from other 
areas (ASFORA; CIRILO, 2005).

Pruski et al. (2007) performed a study in the Entre 
Ribeiros River Basin (ERRB), in Minas Gerais. The study ob-
served the estimated streamflow withdrawn for irrigation in the 

contributing area corresponding to the section in which the Barra 
da Égua stream-gage is located. In August (the highest demand 
month) of  1996, the streamflow withdrawn represented87.1% 
of  the 7-day 10-year low flow (Q7,10), which is a statistical es-
timate of  the lowest average flow that would be experienced 
during a consecutive 7-day period with an average recurrence 
interval of  ten years. The authors also reported that the total 
average streamflow consumed by the four segments considered 
in that study(urban supply, human supply in rural areas, animal 
watering and irrigation)corresponded to only 2.1% of  the 
long-term average streamflow (Qlt), which highlights the great 
potential for increasing availability by regulating water runoff  
in the hydrography.

Reservoirs increase water availability and also enable 
water use permits to be issued to more users, resulting in an 
efficient way to promote the multiple uses of  water. According to 
the joint resolution SEMAD-IGAM nº 1548, of  March 29, 2012, 
in a large part of  the State of  Minas Gerais, water use permits are 
issued for natural conditions and streamflow values equivalent 
to a maximum of  50% of  the Q7,10. Because this criterion has 
been defined based on the analysis of  critical drought periods, 
such reference streamflow is restrictive regarding the expansion 
of  water use systems. If  streamflow regularization practices are 
implemented, however, water use permits are issued until the 
long-term average streamflow is achieved to guarantee instream 
flows (that remains in the river) of  at least 50% of  the Q7,10. 

The issuance of  water use permits is one of  the instru-
ments necessary for more efficient water resources management, 
particularly in many Brazilian watersheds in which conflicts over 
water use are common. In the Paracatu River Basin, a sub-basin 
of  the São Francisco River, many conflicts have arisen since 
the 1970s resulting from the expansion of  irrigated agriculture, 
mostly in the Entre Ribeiros and the Preto River sub-basins.

Pruski et al. (2007) stated that irrigation is responsible 
for over 92% of  the total water consumption in the ERRB, 
and according to the Environmental Diagnosis of  the ERRB, 
this watershed is currently in a critical situation with respect to 
water availability and presents a concerning scarcity scenario. 
The increase in the cultivated area, intensification of  agricultural 
water use, inadequate management practices and lack of  plan-
ning in the use of  natural resources, specifically water, have all 
contributed to the environmental and social conflicts.

A study performed by Oliveira et al. (2013) for opti-
mizing the use of  surface water in the ERRB found that the 
substitution of  the annual Q7,10 for the monthly Q7,10, and the 
consideration of  the most positive scenario (the criterion of  
50% of  the monthly Q7,10)were not enough to ensure that the 
demand would be lower than the amount of  water available for 
all hydrographic segments. The analysis identified a need to build 
impoundment structures in nine of  those reaches.

 Therefore, the present study was based on the hypo-
thesis that streamflow regularization practices are important 
techniques to improve the use of  water in a watershed. The 
study aimed to assess the effects of  streamflow regularization 
reservoirs on the water availability along the hydrography in a 
case study for the ERRB.
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METHODOLOGY

Study area

The ERRB, a sub-basin of  the Paracatu River Basin in 
the state of  Minas Gerais, is located between latitudes 16°30’Sand 
17°16’Sand longitudes 46°15’Wand47°05’W (Figure1) and oc-
cupies an area of  3,973 km2. 

Given the geographic location of  the watershed, the 
climate is predominantly tropical-rainy, characterized by rainy 
springs and summers, awell-marked dry season and the coldest 
month having an average temperature above 18ºC. The average 
annual precipitation is 1,453 mm, with arrange between 1,100 
and 1,600 mm, not uniformly distributed throughout the year. 

The annual average reference evapotranspiration is 1,140 
mm, with minimum monthly values between 50 and 80 mm in 
June and July, and maximum monthly values between 90 and 
163 mm from October to March. The hydroclimatic balance 
shows a water deficit between May and September, whereas 
from December to February, there is excess water available in 
the watershed.

Figure 1 – Location of  the Entre Ribeiros River Basin (ERRB)

Demands for water use in the ERRB

To identify the water uses and their respective demands 
in the ERRB, we considered surface water, natural and stored 

water permits, issued until 2010 by the Minas Institute of  Water 
Management (IGAM, responsible for the granting of  water use 
rights in Minas Gerais).

Figure 2 shows the locations corresponding to permitted 
water with drawals within the ERRB, most of  which are in the 
headwaters, in which the high demand and the low availability 
are responsible for shortage situations during most of  the year. 

Figure 2 – Water withdrawal permits within the ERRB

Demand analyses were performed on a monthly basis. 
The total demand for each hydrographic segment was calculated 
from the sum of  the amount of  water withdrawal permits in the 
segments upstream of  the confluence of  the respective reach 
with the subsequent segment.

Reference streamflow for the issuance of  water  
with drawal permits in the ERRB

To match the requirements of  the State of  Minas 
Gerais, the Q7,10 is the reference streamflow in this study. The 
Q7,10 value was estimated from annual data through a streamflow 
regionalization study performed for Minas Gerais (GPRH& 
IGAM 2012). The regionalization equation is expressed by:

where Peq750 is the streamflow equivalent of  the annual 
rainfall volume minus the abstraction factor for streamflow 
formation, m³ s1.

The explanatory variable Peq750 represents the physical 
and climatic characteristics of  the watershed. Although average 
annual rainfall is an explanatory variable in the formation of  
low and average stream flows, it does not effectively reflect 
the contribution to the formation of  such stream flows. To 
better represent the physical processes involved in streamflow 
formation, GPRH e IGAM (2012) used the 750 mm value as 

 P  0.1167Q
750eq

0.9870

7,10 = ( 1 )
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the factor to account for abstractions. This factor considers the 
portion of  rainfall that is not converted to runoff  due to other 
processes, principally evapotranspiration (PRUSKI et al., 2013)

The effect of  issued water withdrawal permits on 
the availability of  natural water in the watershed

Each location of  permitted water with drawal was asso-
ciated with its respective monthly demand, assuming that natural 
withdrawals were performed regardless of  the real condition 
(withdrawal from a reservoir on the river or directly from the 
river)for 24 hours a day for 30 days. Such assumptions were based 
on the principle of  superposition of  the streamflow demands: 
all permitted water withdrawals are used simultaneously, and 
referred to throughout this study as “superimposed stream flows”.

The principle of  superposition of  information is a 
basic principle used by management agencies to ensure that 
water resources are available to all users. The percentage of  the 
reference streamflow that has been issued upstream (Equation 
2) of  each hydrographic segment was obtained from data related 
to existing permitted water withdrawals.

where Olow_s% i is the percentage of  the reference low 
flow which has been issued upstream of  the segment i, including 
i, considering the superimposed streamflows; ∑Qs i is the sum 
of  the superimposed streamflows upstream of  the segment i, 
including i, m3 s-1; and Q7,10 i is the reference low flow in segment 
i, m3 s-1.

For each hydrographic segment during each month, we 
analyzed the ratio between the sum ofthe superimposed stream-
flows issued for points located upstream of  the confluence of  
a given reach with the subsequent segment and theQ7,10, which 
was calculated on an annual basis. 

The analysis considered the IGAM’s criterion of  fixing 
50% of  the Q7,10 as the maximum value for consumptive with-
drawals to be granted in the portion of  the watershed limited 
by each given section in natural conditions.

The analysis of  the effect of  reservoirs on water 
availability 

The principle of  superposition provides a safety mea-
sure to ensure that the demand will be supplied; however, the 
principle is no longer required if  impoundment structures are 
built. Reservoirs allow for withdrawals to be distributed along 
the hours and days of  use within a month by storing water and 
ensuring streamflow regularization.

There fore, for reaches in which the sum of  the per-
mitted water with drawals exceeds the maximum allowable 
streamflow, the effect of  streamflow regularization reservoirs 
on water availability was assessed considering two situations: 
the effect of  the substitution of  superimposed streamflows 
for streamflows distributed over time, and the effect of  using 
the maximum allowable streamflow for the issuance of  water 

withdrawal permits under streamflow regularization (stored 
water) conditions. 

The analysis of  the effects is presented in this study 
only for the months of  highest demand, i.e., the most critical 
condition.  

The effect of  reservoirs on streamflow require-
ments

The superposition of  water withdrawals is necessary 
under natural conditions because there is no structure for stre-
amflow regularization. However, if  impoundment structures 
are present, the superimposed stream flows are no longer ne-
cessary. Therefore, when a streamflow regularization reservoir 
is required, the analysis was performed based on the principle 
that streamflows are distributed over time. 

The streamflows distributed over time (Qdt) were cal-
culated as follows: 

where Qdt is the streamflow distributed over time, m3 s-1; 
Qs is the superimposed streamflow, m3 s-1; N is the daily hours 
of  use, h day-1; M is the monthly days of  use, day month-1; and 
K is the conversion factor, 720.

The Qdt data were divided by the allowable streamflows 
to provide a comparison with the original scenario (Equation 
2). For each hydrographic segment, the percentage of  the re-
ference low flow issued upstream was calculated according to 
the following equation:

where Olow_dt% i  is the percentage of  the reference low 
flow which has been issued upstream of  the segment i, including 
i, considering the streamflow distributed over time; and ∑Qdt i 
is the sum of  the streamflows distributed over time upstream 
of  the segment i, including i, m3 s-1.

From the comparison of  the scenarios, we produced 
the “Δ Demand%” map to represent the percentage reduction in 
terms of  demand, given the substitution of  Qsby Qdt, according 
to the following equation:

The effect of  reservoirs on the available allowable 
streamflow 

The main purpose of  a reservoir is to stabilize the flow 
of  water, and therefore the guarantee of  water supply tends to 
approach the watershed’s potential, represented by the long-term 
average streamflow. In that case, streamflows downstream of  
the reservoir no longer represent the minimum or natural flow, 

( 5 )

( 4 )

( 3 )

( 2 )Olow_s% i = 
∑Qs i

Q7,10 i
 100  

 

Qdt = 
Qs N M

K
 

Olow_dt% i = 
∑Qdt i

Q7,10 i
 100 

Δ Demand % = 
Qdt - Qs

Qs
 100 
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but a portion of  the watercourse streamflow potential.
The increase in water availability as a result of  such 

effect enables the issuance of  less restrictive water withdrawal 
permits. If  regularization practices are implemented in sections 
of  Minas Gerais, these permits will be granted until the long-
term average streamflow is achieved and in streamflows are 
maintained above 50% of  the Q7,10. 

The “Δ Availability%” map was produced to account for 
changes in terms of  the guarantee of  water supply to all users 
caused by using a different value for the allowable streamflow. 
This map represents the increase in water availability after the 
change in the criterion used for issuing permits due to the con-
struction of  reservoirs. The difference between the “Qlt – 50% 
of  the Q7,10” (stored water) and“50% of  theQ7,10”(natural con-
dition)criteria was assessed according to the following equation:

The assessment of  the potential of  streamflow 
regularization to mitigate the conflicts over water 
use in the ERRB

The potential to mitigate conflicts over water use in the 
ERRB by constructing flow regulation reservoirs was assessed 
by considering the use of  streamflows distributed over time and 
the change in the water with drawal criterion.

The locations of  permitted water with drawal corres-
ponding to segments with insufficient water availability were 
associated to demand values for the most critical month of  the 
year, considering that withdrawals are distributed over time (Qdt). 
The analysis confronted the Qdt and allowable streamflow values 
considering the streamflow regularization condition.

The regionalization equation used to estimate Qlt 
was obtained from a study of  streamflow regionalization that 
generated a model for the automated prediction of  low and 
average streamflows for the state of  Minas Gerais (GPRH& 
IGAM 2012).

The percentage of  the average streamflow issued ups-
tream of  each hydrographic segment is expressed by:

where Oave% i is the percentage of  the average streamflow 
which has been issued upstream of  the segment i, including i; 
and Qlt i is the average streamflow in segment i, m3 s-1.

RESULTS AND DISCUSSION

The assessment of  the effect of  issued water     
withdrawal permits on the natural water availabi-
lity in the ERRB

Figure 3 shows the map with the percentage of  the low 
flow that has been issued considering superimposed streamflows 
for the months of  May, June and July. These months display the 
highest number of  reaches in which the maximum allowable 
streamflow is exceeded. 

Figure 3 – The percentage of  the low flow that has been
issued using superimposed streamflows for the most critical 

months (May, June and July)

Of  the total number of  reaches in which permits have 
been issued, 50.7% of  the reaches did not exceed the maximum 
allow able streamflow. The situation is even more critical when 
we consider 27.5% of  reaches exceeded the reference streamflow.

Figure 3 identifies hydrographic segments in which the 
sum of  the demands exceeds the maximum allowable streamflow, 
which indicates the need for streamflow regularization reservoirs. 

The analysis of  the effect of  reservoirs on water 
availability 

To analyze the effect of  constructing reservoirs on 
water availability along the hydrography, we assessed the effect 
of  distributing demands over time and using the allowable 
streamflow criterion for streamflow regularization conditions.

The effect of  reservoirs on streamflow demands

Figure 4 shows the map with the percentage of  the 
low flow that has been issued for streamflows distributed over 
time for the months of  May, June and July. It is important to 
highlight that the analysis was not performed for the reaches 

( 7 )

( 8 )

( 6 )

 

          Δ Availability % = 
(Qlt - 0.5 Q7,10) - ( 0.5 Q7,10)

( 0.5 Q7,10)
 100  

 

 
 P 0.9884Q eq750
0.9714

lt    
 

Oave% i= 
∑Qdt i + 0.5 Q7,10

Qlt i
 100  
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in which the sum of  the permitted water withdrawals did not 
exceed the maximum allowable streamflow for natural conditions 
(without any structure for water storage).

Figure 4 – The percentage of  the low flow that has been
issued for streamflows distributed over time for the most critical 

months (May, June and July)

The reaches in which the sum of  the permitted water 
withdrawals do not exceed the maximum allowable streamflow 
(50% of  the Q7,10) represented 50.7% of  the total hydrographic 
segments affected by permits when the Qs was considered; 
after the substitution of  Qs by Qdt, this percentage increased 
to 68.1%.The reaches exceeding the reference streamflow pre-
viously representing 27.5% of  the affected segments accounted 
for 18.8% after the substitution.

The distribution of  streamflows over time directly 
increased the remaining water availability. Figure 5 shows the 

streamflow demand reduction after the substitution of  Qs by Qdt.
Figure 5 shows that the substitution reduced demand 

between 10 and 60% along the reaches. In this case, a decrease 
of  60% in streamflow demand is equivalent, in practical terms, 
to an increase of  60% in supply of  water resources. Nearly 
57% of  the reaches exceeding the maximum allowable reduced 
streamflow demand by over 30%, except for one segment in 
which the reduction was below 20%.

In the headwaters, the reductions were over 30%, which 
strongly indicates that the construction of  small streamflow 
regularization reservoirs has the capacity to solve established 
conflicts even in areas of  low availability. We highlight the fact 
that many of  the reaches in the ERRB with water withdrawal 
permits are located in the headwaters, in which high demands 
associated with low availabilities contribute to shortage situations 
during most of  the year.

The scenario presented in Figure 5 shows the benefits 
that small stream flow regularization reservoirs are able to pro-
vide. The implementation of  an individual reservoir for every 
user to guarantee water supply may be a feasible alternative, 
both technically and economically, as long as environmental 
concerns are mitigated.

The effect of  reservoirs on the available allowable 
streamflow 

Distributing the streamflow over time is not the only 
benefit provided by reservoirs. These structures modify the dis-
tribution of  streamflow along the rivers, improve the guarantee 
of  water supply in downstream areas and consequently change 
the allowable streamflow value. Figure 6 presents the increase 
in water availability (Δ Availability) resulting from the use of  
the stored water criterion (Qlt – 0.5Q7,10) instead of  the natural 
criterion (0.5 Q7,10).This condition corresponds to the maximum 
increment of  the potential water availability (represented by Qlt), 
regardless of  the evaporation influence. 

The analysis was performed for all hydrographic seg-
ments because the increase in water availability resulting from 
the increase in the allowable streamflow does not depend on 
the reaches having water permits.

The increase in the allowable streamflow designated 
by the regulated maximum after the construction of  reservoirs 
ranged from 1,390 to 1,610%. Despite the small variation am-
plitude, a greater increase in the headwaters is clearly observed, 
with availabilities 15timesgreater than those before the construc-
tion of  reservoirs. To better understand this tendency, Figure 7 
presents the Qlt/Q7,10 ratiosalong the hydrography.

The Qlt/Q7,10 ratio ranges between 8.3 and 9.0 along the 
hydrography. In addition, higher values tend to be found toward 
the headwaters, i.e., Qlt presents a less pronounced decrease in 
that direction than the Q7,10. 

Because the Q7,10 is associated with the groundwater 
contribution (groundwater runoff), and the Qlt is associated with 
both the groundwater and surface water runoff  contributions, 
some physical characteristics of  the headwaters explain the 
different tendencies in the streamflow formation. The slope 
is usually steep near the headwaters, thus runoff  tends to be 

Figure 5 – Streamflow demand reduction after the
substitution of  Qs by Qdt
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faster and finds less infiltration opportunities, which represents 
greater contribution to the formation of  Qlt in relation to Q7,10. 
The fact that rainfall tends to decrease towards the outlet of  
the watershed also contributes to the ratio (ARAI et al., 2010; 
ERMENEGILDO et al., 2012). 

The headwaters are usually characterized by higher risks 
of  conflicts over water use, mostly because of  low availability. 
Therefore, the construction of  reservoirs is a potential alternative 
to mitigate these conflicts.

Figure 7 – The Qlt/Q7,10 ratios along the hydrography

The assessment of  the potential of  streamflow 
regularization to mitigate the conflicts over water 
use in the ERRB

Figure 8 presents the reaches affected by water with-
drawal permits after the construction of  streamflow regulari-

zation reservoirs for the months of  May, June and July. The 
percentage of  the permitted average streamflow was determined 
for streamflows distributed over time and the maintenance of  
instream flows above 50% of  the Q7,10.

The Qlt represents the maximum streamflow which, in 
theory, can be regulated, i.e., without taking into account eva-
poration and infiltration losses. Based on this theoretical limit 
(Qlt), the maximum allowable streamflow would correspond 
to Qlt – 0.5 Q7,10, which is exceeded in 5.9% of  the reaches in 
which streamflow regularization is necessary. In these situations, 
the demand can be met only with the adoption of  additional 
measures such as the transposition of  streamflow from other 
portions of  the watershed or even from different watersheds 
(KHRAN et al., 2012), or by reviewing the water withdrawal 
permits issued for the areas upstream of  those reaches.

Streamflow transposition can be an important design 
alternative in many regions, reducing the pressure on the use 
of  water resources. However, a full understanding and investi-
gation of  the transposition process is required to guarantee the 
sustainability of  the watersheds involved.

Water losses by evaporation and infiltration are impor-
tant in the analysis prior to the construction of  reservoirs, thus 
the estimation of  these values is essential for a comprehensive 
analysis of  actual water losses and gains after the construction 
of  reservoirs. Reliable evaporation estimates are essential for 

Figure 6 – The increase in water availability after
considering stored water criterion

Figure 8 – The percentage of  the average streamflow that
has been issued considering the streamflow  distributed over time 
and the maintenance of  instream flows above 50% of  the Q7,10 

for the most critical months (May, June and July)
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the planning and management of  water resources and for 
studies on the environmental effects of  the construction of  
reservoirs (PEREIRA et al., 2009). Albuquerque e Rêgo (1998) 
recommend that in humid regions, the maximum stream flow 
that can be regulated should be 60% of  the Qlt, whereas Tucci 
(2012) recommends values between 60 and 80%, depending on 
the topographic conditions. 

If  the value of  60% of  the Qlt is recommended for 
the maximum regulated streamflow, 92.6% of  the reaches that 
exceed the maximum allowable streamflow (light blue segments in 
Figure 8) meet this requirement. Only one reach (orange segment 
in Figure 9) has a sum of  the Qdt between 60 and 100% of  the 
Qlt, exceeding even the limit of  80% of  the Qlt recommended 
by Tucci (2012). Therefore, this segment represents the most 
concerning scenario. 

Considering aspects of  water quality, literature refe-
rences highlight the versatile influences of  water reservoirs 
on an environment, as changes in flow’s hydrological regime, 
hydrogeological conditions of  adjacent areas, transformations 
of  local aquatic and land ecosystems. Some authors indicate that 
some influences depend on the reservoir size. In agricultural 
catchments, for example, small dug and dam reservoirs were 
used to improve the quality of  water originated from overland 
flow and groundwater outflow, and waters used for economic 
purposes (ZUBALA, 2009).

Generally, with the individual dam’s geographic setting, 
aspects of  the position and accumulation of  dam impacts in the 
river network are a key issue in assessment (POFF; HART, 2002). 

CONCLUSIONS

The results obtained in this study allow us to conclude 
that 

- for natural conditions, 49.3% of  the reaches with 
water withdrawal permits presented demands that exceeded 
the maximum allowable streamflow, reflecting the need for 
streamflow regularization measures;

- the construction of  reservoirs enables the increase in 
water availability because of  the effects of  the distribution of  
the demand over time and from using the allowable streamflow 
value for stored water conditions;

- the substitution of  the superimposed streamflows 
(Qs) by streamflows distributed over time (Qdt) accounted for 
a demand reduction of  up to 60%,which is equivalent to an 
increase of  up to 60% in the potential for using water resources;

- when the criterion for stored water permits was con-
sidered, water availability increases were in the range between 
1,390 and 1,610%; and

- when the potential of  both effects of  the construction 
of  reservoirs on mitigating water use conflicts were assessed, 
even for a theoretical regulation of  100% of  the Qlt, the demands 
were not satisfied in 5.9% of  the reaches in which streamflow 
regulation was necessary.
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ABSTRACT: 

The oxygen transfer process through the air-water interface in free surface flows can be numerically quantified by the coefficient of  surface reoxygenation 
. There are many empirical predictive equations in the scientific literature that consider only two water body hydraulic parameters, such as flow velocity and 
depth. Some studies have demonstrated that 14 parameters are important in the oxygen transfer process through the air-water interface. Since only two 
parameters were considered, the predictive equations available in the literature commonly predict very different results for the same hydraulic conditions. The 
present work aims at the generation of  new data in order to contribute to the understanding of  the reoxygenation process, including one more parameter in 
the analysis: channel bed roughness. The study of  the influence of  the water velocity, depth and roughness in hydraulic channel flows on  was performed 
aiming at developing a predictive semi-empirical model. A hydraulic recirculating channel was used to simulate the reoxygenation process in water bodies. The 
results show that, for a certain range of  values, the roughness of  the bed significantly interferes in the reoxygenation process. The model developed can be used 
to predict the  in flows with the same hydrodynamic and geometric characteristics established in this study.

Keywords: Oxygen transfer. Hydraulic channel. Predictive model. 

RESUMO: 

O processo de transferência de oxigênio através da interface ar-água em escoamentos com superfície livre pode ser numericamente representado pelo coeficiente 
de reoxigenação superficial, . Existem muitas equações preditivas empíricas na literatura científica para a estimativa desse coeficiente que consideram 
apenas dois parâmetros hidráulicos do corpo de água, como a velocidade e a profundidade do escoamento. Alguns estudos demonstram que 14 parâmetros 
são importantes no processo de transferência de oxigênio através da interface ar-água. Devido à consideração de apenas esses dois parâmetros, é comum que 
as equações preditivas disponíveis na literatura apresentem resultados bastante diferentes para as mesmas condições hidráulicas. Esse trabalho visa contribuir 
com a obtenção de dados para estudos que envolvem o processo de reoxigenação, incluindo mais um parâmetro na análise: a rugosidade do leito do canal. Foi 
realizado um estudo da influência da velocidade, da profundidade e da rugosidade do leito de um canal hidráulico em escoamentos, sobre o , com o objetivo 
de desenvolver um modelo preditivo semi-empírico. Foi utilizado um canal hidráulico com recirculação para simular o processo de reoxigenação em corpos de 
água. Os resultados demonstram que, para determinada faixa de valores, a rugosidade do leito interfere significativamente no processo de reoxigenação. O 
modelo desenvolvido pode ser utilizado para a previsão do  em escoamentos com características hidrodinâmicas e geométricas semelhantes às estabelecidas 
nessa pesquisa.                                                                                                

Palavras Chave: Transferência de oxigênio. Canal hidráulico. Modelo preditivo.

Modelo Semi-empírico para Obtenção do Coeficiente de Reoxigenação Superficial em 
Canais Hidráulicos

Semi-empirical Model for Obtaining the Coefficient of  Surface Water Reoxygenation in Hydraulic Channels
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INTRODUÇÃO

A disponibilidade de água nas bacias hidrográficas para 
atendimento dos usos múltiplos depende das características de 
qualidade e quantidade de água presente no corpo hídrico. Es-
ses dois fatores devem ser analisados de forma integrada, pois 
a defasagem de um deles ocasiona repercussões negativas ao 
outro. Bacias hidrográficas com adequada quantidade de águas 
para atendimento de seus usuários podem tornar seus recursos 
hídricos indisponíveis caso não sejam atendidos os níveis de 
qualidade desejados.

Quando utilizados como receptores de despejos domés-
ticos ou industriais, os corpos de água passam por alterações de 
sua qualidade no decorrer do tempo e do espaço. A oxidação ou 
assimilação desses compostos pelo corpo receptor dependerá 
da capacidade de autodepuração do mesmo, sendo esta uma 
característica intrínseca de cada corpo de água. A fenomenologia 
do processo de autodepuração de corpos de água é atualmente 
bastante conhecida (CHAPRA, 2011; COSTA; TEIXEIRA, 
2010; EDELINE; LAMBERT, 1974; GASTALDINI; OPPA, 
2011; GONÇALVES; GIORGETTI, 2013; LOUZADA; REIS; 
MENDONÇA, 2013; O’CONNOR, 1967; SARDINHA et al., 
2008; STREETER-PHELPS, 1925).

O primeiro modelo matemático que incorporou o 
comportamento das variáveis oxigênio dissolvido e demanda 
bioquímica de oxigênio, após um lançamento pontual de matéria 
orgânica, foi proposto em 1925, pelo engenheiro sanitarista 
H. W. Streeter e consultor E. B. Phelps do Serviço Público de 
Saúde dos Estados Unidos da América (United States Public 
Health Service), em um estudo realizado no Rio Ohio. Esse rio 
caracteriza-se como importante fonte de abastecimento público 
de água e como um dos principais tributários da Bacia do Rio 
Mississippi (STREETER; PHELPS, 1925). 

O modelo de Streeter-Phelps une em um mesmo 
equacionamento dois mecanismos primários que governam 
a concentração de oxigênio dissolvido (OD) em um corpo 
de água receptor: a decomposição da matéria orgânica e a 
reoxigenação. Deste modo o modelo pode ser usado como 
ferramenta de previsão da concentração de oxigênio dissolvido 
após lançamentos pontuais e difusos de matéria orgânica em 
cursos de água e estuários (CHAPRA, 1997). O fenômeno da 
reoxigenação superficial pode ser representado numericamente 
pelo coeficiente de reoxigenação ( ).

Por meio de um método estocástico, Costa e Teixeira 
(2011) realizaram uma análise de incerteza na solução analítica 
obtida por Streeter e Phelps (1925), para um evento de lança-
mento pontual permanente de efluente industrial no Ribeirão do 
Ouro, Araraquara-SP, com objetivo de determinar a variável mais 
sensível do modelo. Os autores chegaram à conclusão de que o 

, depois da vazão média do rio é o coeficiente mais impor-
tante em um estudo de autodepuração devido a sua significativa 
interferência na criação de cenários futuros de poluição hídrica.

Por conseguinte, se em um estudo de autodepuração o 
 não for determinado com precisão, poderá haver dois pro-

blemas, um de ordem ambiental e outro de ordem econômica. 
Se o  for superestimado, o corpo de água será considerado 
com potencial de autodepuração acima da realidade, podendo 

haver um quadro de poluição inesperado. Por outro lado, se o 
 for subestimado, o prejuízo poderá ser de ordem econô-

mica, pois os investimentos em tecnologia para tratamento de 
águas residuárias deverão ser acima do exigido pela legislação 
naquele momento.

Muitos estudos científicos são direcionados para o en-
tendimento dos princípios básicos do processo de reoxigenação 
superficial, fenômeno em que ocorre a transferência de oxigênio 
através da interface ar-água em um escoamento (ARISTEGI; 
IZAGIRRE; ELOSEGI, 2009; BENNETT; RATHBUN, 1972; 
BICUDO; JAMES, 1989; FORMENTINI; GASTALDINI, 
2010; GONÇALVES et al., 2013; JANZEN; SCHULZ; JIRKA, 
2006; JANZEN et al., 2010; MCBRIDE; CHAPRA, 2005; 
MOOG; JIRKA, 1999; MORSE et al., 2007; THACKSTON; 
KRENKEL, 1969).

Um dos métodos atuais mais precisos para se determinar 
o  é através da aplicação de traçadores gasosos, porém, seu 
uso exige a formação de uma equipe especializada e os custos 
da aquisição de materiais, análises de campo e laboratorial são 
significativos, o que causa restrições em sua aplicação. É por 
esse motivo que muitas vezes a determinação do  em estu-
dos de autodepuração é realizada considerando-se as equações 
preditivas empíricas de Bennett e Rathbun (1972), Churchill, 
Buckingham e Elmore (1962), O’Connor e Dobbins (1958), 
Owens, Edwards e Gibbs (1964), e outras. 

Entretanto, o uso dessas equações deve ser realizado 
com cautela, pois elas consideram apenas duas características 
do corpo de água: a velocidade média do escoamento e a pro-
fundidade da lâmina de água. Como consequência, é comum 
a obtenção de resultados significativamente diferentes para as 
mesmas condições hidráulicas, conforme demonstrado por 
USEPA (1985). 

A partir dessas considerações, Melching e Flores (1999) 
apresentaram alguns parâmetros que devem ser considerados 
ao se realizar estudos que envolvem a determinação do , 
sendo eles: profundidade principal (H), velocidade ( ), largura 
superficial ( ), fator de forma da seção transversal ( ), número 
de Froude ( ), aceleração gravitacional ( ), declividade ( ), ve-
locidade de cisalhamento ( ), vazão ( ), viscosidade cinemática 
( ), coeficiente de difusão molecular ( ), tensão superficial da 
água ( ), taxa de dissipação de energia por unidade de massa (

) e coeficiente de rugosidade ( ). Sendo assim, o  pode 
ser representado pela seguinte expressão

     (1)

Gualtieri, Gualtieri e Dria (2002) realizaram uma inves-
tigação sobre o processo de transferência de massa na interface 
ar-água baseada em análise dimensional, e demonstram que o 
coeficiente de reoxigenação superficial adimensional  é 
proporcional a seguinte relação

                               (2)
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De acordo com a Equação (1), além da velocidade média 
do escoamento e da profundidade da lâmina de água, outros 
12 parâmetros influenciam na determinação do coeficiente de 
reoxigenação superficial. Verifica-se ainda que o coeficiente 
de reoxigenação superficial adimensional é uma função dos 
parâmetros adimensionais de Froude ( ), inclinação ( ), Rey-
nolds ( ), Sherwood ( ), Weber ( ) e rugosidade relativa (

) (Equação 2). 
Considerando-se a análise realizada por Gualtieri, 

Gualtieri e Doria (2002), justifica-se o motivo das divergências 
obtidas na determinação do  se utilizadas as mesmas condições 
hidráulicas dos escoamentos, quando se faz uso das equações 
preditivas empíricas supracitadas. 

De acordo com Brumley e Jirka (1987), entre os princi-
pais mecanismos que interferem na interface ar-água encontra-se 
a turbulência decorrente das tensões cisalhantes geradas junto 
ao fundo dos escoamentos.

Como as tensões cisalhantes estão relacionadas com 
a rugosidade do leito, este trabalho teve como objetivo desen-
volver um modelo preditivo semi-empírico, para obtenção do 

, considerando a rugosidade do leito. Sendo assim, foram 
utilizados na análise dois parâmetros comumente encontrados 
na literatura científica os quais são a velocidade média do es-
coamento ( ) e a profundidade da lâmina de água (H), e outro 
parâmetro que é a rugosidade do leito ( ). 

Os modelos preditivos clássicos disponíveis na litera-
tura científica como Churchill, Buckingham e Elmore (1962) 
e O’Connor e Dobbins (1958) e similares, não são adequados 
para a determinação do  nos escoamentos desse trabalho, 
pois ignoram a influência da rugosidade sobre o escoamento.

MATERIAL E MÉTODOS

Canal Hidráulico com Recirculação

O canal utilizado possui um circuito hidráulico fechado 
devido à recirculação ocasionada por meio de um conjunto mo-
tor-bomba de 5hp. O equipamento foi construído em chapa de 
ferro com acabamento de pintura automotiva azul, possui 6m 
de comprimento e seção transversal retangular de dimensões 
0,20m x 0,30m, largura e altura, respectivamente. 

A declividade do fundo foi controlada a partir de um 
volante de nível, localizado próximo à montante da calha. A 
velocidade do escoamento foi variada a partir de ajuste na rota-
ção do rotor da bomba, por meio de um inversor de frequência 
instalado no sistema. A variação da profundidade da lâmina de 
água foi realizada em função do volume de água adicionado 
ao sistema. 

A variação da rugosidade do leito foi ocasionada por 
elementos rugosos dispostos transversalmente ao escoamento. 
Para possibilitar uma análise comparativa com outros estudos 
que também consideraram a influência da rugosidade no com-
portamento hidrodinâmico dos escoamentos (ADACHI, 1964; 
KNIGHT; MACDONALD, 1979; SAYRE; ALBERTSON, 1963), 
foi adotado um parâmetro adimensional no desenvolvimento 
do modelo matemático que considera duas características in-

trínsecas aos elementos rugosos: a altura ( ) e o distanciamento 
entre eles ( ). Assim, a relação  representa o espaço relativo 
entre os elementos. 

A concentração de oxigênio dissolvido no escoamento 
foi determinada por um sensor de OD. A coleta dos dados foi 
realizada com a frequência de 1 min. Esse equipamento também 
realizou as medidas de temperatura da água e pressão atmosfé-
rica, os quais são parâmetros importantes para a determinação 
da concentração de saturação ( ) do meio. Foram utilizados 
trocadores de calor, para manter a temperatura da água constante. 
Na figura 1 e foto 1 está apresentado o esquema experimental 
com o canal hidráulico e os equipamentos utilizados. 

A vazão de escoamento foi determinada por meio de 
um orifício instalado na linha de recalque do sistema hidráulico, 
o qual foi construído considerando os padrões da American 
Society of  Mechanical Engineers (ASME, 1959).

Procedimentos experimentais

Os experimentos foram realizados utilizando-se água 
destilada, a qual foi desoxigenada pelo processo de stripping, 
com nitrogênio gasoso. A massa de água era desoxigenada até 
4mgOD.L-1, e posteriormente, reoxigenada naturalmente, até 
atingir valores próximos de . Os valores de  foram deter-
minados com auxílio de USGS (2011) e Weiss (1970). 

Foram utilizadas três velocidades médias de escoamentos 
e três profundidades de lâminas de água, as quais foram definidas 
em função da capacidade de trabalho do aparato experimental. 
As velocidades foram de 0,11 m.s-1; 0,16 m.s-1 e 0,22 m.s-1, e as 
lâminas de água foram de 0,08 m, 0,12 m e 0,16 m.

As dimensões dos elementos rugosos utilizados foram 
de 1,5 cm x 1,5 cm x 20 cm, para a largura ( ), altura ( ) e 
comprimento ( ), respectivamente (Figura 2).

Figura 2 - Vista lateral e frontal do escoamento com representação 
de um elemento rugoso na área hachurada.

  representa a velocidade do escoamento,  a largura do elemento 
rugoso,  a altura do elemento rugoso, e  o comprimento do 

elemento rugoso

No presente estudo, os elementos foram compostos de 
madeira tipo pinus, impermeabilizados com resina química. A 
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disposição transversal dos elementos ao escoamento foi realizada 
com distanciamentos ( ) variados, os quais foram definidos de 
forma a obter valores numéricos dos termos adimensionais  
semelhantes aos utilizados por Knight e Macdonald (1979). 

Foram determinadas cinco configurações diferentes 
de rugosidade do leito do canal, sendo elas:  (leito liso), 

, ,  e . 
Levando-se em consideração as definições adotadas por 

Knight e Macdonald (1979), por meio da relação adimensional 
 os tipos de escoamentos adotados nesse trabalho que mais se 

aproximam dos escoamentos utilizados pelos referidos autores

foram o turbulento liso , 

o turbulento semi-liso , 

o hiperturbulento não-uniforme , 

o hiperturbulento uniforme , 

e o semi-liso .

Para a determinação do  foi utilizado o modelo clás-
sico de Adney e Becker (1919). Esse modelo foi desenvolvido 
considerando-se a taxa com que gases pouco solúveis, como o 
oxigênio, dissolvem-se na água. Segundo o modelo, o fluxo de 
massa ou a taxa de transferência gasosa por unidade de área 
normal ao fluxo é diretamente proporcional ao déficit relativo 
à saturação do gás no líquido, ou seja

    (3)

em que  é o fluxo de massa ou taxa de entrada de gás dissol-
vido;  é a área superficial da interface ar-água;  a massa de 
gás dissolvido;  o tempo;  a concentração de saturação do 
gás no líquido;  a concentração do gás dissolvido no volume 
líquido e  o coeficiente global de transferência de massa.

Substituindo o termo  por , em que  é o vo-
lume constante do líquido no qual a massa do gás se dissolve, 
a Equação (3) toma a seguinte forma

             (4)

Como na maioria dos casos, a área  é de difícil ob-
tenção, especialmente em situações de agitação intensa, o 
termo  é substituído pela notação , coeficiente de 
reoxigenação superficial, que possui a dimensão . Assim, a 
Equação (4) resulta na seguinte forma

  (5)

A integração desta equação para a condição inicial 
 quando , resulta na seguinte solução analítica

O valor do  para cada experimento foi obtido pelo 
Método Exponencial (ASCE, 1992). A Equação (6) é ajustada a 
partir dos dados experimentais de concentração ( ) em função 
do tempo ( ), por meio do método dos mínimos quadrados 
não linear.

Construção do modelo de regressão para o K2

A construção de um modelo de regressão para o  
foi realizada por meio de análise dimensional, utilizando-se o 
Teorema-Pi de Buckingham e considerando as características 
específicas dos escoamentos estabelecidos neste estudo. 

Obtendo-se os termos adimensionais por meio desse 
teorema, foi adotado um modelo de potência para descrever a 
relação de dependência entre as variáveis e, por fim, aplicado 
a regressão linear multivariada sobre o modelo na forma lo-
garítmica, resultando em um modelo matemático de natureza 
semi-empírica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção estão apresentados os resultados da esti-
mativa do . Foram realizados 45 tipos de experimentos, em 
duplicata, com características hidráulicas peculiares, considerando 
a velocidade média do escoamento, a profundidade da lâmina 
de água e o espaçamento relativo entre os elementos rugosos.

Nas tabelas 1, 2 e 3, estão apresentados os resultados 
experimentais, com as características hidráulicas dos escoamentos 
e os respectivos coeficientes de reoxigenação na temperatura de 
execução dos experimentos e na temperatura padrão de 20°C. 

A correção para a temperatura padrão foi realizada 
com o uso da Equação (7).

        (7)

em que  é igual a  a uma temperatura qualquer;  
é igual a  a uma temperatura de 20°C e θ  é o coeficiente de 
correção de temperatura.     

O valor utilizado para θ  foi 1,024 (USEPA, 1985).
As curvas de reoxigenação dos experimentos podem 

ser visualizadas no apêndice de Costa (2011).
Na figura 3 estão apresentados os valores dos coefi-

cientes de reoxigenação em função dos espaços relativos  
para os 90 experimentos realizados. 

A partir dos resultados experimentais (Tabelas 1, 2, 3 
e Figura 3), nota-se que os valores de  em função do espaço 
relativo  apresentaram comportamento semelhante aos 
valores do fator de atrito ( ) em função do espaço relativo de 
elementos rugosos dos experimentos realizados por Adachi 

(6)
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(1964), Knight e Macdonald (1979) e Sayre e Albertson (1963). 
Esses autores demonstraram, por meio de experimentos que, 
para uma determinada faixa de valores, quanto menor o espa-
çamento entre os elementos rugosos, maior será o valor de  
causado ao escoamento. Porém, se o espaçamento for muito 
pequeno , ocorre uma redução no valor de , o qual é a 
variável dependente desses trabalhos. 

Essa característica se deve ao fato de que são formadas 
zonas de recirculação à jusante de cada elemento, as quais pre-
enchem completamente os espaços entre eles, e o fluido passa a 
escoar superficialmente aos elementos rugosos. Além de haver 
a diminuição do volume útil da calha do canal, seu leito passa 
a ter um comportamento mais próximo de uma superfície lisa. 
Como consequência, há a redução da tensão de cisalhamento 
ao escoamento, principal responsável pela formação de vórtices 
turbulentos que se dissipam até a superfície da lâmina de água 
e ocasionam a renovação superficial da camada saturada com 
oxigênio dissolvido. Com a diminuição da taxa de renovação 
superficial dessa camada, há proporcionalmente a redução do 

, o qual é a variável dependente do presente trabalho. 
No presente estudo, os maiores valores de  foram 

obtidos para  (Figura 3).

Figura 3 - Coeficientes de reoxigenação médio ( ) em função dos 
espaços relativos , sendo  o distanciamento entre os elementos 
rugosos e  a altura dos elementos rugosos.  representa a 
altura das lâminas de água utilizadas: 0,08m; 0,12m e 0,16m. 

 representa a velocidade média dos escoamentos utilizados: 
0,11m.s-1; 0,16m.s-1 e 0,22m.s-1

Modelo de regressão para o K2

Para a realização da análise dimensional foram consi-
derados os parâmetros que afetam a transferência de massa de 
oxigênio na interface ar-água, sendo eles: velocidade média do 
escoamento ( ); altura da lâmina de água ( ); rugosidade do 
leito, representada pelas características geométricas de altura dos 
elementos rugosos ( ) e distanciamento entre os elementos (
); aceleração gravitacional ( ) e massa específica do fluido em 
escoamento ( ).

Assim, tornando-se o  como variável dependente, 
este deverá ser expresso como uma função do conjunto de 
variáveis intervenientes

            (8)

Utilizando-se o Teorema-Pi de Buckingham obteve-se 
a relação entre os grupos adimensionais

                (9)

A relação de dependência entre os grupos adimensio-
nais foi, posteriormente, demonstrada na forma de uma lei de 
potência, da seguinte maneira

              (10)
 

Para aplicação da técnica numérica de regressão linear 
multivariada, a Equação 10 foi escrita na forma logarítmica, 
(Equação 11), em que , ,  e  foram determinados a partir 
do ajuste do modelo aos dados experimentais.

   (11)

Utilizando a ferramenta computacional STATISTICA 
7.0, foi utilizada a análise numérica de regressão linear múltipla 
para ajustar, com um coeficiente de determinação r2 = 0,89, o 
modelo da forma

       (12)

O qual, rearranjando, tem-se                   
                

                           
A expressão  da Equação 12 pode ser de-

nominada de  adimensional, semelhante a expressão  
apresentada na Equação 2.

Na figura 4 está apresentada a correlação entre o 
 adimensional (  do modelo semi-empírico e os 

valores de  adimensional obtidos experimentalmente. 
Nota-se que nos escoamentos analisados, com exceção 

das condições  igual a , a rugosidade relativa possui uma 
ordem de grandeza geométrica significativa. 

Considerando-se a incerteza do coeficiente de deter-
minação (r2), a Equação 13 oferece subsídios para a realização 
de previsões do  para escoamentos sobre canais hidráulicos 
com características hidrodinâmicas e geométricas semelhantes 
às estabelecidas nos experimentos dessa pesquisa.

(13)
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CONCLUSÕES

Considerando a importância do desenvolvimento de 
modelos preditivos para o  em corpos de água, foi desen-
volvido um modelo matemático de natureza semi-empírica que 
incorpora variáveis hidrodinâmicas e geométricas relevantes 
ao processo de transferência de massa de oxigênio na interface 
ar-água para diversos tipos de escoamentos.

Os resultados experimentais demonstraram que a pro-
fundidade da lâmina de água, a velocidade do escoamento e a 
rugosidade do leito do canal são importantes para o fenômeno 
da reoxigenação superficial, afetando diferentemente o processo 
de transferência de massa na interface ar-água. Ficou evidente, 
através das variações ocasionadas de distanciamento entre os 
elementos rugosos ( ), que a rugosidade do leito do canal in-
terfere de modo significativo no . 

O tratamento dos dados demonstraram que o modelo 
desenvolvido pode ser utilizado, com um coeficiente de de-
terminação estatístico (r2) de 0,89, na previsão do coeficiente 
de reoxigenação de escoamentos que possuem características 
hidrodinâmicas e geométricas que estejam dentro dos seguintes 
limites: 

; ; e 

. 

O modelo poderá ser utilizado em escoamentos que 
extrapolam esses limites desde que sejam realizadas, previamente 
ao uso, as análises de regressão linear múltipla para obtenção 
dos valores do coeficiente de determinação (r2) para os respec-
tivos casos.

Sugere-se como trabalhos futuros que seja ampliada a 
escala experimental, realizando-se experimentos com velocida-
des , alturas da lâmina de água  e espaços relativos  
que extrapolem os limites utilizados nesse estudo, com in-
tuito de aumentar a faixa de aplicação do modelo.   
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RESUMO
A preservação dos recursos hídricos e seu correto manejo têm sido grandes desafios da atualidade. Uma forma de avaliar a qualidade de um corpo hídrico 
é através da análise de parâmetros biológicos, físicos e químicos, os quais podem ser convenientemente simulados através de modelos matemáticos e computa-
cionais. Tais ferramentas são bastante úteis, por sua capacidade de geração de cenários que possam embasar, por exemplo, tomadas de decisão. A região de 
estudo compreendeu o estuário do Rio Macaé, localizado na costa norte do estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de identificar a procedência e magnitude 
de um hipotético lançamento de poluente nas águas deste estuário, neste trabalho foi implementada a solução do problema de transporte de constituintes e então 
realizada uma análise de sensibilidade, com o intuito de avaliar a possível identificação da fonte de contaminantes frente ao modelo de transporte. Com os 
resultados promissores desta análise, foi então aplicado o método estocástico Luus-Jaakola para a estimação da localização da fonte de contaminantes única, 
pontual e constante. Os estudos permitiram concluir que este método possa ser uma importante ferramenta para a gestão dos recursos hídricos, auxiliando na 
identificação de possíveis responsáveis por passivos ambientais.

Palavras Chave: Transporte de poluentes. Gestão de recursos hídricos. Análise de sensibilidade. Identificação de fontes de contaminantes. 

ABSTRACT 

The preservation of  water resources and their proper management have been major challenges. One way to evaluate the quality of  a water body is through 
the analysis of  biological, physical and chemical parameters, which can be conveniently simulated using mathematical and computational models. Such tools 
are quite useful for their ability to generate scenarios that may support, for example, decision making. The study area comprised the River Macaé estuary, 
located on the north coast of  the state of  Rio de Janeiro. In order to identify the origin and magnitude of  a hypothetical release of  pollutant into the waters 
of  this estuary, the solution of  the constituent transport problem was implemented in this study and then a sensitivity analysis was performed to  evaluate the 
possible identification of  a contaminant source. Given the promising results of  this analysis, the Luus-Jaakola stochastic method was then applied  in order 
to estimate the location of  the single, point and constant source of  contaminants. The studies showed that this method can be an important tool for water 
resources management, helping to identify those that are potentially responsible for environmental liabilities.

 Keywords: Pollutant transport. Water management. Sensitivity analysis. Contaminant source identification.  

Análise de sensibilidade e estimação de uma fonte de contaminantes no estuário do 
Rio Macaé

Sensitivity analysis and estimation of  a contaminant source in the Macaé River estuary 
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A metodologia de problemas inversos vem sendo 
empregada em modelos de transporte, tais como em trabalhos 
desenvolvidos por Domínguez e Hernández (2007) que calibram 
parâmetros de um modelo de transporte unidimensional de 
contaminantes em canais ou rios, por Lugon Junior, Silva Neto 
e Rodrigues (2008) que estimam os coeficientes de dispersão 
longitudinal e transversal de um modelo de transporte bidi-
mensional em um rio, e por Rodrigues et al. (2012, 2013) que 
estimam parâmetros de dispersão em um modelo de transporte 
unidimensional.

PROBLEMA DE TRANSPORTE DE CONSTI-

TUINTES

Modelo Matemático e Computacional

O transporte de constituintes pode ser descrito pela 
equação de advecção-difusão (ANDERSON JR, 1995; PA-
TANKAR, 1980), que, integrada verticalmente, assume que a 
variação da concentração é desprezível na direção vertical. Assim, 
a representação bidimensional do transporte de constituintes 
é expressa por

  0

 HQCHDCvH
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onde:
),,( tyxC  é a concentração do constituinte (kg·m-3),
),,( tyxH  é a profundidade total de água (m),
),( vuv =



 é o vetor velocidade do fluido (m·s-1),
),,( tyxQ  é o termo fonte do constituinte (kg·m-3·s-1),

x  e y  são as variáveis independentes horizontais (m),
t  é o tempo (s),
D  é o coeficiente de dispersão turbulenta (m2·s-1), dado por 
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As condições de contorno nas fronteiras fluvial e ma-

rinha foram impostas de modo a garantir fluxo zero do consti-
tuinte modelado nessas fronteiras, sendo dadas pela condição 
de Neumann, expressa pela Eq. (2). Como condição inicial, 
considerou-se concentração nula para todo o domínio, 

sendo representada pela Eq. (3),
                  

     

onde ),( ll yx  representam as coordenadas nas fronteiras
e n


 o vetor normal às mesmas.

INTRODUÇÃO

Um corpo hídrico pode ser avaliado através da análise 
de parâmetros biológicos, físicos e químicos. Para a gestão de 
recursos hídricos, além do diagnóstico, é importante e necessário 
o monitoramento e a previsão de cenários futuros, abordagem 
esta, que impõe limitações logísticas e econômicas. Como al-
ternativa, surgem modelos matemáticos e computacionais que 
permitem prever o comportamento de substâncias nos corpos 
d’água, tornando-se uma ferramenta útil para a criação de ce-
nários e para a tomada de decisão.

O meio hídrico considerado neste trabalho é um estu-
ário, ambiente este onde rios encontram o mar. A preservação 
de tais ambientes justifica-se pela grande diversidade biológica 
existente, devido às características hidrodinâmicas da circulação 
predominante que, aprisionando nutrientes, algas e outras plan-
tas, estimula a produtividade desses corpos d’água (MIRANDA; 
CASTRO; KJERFVE, 2002). O estudo de caso é o estuário do 
Rio Macaé, situado na costa norte do estado do Rio de Janeiro.

O problema proposto consiste na identificação da 
procedência e magnitude de um hipotético lançamento de 
poluente diluído nas águas desse estuário. Para tal, é implemen-
tada a solução do problema direto, modelado pela equação de 
transporte integrada na vertical, que descreve o comportamento 
de um contaminante, envolvendo parâmetros hidrodinâmicos, 
de dispersão e um termo que representa fontes, no qual está 
inserida a informação da localização e intensidade da fonte. 
É então realizada uma análise de sensibilidade para avaliar a 
possibilidade de identificação da fonte frente ao modelo de 
transporte. Com os resultados obtidos, o modelo é acoplado a 
um método de inteligência computacional para a estimação de 
parâmetros (problema inverso) que possam expressar a locali-
zação e intensidade da fonte do poluente considerado. Dessa 
forma, tem-se por objetivo principal a avaliação do problema 
de estimação de fontes através da análise de sensibilidade e 
posterior estimação da fonte considerada.

Quanto à determinação de parâmetros referentes a fontes em 
modelos de transporte de poluentes seguem alguns trabalhos de-
senvolvidos. Shen e Kuo (2001) utilizam um modelo de eutrofização 
bidimensional integrado lateralmente para modelar oito variáveis 
de estado de qualidade de água. Do modelo, 13 parâmetros são 
estimados do termo fonte, representando funções que descrevem 
a taxa de tempo de crescimento de massa por reações bioquímicas 
e adição externa das variáveis de estado. Revelli e Ridolfi (2005) e 
Revelli, Ridolfi e Massarotti (2004) estimam uma função pertencente 
a um termo fonte de um problema de transporte unidimensional 
de poluentes em canais. O termo fonte é composto por duas 
funções (uma espacial e outra temporal), sendo calculada a função 
temporal, dadas as condições de fronteira e concentrações em 
uma localização determinada. Yang e Hamrick (2005) estimam 
condições de fronteira aberta em um modelo de transporte tridi-
mensional de salinidade em um estuário. Shen, Jia e Sisson (2006) 
estimam fontes não pontuais de coliformes fecais em um estuário. 
Especificamente, quanto à estimação da localização de fontes ou 
sumidouros em modelos de transporte de poluentes, não foram 
encontrados trabalhos desenvolvidos na literatura.

0
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2002). Esse autor adotou as seguintes condições de contorno 
no modelo hidrodinâmico:

 a) Fronteira fluvial: vazão do rio de 7,8m3·s-1. Condição 
típica da estação seca para o Rio Macaé (AMARAL, 2003).

 b) Fronteira marítima: simulada uma maré astronômica 
com 17 componentes (FEMAR, 1974 apud LIMA, 2012), 
com amplitude e fase dadas por Lima (2012).

Esse modelo hidrodinâmico gerou a variação temporal 
dos campos de velocidades (u e v) e o nível da superfície livre 
(hS), dadas pelas Eqs. (4), (5) e (6), para um período de simula-
ção de 24h, incluindo uma maré de sizígia. Para a discretização 
espacial foram utilizadas células quadradas de 20m de lado, e 
uma discretização temporal de 20s.

 

Discretização e Solução do Problema de Trans-
porte

Para as discretizações do modelo de transporte foi reali-
zada a aplicação do Método de Elementos Finitos (MEF) para a 
discretização no espaço (DOMÍNGUEZ; HERNÁNDEZ, 2007; 
ZIENKIEWICZ; TAYLOR, 1994) e do Método de Diferenças 
Finitas (MDF) para a discretização no tempo (SMITH, 2004). A 
aplicação do MEF transforma uma equação diferencial parcial 
em um sistema de equações diferencias ordinárias (EDO’s) e 
a aplicação do MDF transforma cada sistema de EDO’s em 
um sistema de equações lineares algébricas (SELA) escrito em 
termos de vetores e matrizes. O sistema de equações é dado por

EMCk         (7)

O modelo de transporte contém parâmetros de disper-
são, os quais na prática podem variar muito, tanto em resultados 
experimentais realizados em ambientes naturais quanto em 
estimativas teóricas (DYER, 1997). Sendo assim, os parâme-
tros adotados foram Dxx =2m2·s-1, Dxy = Dyx =0m2·s-1, Dyy
=2m2·s-1, valores estimados por Lima et al. (2013) em estudo 
do mesmo estuário. 

 Se o estuário for pensado como um corpo receptor que 
irá receber uma dada carga de poluente, é certo que no período 
de estio ele irá apresentar uma maior sensibilidade ambiental. 
Nesse período, o aporte fluvial que chega ao estuário do Macaé 
pode chegar a valores tão baixos quanto 6m3·s-1 (AMARAL, 
2003). Nessas condições, uma pequena amplitude da maré deve 
garantir eficiente homogeneização vertical da coluna d’água, 
de modo que o estuário pode ter sua hidrodinâmica modelada 
pela formulação bidimensional das “Equações de Águas Rasas” 
(MIRANDA; CASTRO; KJERFVE, 2002; PATANKAR, 1980), 
que resolvem as variáveis do escoamento assumindo que essas 
pouco variam na direção vertical (estuário homogêneo vertical-
mente), expressas por
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onde:
),,( tyxhS  representa a superfície do nível da água acima do 

nível médio do mar (m),
),(),,(),,( yxZtyxhtyxH bS +=  representa a profundidade 

total de água (m),
),( yxZb  é a profundidade do fundo ou batimetria (m),

ρ  é a massa específica do fluido (kg·m-3),
Cf  é o coeficiente de Coriolis (s-1),

g  é a constante de aceleração da gravidade (9,81m·s-2),
bx   e by   representam as tensões de cisalhamento devido ao 

atrito com o fundo nas direções x  e y , respectivamente,
wx   e wy   representam as tensões de cisalhamento devido à 

força do vento na superfície da água nas direções x  e y , 
respectivamente,

),,( tyxCS  é a concentração de sal (kg·m-3),
7142,0=SE  é um coeficiente constante adimensional (massa 

de fluído/massa de sal).
 As componentes horizontais de velocidade, tratadas 

como dados de entrada para o problema direto aqui resolvido, 
foram obtidas da solução do modelo hidrodinâmico implementa-
do por Lima (2012) utilizando a plataforma MOHID (MOHID, 
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onde:
k  é o iterador temporal,
e  é o iterador dos elementos,

kC  é o vetor das incógnitas na iteração k  (kg·m-3),
Ne   é o número total de elementos finitos da discretização da 
região de estudo,

1−kC  é o vetor das incógnitas na iteração 1−k  (kg·m-3),
k
eh  e 1−k

eh  é o comprimento característico do elemento finito 
e  na direção ev



 (m), nas iterações k  e 1−k  respectivamente,
k
ea  e 1−k

ea  é uma constante da formulação de Petrov-Galerkin, 
nas iterações k  e 1−k  respectivamente,

eA  é a área do elemento finito (m2),
tD  é o incremento no tempo (s),

W  é o parâmetro de peso do MDF no intervalo [0 1],
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1a , 1b , 1c , 2a , 2b , 2c , 3a , 3b , 3c  são os coeficientes das funções 
base da interpolação linear nos elementos finitos triangulares.

Por fim, o SELA é solucionado utilizando o Método 
de Gauss-Seidel (MGS) que é convergente considerando que o 
sistema tem diagonal dominante (CUNHA, 2000).

Domínio de Estudo – Estuário do Rio Macaé

 O Rio Macaé atravessa três municípios fluminenses: 
Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Macaé. Sua bacia carac-
teriza-se como área com extensa rede de drenagem (1.765km2), 
localizada em região úmida, tendo uma população estimada de 
cerca de 141.000 habitantes.  Como as demais grandes bacias 
do estado do Rio de Janeiro, a do rio Macaé recebe poluição por 
esgotos domésticos e também por agrotóxicos. Em seu curso 
inferior, que sofreu obras de retificação e alargamento de calha, 
apresenta leito arenoso, com margens de pouca sobrelevação 
com relação ao nível médio das águas. O rio se encontra atu-
almente dragado e retificado nesse trecho, por cerca de 26km, 
tendo perdido suas curvas e meandros originais, tomando o lugar 
dos antigos mangues e desaguando direto no Oceano Atlântico. 
Apesar da cidade de Macaé estar dotada em grande parte de rede 
coletora, lança, sem tratamento, os esgotos na zona estuarina 
do Rio Macaé. A largura do rio no limite superior de sua região 
estuarina fica entre 40 e 50m, atingindo cerca de 150m em sua 
desembocadura. A profundidade média nessa região é de cerca 
de 2m. Já suas vazões típicas de períodos de estio e chuvas são 
de, respectivamente, 6m3·s-1 e 45m3·s-1 (AMARAL, 2003).

 O domínio de estudo do estuário do Rio Macaé, situ-
ado no município de Macaé, foi definido através de fotos por 
satélite, estendendo-se por quase 20km, desde a cabeceira até a 

 
(9)
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Figura 1 – Foto por satélite do estuário do Rio Macaé 
Fonte: Google Maps, 2012

Figura 2 – Geometria e dados de batimetria (m) do estuário do Rio Macaé
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costa. Os dados de batimetria (profundidade de acordo com o 
nível médio do mar) da região da costa foram tomados a partir 
da carta náutica 1507, editado pela Marinha do Brasil em 1974, 
enquanto que da região superior foi obtida a partir de Amaral 
(2003). Devido à existência de poucos dados de batimetria 
disponíveis da região superior, foram utilizados dados inter-
polados linearmente. Para a costa, os dados se referenciaram 
com a batimetria existente mais próxima dos pontos da malha. 
Vale salientar ainda que esses dados estão defasados, devido às 
diversas modificações no estuário e nas proximidades, realizadas 
pela ação humana nas últimas décadas. No entanto, tais dados 
não interferem na eficiência da metodologia de estimação da 
fonte.

Na Figura 1 é apresentado um exemplo de foto por 
satélite utilizado para a definição do domínio de estudo. Na 
Figura 2 são apresentados a geometria do estuário e os dados 
de batimetria adotados. A malha espacial é composta por 600 
nós com 917 elementos finitos triangulares, definida após um 
estudo de consistência, estabilidade e convergência do método 
de discretização.

A correspondência entre os dados do modelo hidrodinâ-
mico e o aqui proposto foi realizada através da aproximação das 
malhas espacial e temporal. Como o modelo proposto contém 
elementos de diferentes tamanhos e bem maiores, os dados 
hidrodinâmicos foram aproximados com os dados existentes 
mais próximos na geometria do modelo de referência. Da mesma 
maneira, buscou-se o uso de uma discretização temporal com 
passo maior e múltiplo da adotada no modelo hidrodinâmico.

De posse das variáveis hidrodinâmicas e já definida a 
geometria do estuário em estudo, o passo temporal utilizado 
foi definido de acordo com o método de discretização. Para 
a aplicação combinada do Método de Elementos Finitos e 
do Método de Diferenças Finitas na solução do problema de 
transporte apresentada anteriormente, Zienkiewicz e Taylor 
(1994) recomendam fazer o número de Courant tão próximo da 
unidade quanto possível para o menor elemento do domínio. 
Nestas condições, o incremento temporal foi definido como 

1800=Dt s.

ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

O problema de transporte de constituintes, representado 
pela equação de advecção-difusão integrada na vertical (Eq. 1), 
com as condições de contorno (Eqs. 2 e 3), variáveis hidrodi-
nâmicas e parâmetros adotados é definido como o Problema 
Direto (PD).

 O problema de estimação da fonte de contaminantes 
foi formulado como um Problema Inverso (PI), onde é assumido 
conhecer medidas experimentais de concentração e pretende-se 
estimar a localização e a intensidade de uma fonte, representados 
por parâmetros do problema de transporte (PD).

Como o número de dados experimentais é usualmente 
superior ao número de incógnitas, o problema inverso é formu-
lado como um problema de otimização de dimensão finita, onde 
se procura minimizar a função objetivo, que é o somatório do 
quadrado dos resíduos entre os valores calculados e os valores 

medidos experimentalmente da variável observável,

( ){ } ( ){ } RRGPGGPGSQR T
medcalc

T

medcalc



=−−=  (10)

onde:
medG


 é o vetor das medidas disponíveis,
calcG


 é o vetor dos valores calculados,
P


 é o vetor de incógnitas,
R


 é o vetor dos resíduos.
 O processo iterativo do problema inverso na estimação 

da fonte de contaminantes é representado pela Figura 3.
Figura 3 – Fluxograma do Problema Inverso

 Neste estudo buscou-se estimar a localização e a in-
tensidade de uma fonte única, pontual e constante. Em meio 
a este cenário, é importante compreender que a localização da 
fonte não é apenas um parâmetro do modelo de transporte 
proposto, mas uma posição pontual (nó) no meio bidimensional 
discretizado do estuário. Dessa forma, é necessário um trata-
mento diferenciado de qualquer outro parâmetro de análise, uma 
vez que o parâmetro de intensidade da fonte (kg·m-3·s-1) pode 
ser sensível à dimensão dos elementos finitos (triângulos) que 
incluam a localização estimada para a fonte, sem contar o fato 
de que o nó dessa localização pode, ainda, pertencer a mais do 
que um elemento.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS PARÂ-

METROS DA FONTE

 Para avaliar a possibilidade de identificação dos parâ-
metros propostos frente ao modelo de transporte foram anali-
sados coeficientes de sensibilidade modificados, que possuem a 
mesma unidade de medida da concentração C  (kg·m-3). Se tais 
coeficientes são pequenos ou correlacionados um com outro, 
o problema de estimação é difícil e muito sensível a erros de 
medida (BECK; BLACKWELL; CLAIR JR, 1985). Os dois 
coeficientes de sensibilidade utilizados são
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onde:
L  é a localização da fonte (m),
F  é a intensidade da fonte (kg·m-3·s-1),
ip compreendem as posições dos dados de amostragem,    
ip = 1, 2,..., np
it  compreendem os tempos dos dados de amostragem,      
it = 1, 2,..., nt

Para o coeficiente de sensibilidade da localização foi 
necessária uma adaptação, por L  representar a localização 
espacial da fonte no estuário. No cálculo da derivada numérica

L

C

L

C

D
D

≈
∂
∂

LD  é aproximado pela distância de dois nós da malha espacial, 
dada em m. Com isso, L  deve ter a mesma unidade de medida, 
sendo assumido um valor mL 100= , com referência à escala 
da geometria do estuário e os menores elementos da malha.

 Foram analisadas três possíveis posições de fontes 

(escolhidas aleatoriamente na região fluvial), separadamente, 
considerando um fluxo de massa de 0,1kg·s-1 (o parâmetro de 
intensidade é calculado de acordo), com cinco possíveis posições 
de sensores de coleta dos dados de concentração. Na figura 4 
são apresentadas as localizações das fontes e dos sensores.

 Nas Figuras 5 a 7 são apresentados os coeficientes de 
sensibilidade para as três fontes propostas em um tempo total 
de 24h (86400s).

 Para a fonte localizada em 1L , somente o sensor 1S  
apresenta sensibilidade significativa para os dois parâmetros. Para 
a fonte localizada em 2L , o sensor 1S  não tem sensibilidade 
alguma, não captando variação da concentração, o mesmo que 
ocorre com o sensor 5S . Já o sensor 4S  apresenta uma leve 
sensibilidade ao final do tempo considerado, enquanto que os 
sensores 2S  e 3S  são sensíveis para os dois parâmetros anali-
sados. Para a fonte localizada em 3L , o sensor 1S  não é sensível, 
os sensores 2S  e 5S  apresentam leve sensibilidade, enquanto 
que os sensores 3S  e 4S  têm sensibilidade significativa em 
ambos os parâmetros.

 Como alguns sensores apresentam sensibilidade em 
localizações distintas da fonte, este aspecto é crucial para de-
fini-los como uma boa localização para a captura de dados de 
amostragem, já que ao avaliar duas possíveis localizações de 

 
Figura 4 – Localização das fontes e dos sensores de coleta de dados

Figura 5 – Coeficientes de sensibilidade para a fonte na posição 1L

Figura 6 – Coeficientes de sensibilidade para a fonte na posição 2L

Figura 7 – Coeficientes de sensibilidade para a fonte na posição 3L
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fontes, esta distinção torna-se evidenciada.
 Para avaliar a correlação linear entre os parâmetros 

analisados, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson 
(MANN, 2004) para os coeficientes de sensibilidade não-nulos 
em cada sensor para cada fonte. Estes coeficientes são apresen-
tados na tabela 1.
 

Tabela 1 – Coeficientes de Pearson para os coeficientes de 
sensibilidade das fontes localizadas em 1L , 2L  e 3L

Fonte/
Sensor

1S 2S 3S 4S 5S

1L 0,9335 0,8531 – – –

2L – 0,9858 0,9940 0,9997 –

3L – 0,9998 0,9766 0,9723 0,9721

 Os resultados mostram que a maioria dos coeficientes 
de Pearson apresentou valores muito próximos da unidade, o 
que mostra uma correlação linear forte (MANN, 2004) entre 
os parâmetros de estimação localização e intensidade da fonte.

 Devido à correlação linear forte entre os dois parâ-
metros, o processo de estimação pode ser prejudicado, caso se 
estime os dois parâmetros simultaneamente. Contudo, podem-se 
tomar duas perspectivas: estimar primeiramente a localização 
e depois a intensidade da fonte utilizando-se de tal correlação; 
ou a cada estimação de uma localização da fonte, estimar sua 
intensidade para esta localização.

 Embora a primeira perspectiva possa parecer mais 
viável, um único parâmetro de intensidade pode gerar fluxos 
de massa distintos para localizações diferentes, o que dificulta 
ao se fixar uma intensidade para estimar primeiro a localização. 
Sendo assim, a segunda perspectiva torna-se mais interessante, 
já que a cada localização, o parâmetro de intensidade da fonte 
ajusta-se especificamente para tal localização, de acordo com 
os dados de concentração. Nesse caso, durante o processo de 
estimação da localização, a cada nova localização aplica-se um 
método para estimar a intensidade.

ESTIMAÇÃO DA FONTE DE CONSTITUIN-

TES

 Os dados de amostragem aqui considerados são dados 
sintéticos sem ruído, gerados a partir da solução do problema 
de transporte (PD), utilizando-se parâmetros conhecidos para 
a fonte em um período de 24h.

A localização da fonte considerada real é a localização 
2L  (Figura 4) com um fluxo de massa de 0,1kg·s-1. Os dados 

de amostragem são dados de concentração nas localizações 
1S , 2S , 3S , 4S , 5S  (Figura 4) para cada hora (1, 2, ..., 24 [h]).

 Para a estimação da localização da fonte foi aplicado 
o método estocástico Luus-Jaakola (LUUS; JAAKOLA, 1973) 

e para a estimação da intensidade o método Seção Áurea (BA-
ZARAA; SHERALI; SKETTY, 2006). Os pseudocódigos destes 
métodos são apresentados nas figuras 8 e 9. 

 A escolha dos operadores dos métodos foi conduzida 
empiricamente através de testes. Os operadores do método 
Luus-Jaakola (LJ) foram definidos como nout=20, nint=5 e ε=0,3, 
com o uso de projeções aos pontos da malha. Para o uso do 
método Seção Áurea (SA) foi utilizado o intervalo inicial de [0; 
7,7078·10-5] com o critério de parada lf =10-5 (PAROLIN, 2013).

A resolução do problema inverso obteve 95% de êxito, 

estimando o ponto da fonte e o parâmetro de intensidade preci-

 

 
 

Definir o número de iterações externas nout
 e internas 

nint, a região de busca r(0) e o fator de contração ε > 0. 
 
Gerar a solução inicial XN 
f  = Aptidão(XN) → função objetivo 
X = XN 
X* = XN é a melhor solução 
 
Para j = 1 a nout

  iterações 
     X = X* 
     Para i = 1 a nint

  iterações 
          Para k = 1 a dimensão do problema 
               XNi

k = Xk + aleatório(-0,5; 0,5)·rk
(j–1) 

          Fim 
          Se Aptidão (XNi) < f 
               f  = Aptidão(XNi) 
               X* = XNi 
          Fim 
     Fim 
     Para k = 1 a dimensão do problema 
          rk

(j) = (1–ε)·rk
(j–1) 

     Fim 
Fim 

 
 

 
 

Definir o intervalo inicial [a1, b1], escolher um 
tamanho final de incerteza lf > 0 e definir αS = 0,618.  
 
λ1 = a1 + (1 – αS)(b1 – a1) 
μ1 = a1 + αS(b1 – a1) 
Avaliar λ1 → função objetivo  Avaliar μ1 → função objetivo 
 k = 1 
 
Enquanto (bk – ak) ≥ lf 

 
     Se Aptidão(λk) > Aptidão(μk)  
          ak+1 = λk , bk+1 = bk , λk+1 = μk 
          μk+1 = ak+1 + αS(bk+1 – ak+1) 
          Avaliar μk+1 
     Senão 
          ak+1 = ak , bk+1 = μk , μk+1 = λk            λk+1 = ak+1 + (1 – αS)(bk+1 – ak+1) 
          Avaliar λk+1 
     Fim 
     k = k + 1 
Fim 

Figura 8 – Pseudocódigo para Luus-Jaakola

Figura 9 – Pseudocódigo para Seção Áurea



32

Parolin et al.: Análise de Sensibilidade e Estimação de uma Fonte de Contaminantes no Estuário do Rio Macaé

samente. Os resultados para 20 execuções são apresentados na 
tabela 2. Embora a execução 2 não tenha sido precisa, o ponto 
estimado está a uma distância menor do que 100m da localiza-
ção real da fonte, além do fluxo de massa ser aproximadamente 
13,5% maior do real.

CONCLUSÕES

 Para a estimação da localização e da intensidade da fonte 
no problema de transporte proposto ao estuário do Rio Macaé, 
percebeu-se, através da análise de sensibilidade, que ambos os 
parâmetros são correlacionados, o que torna o procedimento 
de estimação difícil através do problema inverso. Devido a isto, 
optou-se por estimar primeiramente a localização da fonte, 
e durante este processo, para cada localização em específico, 
estimou-se o parâmetro de intensidade.

Tabela 2 – Soluções de 20 execuções do método LJ-SA

Execução 
(Êxito)

Distância da 
Fonte (m)

Diferença da 
Fonte (kg·s-1) Tempo (s)

1 (Sim) 0 0 1670

2 (Não) 62,87 0,0135 1959

3 (Sim) 0 0 1558

4 (Sim) 0 0 1605

5 (Sim) 0 0 1372

6 (Sim) 0 0 1870

7 (Sim) 0 0 1559

8 (Sim) 0 0 1750

9 (Sim) 0 0 1683

10 (Sim) 0 0 2047

11 (Sim) 0 0 1760

12 (Sim) 0 0 1425

13 (Sim) 0 0 1816

14 (Sim) 0 0 1802

15 (Sim) 0 0 1104

16 (Sim) 0 0 2208

17 (Sim) 0 0 1528

18 (Sim) 0 0 1384

19 (Sim) 0 0 1441

20 (Sim) 0 0 1620

Média 3,14 6,75·10-4 1658,05

Des. Pad. 14,06 3,02·10-3 257,60

 

Além disso, considerando distintas localizações para a 
fonte e cinco hipotéticas posições de coleta de dados de amos-
tragem (sensores), percebeu-se que o posicionamento de tais 
sensores é sensível à localização da fonte. Dessa forma, mesmo 
que um sensor não seja sensível à real localização da fonte, ao 
ter sensibilidade a uma outra localização estimada, induz a so-
lução do problema direto a erros no cálculo das concentrações, 
acarretando, como consequência, na eliminação dessa própria 
estimativa como solução do problema inverso.

 Em aplicações reais, a estimação de fontes através da 
metodologia do problema inverso, necessita da solução dos 
problemas de transporte e hidrodinâmico do meio hídrico 
considerado, e de um estudo preliminar do posicionamento de 
sensores, por meio da análise de sensibilidade.

 O trabalho em questão estimou um tipo de fonte 
de contaminantes específico, e, portanto, é de interesse, em 
trabalhos futuros, a ampliação do problema inverso aplicado 
a outros tipos de fontes. Nesse contexto, é também de suma 
importância otimizar tanto o número de sensores quanto seus 
posicionamentos, para realizar a estimação com menor número 
de dados de concentração.

 Por fim, com o êxito obtido na estimação da fonte de 
contaminantes pontual e constante, a resolução do problema 
inverso pode ser uma ferramenta útil e de possível aplicação, tanto 
para compreender o comportamento de substâncias em corpos 
d’água, quanto na gestão dos recursos hídricos, possibilitando 
identificar possíveis responsáveis por passivos ambientais.
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RESUMO

A Lagoa Mirim está localizada no extremo Sul do Brasil e a Leste do Uruguai,e forma com a Lagoa dos Patos o maior complexo lagunar da América 
do Sul. A conexão entre os dois sistemas ocorre através de um canal natural, chamado de Canal de São Gonçalo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 
o regime hidrológico de alguns dos principais afluentes da Lagoa Mirim, bem como estudar a variabilidade espacial e temporal dos principais fatores que 
controlam a sua hidrodinâmica. Através das séries temporais de nível e de dados de vazão do Canal de São Gonçalo, foi possível produzir uma curva-chave e 
estimar a série temporal de vazão da Lagoa Mirim para a Lagoa dos Patos (para o período de 1 janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2011).O escoamento 
médio da Lagoa Mirim para a Lagoa dos Patos está em torno de 600 m3s-1. Também foram analisadas as séries temporais de três tributários da Bacia da 
Lagoa Mirim: Rio Cebollati, Rio Tacuarí e Rio Piratini. A partir do modelo analítico de desníveis e das séries temporais de vazão, foi possível observar 
que os processos hidrodinâmicos na Lagoa Mirim são modulados principalmente pela descarga fluvial dos seus afluentes, e secundariamente pelos efeitos do 
vento. Além disso, as variações de nível que ocorrem por longos períodos de tempo indicam que a Lagoa Mirim atua como um grande reservatório de água.

Palavras Chave:  Hidrologia. Estimativa de vazão. Curva-Chave. Lagoa Mirim. Canal de São Gonçalo.

ABSTRACT

The Mirim Lagoon is located between southern Brazil and eastern Uruguay, and combined with the Patos Lagoon forms the largest lagoon complex of  South 
America. These systems are connected with the Atlantic Ocean through  a natural channel, called São Gonçalo Channel.  The main objectives of  this study 
are to characterize the hydrological variability of  the main Mirim Lagoon tributaries, as well as to study the spatial and temporal variability of  the main 
factors controlling the lagoon hydrodynamics. Based on water level time series and flow data, it was possible to estimate a freshwater discharge time series from 
the Mirim Lagoon towards the Patos Lagoon (for the period between 1stJanuary 2009 to 31stDecember 2011) and also produce a rating curve. The mean 
flow from the ML to the Patos Lagoon is 600 m3s-1. The time series of  the main tributaries of  Mirim Lagoon (Cebollati, Tacuari and Piratini rivers) were 
also analyzed. A combination between an analytical model of  slopes and freshwater discharge time series, indicated that the Mirim Lagoon hydrodynamics is 
modulated by two main factors: mainly by the river discharge of  its tributaries, and secondly by the wind effect. The long-term water level variations indicate 
that ML acts as a large water reservoir. 

Keywords: Hydrology. Estimated flow. Rating curve. Mirim Lagoon. São Gonçalo Channel.  

Processos Hidrológicos e Hidrodinâmicos da Lagoa Mirim

Hidrology and Hydrodynamics of  Mirim Lagoon
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e hidrodinâmico da Lagoa Mirim. Dentro deste contexto, este 
trabalho tem como objetivos caracterizar o regime hidrológico 
dos rios Cebollati, Tacuarí e Piratini, afluentes da Bacia da Lagoa 
Mirim, estimar a descarga da Lagoa Mirim para a Lagoa dos 
Patos, calcular o tempo de residência das suas águas e estudar 
a variabilidade espacial e temporal dos principais processos que 
controlam a hidrodinâmica da Lagoa Mirim. 

Entender esses processos é de fundamental importância 
para a compreensão da distribuição e variabilidade da concen-
tração de substâncias naturais (nutrientes, clorofila, material em 
suspensão), de poluentes, dos processos de erosão e transporte 
de sedimentos, e a distribuição e variabilidade da fauna e flora 
local. Além da relevância do ponto de vista ambiental, o conhe-
cimento detalhado da dinâmica da Lagoa Mirim é de interesse 
econômico e estratégico para o Brasil e para o Uruguai, pois 
dela depende a utilização de suas águas para irrigação e para 
o potencial transporte hidroviário de mercadorias como com-
bustíveis, madeira, e principalmente arroz, através da chamada 
Hidrovia do MERCOSUL.

Área de Estudo

A Lagoa Mirim está localizada entre as latitudes 32º09’ 
e 33º37’S e longitudes 52º35’ e 53º59’W, e apresenta área su-
perficial de aproximadamente 3.749 km2, dos quais um terço 
está localizado em território uruguaio e dois terços em territó-
rio brasileiro (e.g. VIEIRA; RANGEL, 1984, 1988). A Lagoa 
Mirim é o segundo maior corpo hídrico com características 
lacustres do Brasil, e está ligada à Lagoa dos Patos formando o 
maior sistema lagunar da América do Sul. A conexão entre os 
dois sistemas ocorre através de um canal natural de 76 km de 
comprimento, chamado de Canal de São Gonçalo (CSG) (e.g. 
VIEIRA; RANGEL, 1984, 1988).

A Lagoa Mirim é alimentada por uma ampla malha hi-
drográfica e por abundantes precipitações na bacia de recepção, 
com nível oscilando entre 2 m e 3 m, e produzindo alagamento 
nas planícies aluviais. O volume da lagoa pode chegar a 17×109 
m3 e varia em função das condições hidrológicas e da vazão do 
Canal de São Gonçalo (e.g. VIEIRA; RANGEL, 1988). Antes 
da década de 1970, em situações de baixo aporte fluvial, ocorria 
entrada de água salobra da Lagoa dos Patos para a Lagoa Mirim 
através do CSG, impedindo a utilização de suas águas para abas-
tecimento público e irrigação. Assim, em 1977, foi construída 
uma Barragem-Eclusa no Canal de São Gonçalo, localizada a 
três quilômetros da cidade de Pelotas, impossibilitando a entrada 
de água salgada em aproximadamente 80% do canal e em toda 
a área da Lagoa Mirim (GOUVÊA; ZARNOT; ALBA, 2010).

A Lagoa Mirim localiza-se em uma região complexa, 
tanto pela sua importância política, por ser uma lagoa binacio-
nal, como pelas atividades econômicas ligadas à agricultura, à 
indústria e à pecuária. O principal uso das águas da Lagoa Mirim 
consiste nas extrações diretas para a irrigação das lavouras de 
arroz, tanto em território brasileiro como no uruguaio. O Esta-
do do Rio Grande do Sul é responsável por 50% da produção 
nacional de arroz, o que representa 3,1% do PIB do Rio Grande 
do Sul ( IRGA, 2006). As águas da Lagoa Mirim também são 
utilizadas como fonte de água potável para as populações que 

INTRODUÇÃO

Os ambientes costeiros correspondem às áreas de tran-
sição entre os continentes e os oceanos, sofrendo influências 
tanto do ambiente marinho, como do continental (MIRANDA; 
CASTRO; KJERFVE, 2002). As lagunas costeiras por sua vez, 
são sistemas marinhos rasos, geralmente orientadas paralelamente 
à costa, separadas do oceano por uma barreira e interligadas ao 
oceano, pelo menos intermitentemente, por um ou mais canais. 
São os ambientes costeiros mais comuns, ocupando 13% das 
áreas litorâneas do mundo (KJERFVE, 1986), sendo forçadas 
pela descarga fluvial, pelo estresse do vento, pelas marés, pelo 
balanço entre evaporação e precipitação e pelo calor da super-
fície. Dependendo do balanço hídrico da região, essas lagunas 
podem apresentar salinidades variando de completamente doce à 
hipersalina. Este é um fator importante na distribuição da fauna 
de uma lagoa, além de gerar zonas de sedimentação diferenciadas 
em função dos gradientes de densidade (KJERFVE, 1994). O 
entendimento da dinâmica destes ambientes é fundamental para 
o estabelecimento de políticas adequadas de gerenciamento e 
manejo dos seus recursos hídricos (MIRANDA; CASTRO; 
KJERFVE, 2002). 

A Lagoa Mirim e o complexo de áreas úmidas ao 
seu entorno, formam uma das principais bacias hidrográficas 
transfronteiriças da América do Sul, possuindo importância 
econômica e ecológica para o Estado do Rio Grande do Sul e 
para o Uruguai. Na década de 70, diversos estudos promovidos 
pelos Governos Brasileiro e Uruguaio foram desenvolvidos pela 
UNDP/FAO/CLM (United Nations Development Program/Food 
Agricultural Organization/ Comissão da Lagoa Mirim) e publicadas 
como boletins técnicos e notas técnicas, apresentando resumos 
climatológicos, dados sobre os regimes de chuvas, evaporação, 
níveis e descargas (SUDESUL, 1974). Contudo, assim como 
acontece hoje, a rede de coleta de dados não era efetiva ao longo 
de toda a bacia hidrográfica. A SUDESUL (Superintendência 
do Desenvolvimento da Região Sul) estudou a disponibilidade 
hídrica da bacia e o balanço hídrico da Lagoa Mirim, e dividiu a 
região em zonas características. Por fim, foi elaborado o plano 
diretor básico para o desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim 
(SUDESUL, 1974). Machado (2002) estudou a qualidade da água 
no Canal de São Gonçalo. Este autor também compilou dados 
de precipitação e calculou séries históricas de vazão, observando 
que a Lagoa Mirim e o Canal de São Gonçalo se alternam entre 
uma alta disponibilidade hídrica e períodos de déficit hídrico 
(principalmente de novembro a março), sendo esse déficit mais 
acentuado em períodos de dez anos (MACHADO, 2007). Com o 
objetivo de estudar a circulação hidrodinâmica na Lagoa Mirim, 
Xavier (2002) aplicou o modelo numérico SisBAHIA 3D, simu-
lando trocas de massas de água induzidas pelo campo de vento e 
estimando a dispersão do esgoto sanitário na margem próxima 
à cidade de Santa Vitória do Palmar. Mais recentemente, uma 
pesquisa realizada por Hirata, Möller e Mata (2010) mostrou que 
mudanças de longo período na Lagoa Mirim estão fortemente 
associadas aos fenômenos de El Niño-Oscilação Sul. 

Estes estudos, entretanto, apresentam uma série de 
limitações, deixando ainda uma lacuna a ser preenchida em 
relação ao entendimento sobre o comportamento hidrológico 
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a circundam, inclusive para os municípios de Rio Grande e 
Pelotas (SEMA, 2006).

MATERIAIS E MÉTODOS

Coleta de Dados

Medidas de precipitação e registros horários de nível da 
água foram coletadas pela Agência de Desenvolvimento da Lagoa 
Mirim (ALM), em estações localizadas na Barragem-Eclusa do 
Canal de São Gonçalo, em Santa Izabel, município de Arroio 
Grande, e em Santa Vitória do Palmar (Figura 1). Os dados de 
nível, coletados quatro vezes ao dia, foram transformados em 
médias diárias.  Os dados de precipitação foram medidos por 
meio de pluviômetros, e o nível da água foi medido por meio 
de réguas linimétricas referenciadas e niveladas. 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo e das estações 
de coletas de dados (pontos em vermelho)

Devido à falta de dados de ventos na região da Lagoa 
Mirim, as medidas de direção e intensidade de ventos utilizadas 
foram obtidas junto à Estação Meteorológica dos Práticos da 
Barra do Rio Grande (Figura 1), assumindo que o vento medido 
na estação seja representativo do que ocorre em toda a bacia 
e/ou, que também possa ser usado como uma aproximação 
aceitável para os estudos desenvolvidos. Para este estudo foram 
calculadas as médias diárias de vento a partir de dados horários 
de janeiro de 2009 a dezembro de 2011.

Na estação de Santa Izabel foram realizadas 13 campa-
nhas de medição de vazão com perfilador acústico de correntes 
por Doppler (ADP) Sontek, de 1,0 MHz de frequência, dotado 
de um sistema traçador de fundo (bottom tracking). As campanhas 
foram realizadas em situações de alta, média e baixa descarga 
do Canal São Gonçalo.

Descarga Fluvial

Para quantificar a contribuição de alguns dos principais 
tributários da Bacia da Lagoa Mirim, foram utilizados os dados 
de vazão obtidos na página da Agência Nacional de Águas (ANA 
– www.ana.gov.br). Assim, foi possível analisar séries temporais 
diárias para os seguintes tributários: Rio Cebollati, Rio Tacuarí 
e Rio Piratini. A Tabela 2 apresenta o nome e o código das 
estações e o período de amostragem dos dados.

Tabela 2 – Nome, código das estações e período de 
amostragem dos dados

Rio Estação Código Período

Piratini Cerro Chato 88575000 1977 a 2011

Piratini Passo do Ricardo 88680000 1962 a 1983
Cebollati Paso Averias 89400000 2000 a 2008

Tacuarí Paso Dragon 89150000 2000 a 2008

No caso do Rio Piratini, as descargas de 1984 a 2011 
foram estimadas através do método de regionalização de va-
zões, partindo do pressuposto de que postos de bacias com 
características semelhantes apresentam as mesmas tendências 
e podem ser correlacionados (TUCCI, 1997). Assim, foi feita a 
regressão linear das estações Cerro Chato e Passo do Ricardo 
entre janeiro de 1977 e dezembro de 1983 (Equação 1).

QPiratini =1,889 × QCerro Chato +  20,0416                                 (1)

Estimativa de Descarga da Lagoa Mirim

A medição de vazão é um processo caro, impedindo 
que as medições sejam feitas com frequência. Assim, normal-
mente as medições são realizadas com o objetivo de determinar 
a relação entre os níveis e a vazão de uma seção. Essa relação 
cota-descarga (relação h/Q), denominada curva-chave, é um 
método clássico e relativamente barato se estimar vazões diárias. 
Para gerar uma curva-chave representativa é necessário realizar 
medições de vazão em situações vazões altas, médias e baixas 
(e.g. COLLISCHONN; TÁSSIA, 2011; TUCCI, 1997).

Assim, para estimar a descarga da Lagoa Mirim através 
do Canal de São Gonçalo foi utilizada a relação polinomial 
cota-descarga entre os registros horários de nível e as medidas 
de vazão efetuadas na estação de Santa Izabel. 

Tempo de Descarga da Lagoa Mirim

Para estudar o tempo de permanência das águas no 
interior da Lagoa Mirim, foi calculado o tempo de descarga 
(tq), que segundo Miranda, Castro e Kjerfve (2002) pode ser 
definido como a razão entre a taxa de renovação de todo o 
volume de água doce do sistema (V) e a descarga fluvial (I) e  a 
fração (f) de água doce do sistema dada por (S0-Sx)/S0 onde S0 
é a salinidade observada na costa, Sx a salinidade do local em 
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questão ( Equação 2). Assim:

    (2)
 

Como atualmente não acontece mistura das águas da 
Lagoa Mirim com águas estuarinas, no cálculo do tempo de 
descarga o termo f  foi desprezado. O volume da Lagoa Mirim 
foi obtido através do produto da área da Lagoa (3,749 × 109 
m2) pela profundidade média (4,5 m).

Influência de eventos ENOS

Eventos de El Niño são anomalias do sistema climático 
e representam uma alteração no sistema oceano-atmosfera no 
Oceano Pacífico. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento 
anômalo das águas do Pacífico e enfraquecimento dos ventos 
alísios na região equatorial, enquanto o La Niña corresponde o 
esfriamento anômalo das águas do Pacífico e aumento dos ventos 
alísios na região equatorial. Com o aquecimento (resfriamento) 
do oceano e com o enfraquecimento (intensificação) dos ventos, 
começam a ser observadas mudanças da circulação da atmosfera 
nos níveis baixos e altos, determinando mudanças nos padrões 
de transporte de umidade, e portanto variações na distribuição 
das chuvas em regiões tropicais e de latitudes médias e altas (e.g. 
OLIVEIRA, 2001; WANG et al., 2012).

O fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) representa 
de forma mais genérica o fenômeno de interação atmosfera-oce-
ano associado a alterações dos padrões normais da Temperatura 
da Superfície do Mar (TSM) e dos ventos alísios na região do 
Pacífico Equatorial, entre a Costa Peruana e no Pacifico oeste 
próximo à Austrália. Os padrões anômalos dos fenômenos de 
ENOS estão ligados às anomalias climáticas em várias partes 
do globo e se manifestam em diversas variáveis como tempera-
tura, precipitação, pressão ao nível médio do mar, entre outras. 
Diversos estudos mostram que no Sul do Brasil anomalias de 
precipitação estão correlacionados aos ciclos de ENOS, sendo 
períodos muito (pouco) chuvosos associados a eventos de El 
Niño (La Niña) (e.g. GRIMM; BARROS; DOYLE, 2000; GRIMM; 
FERRAZ; GOMES, 1998; RAO; HADA, 1990).

Para estudar a influência dos eventos ENOS nas séries 
temporais de precipitação e consequentemente nas de vazão dos 
tributários da LM, foram utilizados dados de IOS disponível na 
página doAustralian Bureau of  Meteorology (hppt://www.bom.gov.
au/clima/glossary/soi.shtml). O Índice de Oscilação Sul (IOS), 
utilizado para quantificar o fenômeno, representa a diferença 
entre a pressão ao nível do mar entre o Pacifico Central (Taiti) 
e o Pacifico do Oeste (Darwin/Austrália). Valores negativos do 
IOS indicam a ocorrência de El Niño, enquanto valores positivos 
indicam a La Niña (e.g. PHILANDER, 1990; WANG et al., 2012).

Estudo da Influência do Vento

Devido ao seu eixo de orientação, a batimetria sem 
variações significativas e a pequena profundidade em relação à 
área de superfície, o vento é um dos fatores mais importantes 
na circulação da Lagoa Mirim. Assim, para estudar a influência 
do vento longitudinal na variabilidade hidrodinâmica da Lagoa, 

foi aplicado um modelo analítico linear (POLLAK, 1960) que a 
partir da tensão de cisalhamento do vento, estimou os desníveis 
entre as extremidades norte (Santa Izabel) e sul (Santa Vitória 
do Palmar) da Lagoa.

A relação entre as mudanças de nível e a forçante me-
teorológica, considerando estado estacionário e negligenciando 
os termos não-lineares, a pressão atmosférica e a rotação da 
Terra, pode ser expressa como (Equação 3):

                   
                             (3)

onde  é a tensão de cisalhamento do vento,   é o parâmetro 
de adimensional de efeitos turbulentos,  é a densidade da 
água, é a aceleração da gravidade, é a profundidade média 
da lagoa,  é a variação dos níveis de água, e  é a distância 
entre as duas estações. A tensão de cisalhamento pode ser obtida 
através da Equação 4:

                                     (4)

onde  é a densidade do ar (1.25 Kg m-3),  é o coeficiente 
de cisalhamento do vento ( ),  é a velocidade mé-
dia do vento longitudinal e  é o módulo de velocidade do 
vento. A tabela 1 sumariza os valores constantes utilizados para 
o modelo de desnível.

Parâmetros Valor

H0 6.5 m

g 9,8 m·s-1

173.217 m

n1 0.4

Análise dos Resultados

Para a melhor compreensão da variabilidade temporal, 
foi realizada uma análise espectral das séries temporais estudadas. 
Os espectros foram gerados através da transformada rápida de 
Fourier (FFT), exibindo a densidade da energia espectral (Syy) em 
função da frequência (f) ou log(f) (EMERY; THOMSON, 1997).

A variabilidade das séries de níveis e de desníveis foram 
também estudadas com análises de EOF (Empirical Orthogonal 
Function), que fornece informações da variabilidade temporal 
das séries de maneira estatística (EMERY; THOMPSON, 1997) 
As análises do espectro energético foram realizadas com o uso 
de ondaletas (wavelets), que permite decompor e descrever ou-
tras funções no domínio da frequência, possibilitando analisar 
estas funções em diferentes escalas de frequência e de tempo, 
simultaneamente (MARQUES, 2009). Para as análises foram 
utilizadas ondaletas do tipo Morlet.

Tabela 1 – Constantes utilizadas no modelo analítico de desnível
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Precipitação

As médias diárias de precipitação nas estações Barra-
gem-Eclusa, Santa Izabel e Santa Vitória do Palmar no período 
1 de janeiro de 2009 a 31 dezembro de 2011 são apresentadas 
na figura 2. Os dados indicam que apenas o ano de 2011 apre-
sentou um regime pluviométrico típico de clima subtropical, ou 
seja, maiores precipitações entre os meses de junho e setembro. 
Anomalias de precipitação na região sudeste da América do Sul 
estão associadas a eventos de El Niño e La Niña (GRIMM; FER-
RAZ; GOMES, 1998; KILADIS; DIAZ, 1989; ROPELEWSKI; 
HALPERT, 1987), e foram observadas em 2009 e 2010. 

Figura 2 - Série temporal de precipitação diária nas estações 
Barragem-Eclusa, Santa Izabel e Santa Vitória do Palmar

A comparação entre as médias mensais de precipitação 
das três estações e o Índice de Oscilação Sul mostra que nos 
períodos correspondentes a fase positiva do Índice (eventos 
de La Niña) ocorreu uma diminuição da precipitação, exceto 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, quando as taxas de 
precipitação foram superiores à média calculada para todo o 
período (Figura 3). 

Figura 3 - Médias mensais do índice de oscilação sul (IOS) e 
de precipitação na Bacia da Lagoa Mirim. Valores negativos de 
IOS correspondem aeventos de El Niño e os valores positivos a 

eventos de La Niña

Por outro lado, os extremos de precipitação registrados 
em novembro de 2009 e fevereiro de 2010 estão relacionados aos 

extremos da fase negativa do IOS, essa tendência de aumento 
da precipitação na região Sul em períodos de El Niño também 
foram observadas por outros autores (GRIMM; BARROS; 
DOYLE, 2000; GRIMM; FERRAZ; GOMES, 1998; RAO; 
HADA, 1990; ROPELEWSKI; HALPERT, 1987). Após esse 
período, houve uma diminuição nas taxas de precipitação. Essas 
anomalias positivas de precipitação durante a primavera em 
eventos El Niño, e a tendência à seca após esses fenômenos 
também foram observados em trabalhos publicados por Grimm, 
Barros e Doyle (2000), Grimm, Ferraz e Gomes (1998) e Rao 
e Hada (1990). 

Vento

A análise do espectro de potência da série temporal da 
componente longitudinal do vento, mostra o domínio de oscila-
ções com frequência de 7 e 14 dias (Figura 4), que caracterizam o 
período de passagens de frente frias na região (e.g. MÖLLER et 
al., 2001). O espectro da série temporal de precipitação da Lagoa 
Mirim (não apresentado) apresenta variabilidade semelhante, 
indicando, como esperado, que a ocorrência de precipitação na 
região está associada a passagens de frentes frias.

Figura 4 - Espectro de potência da série temporal de vento. Os 
períodos identificados estão associados aos picos relevantes. As 
linhas cinza superiores e inferiores representam o intervalo de 

95% de confiança do espectro

Níveis

 A figura 5 ilustra os níveis médios medidos na Lagoa 
Mirim e na Barragem-Eclusa do Canal de São Gonçalo. As 
cotas medidas na Barragem apresentam menor variabilidade 
que o restante da Lagoa Mirim, o que pode acontecer por dois 
motivos: a) Barragem está localizada no Canal de São Gonçalo 
que é estreito e menos sujeito à ação dos ventos; b) devido 
ao afunilamento da geometria da Lagoa na região do canal de 
escoamento, a água é acumulada na Lagoa Mirim. 

 São observados dois padrões diferentes nas séries tem-
porais: a) níveis positivos (acima da média mensal) de novembro 
de 2009 a setembro de 2010 e entre maio e setembro de 2011; 
b) níveis negativos (abaixo da média mensal) nos intervalos de 
tempo restantes. Esses padrões estão associados, em pequenas 
escalas de tempo, com a precipitação registrada no período (Fi-
gura 6 (a)), isso é, níveis positivos associados à alta precipitação 



39

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 34 - 45

e cotas negativas ligadas à períodos de estiagem. A correlação 
cruzada por Ondaleta de Morlet entre os níveis e as taxas de 
precipitação na estação de Santa Vitória do Palmar mostra uma 
alta correlação entre essas duas variáveis com período variando 
entre 4 e 16 dias (Figura 6 (c)), indicando que em pequenas escalas 
temporais os níveis são regulados pelas taxas de precipitação.

Descarga Fluvial

A série temporal de descargas diáriasdo Rio Cebollati é 
apresentada na figura 7. A média calculada para todo o período 
é de 1.377 m3s-1. Nos meses de setembro de 2000, maio de 2002, 
janeiro de 2003 e julho de 2005 e 2007 foram registradas vazões 
até 30 vezes maiores que a média para todo o período. Os picos 
atingem valores superiores a 30.000 m3s-1.

A série temporal de descargas diárias do Rio Tacuarí é 
apresentada na figura 8. A descarga média diária calculada para 
todo período foi de 586,19 m3s-1. É possível observar mais uma 

vez a ocorrência de picos de descargas até 30 vezes maiores que 
a média calculada para todo o período em setembro de 2000 e 
2001, junho e julho de 2002, julho de 2005, outubro e novembro 
de 2006 e julho de 2007.  

As séries temporais de vazão do Rio Cebollati e Tacuarí 
mostram a sazonalidade do regime hídrico da região, com as 
maiores descargas ocorrendo entre a metade do outono e inicio 
da primavera. Nesses dois tributários ocorreram picos de vazão 
que chegaram a ser 30 vezes maiores que a média para todo o 
período. Esses dados foram obtidos na página da ANA, contudo 
devem ser estudados com cautela, pois os máximos de vazão 
encontrados no Rio Cebollati são comparáveis ou superiores 
à média do Rio da Prata, que é de 23.000 m3s-1 (e.g. PIOLA; 
ROMERO; ZAJACZOVSKI, 2008) e mais de dez vezes supe-
riores à descarga da Bacia da Lagoa dos Patos (VAZ; MÖLLER; 
ALMEIDA, 2006). 

Figura 5–Médias diárias de níveis medidos na Lagoa Mirim e 
na Barragem-Eclusa

Figura 6 – (a) Séries temporais de nível médio e de precipitação na Estação de Santa Vitória do Palmar. (b)Espectro cruzado de 
energia utilizando ondaleta de Morlet. Linhas pretas indicam o nível de 95% de confiança e a linha pontilhada preta indica o cone 

de influência.(c)Espectro de potência cruzada global das séries temporais. A linha pontilhada indica o nível de 95% de confiança

Figura 7 - Série temporal de vazões diárias do Rio Cebollati 
para o período de janeiro de 2000 a janeiro de 2009 e a média 

calculada para todo período
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Figura 8 - Série temporal de vazões diárias do Rio Tacuarí para o 
período de 1 de janeiro de 2000 a 31 de janeiro de 2009 e a média 

calculada para todo período

De maneira geral, são observados picos de vazão nos 
meses de junho, julho, agosto, setembro e novembro. Em estu-
dos realizados nos rios Jacuí e Taquari, RS, Bordas et al. (1984) 
encontraram picos de vazão nos meses de outubro e Vaz (2003) 
e Vaz, Möller e Almeida (2006) descrevem descargas máximas 
entre julho e agosto.

A comparação entre as descargas dos Rios Tacuarí e 
Cebollati com o IOS é representada na figura 9. 

Figura 9 – Médias mensais de vazão dos Rios Cebollati e Tacuarí e 
do Índice de Oscilação Sul. Valores negativos de IOS correspondem 
a eventos de El Niño e os valores positivos a eventos de La Niña

Meses de outono e inverno, sob a influência de El Niño, 
tendem a ser mais chuvosos. Entretanto, as descargas máximas 
em setembro de 2000 e agosto de 2003 ocorrem sob a influência 
de La Niña. Grimm, Ferraz e Gomes (1998) mostraram que 
podem ocorrer anomalias positivas de precipitação no inverno 
dos anos que sucedem eventos de El Niño. 

As análises espectrais dos Rios Cebollati e Tacuarí 
apresentaram resultados muito semelhantes, assim o espectro 
do Rio Tacuarí foi omitido. A maior parte da variância ocorre 
na frequência de 6 meses, seguido da frequência mensal (Figura 
10). A frequência semestral está associada ao padrão do clima 
subtropical da região, que está classificada, segundo a classifi-
cação de Köppen (1984), como tipo Cfa, com o verão e inverno 
bem definidos. 

Figura 10 - Espectro de potência da série temporal de descarga 
fluvial do Rio Cebollatipara o período de janeiro de 2000 a janeiro 
de 2009. Os períodos identificados estão associados aos picos 
relevantes. As linhas cinza superiores e inferiores representam 

o intervalo de 95% de confiança do espectro

Através das séries temporais disponíveis para as estações 
Cerro Chato e Passo do Ricardo foi possível estimar a descarga 
fluvial do Rio Piratini no período de janeiro de 1962 a janeiro 
de 2011 (Figura11).  

Figura 11 – Séries temporais de descarga nas estações de Cerro 
Chato e Passo do Ricardo. Série temporal de vazão estimada 

para o Rio Piratini

 O coeficiente de correlação calculado entre janeiro 
de 1976 a dezembro de 1982 foi igual a 0,86, possibilitando a 
estimativa através do método de regionalização de vazões. A 
tendência linear calculada para a série de vazão apresenta uma 
diminuição de 20 m3s-1. Esse resultado difere dos encontrados 
por outros autores em outros rios. Tendências positivas foram 
encontradas por Robertson e Mechoso (1998) nas vazões dos 
Rios Paraná e Paraguai e por Genta, Perez-Iribarren e Mechoso 
(1998) quando estudaram as séries temporais de vazão dos Rios 
Uruguai, Paraguai, Negro e Paraná. Provavelmente o método 
utilizado para estimar a vazão tenha criado essa tendência 
negativa, uma vez que o coeficiente de correlação encontrado, 
embora aceitável, não foi alto. 

Para a série temporal do Rio Piratini, o espectro de 
potência também mostra o domínio da frequência semestral, 
caracterizando o regime climático da região (Figura 12).
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Figura 12 - Espectro de potência da série temporal de descarga 
fluvial do Rio Piratini para o período de janeiro de 1962 a fevereiro 
de 2011. Os períodos identificados estão associados aos picos 
relevantes. As linhas cinza superiores e inferiores representam 

o intervalo de 95% de confiança do espectro

Estimativa de Descarga da Lagoa Mirim

A estimativa de descarga da Lagoa Mirim foi realizada 
através da correlação entre as vazões e os níveis de água medidos 
em Santa Izabel. A Equação que melhor representa a descarga 
foi encontrada através da regressão polinomial de segunda 
ordem, com alto coeficiente de determinação (R2), igual a 0,91 
(Figura 13).

Figura 13 – Curva de correlação entre os níveis observados e as 
vazões medidas em Santa Izabel

A série temporal de vazão da Lagoa Mirim para a Lagoa 
dos Patos estimada para o período entre Janeiro de 2009 e De-
zembro de 2011, através da equação acima e da série temporal de 
níveis de água em Santa Izabel, pode ser observada na figura14. 

A vazão oscilou entre os valores de 98,54 m3s-1 em 
janeiro de 2009 a 1503 m3s-1 em dezembro de 2009, enquanto 
a média calculada para o período é igual a 590,96 m3s-1. Existem 
poucos trabalhos sobre a descarga da Lagoa Mirim. A Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA, 
2006), estimou a descarga anual média da Lagoa em torno de 
395,91 m3 s-1, com vazão mínima de 41,98 m3 s-1 em janeiro. 
Machado (2002) calculou a descarga média do Canal de São 
Gonçalo e chegou a valores de 433,41 m3 s-1 e 437,141 m3 s-1, para 
os meses de janeiro de 2001 e julho de 2001, respectivamente.

A curva-chave de descarga calculada para a Lagoa 
Mirim é apresentada na figura 15. O início e final da curva foi 
limitado pelas cotas máximas e mínimas (acima de 0) medidas 
no período de estudo e são iguais a 0,6 e 2,7m respectivamente.

Figura15 – Curva-chave de vazão calculada para a Lagoa Mirim

Apesar da boa correlação encontrada através dos pares 
cota-vazão, é importante que sejam realizadas mais campanhas 
para coletas de dados de vazão, para que as curvas de correlação 
e a curva-chave sejam calibradas, aumentando assim a qualidade 
das estimativas.

Como a vazão máxima dos contribuintes da Lagoa 
Mirim é superior a 30.000 m3s-1 e a capacidade de descarga 
máxima do Canal de São Gonçalo para a Lagoa dos Patos é 
inferior a 2.000 m3s-1, a Lagoa Mirim acumula a diferença dessas 
descargas, atuando como um grande reservatório de água doce 
(SUDESUL, 1974). Convém lembrar também, que a região do 
Canal de São Gonçalo apresenta pequeno declive, o que pode 
contribuir para o baixo escoamento em direçãoà Lagoa dos Patos 
e à manutenção de níveis altos na Lagoa Mirim.

Em função dos aportes dos rios uruguaios e da fraca 
descarga da Lagoa Mirim em direção à Lagoa dos Patos, o tempo 
de descarga das águas no interior da Lagoa Mirim é alto, sendo 
em média de 595 dias. Considerando a maior vazão para o pe-
ríodo, esse tempo diminui para 195 dias e aumenta para 1500 
dias quando se considerada a vazão mínima encontrada (Figura 
16). Estes resultados explicam as razões da manutenção de altos 
níveis de água por longos períodos de tempo. Além disso, fica 
evidente que este sistema pode apresentar sérios problemas 
ambientais se for submetido às ações antrópicas que gerem 
impactos na qualidade de suas águas.

Figura 14 – Série temporal de vazão da Lagoa Mirim para a Lagoa 
dos Patos, estimada através dos pares cota-vazão
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Figura16 – Tempo de descarga médio mensal para Lagoa Mirim

Estudo da influência dos ventos 

Como a Lagoa Mirim possui grande área superficial e 
pequenas variações de batimetria, existe uma forte correlação 
entre a sua hidrodinâmica e os ventos locais. Essa correlação pode 
ser melhor observada na figura 17 (a), que ilustra os desníveis 
calculados entre as extremidades norte e sul da Lagoa Mirim (em 
preto) e a componente longitudinal do vento (em vermelho). 
Neste trabalho, são apresentados apenas os resultados para o 
ano de 2009, contudo as correlações também foram feitas para 
dos anos de 2010 e 2011, e apresentaram resultados semelhantes 
aos descritos a seguir.

Os resultados da análise por ondaleta (Figura 17 (b)) 
indicam que o vento longitudinal é um fator importante na 
circulação da Lagoa Mirim em períodos de 4 a 16 dias, atuando 
no transporte de água entre as extremidades da Lagoa Mirim. 
Ventos do quadrante sul empilham água ao norte desta lagoa, 
fazendo com que os níveis observados sejam maiores em San-
ta Izabel (N), enquanto ventos N-NE aumentam os níveis na 

porção sul. Como o tempo de descarga na Lagoa Mirim é alto, 
essa circulação dirigida pelo vento se torna particularmente 
importante do ponto de vista ambiental, uma vez que a turbu-
lência gerada pelos ventos oxigena as águas da Lagoa Mirim e 
redistribui os nutrientes, que são transportados pelas correntes 
oriundas dessa ação.

A partir das séries temporais diárias de nível e de ven-
to, foi possível aplicar um modelo analítico de desnível para a 
Lagoa Mirim. Esse modelo, apesar de ser relativamente simples, 
tem sido aplicado com sucesso por vários autores em diversos 
ambientes. Marques (2005) aplicou este modelo na Lagoa dos 
Patos para estudar os desníveis longitudinais formados ao longo 
desse corpo lagunar entre a extremidade norte e sua área central 
sul. Pollack (1960) encontrou alta correlação entre as médias 
mensais do vento longitudinal e os desníveis da superfície em 
Chesapeake Bay, nos Estados Unidos. Alta correlação também 
foi encontrada na baía de Massachusetts (PARKER; PEARCE, 
1975). Em 1979, Wang estudou as variações dos níveis da baía 
de Chesapeake em resposta a circulação barotrópica dirigida 
pelo vento. Também na baía de Chesapeake, Valle-Levinson 
(1995) mostrou que o estresse do vento produz uma resposta 
barotrópica na circulação residual. Wang, Cheng e Smith (1997) 
utilizaram as equações para mostrar a importância do vento 
local nas elevações da superfície e nos desníveis da Baia de São 
Francisco. 

Neste trabalho os desníveis de janeiro de 2009 a de-
zembro de 2011 foram calculados pelo modelo analítico acima 
mencionado. De maneira geral, o modelo conseguiu simular os 
desníveis observados entre as estações de Santa Izabel (norte) e 
Santa Vitória do Palmar (sul). Assim, para melhor visualização 
dos resultados, na figura 18 são apresentados somente os des-
níveis observados e calculados para o ano de 2009.

Figura 17 - (a) Séries temporais de desníveis entre as extremidades Norte e Sul da Lagoa Mirim e da intensidade da componente 
longitudinal do vento. (b) Espectro cruzado de energia utilizando ondaleta de Morlet. Linhas pretas indicam o nível de 95% de 
confiança e a linha pontilhada preta indica o cone de influência. (c) Espectro de potência cruzada global das séries temporais. A linha 

pontilhada indica o nível de 95% de confiança
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Figura 18 – Séries temporais de desníveis entre Santa Izabel e 
Santa Vitória do Palmar, calculados através do modelo analítico 

para o período de 01 janeiro de 2009 a 31 dezembro de 2009

O modelo conseguiu simular os desníveis observados 
na Lagoa Mirim com coeficiente de determinação (R2) de 0,89. 
Entretanto os resultados indicam que o modelo analítico apresenta 
uma deficiência em reproduzir situações de desnível acentuado. 
Quando os desníveis são negativos, os dados modelados têm 
amplitudes maiores, e o inverso ocorre quando os desníveis são 
positivos (Figura 19).

Figura 19 –Diferença entre os desníveis observados e os calculados 
pelo modelo analítico

Em alguns períodos, o modelo reproduz níveis maio-
res em Santa Izabel do que em Santa Vitória do Palmar. Essa 
diferença pode ser explicada pela existência de importantes rios 
na porção sul da Lagoa Mirim que, em situações de alta des-
carga, aumentam também o nível em Santa Vitória do Palmar. 
Situação similar havia sido observada por Marques (2005) com 
relação à parte norte da Lagoa dos Patos, onde desemboca a 
bacia drenada pelo Rio Guaíba. 

Os resultados deste trabalho indicam que este sistema 
lagunar apresenta um comportamento diferenciado, pois recebe o 
aporte considerável de vários corpos hídricos de uma importante 
bacia hidrográfica binacional, enquanto o escoamento acontece 
apenas pelo Canal de São Gonçalo. Os níveis de água na La-
goa Mirim são controlados pela descarga dos rios em escalas 
temporais sazonais, e pelo vento em escalas temporais menores 
(até 15 dias). O escoamento desse sistema em direção à Lagoa 
dos Patos ainda depende dos níveis das águas nessa laguna. A 
entrada de água do mar, em eventos de ventos de SO podem 

aumentar o nível na Lagoa dos Patos, represando, ou mesmo 
invertendo os fluxos para o interior da Lagoa Mirim. Antes da 
construção da barragem eclusa, em épocas de baixas descargas 
fluviais, havia a entrada de água salgada para a Lagoa Mirim. 

Assim, pode-se concluir que o vento na Lagoa Mirim 
age apenas como uma forçante local, gerando desníveis entre 
extremidades e condicionando correntes e vórtices (giros) em 
sentidos opostos, conforme sua direção. 

CONCLUSÕES 

A partir de dados da Agencia Nacional de Águas foi 
possível construir séries temporais de descarga para os Rios 
Tacuarí e Cebollati e estimar uma série temporal de 49 anos 
para o Rio Piratini utilizando dados de duas estações diferentes. 
Além disso, com base em dados de vazão e uma série temporal 
de níveis medidos, foi estimada a descarga da Lagoa Mirim e 
foi produzida uma curva-chave.  

O aporte de água estimado na Lagoa Mirim pelos seus 
afluentes no período estudado é muito maior que a vazão estimada 
do Canal de São Gonçalo para a Lagoa dos Patos, indicando 
que a Lagoa Mirim atua como um grande reservatório de água 
doce. Isso também pode ser observado através dos tempos de 
descarga médios calculados para a Lagoa Mirim. O alto aporte 
fluvial e a baixa descarga faz com que os tempos de descarga da 
Lagoa Mirim sejam muito altos variando entre 195 e 1500 dias. 

O modelo analítico mostrou ser eficiente para o cálculo 
do desnível entre as suas extremidades da Lagoa Mirim, entretanto 
ele simula níveis mais altos em Santa Izabel do que em Santa 
Vitória do Palmar. Essas diferenças podem estar associadas ao 
aporte fluvial dos rios na porção sul da Lagoa Mirim.

 Os processos hidrodinâmicos na Lagoa Mirim são 
modulados por dois fatores principais: a descarga fluvial de seus 
afluentes determina o volume de água da Lagoa Mirim, enquanto 
o vento, em escala de vento sinótica, controla a circulação de água 
nesse sistema. O efeito da conexão da Lagoa dos Patos e Mirim 
através do Canal de São Gonçalo e os processos de inversão de 
fluxo, nunca foram estudados e merecem uma atenção maior 
com a aplicação de técnicas de modelagem numérica em uma 
grade que englobe os dois sistemas. Esse é o próximo passo 
deste estudo. 
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RESUMO

A avaliação de modelos hidrológicos é etapa indispensável na modelagem, porém sua abordagem não deve se restringir ao uso de coeficientes que comparam 
dados medidos com os simulados, sobretudo para modelos em que isso não é possível, como no caso dos modelos de água subterrânea. Assim, o objetivo do 
trabalho foi avaliar o modelo BALSEQ no aspecto qualitativo. Para isso, foi feita a análise de sensibilidade das variáveis de entrada, bem como uma avalia-
ção da estrutura do modelo, para detalhar o comportamento de cada variável e suas interações com as respostas da modelagem.O modelo apresenta estrutura 
simples mas bastante coerente, o que permite inserir modificações e adaptá-lo para diversas condições de clima, solo e vegetação. Os resultados da análise de 
sensibilidade indicam que O BALSEQ tem sensibilidade diferenciada para cada combinação de solo e vegetação modelada, o que enfatiza a importância da 
análise de sensibilidade uma vez que a calibração do modelo deve ser feita com as variáveis mais significativas. Nas áreas com cobertura florestal as variáveis 
de maior relevância na estimativa da recarga foram a Interceptação pela Cobertura Vegetal (ICV) e o coeficiente da cultura (Kc), as quais são parâmetros 
usados para representar a evapotranspiração. Enquanto que, nas áreas de pastagem e culturas anuais, o escoamento superficial, representado pelo parâmetro 
do método Curve Number- CN, foi a variável mais importante. De modo geral, o CN é a variável de maior impacto no balanço hídrico e portanto deve ser 
criteriosamente calibrado.

Palavras Chave: Validação. Modelagem. Avaliação qualitativa da modelagem. Recarga da água subterrânea

ABSTRACT 

The evaluation of  hydrological models is an essential stage in modeling, but its approach should not be restricted to the use of  coefficients comparing measured 
and simulated data, especially for models where this is not possible, as in the case of  groundwater models. Thus, the objective of  this study was to evaluate the 
qualitative aspect of  the BALSEQ model. For this purpose, the sensitivity analysis of  the input variables was performed, as well as an assessment of  the 
model structure, to detail the behavior of  each variable and their interactions with the modeling results. The model offers a simple but quite coherent structure, 
which allows the user to insert changes and to adapt the model to different climate, vegetation and soil conditions. The results of  the sensitivity analysis indicate 
that the BALSEQ has a different sensitivity for each combination of  soil and vegetation modeled, which emphasizes the importance of  sensitivity analysis 
since the model calibration must be done with the most significant variables. In areas with forest cover the most relevant variables for estimating recharge were 
Canopy Interception (ICV) and the crop coefficient (Kc), which are parameters used to represent the evapotranspiration, while in the pasture and annual 
crops runoff, represented by the Curve Number method parameter - CN, was the most important variable. In general, CN is the variable with the greatest 
impact on water balance and therefore should be carefully calibrated.

Keywords: Validation. Modeling. Qualitative model evaluation. Groundwater recharge  

Análise de sensibilidade e avaliação da estrutura do modelo BALSEQ em condições 
distintas de clima, solo e vegetação

Sensitivity analysis and structure evaluation of  the BALSEQ model under different climate,                                 
soil and vegetation conditions



47

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 46 - 54

MATERIAIS E MÉTODOS

Áreas de estudo

Foram utilizados dados de duas bacias hidrográficas 
monitoradas, inseridas na Unidade de Planejamento e Gestão 
de Recursos Hídricos do Alto Rio Grande (UPGRH – GD1), 
sul de Minas Gerais (Figura 1).

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lavrinha (BHRL) 
está localizada entre as coordenadas geográficas 22°06,84’ e 
22°08,4’ de latitude sul e 44°26,3’ e 44°28,7’ de longitude oeste, 
no município de Bocaina de Minas. Essa bacia drena uma área de 
676 ha, com altitude e declividade médias de 1.375 m e 38,5%, 
respectivamente. O ribeirão deságua diretamente no rio Grande.

O clima da BHRL foi classificado como do tipo Cwb 
(temperado quente), conforme classificação Köppen, caracteri-
zado como mesotérmico de verões brandos e suaves e estiagem 
no inverno. A precipitação média anual é de 1.860 mm e a 
temperatura média anual é de 17,5 °C.

Os solos na BHRL foram caracterizados em três classes: 
Cambissolo háplico, Gleissolo háplico e Neossolo flúvico, com 
92% de Cambissolos e os demais como solos típicos de várzea. A 
cobertura do solo na bacia do ribeirão Lavrinha é predominante-
mente florestal, ocupando 41,5% da área. As pastagens ocupam 
40,4%; as áreas de regeneração natural, 13,2% e a vegetação de 
várzea ocupa 4,9% do total da área da bacia (PINTO, 2011).

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Marcela (BHRM) 
está localizada entre as coordenadas geográficas 21°14,4’ e 
21°15,9’ de latitude sul e 44°29,4’ e 44°30,9’ de longitude oeste, 
no município de Nazareno, MG. Drena uma área de 470 ha, à 
margem direita do córrego Jaguara, com altitude e declividade 
média de 1.007 m e 12,3%, respectivamente.

O clima na BHRM é do tipo Cwa, conforme a classifica-
ção Köppen, caracterizado como temperado com verões quentes 
e úmidos e invernos secos. A precipitação e a temperatura média 
anual são de 1.300 mm e 19,7°C, respectivamente(SILVA, 2009).

Nesta bacia predominam Latossolos Vermelho-Amarelos 
(LVAd), em 65% da área; seguidos de Latossolos Vermelhos 
(LVd), com 14% da área e Cambissolos (CXbd) em menos de 

INTRODUÇÃO

A modelagem hidrológica se estabeleceu como fer-
ramenta fundamental para a gestão dos recursos hídricos, e 
também para a própria construção do conhecimento a respeito 
da ciência hidrológica. Observa-se atualmente uma crescente 
complexificação dos modelos utilizados, graças à evolução 
tecnológica e computacional. Tal fato pode trazer avanços 
do entendimento científico sobre o ciclo hidrológico e suas 
manifestações. No entanto, deve-se utilizar estes modelos com 
muito critério, sobretudo os mais avançados e complexos, pois 
utilizam quantidades crescentes de variáveis, muitas vezes de 
difícil determinação.

Por essa razão, as etapas de calibração e validação são 
partes indispensáveis da modelagem. Ambas são feitas basica-
mente comparando-se valores simulados com dados obtidos em 
campo. Porém, em modelos mais complexos têm-se observado 
bons ajustes mesmo com a adoção de valores de parâmetros sem 
sentido físico real. O que realça a necessidade de uma aborda-
gem de avaliação mais ampla e consistente (SHIN et al., 2013).

Técnicas que permitam avaliar não apenas o quanto 
determinado modelo permite aproximar dados simulados à um 
conjunto limitado de dados medidos em campo, mas também 
identificar padrões de comportamento do modelo e o significado 
físico dos valores dos parâmetros utilizados.

Dentro dessa perspectiva, Biondi et al. (2012) propu-
seram um protocolo para avaliar modelos hidrológicos. A abor-
dagem destes autores enfatiza o uso de avaliações qualitativas 
e também uma análise da estrutura científica do modelo e suas 
bases físicas. Tal abordagem mostra-se muito útil no processo 
de avaliação de modelos hidrológicos, sobretudo para modelos 
de água subterrânea, onde a validação numérica, ou seja, o uso 
de coeficientes de eficiência não é possível.

Na modelagem da recarga hídrica subterrânea, não é 
possível medir diretamente a recarga ocorrida em uma bacia 
hidrográfica, o que impossibilita comparações diretas entre dados 
medidos e estimados. Konikow e Bredehoeft (1992) questionam 
o uso do termo validação, e argumentam que um modelo de 
água subterrânea é baseado em hipóteses científicas e portanto 
é impossível de ser validado.

Assim, avaliações qualitativas e sobretudo uma análise 
crítica de cada parâmetro utilizado na modelagem deve ser 
realizada para verificar a qualidade do modelo, sempre tendo 
em vista o objetivo da modelagem. Neste caso, optou-se por 
um modelo de balanço hídrico sequencial diário, denominado 
BALSEQ (LOBO-FERREIRA, 1981). O modelo possui estrutura 
simples que permite realizar alterações e adaptações de acordo 
com as características da região a ser usada na modelagem.

O objetivo geral do trabalho é a avaliação qualitativa 
do modelo BALSEQ. A análise de sensibilidade em conjunto 
com a proposta de Biondi et al. (2012) para identificar os com-
ponentes principais na modelagem e utilizá-los na calibração 
foram objetivos complementares.

 

Figura 1 - Localização das duas bacias hidrográficas estudadas
Fonte: Adaptado de Silva (2009)
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5% do total da área da bacia e presentes em áreas de relevo 
mais declivoso; 17% são áreas de várzea, onde ocorrem solos 
Hidromórficos distróficos (RUd) (GOMES et al., 2008). O 
uso do solo na BHRM é diverso mas pouco dinâmico. Gomes 
(2005) encontrou 76% da área ocupada por pastagem, 16,7% 
com culturas anuais (milho), 4,2% com fragmentos de floresta 
tropical subcaducifólia, 1,91% com plantação de Eucalipto, 
0,68% de canavial e 0,68% de corpos d’água (lago). Classes de 
solos e seus usos foram usados em parâmetros na estimativa 
feita com o BALSEQ.

Balanço hídrico estimado com o BALSEQ

O algoritmo do BALSEQ é apresentado na figura 2.

Figura 2 - Modelo original do balanço hídrico sequencial diário 
BALSEQ

Em que:
P = precipitação (mm);
ETo = evapotranspiração de referência (mm);
CN = coeficiente do método CN-SCS;
ES = escoamento superficial (mm);
Is = infiltração superficial (mm);
Hi = lâmina de água armazenada no solo ao longo do 

dia (mm);
Ai = lâmina de água armazenada no solo ao final do 

dia (mm);
ETR = evapotranspiração real (mm);
CTarm = capacidade total de armazenamento (mm);
Rp = recarga potencial (mm).
O método pode ser aplicado para condições nas quais 

não exista recarga artificial, não haja escoamento superficial 
afluente à área de estudo, o nível freático se encontre sempre 
abaixo da profundidade do solo sujeita à evapotranspiração, 
não haja zonas de impedimento abaixo do solo e nem caminhos 
preferenciais da água no solo. Satisfeitas essas considerações 
a equação do balanço hídrico para o solo nessa área pode ser 
expressa por:

P – ETR – DAi – ES – Rp = ε

Em que P é a precipitação, ETR é a evapotranspiração 
real, DAi é a variação (final - inicial) do armazenamento de água 
no solo, ES é o escoamento superficial, Rp é a recarga potencial 
e ε é o erro de cálculo do balanço.

Foi feita a aplicação sequencial desta fórmula com dados 
diários de P e ET0 para o período 2007-2010. Neste trabalho 
adotou-se o passo diário para modelar as variáveis do modelo. 
O passo é o intervalo de tempo de entrada dos valores para 
cada variável, como a capacidade total de água armazenada no 
solo (CTarm, mm), dada por:

CTarm = CC. Z. Ds

Em que CC é a umidade do solo na capacidade de 
campo (g. g-1), Ds é a densidade do solo (g. cm-3) e Z é a pro-
fundidade do solo sujeita à evapotranspiração, normalmente a 
profundidade radicular efetiva (cm).

Para a determinação do escoamento superficial foi 
utilizado o Método Curve Number (CN-SCS), desenvolvido pelo 
Soil Conservation Service (MOCKUS, 1972). Os valores iniciais de 
CN para as bacias foram adotados conforme a literatura. 

As áreas da bacia com a presença de Gleissolos e Ne-
ossolos Flúvicos, e as áreas de corpos d’água não foram consi-
deradas na aplicação do modelo para estimar a Rp, justamente 
por não se enquadrarem no objetivo deste trabalho, ou seja, não 
contribuem diretamente para a recarga do aquífero livre, já que 
o nível deste está na superfície nessas áreas e portanto são áreas 
de descarga de água e não rercarga. 

A interceptação pela cobertura vegetal (ICV) foi inse-
rida ao longo do estudo, e sua participação no balanço hídrico 
foi testada com a análise de sensibilidade. O ICV foi inserido 
como porcentagem da precipitação que se transforma em ETR, 
antes de atingir o solo, conforme valores médios encontrados 
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na literatura.
Os valores, para cada um dos parâmetros de entrada do 

modelo (CN, CC, Ds, Z, Kc e ICV), foram inicialmente atribuídos 
de acordo com o levantamento pedológico e do uso e cobertura 
do solo nas bacias hidrográficas estudadas. Tais levantamentos 
foram realizados por diferentes autores em períodos diferentes 
(GOMES, 2005; GOMES et al., 2008; PINTO, 2011). Porém, 
dado a baixa dinâmica no uso e cobertura do solo nos anos 
considerados (2007 – 2010), considerou-se apenas o valor médio 
para cada cobertura vegetal.

Os parâmetros referentes aos solos: CC e Ds, foram 
obtidos pela média dos valores encontrados para cada combi-
nação de solo e vegetação mapeados. Os parâmetros referen-
tes à vegetação: coeficiente de cultura Kc, profundidade(Z) e 
interceptação pela cobertura vegetal (ICV), são todos usados 
principalmente no cálculo da ETP, e foram adotados de acordo 
com dados da literatura (Tabela 1).

Tabela 1 - Valores dos parâmetros de entrada do modelo 
BALSEQ

Cobertura
Vegetal Kcmid

Z
(m)

ICV
(%)

Pastagem 0,80(1) 0,30 -
Floresta 1,00(2) 3,00* 20%
Eucalipto 1,00(3) 2,00* 15%
Regeneração 1,00(2) 1,00 10%
Milho 1,20 1,00 -
Cana-de-açúcar 1,25 1,20 -

Kcmid é o coeficiente de cultura no terceiro estádio de crescimento
Fontes: os valores de Kcmid e Z foram extraídos de Allen et al. (1998); 
* Floresta, Eucalipto (ALMEIDA; SOARES, 2003). Na BHRL foi usado Z de 
1 m. devido à profundidade do solo
Alencar et al. (2009)
Adaptado de GrazingPasture (ALLEN et al., 1998)
Adaptado de ConiferTree (ALLEN et al., 1998)

Avaliação do modelo

Foram utilizadas as diretrizes de avaliação propostas 
por Biondi et al. (2012), as quais foram divididas em três grupos: 
avaliação qualitativa, validação numérica ou quantitativa e análise 
da estrutura do modelo. Neste trabalho foi aplicada esta última 
etapa da avaliação, a qual inclui a análise de sensibilidade dos 
parâmetros. A avaliação da estrutura do modelo inclui também 
a análise detalhada dos processos envolvidos na modelagem. 
Visa identificar as fontes de incerteza (XU; GERTNER, 2008) 
e se a parametrização e estrutura do modelo são consistentes 
com a realidade física dos processos simulados (VALÉRY; 
ANDRÉASSIAN; PERRIN, 2014).

Para isso, foi feita análise de sensibilidade de cada 
parâmetro, que consiste em verificar a variação relativa dos 
resultados em relação à variação de cada parâmetro de entrada 
do modelo individualmente. Ou seja, o parâmetro analisado 
varia, enquanto os demais são mantidos fixos (LENHART et 
al., 2002; MCCUEN, 1973; MCCUEN; SNYDER, 1986). Para 
tanto, utilizou-se o índice de sensibilidade (IS, adimensional) 

proposto pelos autores supracitados:

Em que R1 é a resposta do modelo associada a E1; R2 
é a resposta do modelo associada a E2; R12 é a média entre R1 e 
R2; E1 é o menor valor de entrada; E2 é o maior valor de entrada 
e E12 é a média dos valores de entrada.

O modelo apresenta maior sensibilidade aos parâmetros 
em que o valor do IS for maior em módulo, ou seja, quanto 
mais próximo de zero, menos sensível é o modelo em relação 
ao parâmetro testado.

Com isso, é possível identificar as variáveis de maior peso 
no modelo, as quais devem ser mais detalhadamente amostradas 
e caracterizadas com precisão, e também as mais importantes 
para calibrar o modelo.

Também fazem parte desta etapa da avaliação:
1 - Identificar claramente o propósito do modelo e se 
ele atinge tal propósito;
2 - Listar e discutir cada premissa adotada na modelagem;  
3 - Analisar a confiabilidade dos fundamentos teóri-
cos e justificar o grau de complexidade e o esforço 
computacional;
4 - Identificar os pontos fortes e fracos do modelo e 
destacar suas interações com riscos e oportunidades, 
como proposto pela análise SWOT. 
A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats) ou PFOA (em português Potencialidades, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças), é importante, pois visa orientar o 
usuário da modelagem (SIN et al., 2005). O qual encontrará, na 
matriz, um auxílio para interpretar corretamente os parâmetros e 
resultados obtidos na modelagem, e evitar situações que reforcem 
seus pontos fracos, limitações e riscos (BIONDI et al., 2012). 
Neste estudo, trabalhou-se com uma variação da matriz SWOT, 
com emprego de limitações em vez de fraquezas, e riscos no 
lugar de ameaças, denominado PLOR, para ficar mais condizente 
com o propósito da modelagem. Para o BALSEQ, a matriz foi 
representada em um quadro com os quatro componentes PLOR.

A metodologia descrita visa aumentar o escopo de co-
nhecimento a respeito do modelo BALSEQ em específico, mas 
permite também conhecer mais profundamente os processos 
envolvidos na modelagem e os que ocorrem na natureza.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O foco do modelo é obter a estimativa média de recarga 
potencial direta. Os resultados são mais precisos para interva-
los de tempo mensais, no caso do ES e anuais, para a Rp. Isso 
devido às premissas adotadas pelo modelo,as quais podem ser 
assim sumarizadas:

a - Inexistência de camada menos permeável abaixo da 
zona de controle adotada na modelagem;
b - Nível freático sempre abaixo da profundidade do 
solo sujeita à evapotranspiração, ou seja, não há evapo-
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transpiração ou ascensão capilar nesta zona;
c - Inexistência de recarga artificial;
d - Ausência de escoamento superficial afluente à área 
de estudo e nem caminhos preferenciais da água no solo.
O modelo é simples, mas permite inferir satisfatoria-

mente o comportamento médio anual da recarga. O que indica 
que os fundamentos teóricos são consistentes, ou seja, a estru-
tura do modelo (ordem em que os eventos são representados) 
e as variáveis utilizadas são adequadas para atingir o objetivo 
da modelagem.

Existem porém limitações, sobretudo na parametrização 
do coeficiente CN e da profundidade radicular efetiva (Z). En-
tretanto, o passo diário adotado na modelagem minimiza estas 
limitações e oferece um bom intervalo para estimar a recarga 
média anual (MASSMANN; HOLZMANN, 2012).

A simulação de interações mais complexas como a 
profundidade radicular efetiva e a cobertura vegetal de acordo 
com o estádio das culturas, pode melhorar a resposta do modelo. 
Fato evidenciado pela grande sensibilidade destes parâmetros 
no cálculo da ETP, conforme visto adiante. 

Por outro lado, com estes incrementos aumenta-se a 
complexidade e demanda computacional (VALÉRY; ANDRÉAS-
SIAN; PERRIN, 2014). O esforço computacional depende 
das modificações adotadas para melhorar a modelagem e/ou 
adequar as condições específicas do local de aplicação. A falta 
de um programa computacional pode tornar a tarefa morosa e 
complexa para bacias hidrográficas médias e grandes, ou para 
um nível muito detalhado, onde é necessária boa amostragem 
para captar às variações espaciais.

Deve-se enfatizar a alta variabilidade espacial de al-
guns dos parâmetros utilizados, sobretudo da CC e Ds. Isto 
evidencia uma deficiência comum em modelos pontuais, ou não 
distribuídos, em que não é considerada a distribuição espacial 

do parâmetros e variáveis (REUSSER; BUYTAERT; ZEHE, 
2011). Porém, como no BALSEQ estes parâmetros são usados 
de modo linear no cálculo da CTarm, e esta por sua vez apre-
senta baixa sensibilidade no BALSEQ, tal deficiência não deve 
prejudicar significativamente a modelagem.

Há ainda dificuldades e imprecisões nas medidas dos 
valores das variáveis. Por exemplo a profundidade radicular 
efetiva (Z), que é usada como profundidade do solo sujeita à 
evapotranspiração, além de ter alta variabilidade entre as fases da 
cultura, é uma medida muito imprecisa para vegetações florestais 
nativas. Ademais, raramente se sabe a altura do lençol freático 
e a interação entre esta e a profundidade das raízes.

Já o uso do método CN-SCS apresenta sérias limita-
ções quando se objetiva determinar o total escoado em eventos 
pontuais(MELLO, 2003). Porém, como o foco são medidas 
com intervalo de tempo maior que o diário, o uso deste método 
não prejudica a estimativa da recarga potencial. Ademais, uma 
calibração adequada pode contornar as limitações do método 
CN-SCS (MELLO, 2003), o que reforça a importância do atual 
estudo, sobretudo a análise de sensibilidade, que subsidia uma 
calibração adequada.

Feitas essas considerações, torna-se necessário averiguar 
a quais variáveis o modelo é mais sensível e, portanto, quais 
delas devem ser obtidas com mais rigor.

Análise de sensibilidade

Com a análise de sensibilidade, pôde-se identificar as 
variáveis dependentes mais expressivas na modelagem com o 
BALSEQ e, também, as alternações mais eficazes para otimizar 
a modelagem, ou seja, evidenciar as variáveis calibráveis. Estas 
apresentam maior |IS| (Tabelas 2, 3 e 4) e, portanto, têm prio-
ridade na calibração.

Tabela 2 - Valores de |IS| para cada variável dependente de entrada e cada variável resposta no modelo BALSEQ, para 
os usos do solo na BHRL

Floresta Pastagem Regeneração
Média

ETR ES Rp ETR ES Rp ETR ES Rp
CTarm

0,09 0 1,10 0,21 0,00 0,25 0,11 0 0,27 0,23
Kc 0,27 0 2,14 0,99 0,00 0,92 0,58 0 1,38 0,70
CN 0,01 1,29 1,23 1,11 2,54 2,71 0,12 1,71 1,71 1,38
ICV 0,46 1,22 1,22 - - - 0,54 1,66 1,67 0,75

Tabela 3 - Valores de |IS| para cada variável dependente de entrada e cada variável resposta no modelo BALSEQ, para 
os usos e ocupação sobre os Latossolos na BHRM

Pastagem Milho Floresta Eucalipto Cana
Média

ETR ES Rp ETR ES Rp ETR ES Rp ETR ES Rp ETR ES Rp
CTarm 0,20 0 0,42 0,18 0 0,86 0,08 0 0,81 0,13 0 1,65 0,18 0 0,69 0,52

Kc 0,72 0 2,04 0,59 0 1,41 0,95 0 2,24 0,46 0 3,00 0,58 0 1,46 1,35
CN 0,32 2,15 2,25 0,30 2,27 2,45 0,01 1,43 1,43 0,16 1,57 1,57 0,14 2,27 2,45 1,38
ICV - - - - - - 0,94 2,94 7,00 0,70 2,46 7,00 - - - 3,50
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A variável CTarm apresentou em todos os casos o menor 
IS, o que pode ser interpretado como positivo na modelagem com 
o BALSEQ, já que esta variável é calculada pela multiplicação da 
CC, Ds e Z, as quais apresentam grande variabilidade espacial. 
Como o modelo é pouco sensível a CTarm, esta variabilidade 
espacial tem pouca expressão nos resultados.

O Kc, que é um coeficiente usado na estimativa da 
ETP, apresenta alta IS no cálculo da Rpe da ETR nas áreas com 
vegetação florestal. Nestas áreas também foi incorporado a ICV, 
a qual é descontada na precipitação e incorporado diretamente 
na ETR. A ICV é bem expressiva (alto IS) sobretudo na BHRM, 
onde o clima é mais seco e ocorre inverso seco, com déficit 
hídrico. Esta variável entrada pode ter sua simulação melhorada 
com a adoção de um modelo de ICV relacionado à algum índice 
foliar e dascaracterísticas da chuva (CARLYLE-MOSES; GASH, 
2011) ao invés de um valor percentual fixo.

Para o Kc a dificuldade são as matas nativas e culturas 
florestais como o eucalipto, para os quais não estão disponíveis 
informações detalhadas e também por ser difícil determinar este 
coeficiente em campo devido à grande profundidade radicular 
das árvores (ALMEIDA; SOARES, 2003).

O CN apresentou elevado IS na média das respostas 
obtidas com a modelagem. Nos Cambissolos da BHRL e La-
tossolos da BHRM o valor médio do IS para o CN foi 1,38 e 
nos Cambissolos da BHRM o IS médio do CN foi 1,55. Assim, 
a média geral do IS para o CN foi de 1,44, menor apenas que a 
média geral do IS para ICV igual a 2,52, o qual, conforme dito 
anteriormente, é muito expressivo em áreas de clima mais seco e 
déficit hídrico mais expressivo. Ainda assim, o CN foi escolhido 
para calibrar o modelo uma vez que é a variável principal quando 
considerada a área de cada uso e ocupação do solo.

Outros autores encontraram também um predomínio 
do CN na modelagem do escoamento superficial mesmo em 
modelos complexos como o SWAT (LELIS et al., 2012; Neto 
et al., 2014; WU; LIU, 2012). Para uma avaliação mais global, 
pode-se analisar os valores médios de cada variável indepen-
dente. Assim, o CN aparece como a variável mais influente na 
modelagem como um todo, seguido da ICV e Kc (Tabelas 2 e 5).

Ao analisar o valor de IS para cada variável, nota-se 
que a sensibilidade do modelo a determinado parâmetro varia 
principalmente de acordo com o uso do solo. Por exemplo, 
na floresta, a variável a que o BALSEQ foi mais sensível para 
estimar a recarga foi o Kc na BHRL e a ICV na BHRM; já 
para regeneração, pastagens e culturas anuais o CN foi mais 
expressivo. Este predomínio da cobertura vegetal sobre os 

processos de infiltração e escoamento superficial é condizente 
com observações de campo e também com outros trabalhos 
publicados (CARDOSO et al., 2012).

O mesmo procedimento foi realizado para a BHRM, 
porém, os resultados foram bem diferentes (Tabelas 3 e 4). 
Para esta bacia hidrográfica observa-se, na média, um amplo 
predomínio da ICV na resposta do modelo à recarga potencial 
(Rp), seguido do CN e Kc. Porém, devido à pequena porção da 
BHRM ocupada com vegetação florestal (6 %) é preciso analisar 
a média do |IS| ponderada pela área (Tabela 5).

Tabela 5 - Média do |IS| ponderada pela área, para a BHRM

ETR ES Rp Média

CTarm 0,020 0 0,065 0,028

Kc 0,075 0 0,205 0,093

CN 0,033 0,229 0,244 0,169

ICV 0,011 0,036 0,093 0,047

 
Dado o predomínio de pastagens, onde o CN é a vari-

ável com maior IS, esta variável sobressai na média ponderada 
pela área. Logo, o CN deve ser usado na calibração, ao invés da 
ICV. O que é bom para a modelagem, já que o CN é mais fácil 
de calibrar do que o ICV.

A comparação dos valores de IS para a BHRL (Tabela 
2) e para a BHRM (Tabelas 3 e 4) evidencia que há diferenças 
entre a sensibilidade dos parâmetros relacionados às variáveis 
dependentes solos e vegetação e a variável independente clima. 
Esta diferença representa os efeitos combinados de clima, solo 
e vegetação nas variáveis de entrada e de resposta para cada 
situação. Tal comparação é dificultada devido à intervenção e 
combinação entre fatores.

Modelos matemáticos e estatísticos mais complexos 
podem ser adotados para uma análise mais precisa da sensibilida-
de do modelo e identificação dos componentes principais, bem 
como para separar interferências entre variáveis (ZHANG; CHU; 
FU, 2013). Entretanto, métodos complexos como análise global, 
análise regional e as baseadas em análise de variância requerem 
um grande número de simulações (REUSSER; BUYTAERT; 
ZEHE, 2011). Consequentemente, optou-se por uma análise de 
sensibilidade simples denominada um fator por vez (one factor at  
time) (LELIS et al., 2012). Suficiente para identificar as variáveis 
calibráveis em modelos lineares como o BALSEQ (MISHRA, 
2009; REUSSER; BUYTAERT; ZEHE, 2011).

Ressalta-se que as análises de sensibilidade foram rea-
lizadas com dados climáticos reais, ao contrário do que é feito 
nos modelos mais complexos, que exigem centenas ou até 
milhares de simulações, as quais só podem ser executadas com 
dados simulados e, portanto, com menor representatividade 
dos processos reais.

Matriz SWOT

A última etapa da avaliação do modelo é a análise das 

Tabela 4 - Valores de |IS| para cada variável dependente de 
entrada e cada variável resposta no modelo BALSEQ, para os 

usos e ocupação sobre os Cambissolos na BHRM

Pastagem Floresta
Média

ETR ES Rp ETR ES Rp
CTarm 0,19 0 0,34 0,07 0 1,67 0,57

Kc 0,74 0 1,16 0,66 0 3,71 1,57
CN 0,56 2,62 3,11 0,12 1,43 1,43 1,55
ICV - - - 0,73 2,22 7,00 3,32
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potencialidades, limitações, oportunidades e riscos (PLOR) 
(Quadro 1).

Quadro 1 - Matriz PLOR para o modelo BALSEQ

Potencialidades

- Resultados adequados para 
o nível de complexidade do 
modelo.

- Modelo simples, com 
baixa exigência de dados 
complexos ou de difícil 
obtenção.

- Facilidade em implementar 
melhorias.

- Aplicável e adaptável 
a diversas condições 
climáticas, pedológicas e de 
uso e ocupação do solo.

Limitações

- Superestima a recarga 
direta.

- Não detecta variações 
importantes na vazão.

- Não considera o relevo e a 
geomorfologia diretamente 
na modelagem.

- Não considera camadas 
heterogêneas no perfil do 
solo.

- Não considera o 
escoamento subsuperficial, 
ou capilaridade, ou caminhos 
preferenciais.

- Modelo discreto e 
determinista.

Oportunidades

- Uso do modelo auxilia 
no entendimento dos 
processos hídricos 
fundamentais em bacias 
hidrográficas.

- Possibilidade de 
utilizar equações de 
pedotransferência para 
estimar variáveis do solo.

- Pode-se espacializar os 
resultados com uso de 
ferramentas geoestatísticas 
ou técnicas mais simples, 
como interseção de 
polígonos.

Riscos

- Falta de perícia com 
balanços hídricos e 
hidrologia do solo pode 
levar à obtenção de 
resultados errôneos, e a 
ações equivocadasna gestão 
e no manejo debacias 
hidrográficas.

- Em locais onde 
as limitações forem 
significativas para o objetivo 
da modelagem, usar com 
maior critério os resultados 
do BALSEQ.

 
A matriz é autoexplicativa, mas vale ressaltar que to-

dos os riscos referem-se ao uso errôneo do modelo, sobretudo 
quando não há conhecimento adequado para a modelagem em 
si e também no uso que se dá à informação obtida (HUNT; 
ZHENG, 2012).

 Em suma, o modelo é simples de usar, porém, às vezes, 

é simplista, por não considerar parâmetros fundamentais carac-
terísticos de cada bacia hidrográfica. Por exemplo, na BHRL, 
a profundidade do solo e a geomorfologia são fundamentais 
no regime hídrico, enquanto, na BHRM, os ciclos de cultivo e 
pousio têm reflexos diretos nos parâmetros de entrada: CN, Kc 
e z, os quais têm grande peso na resposta do modelo.

 Uma boa modelagem dos recursos hídricos subterrâneos 
é básica e fundamental para uma boa gestão e manejo deste bem. 
Por isso, estudos desta ordem são de vital importância para a 
compreensão e simulação de condições modeladas ou medidas 
em campo.

CONCLUSÕES

O modelo BALSEQ apresenta uma estrutura consistente, 
simples e facilmente adaptável, com resultados coerentes e sig-
nificativos ao entendimento hidrológico de bacias hidrográficas.

Nas áreas com vegetação florestal as variáveis depen-
dentes (parâmetros entrada do modelo) com maior IS para o 
cálculo da Rp foram ICV e Kc. Já nas áreas com pastagem e 
culturas anuais, o coeficiente CN apresentou maior IS para a 
estimativa da Rp e do ES.

Na BHRM, onde o clima é menos úmido, a ICV das 
áreas florestadas apresentou IS muito elevada, o que indica a 
grande representatividade desta no balanço hídrico em áreas 
com déficit hídrico e também a necessidade de melhorar sua 
estimativa.

De modo geral, o CN foi a variável com maior efeito 
na estimativa da Rp e do ES pelo BALSEQ. O CN representa 
a combinação do solo e da vegetação e é a principal variável a 
ser usada na calibração.

O modelo apresentou sensibilidade diferenciada em cada 
bacia hidrográfica, o que representa os efeitos combinados de 
clima, solo e vegetação, nas variáveis de entrada e de resposta. 
Isto sugere a necessidade de análises mais complexas que dis-
tingam os efeitos de correlação e interferência entre variáveis 
mesmo em modelos simples como o BALSEQ.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta a história sobre a origem e desenvolvimento da fórmula de Kirpich para calcular o tempo de concentração (tc) e a partir disso 
demonstra um equívoco que existe nesta fórmula. Por fim avaliou-se o erro relativo causado a este equívoco considerando duas situações: (i) valores de com-
primento da bacia (L) medido ao longo do curso d’água, e de declividade do curso d’água (S) dentro do intervalo correspondente ao das bacias componentes 
do banco de dados utilizado na elaboração da fórmula; e (ii) valores de L e S em um intervalo mais amplo, porém possível em bacias reais. Na situação (i) 
o erro relativo nos valores de tc, estimados com a fórmula de Kirpich varia de 2 a 9%, e na situação (ii) o erro relativo pode chegar a 30%. A fórmula de 
Kirpich, na verdade não foi publicada por ele, e nem se originou somente do banco de dados que ele utilizou. Demonstrou-se a importância de ainda hoje se 
buscar a fonte original de publicação antes de citar, e/ou aplicar teorias, técnicas, métodos e inclusive fórmulas.

Palavras Chave: Fórmula de Kirpich. Tempo de concentração.

ABSTRACT 

The present work describes the history of  Kirpich’s Formula which can be used to calculate the time of  concentration (tc) and the misconception that exists 
regarding its well-known version. Finally, the relative error due to this misconception was evaluated considering two situations: (i) the interval of  values of  
watershed length (L) measured along the water course, and the water course slope (S) corresponding to that of  the data base used to elaborate the formula; 
(ii) more extensive interval of  values of  L and S, which could occur in real basins. The relative error of  the tc values in the situation (i) varies between 2 
and 9%, and in situation (ii) it can be 30%.  Kirpich’s Formula was actually not published by him, and was not even elaborated only from the data base 
he used. The importance of  looking for the original publication before citing and/or applying theories, techniques, methods, and formulas was demonstrated.                                                                                               

Keywords: Kirpich’s Formula. Time of  concentration.

Reconsiderações sobre a Fórmula de Kirpich para o cálculo de                                        
tempo de concentração

Revisiting Kirpich’s Formula for calculating time of  concentration
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MONITORAMENTO DE RAMSER (1927)

Kirpich (1940) fundamentou sua fórmula nos dados 
coletados em campo, pelo então engenheiro de drenagem 
Charles Ernest Ramser do Departamento de Agricultura dos 
EUA (United States Department of  Agriculture) para seu trabalho 
publicado em 1927. A seguir será discutido brevemente sobre 
a parte experimental do trabalho de Ramser (1927).

Seu objetivo principal era determinar as taxas de es-
coamento de pequenas áreas agrícolas. A coleta de dados foi 
realizada entre 1917 e 1918 com um sistema de monitoramento 
automático de nível d’água em 6 canais, sendo 2 equipados 
também com Weir box, um dispositivo desenvolvido por Cone 
(1916) para medição de vazão próprio para canais onde existe 
propensão para acúmulo de sedimento argiloso e/ou siltoso no 
leito. Este dispositivo depois de aprimorado em Cone (1917), foi 
denominado calha Venturi, que por sua vez foi modificado por 
Parshall (1928) e resultou na calha Parshall (KILPATRICK, 1965).

Ramser (1927) também realizou monitoramento pluvio-
métrico automático em um local. No total foram monitoradas 
7 bacias hidrográficas, numeradas de 1 a 7, porém a bacia 2 foi 
excluída da análise. Todas as bacias são embutidas na 5, sendo 
que 1 e 2 são embutidas na bacia 3. As bacias são rurais, utili-
zadas principalmente para agricultura, e suas porcentagens de 
cobertura florestal variam de 0 a 55,5 %. O relevo foi caracte-
rizado como ondulado a declivoso. Algumas apresentam sérios 
problemas de erosão, e outras ainda estão em bom estado de 
conservação. Ramser (1927) mediu tc calculando o intervalo de 
tempo necessário para o nível d’água em cada canal monitorado 
ir do menor até o maior valor em cada evento pluviométrico. Os 
valores calculados de tc  variaram de acordo com as características 
da chuva, o grau de saturação da bacia, etc., porém a média para 
cada bacia foi representativa (RAMSER, 1927).

DESENVOLVIMENTO DA FÓRMULA DE 

KIRPICH (1940)

Com base nos dados de Ramser (1927), o engenheiro 
civil Phillip Zalman Kirpich, contratado como engenheiro 
hidráulico assistente no Corpo de Engenheiros do Exército 
dos EUA (U.S. Army Corps of  Engineers) publicou o artigo de 
apenas uma página: “KIRPICH, Z.P. Time of  Concentration of  
Small Agricultural Watersheds. J. of  Civ. Eng., v.10, n.6, p. 362, 
1940.”. Normalmente, os trabalhos que aplicam ou mencionam 
a fórmula de Kirpich citam este artigo como fonte, porém, 
neste trabalho sua fórmula não foi apresentada explicitamente, 
e sim apenas na forma de gráfico e curva de regressão. Aqui 
nota-se que, como os resultados obtidos em Kirpich (1940) se 
baseiam do trabalho de Ramser (1927), vários autores chamam 
a fórmula Kirpich-Ramser, por exemplo Bell e Om Kar (1969)
e Hadadin et al.(2013).

Rowe e Thomas (1942) apresentaram uma fórmula 
(Equação 1) para cálculo de tc que foi desenvolvida utilizando 
também os dados de Ramser (1927) e de outras fontes que 
não foram especificadas (CHOW, 1962; WATT; CHOW, 1985).

INTRODUÇÃO

O conceito de tempo de concentração (tc) foi claramente 
exposto pela primeira vez em 1851, pelo engenheiro civil Thomas 
James Mulvany, criador do tão conhecido e aplicado Método 
Racional (BISWAS, 1970; SINGH, 1976). Em seu trabalho para 
a Instituição de Engenheiros Civis da Irlanda, Mulvany (1851) 
estudou uma maneira para aprimorar a estimativa da produção 
de escoamento superficial de uma bacia hidrográfica, ou de 
uma determinada área de drenagem, resultante de um evento 
de chuva. Então, este autor definiu tc como o tempo necessário 
para a chuva que cai no ponto mais remoto da bacia chegar à 
exutória, ou ainda, até que toda a área da bacia contribua para 
a vazão na exutória. Entende-se que neste momento acontece a 
vazão máxima, e por isso, segundo Brutsaert (2005), o conceito 
de tc é a base do Método Racional.

A partir de então, o tc passou a ser amplamente pesquisa-
do e utilizado. Em geral, praticamente qualquer análise ou projeto 
hidrólogico precisa de pelo menos um parâmetro de tempo de 
resposta da bacia, e na maioria das vezes esse parâmetro é o 
tc (McCUEN et al.,1984). As aplicações do tc são diversas. Por 
exemplo: implementação de sistemas de alerta contra inunda-
ções, projetos de drenagem urbana, separação do hidrograma, 
e definição do intervalo de monitoramento hidrológico.

Além disso, o tc tem relevância científica, pois revela a 
interação entre diversas características da bacia hidrográfica, do 
evento de chuva, das condições climáticas da região, e outros 
que influenciam no tc (MOTA, 2012). Portanto pode ser útil 
também em estudos sobre mecanismos de geração de vazão.

Até o presente momento, diversas fórmulas foram 
desenvolvidas para o cálculo de tc, por exemplo: fórmula de 
Pasini (1914) e de Giandotti (GREPPI, 2005), fórmula de Izzard 
(KIBLER, 1982), fórmula de Johnstone e fórmula de Dooge 
(DOOGE, 1973), fórmula de Kerby-Hathaway (HATHAWAY, 
1945; KERBY, 1959); fórmula de Chow (1962); fórmula de Mor-
gali, Linsley, Woolhiser e Liggett (WOOLHISER e LIGGETT, 
1967); fórmula de SCS lag (KENT, 1973); fórmula de McCuen 
et al. (1984); fórmula de Loukas e Quick (1996); e fórmula Simas 
e Hawkins (1996).

Percebe-se que vários artigos que trataram do assunto 
de tc e/ou propuseram fórmulas de tc são antigos, e na maioria 
das vezes, é difícil ter acesso aos artigos originais. Então, o que 
acaba acontecendo na prática é a citação de outra citação, sem a 
verificação dos originais, como também observou Silveira (2005). 
Um exemplo disso é a fórmula de Kirpich (1940), uma das mais 
conhecidas e aplicadas tanto no meio técnico como acadêmico.

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi 
apresentar a história sobre a fórmula de Kirpich (1940) e a partir 
disso demonstrar o equívoco que existe na fórmula, e por fim 
avaliar o erro relativo devido a este equívoco.

Por conta da natureza da análise histórica, o presente 
trabalho respeitou as unidades do artigo original, assim utilizando 
unidades do sistema inglês: pés, milhas, acres.
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onde tc é o tempo de concentração, em horas; L é o comprimento 
da bacia medido ao longo do curso d’água a partir da exutória 
até o ponto mais elevado da bacia, em milhas; e H é o desnível 
entre estes mesmos 2 pontos, em pés.

Kirpich (1940) correlacionou o tempo de concentração 
com o que ele denominou fator, que é a divisão L/√S1, em que 
(S1 = H/L).

Então, obtém-se:
 (2)

Então, convertendo L da Equação 1 de milhas para pés, e 
substituindo a Equação 2 na Equação 1, tem-se:

(3)

que resulta em:
 (4)

onde tc é o tempo de concentração, em horas; L é o compri-
mento da bacia medido ao longo do curso d’água a partir da 
exutória até o ponto mais elevado da bacia, em milhas; e S1 é a 
declividade do curso d’água, calculado como H/L, em pé/pé.

Assim, foram Rowe e Thomas (1942) que primeiramente 
na história divulgaram a Equação 4, que é amplamente conhecida 
como Fórmula de Kirpich. Tal fórmula é resultado da regressão 
não apenas dos dados de Ramser (1927), mas também de outros 
dados (WATT; CHOW, 1985). Provavelmente por esse motivo, 
quando é realizado o ajuste dos dados apresentados por Kirpich 
(1940) (Tabela 1), a equação obtida para a curva de regressão 
(Figura 1) é diferente, isto é:
 (5)

onde tc, L e S1 são as mesmas variáveis e têm as mesmas unidades 
da Equação 4. Em 2006, a primeira reimpressão de Brutsaert 
(2005), também apresenta esta versão corrigida (Equação 5) 
como fórmula de Kirpich.

Além disso, a proposta de Kirpich (1940) era pela uti-
lização em conjunto das duas curvas de regressão apresentadas 
em seu trabalho, uma com o fator K1 e outra com o fator K2. A 
diferença entre os fatores é a declividade utilizada. Enquanto 
S1 é a declividade do curso d’água, S2 é a declividade média da 
bacia toda Isso significa que S1 é simplesmente H1/L; e S2 = 
H2/A, em que H2 é a altura média da bacia acima da cota da 
exutória, em pés e A é a área da bacia, em milhas terrestres. A 
equação com o fator K2 não se difundiu, provavelmente pela 
maior dificuldade em se estimar H2, necessária para o cálculo 
do fator K2.
(a)
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R² = 0,987
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Figura 1 – Equações das curvas de ajuste propostas por Kirpich 
(1940). (a) Fator K1; e (b) Fator K2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Bacia 
 

tc 
(min) 

A 
(acres) 

% de 
floresta 

L 
(ft) 

S1 
(ft∙ft-1) 

H2 
(ft) 

S2 
(ft∙mi-2) 

K1 
(ft) 

K2 
(ft0,5∙mi) 

1 5,0 20,70 14,0 1220 0,0489 43,0 1330 5520 33,5 
3 10,0 49,20 24,7 2152 0,0399 48,0 627 10800 86,0 
4 7,0 15,70 38,9 1418 0,0544 36,0 1468 6080 37,0 
5 17,0 112,00 23,9 3933 0,0274 54,0 308 23800 225,0 
6 1,5 1,25 0,0 359 0,0978 17,6 11300 1150 3,4 
7 3,0 2,79 55,5 672 0,0853 32,0 7340 2300 7,9 

 

Tabela 1 – Dados utilizados por Kirpich (1940) 
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AVALIAÇÃO DO ERRO

Esta correção na fórmula acarreta em valores diferentes 
para tc. Esta diferença será considerada neste trabalho como 
sendo um erro relativo. O erro relativo claramente depende do 
valor dos parâmetros L e S. Assim, a primeira avaliação do erro 
relativo foi feita considerando apenas a mesma faixa de valores 
de L e S das bacias do banco de dados utilizado para gerar a 
fórmula, já que este intervalo deve ser o ideal para a aplicação 
da fórmula de Kirpich. Isso significa adotar L entre 350 e 4000 
pés, e S de 0,025 a 0,1. Nesta situação o erro relativo varia de 
2 a 9%, sendo que o resultado é mais sensível a variações de 
L (Figura 2). 

Figura 2 – Erro relativo entre os resultados obtidos com as 
Equações 4 e 5 para valores de S e L dentro do intervalo que foi 

obtida a fórmula de Kirpich

Muitas vezes este intervalo de aplicação não é observado, 
e o próprio Kirpich (1940) limita a aplicação da fórmula apenas 
segundo a faixa de valores de área das bacias (de 1 a 200 acres) 
e não se refere a valores de L e S. Por isso, também foi avaliado 
o erro relativo para aplicações dentro de um intervalo maior, e 
possível na natureza. Os intervalos adotados foram: 102 ≤ L ≤ 
107 (em pés); e 10-4 ≤ S ≤ 10-1. Neste caso o erro relativo pode 
chegar a 30% se for aplicada a fórmula comumente usada (Figura 
3), isso é muito maior do que se for respeitado o intervalo de 
desenvolvimento da fórmula.

Figura 3 – Erro relativo entre os resultados obtidos com as 
Equações 4 e 5 para valores de S e L dentro de uma faixa coerente, 
porém maior do que o intervalo que foi obtida a fórmula de Kirpich

CONCLUSÕES

O avanço da ciência está vinculado às publicações 
científicas. Teorias, técnicas, métodos e inclusive fórmulas 
aplicadas atualmente foram desenvolvidas em uma época em 
que a informação não estava disponível em meios tão acessíveis 
como a internet. Justamente por isso, hoje ainda é importante 
buscar a fonte original de publicação antes de citar, e/ou aplicar 
qualquer uma destas ferramentas.

A principal conclusão diz respeito à importância de se 
verificar o artigo original por diversos motivos: confirmar as 
informações descritas em outros trabalhos que citam o artigo 
original; reconhecer o contexto e peculiaridades que ainda não 
foram notadas por outros autores sobre a teoria, técnica, método, 
ou fórmula que se pretende aplicar.

A fórmula de Kirpich, na verdade não foi publicada 
por ele em 1940, e nem se originou do mesmo banco de dados 
que ele utilizou.

O erro relativo entre o tc calculado com a versão corri-
gida e a disseminada da fórmula de Kirpich pode chegar a 30% 
dependendo dos valores de L e S. Portanto, antes de aplicar 
a fórmula é recomendável verificar se os valores de L e S se 
encaixam no intervalo adequado.
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RESUMO

A carência de dados de qualidade das águas da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, decorrente das poucas estações fluviométricas e escasso monito-
ramento dificultam a gestão dos corpos hídricos pertencentes a essa bacia. Nesse sentido, objetivou-se  aqui, avaliar as águas dos diferentes sistemas aquáticos 
desse ambiente, visando identificar os fatores que influenciam a qualidade das águas, para auxiliar no estabelecimento de parâmetros de referência para o 
monitoramento das águas da bacia Tocantins-Araguaia. Para o desenvolvimento do estudo foram coletadas amostras bimestrais em seis (6) pontos de águas 
superficiais e 12 pontos de águas subterrâneos. Foram analisados parâmetros físicos, químicos e biológicos. Para o tratamento dos dados adotou-se a análise 
estatística multivariada, com análise de componente principal (ACP) e análise de cluster (AC). Como resultado identificou-se dois grupos: Grupo A (águas 
superficiais), e Grupo B (águas subterrâneas). No Grupo A, os três primeiros componentes principais explicaram mais de 80% da variabilidade dos dados, 
cujos fatores que influenciaram a qualidade dessas águas foram iônico, orgânico, fecal e os relacionados à presença do nitrato. No Grupo B, os cinco primeiros 
componentes principais explicaram 85,6% dos dados, e representam a influência mineral, geológica, metálica, orgânica e fecal. A análise estatística empregada 
sugere que o número de parâmetros adotados para o monitoramento da qualidade pode ser reduzido, já que alguns desses não apresentaram correlação com 
os componentes principais extraídos na ACP, desta forma seria otimizado tempo e recursos.

Palavras Chave: Bacia Tocantins-Araguaia. Componente principal. Análise cluster. Água superficial. Água subterrânea.

ABSTRACT

The lack of  data on water quality in the basin of  the Tocantins-Araguaia, resulting from the scarcity of  river gauging and monitoring stations complicates 
the management of  water bodies belonging to this basin. In this sense, the objective here was to evaluate the waters of  different water systems in this envi-
ronment, to identify the factors that influence water quality, to assist in establishing benchmarks for monitoring the waters of  the Tocantins-Araguaia. In 
order to develop the study bimonthly samples were collected at six (6) surface water and 12 groundwater points. Physical, chemical and biological parameters 
were analyzed. Multivariate statistical analysis with principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) were adopted for data treatment. As a 
result we identified two groups: Group A (surface water), and Group B (groundwater). In Group A, three principal components accounted for 80% of  data 
variability, and the factors that influenced the quality of  these waters were ionic, organic, fecal and related to the presence of  nitrate. In Group B, the first 
five principal components accounted for 85.6% of  the data, and represent mineral, geological, metallic, organic and fecal influence. The statistical analysis 
suggests that the number of  parameters adopted for monitoring the quality can be reduced, since some of  them were not correlated to the principal components 
extracted in ACP and this would optimize time and resources.                                                                             

Keywords: Tocantins-Araguaia basin. Principal component analysis. Surface water quality. Groundwater.   

Auxílio ao estabelecimento de parâmetros de referência para o monitoramento da 
qualidade de sistemas aquáticos contribuintes da bacia Tocantins-Araguaia

Aid in establishing reference parameters to monitor the quality of  aquatic systems contributing to the Ara-
guaia-Tocantins basin
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INTRODUÇÃO

O conhecimento das atividades em uma bacia hidro-
gráfica e a avaliação de parâmetros limnológicos permite a 
definição de um conjunto de variáveis de qualidade da água, 
que representam uma região monitorada. 

Segundo Khalil et al. (2011), programas de monitora-
mento ajudam a compreender vários processos de qualidade da 
água, evolução de usos e ocupação do solo, bem como fornecem 
informações necessárias para a gestão dos recursos hídricos, 
pois explicitam os possíveis usos. Podendo-se ainda observar 
possíveis alterações, tais como: diferentes padrões, variabilidade 
de habitats e processos desenvolvidos nesse meio.

Nesses ambientes, tanto as atividades antropogênicas 
(agricultura, urbanização e indústrias), quanto agentes naturais 
(mata ciliar, precipitação, geologia, intemperismo e erosão) al-
teram a quantidade e qualidade das águas de forma a torná-las 
inadequadas para usos mais exigentes, (VANZELA et al., 2010). 

Estudos realizados por Magyar et al. (2013) compro-
varam a influência de atividades antropogênicas no entorno da 
área de estudo, a partir da análise de íons mais representativos 
na alteração da qualidade da água. Wang et al. (2013) interpretou 
as variações temporais e espaciais na qualidade da água, também 
a partir de dados de monitoramento, apoiando gestores a tomar 
decisões racionais, quanto às ações para melhorar a qualidade 
da água.

Porém é necessário que o monitoramento se de em 
diferentes estações, empregando-se vários parâmetros limnoló-
gicos, para que avaliações espaciais na hidroquímica e mudanças 
de status e espaço-temporal da qualidade da água possam ser 
avaliadas. (RAZMKHAH et al., 2010; FAN et al., 2010; CHEN 
et al., 2012). 

A partir de então, esses dados poderão subsidiar o esta-
belecimento de valores de referência de qualidade, como descreve 
Vieira et al.(2012), e ainda estabelecer padrões de qualidade da 
água, podendo auxiliar em sua classificação, (SANTOS, 2008).

Embora seja importante a obtenção de informações 
para a gestão do recurso hídrico, a Bacia hidrográfica do Tocan-
tins-Araguaia, local de desenvolvimento deste estudo, carece de 
dados de qualidade das águas, por apresentar poucas estações 
fluviométricas e escasso monitoramento. 

Considerando o exposto, este estudo objetivou avaliar 
águas de diferentes sistemas aquáticos (superficiais e subterrâne-
os) visando identificar os fatores que influenciam sua qualidade, 
auxiliando no estabelecimento dos parâmetros de referência, 
para o monitoramento das águas da bacia Tocantins-Araguaia.

MATERIAL E METODOS

O estudo foi desenvolvido em tributários contribuintes 
da bacia Tocantins-Araguaia. Estes estão localizados nas cidades 
de Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Palmas, no Estado 
do Tocantins, cuja descrição e coordenadas geográficas estão 
apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Descrição e coordenadas geográficas dos pontos de 
coleta águas superficiais e subterrâneas da bacia Tocantins-

Araguaia

Na Figura 1 apresenta-se a localização geográfica dos 
pontos amostrados, que abrange as cidades de Porto Nacional, 
Paraíso do Tocantins e Palmas, (TO). 

A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia (RHTA), 
de acordo com Brasil (2009), localiza-se entre os paralelos sul 
0º30’ e 18º05’ e os meridianos de longitude oeste 45º45’ e 56º20’, 
possui área total de drenagem de 918.822 km², (BRASIL, 2009).

O Estado do Tocantins abrange cerca de dois terços da 
área da bacia hidrográfica do rio Tocantins, um terço da bacia 
do rio Araguaia, e está integralmente localizado na região hidro-
gráfica do Tocantins-Araguaia (TOCANTINS, 2004; BRASIL, 
2006; BRASIL, 2009).

Quanto aos solos presentes na área de estudo, predo-
minam os solos tipo: plintossolos pétricos (córregos Côco (P1) 
e Roncador (P6)), e latossolo vermelho-amarelo (córregos São 
João, Água Fria (P3), Brejo Comprido (P4) e Taquarussu Grande 
(P5), e poços tubulares profundos (P7 a P18).

 Ponto Captação Descrição Coordenadas 

Á
gu

a 
Su

pe
rfi

ci
al

 

P1 ETA 001 Córrego Côco S 10 º 06’ 19,2’’ e 
W 48 º 55’ 59,2’’ 

P2 ETA 002 Córrego São 
João 

S 10 º 42’ 56,3’’ e 
W 48 º 22’ 17,7’’ 

P3 ETA 003 Córrego Água 
Fria 

S 10 º 08’ 34,5’’ e 
W 48 º 17’ 36,5’’ 

P4 ETA 005 Córrego Brejo 
Comprido 

S 10 º 12’ 51,4’’ e 
W 48 º 18’ 36,0’’ 

P5 ETA 006 Rio Taquaruçu 
Grande 

S 10 º 17’ 20,9’’ e 
W 48 º 17’ 45,9’’ 

P6 ETA 007 Córrego 
Roncador 

S 10 º 18’ 13’’ e 
W 48 º 08’ 12’’ 

Á
gu

a 
Su

bt
er

râ
ne

a 

P7 ETA 008 PTP 001 S 10 º 10’ 05,7’’ e 
W 48 º 21’ 19,9’’ 

P8 ETA 008 PTP 002 S 10 º 10’ 07,5’’ e 
W 48 º 21’ 15,3’’ 

P9 ETA 008 PTP 003 S 10 º 10’ 15,0’’ e 
W 48 º 21’ 07,1’’ 

P10 ETA 008 PTP 005 S 10 º 10’ 10,2’’ e 
W 48 º 21’13,6’’ 

P11 ETA 008 PTP 006 S 10 º 10’ 12’’ e 
W 48 º 21’ 13,2’’ 

P12 ETA 008 PTP 010 S 10 º 10’ 06,1’’ e 
W 48 º 21’ 26,3’’ 

P13 ETA 008 PTP 011 S 10 º 10’ 13,3’’ e 
W 48 º 21’ 11,3’’ 

P14 ETA 008 PTP 014 S 10 º 10’ 05,3’’ e 
W 48 º 21’ 22,3’’ 

P15 ETA 009 PTP 007 S 10 º 21’ 05,9’’ e 
W 48 º 19’ 59,4’’ 

P16 ETA 009 PTP 008 S 10 º 21’ 14,3’’ e 
W 48 º 20’ 08,2’’ 

P17 ETA 009 PTP 012 S 10 º 21’ 0,6’’ e 
W 48 º 19’ 51,7’’ 

P18 ETA 009 PTP 013 S 10 º 21’ 06,1’’ e 
W 48 º 20’ 04,6’’ 

 



62

Sousa e Naval: Auxilio ao estabelecimento de parâmetros de referência para o monitoramento da qualidade de sistemas aquáticos 
contribuintes da bacia Tocantins-Araguaia

Os tipos climáticos na área de estudo, segundo a meto-
dologia de Köppen, são: Af  (úmido megatérmico); Am (tropical 
úmido megatérmico); Aw (quente e úmido megatérmico); e Cwa 
(tropical de altitude) (BRASIL, 2009).

Determinação das variáveis limnológicas, metais 
e elementos-traço

Para a determinação das variáveis liminológicas, metais 
e elementos traço foram realizadas coletas bimestrais, no perí-
odo de novembro de 2010 a dezembro de 2012, nos pontos de 
captação de água bruta para abastecimento humano (superfi-
cial - tributários contribuintes da bacia Tocantins-Araguaia-, e 
subterrâneo - poços tubulares profundos). 

Em campo foram medidos os seguintes parâmetros: 
oxigênio dissolvido (OD), temperatura (Temp), condutividade 
elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD) e pH, e turbidez 
(Turb). 

Os dados provenientes dessas medidas foram realiza-
dos por meio da técnica de leitura direta com equipamentos 
eletrônicos, sendo: medidor de oxigênio marca Orion, modelo 
810, termômetro digital acoplado ao medidor de oxigênio, con-
dutivímetro HACH modelo CO150, medidor de multifuncional 
(pH e STD) portátil Policontrol modelo Tracer pH/com-D, e 
turbidímetro HACH modelo 2100P, respectivamente. O método 
empregado foi o descrito em APHA, (2005). 

Para as análises realizadas em laboratório adotou-se 
a amostragem de acordo com o Guia Nacional de Coleta e 
Preservação de Amostras (CETESB, 2011). As amostras de 
água foram coletadas em frascos de polietileno com volume 

aproximado de 1000 mL, os quais foram previamente lavados 
com água destilada e secados. Antes da coleta fez-se a tríplice 
lavagem dos recipientes com a água do ponto de coleta. Seguiu-
se com a identificação das mesmas e, posteriormente, foram 
armazenadas a uma temperatura média de 4 oC, até serem 
conduzidas ao laboratório. 

Os procedimentos analíticos, a técnica e método apli-
cados aos parâmetros analisados em laboratório estão descritos 
na Tabela 2.

 Figura 1 - Localização dos pontos de coleta de águas superficiais e subterrâneas (PTP), da Bacia Tocantins-Araguaia

Parâmetros Técnica Método 
Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) Incubação  APHA 

(2005) 
Frações de sólidos (Sólidos 
Totais e Suspensos, e seus 
Fixos e Voláteis) 

Gravimétrico  APHA 
(2005) 

Coliformes (Totais e 
Termotolerantes) Colilert APHA 

(2005) 
Nutrientes (Na+, K+, NH3-, 
NO2-, NO3-, PO4-3, Li+)  

Cromatografia 
iônica 

APHA 
(2005) 

Metais (Ag+, Al3+, Ba2+, 
Ca2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, 
Cu2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, 
Ni2+, P3-, Pb2+ e Zn2+, 
Mo+, V3+, Be2+,Sn2+, Sr2+, 
Ti3+) B3+, Si4+ 

Espectrometria 
de Emissão 
Atômica 

APHA 
(2005) 

Metais (Hg2+, As3+, Se2-, e 
Sb3+)  

Espectrometria 
de absorção 
atômica  

APHA 
(2005) 

 

Tabela 2 – Procedimentos analíticos para determinação dos 
parâmetros analisados
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As análises de metais foram realizadas no Laboratório 
de Análise Química e Ambiental do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN) - SP.

Avaliação dos dados: Análise estatística

Todos os cálculos matemáticos e estatísticos, para 
análise dos dados, foram feitos usando o Excel 2007 (Microsoft 
Office©) e Statistica 8.0 (StatSoft, Inc.©). A análise multivariada 
do conjunto de dados de qualidade da água foi realizada por 
meio de Análise de Componente Principal e Análise de Clusters.

A relação linear entre as concentrações dos parâmetros 
estudados foi avaliada empregando-se matrizes de correlação 
entre os valores medidos nas diferentes campanhas, sendo: 49 
parâmetros determinados; 18 pontos de amostragem, e 12 coletas. 

Para avaliar a significância estatística das correlações, 
estes valores foram comparados com um coeficiente crítico 
calculado com um nível de significância de 0,05. A metodologia 
estatística aplicada foi a Análise de Componete Principal (ACP) 
e a Análise de Cluster (AC).

A Análise de Componente Principal foi aplicada aos 
dados log-transformados com a finalidade de remover a coli-
nearidade entre as variáveis   observadas em cada ponto de mo-
nitoramento, criando novas variáveis não correlacionadas. aos 
componentes principais (CP), obtidos pela combinação linear 
das originais (VIEIRA et al., 2012). 

Neste estudo foram considerados apenas os componen-
tes principais com autovalor maior que 1. A Análise de Cluster 
foi utilizada para complementar a ACP, de modo a encontrar e 
separar os objetos em grupos (clusters) similares. 

A partir dos dados obtidos pelo monitoramento, reali-
zou-se uma análise multivariada, com a intenção de agrupar as 
águas com características semelhantes, principalmente quanto 
à disposição destas às influências antrópicas e naturais.

RESULTADOS E DISCUSSOES

Os dados obtidos a partir do monitoramento estão 
apresentados na Tabela 3, para as águas superficiais e na Tabela 
4, para as águas subterrâneas.

A partir da análise dos dados pode-se verificar que 
o parâmetro coliformes totais (CTot), nos pontos P2 (águas 
superficiais) e P17 (águas subterrâneas) apresentou a maior va-
riabilidade dos dados, com desvio padrão (DP) de 1156 (Tabela 
3) e 1093 (Tabela 4), respectivamente. De acordo com Toledo 
e Nicolella, (2002), esta dispersão nos valores analisados são 
evidências de influências antropogênicas nos pontos de coleta.

Os parâmetros: antimônio (Sb3+) (0,001mg/L), boro 
(B3+) (0,2mg/L), cádmio (Cd2+) (0,0001mg/L), cobre (Cu2+) 
(0,02mg/L), tálio (Ti3+) (0,1mg/L), estanho (Sn2+) (0,1mg/L), 
fósforo (P3-) (0,02mg/L), selênio (Se2-) (0,001mg/L), níquel (Ni2+) 
(0,01mg/L), cromo (Cr3+) (0,04mg/L), berílio (Be2+) (0,02mg/L), 
molibdênio (Mo+) (0,02mg/L), prata (Ag+) (0,02mg/L), va-
nádio (V3+) (0,02mg/L), e mercúrio (Hg2+) (0,001mg/L), não 
apresentaram variação nos valores quantificados, em todos os 

pontos analisados, e portanto, não estão expressos nas Tabelas 
3 e 4. Igualmente o alumínio (Al3+) (0,01mg/L), o bário (Ba2+) 
(0,01mg/L), o arsênio (As3+) (0,001mg/L), e o manganês (Mn2+) 
(0,02mg/L), nos pontos do Grupo A (Tabela 3), e o chumbo 
(Pb2+) (0,001mg/L) e o ferro (Fe3+) (0,05mg/L), para os pontos 
do Grupo B (Tabela 4).

A discrepância quanto aos valores encontrados para os 
microrganismos (coliformes totais e termotolerantes) e turbidez 
nas águas superficiais (P1, P2, P3, P4 e P5) descritos na Tabela 
3, podem ser resultado da ocorrência de escoamento superfi-
cial decorrentes da precipitação anual de 1500 a 1800 mm nos 
pontos de estudo, detritos orgânicos e/ ou presença de algas. 
De acordo com Hong et al. (2010), esses parâmetros estão cor-
relacionados, uma vez que os sólidos em suspensão facilitam a 
sobrevivência e/ou o crescimento de coliformes por meio da 
adsorção, protegendo-os de fatores adversos, como a radiação 
ultravioleta, a toxicidade dos metais, e ataque de bacteriófagos, 
podendo ainda oferecer nutrientes em partículas. 

Nas águas subterrâneas (P10) (Tabela 4), o valor en-
contrado para turbidez se apresenta acima do estabelecido 
pela Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, com origem 
associada à dissolução das rochas. Enquanto que a presença 
de coliformes termotolerantes nas águas dos poços tubulares 
profundos pode estar vinculada à falta de manutenção do reser-
vatório, localização inadequada do poço, e ainda, à disposição 
inadequada de resíduos, (COLVARA et al., 2009). 

Os valores das variáveis analisadas apresentados nas 
Tabelas 3 e 4 podem ser utilizados para gestão e verificar o 
estado do sistema da bacia hidrográfica em tempos futuros 
(PORTO; PORTO, 2008). Os valores encontrados para os pa-
râmetros estudados estiveram abaixo dos limites estabelecidos 
pela Portaria do Ministério da Saúde 2.914, de 12 de dezembro 
de 2011, com exceção dos parâmetros: turbidez (nos pontos 
P1, P2, P3, P4, P5 e P10) e coliformes totais e termotolerantes 
(em todos os pontos analisados).

 Desta forma, segundo Brasil (2011), estes parâmetros 
requerem tratamento especifico quando estas águas forem em-
pregadas para o abastecimento humano, tendo especial atenção 
aos focos de contaminação.

Os dados apresentados nas Tabelas 3 e 4 foram sub-
metidos à análise de cluster, para determinar comportamentos 
similares entre eles, a partir da análise do dendograma formado. 
O resultado dessa análise gerou a formação de grupos homogê-
neos (Figura 2), como também descrito por Vieira et al. (2012) 
e Wang et al. (2013). 

Na interpretação do dendograma, que considerou o valor 
800 para o coeficiente de distancia, identificou-se a formação de 
dois grupos, denominados Grupo A e Grupo B, sendo o Grupo 
A, composto pelos pontos vinculados às águas superficiais, e 
o Grupo B, pelas águas subterrâneas, provenientes dos poços 
tubulares profundos (PTP), utilizados como pontos de captação 
para abastecimento humano.
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 Grupo A – Águas superficiais 

n P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Med DP Med DP Med DP Med DP Med DP Med DP 

 Temp 12 28,08 0,87 29,71 3,00 26,86 2,22 26,89 1,76 27,61 2,46 24,89 2,56 
 CE 12 53,68 19,08 20,98 18,30 19,65 5,18 12,68 5,31 18,59 3,49 4,27 0,87 
 pH 12 6,26 1,03 6,56 0,88 5,85 1,04 6,03 1,64 6,04 0,83 6,33 0,52 
 OD 12 5,14 0,78 5,14 0,65 5,41 0,98 5,20 0,89 5,44 0,78 5,82 0,94 

N
ut

rie
nt

es
 NO2- 12 0,02 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

NO3- 12 0,79 1,08 0,57 0,82 0,28 0,19 0,53 0,70 0,90 1,07 0,78 1,20 
PO4-3 12 0,22 0,31 0,34 0,70 0,16 0,15 0,24 0,40 0,25 0,50 0,32 0,85 
NH3- 12 0,22 0,10 18,63 63,73 0,37 0,20 0,46 0,57 0,34 0,37 0,16 0,09 

Só
lid

os
 

Turb. 12 6,02 3,32 6,16 4,39 16,13 19,71 11,09 11,59 20,82 19,35 4,52 7,48 
STD 12 27,33 5,33 7,33 1,30 9,00 2,17 5,75 2,26 9,08 3,32 1,92 0,29 
DBO 12 1,12 0,43 0,71 0,50 1,23 0,44 0,99 0,67 1,39 0,90 1,10 0,65 
ST 12 78,3 18,5 44,0 20,7 68,6 31,8 75,7 63,5 44,7 37,7 39,3 21,2 
STF 12 43,44 16,71 25,54 16,56 44,19 34,37 53,61 62,18 30,41 31,69 22,61 21,37 
STV 12 34,87 11,22 18,46 11,26 24,40 19,34 22,10 12,00 14,26 9,05 16,63 14,18 
SST 12 3,81 1,86 3,74 2,05 12,14 7,58 14,75 24,99 18,16 20,63 1,92 0,79 
SSF 12 1,84 1,11 2,45 1,88 9,26 6,21 11,25 21,07 13,29 16,44 1,27 0,81 
SSV 12 1,96 1,13 1,25 0,85 2,87 1,95 3,50 21,07 4,88 4,91 0,63 0,50 

M
ic

ro
bi

ol
óg

. 

CTot 12 2326 225 1485 1156 2275 282 2264 4 2362 198 1566 1063 

Cterm 12 427,3 782,6 305,7 699,6 966,8 960,1 900,7 365,7 1227,0 926,6 790,6 899,9 

M
et

ai
s 

Co2+ 12 0,013 0,003 0,010 0,003 0,020 0,004 0,010 0,003 0,010 0,018 0,020 0,015 
Fe3+ 12 0,050 0,085 0,050 0,053 0,077 0,017 0,050 0,020 0,220 0,065 0,050 0,019 
Zn2+ 12 0,017 0,006 0,010 0,009 0,010 0,003 0,010 0,004 0,010 0,004 0,010 0,004 
Ca2+ 12 6,350 1,015 0,490 0,222 1,070 0,463 0,500 0,216 1,670 0,313 0,200 0,045 
K+ 12 1,620 0,633 0,354 0,527 0,477 0,539 0,212 0,554 0,451 0,587 0,162 0,434 
Li+ 12 0,010 0,009 0,010 0,006 0,011 0,076 0,010 0,007 0,010 0,084 0,010 0,003 
Mg2+ 12 2,040 0,264 0,500 0,135 0,500 0,164 0,500 0,171 0,500 0,122 0,500 0,188 
Na+ 12 2,950 0,715 1,377 0,189 1,060 0,494 0,662 0,315 0,904 0,328 0,722 0,260 
Si4+ 12 6,200 0,120 4,850 0,156 5,290 0,139 3,700 0,397 4,520 0,271 3,420 0,516 
Sr2+ 12 0,010 0,009 0,010 0,007 0,010 0,010 0,010 0,005 0,012 0,004 0,010 0,004 

 

Tabela 3 – Características físicas, químicas e microbiológicas das águas superficiais contribuintes Bacia Tocantins-Araguaia

Micro.: microrganismos; n: número de amostras analisadas; Med: Média; DP: Desvio padrão; Temp (ºC), Turb. (UT), CE (µS/cm), STD (mg/L), pH, OD (mg/L), 
NO2 (mg/L), NO3 (mg/L), PO4

-3 (mg/L), NH3- (mg/L), DBO (mg/L), ST (mg/L), STF (mg/L), STV (mg/L), SST (mg/L), SSF (mg/L), SSV (mg/L), CTot (NM-
P/100mL), Cterm (NMP/100mL), Al3+ (mg/L), As3+ (mg/L), Ba2+ (mg/L), Pb2+ (mg/L), Co2+ (mg/L), Fe3+ (mg/L), Mn2+ (mg/L), Zn2+ (mg/L), Ca2+ (mg/L), K+ 
(mg/L), Li+ (mg/L), Mg2+ (mg/L), Na+ (mg/L), Si4+ (mg/L), Sr2+ (mg/L).
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Figura 2 - Dendograma de agrupamento dos pontos analisados

Este agrupamento já era esperado, visto que o Grupo 
A é composto por pontos de coleta de águas superficiais, que 
apresentam exposição direta aos fatores adversos naturais 
(precipitação, intemperismo, tipo do solo e vegetação, entre 
outras) e aos decorrentes de atividades humanas (lançamentos 
de esgoto, atividades agrícolas, urbanização e industrialização). O 
Grupo B, águas subterrâneas, já menos susceptível à influências 
antropogênicas e/ou naturais, e mais influenciada pelo tipo de 
rocha a que estão confinadas (MENDONÇA; SOUZA, 2011).

Submetendo esses grupamentos à análise de compo-
nente principal (ACP), foi observado que o Grupo A (águas 
superficiais), apresentou cinco componentes principais que 
explicaram 100% da variabilidade dos dados.  Já o Grupo B 
(águas subterrâneas) extraiu sete componentes principais, que 
explicaram 95,5% dos dados (Tabela 5).

Tabela 5 - Análise de componentes principais das variáveis 
estudadas nas águas superficiais (Grupo A) e subterrâneas 

(Grupo B)

Para os Grupos A, os três primeiros componentes 
principais explicaram mais de 80% da variabilidade dos dados 
analisados. Destaca-se aqui, que quando os componentes expli-
cam mais de 80% da variação dos dados, pode-se dispensar o 
monitoramento das variáveis que não estiveram correlacionados 

aos componentes principais extraídos, (RUGGIERI et al., 2011; 
GUEDES et al., 2012; BRAHMAN et al., 2013).

No Grupo B, para a análise dos fatores que influen-
ciam a qualidade dessas águas, foram considerados os cinco 
primeiros componentes principais, por explicarem 85,6% da 
variância dos dados.

Os parâmetros que se correlacionaram com os compo-
nentes principais do Grupo A estão apresentados na Tabela 6, e 
destaca-se que os valores em itálico nessa Tabela, correspondem 
aos parâmetros que mais influenciaram o componente principal 
correspondente. 

 Componente 
Principal Autovalores % Total 

Variância 
% 

cumulativa 

G
ru

po
 A

 CP1 10,911 36,371 36,371 
CP2 8,943 29,811 66,183 
CP3 4,606 15,354 81,536 
CP4 3,900 13,001 94,537 
CP5 1,639 5,463 100 

G
ru

po
 B

 

CP1 14,660 45,813 45,813 
CP2 5,708 17,838 63,652 
CP3 2,776 8,676 72,328 
CP4 2,324 7,263 79,590 
CP5 1,929 6,028 85,618 
CP6 1,783 5,573 91,191 
CP7 1,384 4,324 95,515 

 

Tabela 6 – Correlação entre os componentes para as águas 
superficiais (Grupo A). 

 
 Grupo A 

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Temp -0,3647 -0,0635 0,4984 0,7430 0,2502 
Turb 0,6346 -0,7164 0,1179 0,1130 0,2396 
CE -0,8525 -0,4566 0,2198 0,0452 0,1199 
STD -0,8285 -0,5171 0,1936 -0,0617 0,0699 
pH -0,4111 0,7801 0,4660 0,0718 -0,0041 
OD 0,5024 0,3042 -0,1761 -0,7787 0,1331 
NO2- -0,5826 0,2291 -0,0190 -0,7675 -0,1365 
NO3- -0,0719 0,0095 0,7879 -0,5556 -0,2554 
PO4-3 0,0602 0,8549 0,4918 -0,0038 -0,1538 
NH3- -0,1383 0,6036 0,3274 0,6546 0,2845 
DBO 0,3374 -0,7164 0,0247 -0,5875 0,1645 
ST -0,4909 -0,6149 -0,4708 0,2372 -0,3210 
STF -0,1861 -0,6514 -0,4967 0,3326 -0,4285 
STV -0,8662 -0,3926 -0,3032 0,0162 -0,0578 
SST 0,6454 -0,7077 0,0652 0,2434 -0,1381 
SSF 0,6823 -0,6703 0,0155 0,2553 -0,1405 
SSV 0,4932 -0,8056 0,2355 0,1914 -0,1254 
CTot -0,0027 -0,9865 -0,0741 -0,0154 -0,1451 
Cterm 0,7992 -0,5220 -0,0802 -0,2820 -0,0534 
Co2+ 0,0281 0,1677 -0,6819 -0,5819 0,4094 
Zn2+ -0,8988 -0,3355 0,1409 -0,2316 -0,0779 
Ca2+ -0,8051 -0,5026 0,2230 -0,2223 0,0099 
K+ -0,8506 -0,4606 0,1751 -0,1568 0,0952 
Li+ 0,1506 -0,3195 -0,6992 0,1109 0,6115 
Mg2+ -0,8988 -0,3355 0,1409 -0,2316 -0,0779 
Na+ -0,9332 -0,2527 0,2075 -0,0521 0,1399 
Si4+ -0,7080 -0,4738 0,0907 0,1627 0,4894 
Sr2+ 0,5319 -0,4543 0,6852 -0,1653 0,1180 
Fe3+ 0,5667 -0,5150 0,5854 -0,1506 0,2194 
Pb2+ 0,5319 -0,4543 0,6852 -0,1653 0,1180 
Legenda: Temp: Temperatura; Turb: Turbidez; CE: 
Condutividade elétrica; STD: Sólidos totais dissolvidos; pH: 
potencial hidrogeniônico; OD: Oxigênio dissolvido, NO2-: 
Nitrito; NO3-: Nitrato; PO4-3: Fosfato; NH3-: Nitrogênio 
Amoniacal; DBO: Demanda bioquímica de oxigênio; ST: Sólidos 
totais; STF: Sólidos totais fixos; STV: Sólidos totais voláteis; 
SST: Sólidos suspensos totais; SSF: Sólidos suspensos fixos; 
SSV: Sólidos suspensos voláteis; CTot: Coliformes totais; Cterm: 
Coliformes termotolerantes; Co2+: Cobalto; Zn2+: Zinco; Ca2+: 
Calcio; K+: Potássio; Li+: Lítio; Mg2+: Magnésio; Na+: Sódio; 
Si4+: Silício; Sr2+: Estrôncio; Fe3+: Ferro; Pb2+: Chumbo.  

 

Legenda: Temp: Temperatura; Turb: Turbidez; CE: Condutividade elétrica; 
STD: Sólidos totais dissolvidos; pH: potencial hidrogeniônico; OD: Oxigênio 
dissolvido, NO2

-: Nitrito; NO3
-: Nitrato; PO4

-3: Fosfato; NH3
-: Nitrogênio 

Amoniacal; DBO: Demanda bioquímica de oxigênio; ST: Sólidos totais; STF: 
Sólidos totais fixos; STV: Sólidos totais voláteis; SST: Sólidos suspensos totais; 
SSF: Sólidos suspensos fixos; SSV: Sólidos suspensos voláteis; CTot: Colifor-
mes totais; Cterm: Coliformes termotolerantes; Co2+: Cobalto; Zn2+: Zinco; 
Ca2+: Calcio; K+: Potássio; Li+: Lítio; Mg2+: Magnésio; Na+: Sódio; Si4+: Silício; 
Sr2+: Estrôncio; Fe3+: Ferro; Pb2+: Chumbo. 

Tabela 6 – Correlação entre os componentes para as águas 
superficiais (Grupo A)
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Os parâmetros que estiveram relacionados ao compo-
nente principal CP1 foram: condutividade elétrica, sólidos totais 
dissolvidos, sólidos totais voláteis, coliformes termotolerantes, 
zinco (Zn2+), cálcio (Ca2+), potássio (K+), magnésio (Mg2+), 
sódio (Na+) e silício (Si4+). 

O segundo componente principal (CP2) se correlacionou 
principalmente com a turbidez, pH, PO4

-3 (fosfato), demanda 
bioquímica de oxigênio, sólidos totais fixos, sólidos suspensos 
totais, sólidos suspensos voláteis e coliformes totais. 

No CP3 se correlacionaram: o nitrato (NO3
-), o chumbo 

(Pb2+), o lítio (Li+) e o estrôncio (Sr2+). Os parâmetros corre-

lacionados no componente principal CP4 foram: temperatura, 
oxigênio dissolvido e nitrito (NO2

-), e o CP5 relacionou-se 
apenas com o lítio (Li+). 

Para o Grupo B, a correlação entre os componentes 
apresenta-se na Tabela 7, cujos valores em itálico correspondem 
aos parâmetros que mais influenciaram o componente principal 
correspondente.

A partir da análise realizada se verificou que os parâme-
tros que se correlacionaram com o componente principal CP1 
foram: turbidez, amônia (NH3

-), sólidos totais , sólidos totais 
fixos, sólidos suspensos totais, sólidos suspensos voláteis, sólidos 
suspensos fixos, bário (Ba2+), cálcio (Ca2+), potássio (K+), lítio 
(Li+), magnésio (Mg2+), silício (Si4+), estrôncio (Sr2+). 

O CP2 correlacionou à temperatura, o oxigênio dissol-
vido, os sólidos totais voláteis, os coliformes totais, o cobalto 
(Co2+), e o sódio (Na+). 

Com o componente principal CP3 correlacionaram-se: 
o nitrito (NO2

-), o fosfato (PO4
-3), e os coliformes termotole-

rantes. O CP4 correlacionou o alumínio (Al3+) e o manganês 
(Mn2+), e o CP5 se correlacionou com o nitrato (NO3

-) e com 
os coliformes termotolerantes. 

A análise do componente principal foi aplicada com o 
objetivo de levar as variáveis analisadas a um conjunto reduzido, 
que segundo Olsen et al., 2012, ajuda na identificação e descrição 
de padrões espaciais da qualidade da água, resultante de processos 
hidrológicos, geoquímicos e/ou de fontes de contaminação. 

Na Figura 3 é apresentada a projeção das variáveis 
associadas aos dois primeiros componentes principais, extraí-
dos na ACP, para águas do Grupo A e Grupo B, com destaque 
para agrupamentos formados entre as variáveis associadas aos 
respectivos componentes principais. 

Os parâmetros destacados no círculo correspondem a 
àqueles que se correlacionaram com o CP1 (Grupo A) e com 
CP2 (Grupo B), evidenciando-se uma forte correlação. 

Para confirmar as associações entre as variáveis   apresen-
tadas na ACP e dar maior importância aos dados que efetivamente 
causam variação na qualidade de água, dos pontos agrupados 
no Grupo A e Grupo B, a análise de cluster (AC) foi aplicada. 

A AC reuniu os parâmetros semelhantes em grupos, 
sendo que no Grupo A reuniram-se os parâmetros coliformes 
totais e coliformes termotolerantes. E no Grupo B, os coliformes 
totais, foram excluídos por apresentarem-se distantes dos demais 
parâmetros analisados. Já que quanto menor a distância entre 
as variáveis na AC, maior é a similaridade entre elas (VIEIRA 
et al. 2012).

Em decorrência do ocorrido realizou-se uma nova 
análise de cluster com os parâmetros remanescentes (Figura 4), 
cuja significância de cada agrupamento foi determinada por 
meio do critério (Dlink/Dmax) x 100 < 30 para o Grupo A, e 
(Dlink/Dmax) x 100 < 90, para o Grupo B..

O grupamento (Figura 4 a e b) mostra a proximidade 
dos parâmetros indicadores da qualidade físico-química da água.

 De acordo com a análise de componente principal, 
a associação entre os parâmetros Ca2+, Zn2+, K+, Mg2+, Na+, 
Si4+, CE, STD, STV, CTerm, retidos no CP1, foi responsável 
pela maior variação na composição da água superficial em es-
tudo.  Segundo Esteves (1998), íons como o cálcio, magnésio, 

Tabela 7 – Correlação entre os componentes para as águas 
subterrâneas (Grupo B). 

 Grupo B 
 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Temp -0,3985 -0,6786 0,2459 -0,5374 -0,1305 
Turb -0,8236 0,1900 0,0735 -0,2188 -0,0595 
CE -0,7487 -0,5391 -0,3016 0,1638 0,0672 
STD -0,7611 -0,5269 -0,2926 0,1567 0,0760 
pH -0,5723 -0,5401 0,3640 -0,4447 -0,1683 
OD 0,1479 -0,6983 0,4087 -0,4679 -0,1171 
NO2- 0,2375 -0,5365 0,5196 -0,0059 0,2680 
NO3- 0,1603 -0,6539 -0,1994 0,2112 0,5070 
PO4-3 -0,2860 0,0027 -0,5234 -0,0528 -0,6515 
NH3- -0,9072 -0,0322 -0,1704 -0,3075 -0,0952 
DBO -0,3834 -0,0578 -0,0265 0,5033 0,0513 
ST -0,8564 -0,3500 -0,1157 0,0969 -0,0198 
STF -0,9064 0,1384 -0,1278 0,1822 0,0826 
STV -0,2503 -0,8354 -0,0979 0,0222 -0,2731 
SST -0,8882 0,3140 -0,1298 -0,2486 0,1633 
SSF -0,8487 0,3585 -0,1720 -0,2511 0,2088 
SSV -0,8691 0,2893 -0,2094 -0,2721 0,1935 
CTot 0,4363 0,7076 -0,2329 -0,1582 -0,2625 
Cterm 0,0575 -0,2530 -0,6316 0,0245 -0,5532 
Co2+ 0,3254 0,7085 0,0284 0,1632 -0,0706 
Zn2+ 0,1176 -0,1104 -0,2229 -0,2045 -0,2071 
Ca2+ -0,9821 0,1693 0,0568 0,0098 0,0206 
K+ -0,9870 0,1383 0,0161 0,0177 0,0549 
Li+ -0,9811 0,0737 0,0526 0,0692 0,1215 
Mg2+ -0,9778 0,1852 0,0276 -0,0251 0,0206 
Na+ 0,0878 -0,7942 -0,5011 0,2052 0,1558 
Si4+ -0,8701 0,2648 0,3373 0,1631 0,0064 
Sr2+ -0,9795 0,1405 0,1093 0,0656 -0,0322 
Ba2+ -0,9784 0,1671 0,0700 0,0230 -0,0178 
Mn2+ -0,4653 -0,1224 0,5029 0,5440 -0,4341 
Al+ -0,4653 -0,1224 0,5029 0,5440 -0,4341 
As3+ 0,1819 0,2211 0,3051 -0,3418 -0,2397 
Legenda: Temp: Temperatura; Turb: Turbidez; CE: 
Condutividade elétrica; STD: Sólidos totais dissolvidos; pH: 
potencial hidrogeniônico; OD: Oxigênio dissolvido, NO2-: 
Nitrito; NO3-: Nitrato; PO4-3: Fosfato; NH3-: Nitrogênio 
Amoniacal; DBO: Demanda bioquímica de oxigênio; ST: Sólidos 
totais; STF: Sólidos totais fixos; STV: Sólidos totais voláteis; 
SST: Sólidos suspensos totais; SSF: Sólidos suspensos fixos; 
SSV: Sólidos suspensos voláteis; CTot: Coliformes totais; Cterm: 
Coliformes termotolerantes; Co2+: Cobalto; Zn2+: Zinco; Ca2+: 
Calcio; K+: Potássio; Li+: Lítio; Mg2+: Magnésio; Na+: Sódio; 
Si4+: Silício; Sr2+: Estrôncio; Ba2+: Bário; Mn2+: Manganês; Al+: 
Alumínio; As3+: Arsênio.  

 

Tabela 7 – Correlação entre os componentes para as águas 
subterrâneas (Grupo B)

Legenda: Temp: Temperatura; Turb: Turbidez; CE: Condutividade 
elétrica; STD: Sólidos totais dissolvidos; pH: potencial hidrogeniô-
nico; OD: Oxigênio dissolvido, NO2

-: Nitrito; NO3
-: Nitrato; PO4

-3: 
Fosfato; NH3

-: Nitrogênio Amoniacal; DBO: Demanda bioquímica 
de oxigênio; ST: Sólidos totais; STF: Sólidos totais fixos; STV: Sólidos 
totais voláteis; SST: Sólidos suspensos totais; SSF: Sólidos suspensos 
fixos; SSV: Sólidos suspensos voláteis; CTot: Coliformes totais; Cterm: 
Coliformes termotolerantes; Co2+: Cobalto; Zn2+: Zinco; Ca2+: Calcio; 
K+: Potássio; Li+: Lítio; Mg2+: Magnésio; Na+: Sódio; Si4+: Silício; Sr2+: 
Estrôncio; Ba2+: Bário; Mn2+: Manganês; Al+: Alumínio; As3+: Arsênio. 
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potássio e sódio são diretamente responsáveis pelos valores de 
condutividade, o que explica essa associação. 

Destaca-se ainda, que a notada presença do sódio, neste 
caso, na água subterrânea, tenha como fonte à dissolução de 
sais de rochas e intemperismo, como descrito por KUMAR et 
al. (2009). 

Já o potássio apresenta-se devido à intensa participação 
em processos de troca iônica, da facilidade de ser adsorvido 
pelos minerais de argila e de seus sais serem utilizados pelos 
vegetais. Porém, possui normalmente concentrações mais baixas 
nas águas quando comparadas com as de cálcio e de magnésio  
(MAGALHÃES, 2006). 

De acordo com Barros et al. (2009), a presença de K+, 
Mg2+ e Zn2+, é proveniente de solos enriquecidos com elementos 
essenciais para agricultura (fertilizantes e praguicidas). Neste 
caso, provenientes de plantios no entorno da área de estudo. O 
zinco, dentre os metais pesados é o mais solúvel e os sais são 
altamente persistentes na água (SANTOS, 2008). 

Quanto aos parâmetros orgânicos (Cterm, STD, STV), 
estes refletem o escoamento superficial oriundo da mata ciliar, 

onde há contribuição de dejetos de animais e serrapilheira, 
exercendo influência sobre a qualidade da água, (VANZELA 
et al., 2010). 

Os Sólidos Totais Dissolvidos são constituídos sig-
nificativamente por íons principais, quando presentes na água 
subterrânea, Lakshmanan et al., 2003, o que explica a associação. 

Os parâmetros relacionados aos demais componentes 
principais (CP2, CP3, CP4 e CP5) refletem o aporte de materiais 
em suspensão, iônicos e orgânicos nas águas superficiais da bacia. 

A associação entre os parâmetros: turbidez, pH, fosfato, 
DBO, STF, SST, SSV e coliformes termotolerantes (CP2), e 
que de acordo com a análise de componente principal, impacta 
mais a composição das águas superficiais do que os parâmetros 
nitrato, chumbo, lítio e estrôncio, que são os elementos retidos 
no CP3 e representam 15,4% da variabilidade dos dados, e que 
os do CP4, que associou oxigênio dissolvido e nitrato e do CP5 
que relacionou apenas o lítio.

Neste estudo também se relacionam os componentes 
principais, CP1, CP3 e CP5 à influência predominante de geo-
química de rochas e solos, na composição das águas superficiais, 
pela observação de diferentes interações (MOURA et al., 2010). 

 Figura 3 - Distribuição da nuvem de variáveis (CP1 x CP2) para 
as águas superficiais (a) e para as águas subterrâneas (b), na 

bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia

Figura 4 - Dendograma de agrupamento das variáveis analisadas 
para as águas superficiais (a) e subterrâneas (b)

(a)

(b)

(a)

(b)
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Este aspecto mostra uma característica local, e demonstra que em 
algumas situações, os parâmetros relacionados aos componentes 
principais podem se associar a origens distintas da antropogênica. 

Os demais elementos associados aos componentes CP2 
e CP4 caracterizam aporte de carga orgânica de origem fecal e 
agrícola. No entanto, a avaliação isolada dos parâmetros: tur-
bidez e coliformes demonstraram que as concentrações desses 
encontram-se acima dos limites preconizados pela Portaria do 
Ministério da Saúde 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dis-
põe sobre padrão de potabilidade. Estes parâmetros apresentam 
correlação, segundo Maciel et al.(2014), pelo fato de a turbidez 
estar relacionada a presença de sólidos em suspensão de origem 
orgânica (algas, bactérias, e outras), e ainda por facilitar a sobre-
vivência e crescimento dos microrganismos presentes na água.

Verificou-se também que o aumento do aporte de ma-
teriais sólidos a bacia, apresenta origem, sobretudo, inorgânica, 
demonstrado pela presença de Si4+ e K+, que denuncia a erosão 
dos solos na área estudada, por apresentarem constituintes 
argilominerais (TOCANTINS, 2004). 

A associação entre os metais em um mesmo grupo, na 
análise de cluster, tais como chumbo (Pb2+), zinco (Zn2+), prata 
(Ag+), estabelece um reflexo da composição mineralógica e 
fontes destes metais (MELO et al., 2012). 

Na AC das águas superficiais da bacia Tocantins-Ara-
guaia, as variáveis relacionadas à matéria orgânica (DBO e SSV) 
estiveram agrupadas muito próximas aos metais, de forma a 
estarem em um mesmo subgrupo, quando considerada distancia 
euclidiana igual a 10. 

Essa interação, também observada por Santos et al. 
(2008), ocorre pela formação de complexos estáveis, que são 
adsorvidos sobre a matéria orgânica sólida. 

Para as águas subterrâneas, a turbidez, as frações de 
sólidos (ST, STF, SST, SSV, SSF), a NH3

-, o Ba2+, o Ca2+, o K+, 
o Li+, o Mg2+, o Si4+, e o Sr2+, demonstraram que a correlação 
entre esses parâmetros, resulta em um componente cujo fator 
de influência é mineral, decorrentes da dissolução das rochas, 
que ocorrem na área de estudo, tais como ogranito-gnáissico-
migmatítico e intrusões ígneas, que, de acordo com Tocantins 
(2004), possuem composição química-mineralógica variada, como 
indicam os elementos agrupados no componente principal CP1. 

Dassi (2011) corrobora a afirmação anterior, demons-
trando que as associações entre o K+; o Mg2+; o Ca2+; o Sr2+, 
indicam importante contribuição desses íons na mineralização 
da água subterrânea por meio da interação água-rocha. 

Os componentes principais da CP2 foram: Temp, OD, 
STV, CTot., Co2+, Na+. Da CP3, foram: NO2

-, PO4
-3, e CTerm 

e para o CP5 encontrou-se: NO3
- e CTerm, que representam 

influência iônico-orgânica à qualidade das águas subterrâneas, 
responsáveis por 17,8%, 8,7% e 6% da variabilidade dos dados, 
respectivamente. 

A associação entre tais variáveis reflete influências de 
fontes agrícolas, ainda que de forma indireta, decorrentes da 
adubação do solo, depósitos geológicos (WANG et al., 2013) 
e origem fecal.

A qualidade da água subterrânea também se vê corre-
lacionada à interação com a rocha que constitui o aquífero. No 
entanto, destaca-se novamente a ocorrência de nitrato (NO3

-) 

e de fosfato (PO4
-3) na formação dos componentes principais, 

demonstrando a influência do uso excessivo de fertilizantes na 
atividade agrícola na região, (PRADO, 2013). 

Os íons responsáveis pela mineralização das águas 
subterrâneas apresentam característica que são influenciadas 
pelo tipo do solo da área de estudo (Latossolo Vermelho-Ama-
relo), considerando-se que quanto maior o tempo de contato 
da água com solo/rocha a qual está confinada, maior será o 
grau de mineralização, e adsorção dos sais presentes no solo 
(SEZINANDO, 2013).

O agrupamento observado entre os sólidos (SST, 
STV, STF), a DBO, os íons, e os metais analisados nas águas 
subterrâneas (Figura 4), mostra a interação da matéria orgânica 
(sólidos suspensos voláteis e DBO) com os elementos traço e 
entre os metais, que serão adsorvidos sobre a matéria sólida e 
sedimentados, também verificado por SANTOS et al. (2008).

Na análise da associação entre as variáveis do Grupo B 
observou-se também a presença dos sólidos, afetando diretamente 
a condutividade e a temperatura da água, como já identificado 
por VANLANDEGHEM et al. (2012). 

Foi observado ainda, que as águas subterrâneas em 
estudo sofrem contribuição de íons (CP1 e CP4) e compostos 
originários de contaminação orgânica, agrícola e fecal (CP2, 
CP3 e CP5). 

Sob tais influências, apenas as concentrações para 
coliformes totais estiveram acima do limite estabelecido pela 
Portaria do Ministério da Saúde 2.914 de 12/12/2011. Sendo 
necessário o tratamento para remoção destes organismos pato-

Águas superficiais (Grupo A) 
Componente 

Principal 
(CP) 

Elementos retidos 
Variabilidade 

Explicada 
(%) 

CP1 
CE, STD, STV, CTerm., 
Zn2+, Ca2+, K+, Mg2+, 
Na+ e Si4+; 

36,37 

CP2 Turb., pH, PO4-3, DBO, 
STF, SST, SSV e CTot; 29,81 

CP3 NO3-, Pb2+, Li+ e Sr2+; 15,35 
CP4 Temp., OD e NO2-; 13,00 
CP5 Li+. 5,46 

   

Águas subterrâneas (Grupo B) 
Componente 

Principal 
(CP) 

Elementos retidos 
Variabilidade 

Explicada 
(%) 

CP1 

Turb, NH3-, ST, STF, 
SST, SSV, SSF, Ba2+, 
Ca2+, K+, Li+, Mg2+, Si4+, 
e Sr2+; 

45,81 

CP2 Temp., OD, STV, CTot., 
Co2+, e Na+; 17,84 

CP3 NO2-, PO4-3, e CTerm.; 8,68 
CP4 Al3+ e Mn2+; 7,26 
CP5 NO3- e CTerm. 6,03 
 

Tabela 8 - Parâmetros significativos para monitoramento da 
qualidade das águas superficiais (Grupo A) e subterrâneas 
(Grupo B), contribuintes bacia Tocantins-Araguaia, retidos 

nos componentes principais
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gênicos, quando utilizada para abastecimento humano.
A análise de componente principal permitiu a redução 

dos 49 parâmetros monitorados. Possibilitando a  extração de 
informações relacionadas aos fatores de influência de qualidade 
das águas a partir daqueles associados a cada componente prin-
cipal, (GUEDES et al., 2012), conforme visualizado na Tabela 8.

Observando-se que para o Grupo A, parâmetros tais 
como: SSF, Ag+, Al3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Ca3+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, 
Ni2+, P3- Mo+, V3+, Be2+, Sn2+, Ti3+, B3+, Hg2+, As3+, Se2- e Sb3+, 
e no Grupo B, CE, STD, Ag+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Ni2+, P3-, 
Pb2+, Zn2+, Mo+, V3+, Be2+, Sn2+, Ti3+, B3+, Hg2+, As3+, Se2- e 
Sb3+ poderão ser desconsiderados no monitoramento destas 
águas, já que os mesmo não forneceram informações relevan-
tes quanto a identificação de fatores de influência da qualidade 
das águas, (BRAHMAN et al., 2013), de contribuintes da bacia 
Tocantins-Araguaia.

No entanto, é preciso cautela quanto à exclusão de 
parâmetros de monitoramento. Visto que pode ser necessária 
a realização de análises eventuais desses parâmetros, quando 
da ocorrência de acidentes ambientais ou indícios de agravos 
à saúde associados à presença de uma determinada substância 
na água, a fim de obter melhor resposta quanto à origem de 
possíveis contaminações.

CONCLUSÕES

Os parâmetros analisados, exceto turbidez e coliformes 
termotolerantes, em todos os pontos de estudo, apresentaram 
concentrações abaixo dos padrões de potabilidade, estabelecido 
pela Portaria Ministério Saúde 2914/11. Os pontos da ETA 008, 
P8 (PTP 002), P9 (PTP 003) e P10 (PTP 005), foram os que 
apresentaram as maiores discrepâncias quanto ao estabelecido 
pela Portaria, e devem ser monitorados quando destinados ao 
consumo humano.

O resultado da ACP/AC para águas do Grupo A 
(águas superficiais) indicaram que os fatores que influenciaram 
a variação na qualidade da água foram: iônico, orgânico, fecal e 
relacionado à presença do nitrato. 

Os fatores que influenciaram a qualidade das águas 
subterrâneas (Grupo B) foram identificados, sendo os mais 
significativos o mineral/geológico, metálico, orgânico e fecal. 

A partir da análise estatística multivariada os parâmetros 
de monitoramento poderão ser reduzidos, excluindo-se aqueles 
que não estiveram correlacionados aos componentes principais 
formados na ACP, tanto para o Grupa A como para o Grupo 
B, otimizando o monitoramento da qualidade da água para a 
área de estudo.
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RESUMO
Apesar do transporte dos esgotos ser um assunto recorrente no saneamento básico, ainda não se encontram com frequência, os custos atualizados para a 
implantação dos elementos deste sistema. Visando orientar os estudos de viabilidade e as políticas para o afastamento dos esgotos, o objetivo deste trabalho 
foi desenvolver métodos e apresentar estimativas de custos de implantação para a coleta e transporte dos esgotos. Foram atualizados custos de projetos para 
implantação dos sistemas de transporte. Também foram desenvolvidos pré-dimensionamentos e seus respectivos orçamentos. Para as redes coletoras de esgoto, 
os resultados foram obtidos através do pré-dimensionamento, considerando diferentes níveis de declividade de terreno, diâmetros da tubulação de 150 a 350 
mm e diferentes tipos de solos e urbanização. Para os Coletores e Interceptores foram atualizados os custos de projetos para desenvolver equações, com DNs 
que variam de 200 a 800 mm, dentre materiais de PVC ao Concreto Armado. Para as Estações Elevatórias de Esgoto - EEEs foram obtidas estimativas 
de custos para faixas de diferentes alturas manométricas, com relação à vazão em L/s. Para as Linhas de Recalque – LR encontrou-se estimativas de custo 
em função do Diâmetro Nominal – DN com a utilização de diferentes materiais (PEAD, PVC DEFoFo, FoFo e RPVC/PRFV).

Palavras Chave: Coleta e transporte de esgotos. Coletores e interceptores. Custos de implantação. Estação elevatória de esgotos. Rede coletora de esgotos.

ABSTRACT

Although transporting sewage is a recurring topic in basic sanitation, updated costs to implement the elements of  this system are not often found. Aiming to 
guide studies on feasibility and policies to remove sewage, the purpose of  this study was to develop methods and, present cost estimates to implement sewage 
collection and transport. The costs of  projects to implement the transport systems were updated. Pre-sizing  was also developed with the respective budgets. For 
the sewage collector networks, the results were obtained by pre-sizing considering different levels of   terrain slope, diameters of  the conduits from 150 to 350 
mm, and different types of  soils and urbanization. For the Collectors and Interceptors, the project costs were updated to develop equations  with NDs that 
vary from 200 to 800 mm in materials ranging from PVC to Reinforced Concrete.  For the Sewage Pumping Stations (EEE-Estações Elevatórias de Es-
goto), estimates of  costs were obtained for different ranges of  manometric heights related to the flow in L/s. For the Sewage Discharge Lines (LR-Linhas de 
Recalque), cost estimates were found based on the Nominal Diameter-ND, using different materials (PEAD, PVC DEFoFo, FoFo and RPVC/PRFV).                                                                    

Keywords: Sewage collection and transport. Collectors and interceptors. Implementation costs. Sewage pumping stations. Sewage collector network.

Estimativas de custos visando orientar a tomada de decisão na implantação                
de redes, coletores e elevatórias de esgoto

Cost estimates to guide decision making in the implemention of  networks, sewage collectors and sewage 
pumping stations
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INTRODUÇAO

Segundo os dados oficiais do Governo Federal, divul-
gados no último Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014), a cobertura de esgo-
tamento sanitário no Brasil é da ordem de 48,3% da população 
total (urbana e rural) para os esgotos coletados e apenas 38,7% 
da população total para os esgotos tratados. O índice brasileiro 
do esgoto coletado indica que menos da metade dos domicílios 
possuem um sistema de coleta e transporte de esgotos até o 
destino final. 

Para o transporte do esgoto são considerados seus 
integrantes as redes coletoras de esgoto, os coletores troncos, 
os interceptores, as estações elevatórias, as linhas de recalque, 
as caixas de reuniões, os condutos forçados e os emissários. 

No Brasil, ainda há uma carência de informações, no 
que diz respeito os custos de implantação de sistemas de esgo-
tamento sanitário. Isto não significa que eles não existam, como 
atestam ANA (2008), Brudeki e Aisse (2007), Lucca, Samways e 
Aisse (2011), Salazar e Von Sperling (2011), incluindo os custos 
de tratamento. 

Para custos de implantações dos Sistemas de Esgo-
tamento Sanitário (SES), Brudeki e Aisse (2007) encontraram 
o custo total de investimento na ordem de R$ 523,23 por ha-
bitante para o Sistema de Esgotamento no Estado do Paraná. 
Entretanto, sabe-se que os custos per capita para um sistema 
de menor vazão de projetos pode se apresentar maior e que os 
custos de infraestrutura também podem variar de região para 
região, respeitando as particularidades locais.

Colossi (2002) apresentou equações que podem ser 
atualizadas para efeitos de comparação. Entre as equações 
desenvolvidas por Colossi (2002) a equação 1 pode ser utili-
zada para se determinar os custos de implantação de estação 
elevatória de esgoto.

y = 3,29x10³ L0,330 X0,679  (1)

Onde,
y é o custo da estação em moeda americana - 2002;
L é a altura manométrica (em metros) de recalque; e
X é a vazão (L/s) da EEEs.
Outra equação desenvolvida por Colossi (2002) é a 

equação 2 para determinar os custos das linhas de recalque (ou 
emissários):

y = 10,152 L1,044 X0,548  ( 2)

Onde,
y é o custo da linha de recalque em moeda americana 

-2002;
L é a extensão da linha de recalque (em metros); e
X é a vazão (L/s) de projeto da linha de recalque.
Na elaboração do orçamento para as curvas de custos 

para o transporte de efluentes líquidos, a Cobrape-Engecorps-
Geoambiente (2009) apresentaram os custos de assentamento 
de tubulação de esgoto por metro linear através da equação 
3, onde x é o DN do tubo em mm e y o resultado em R$/m:

y = 0,6248 x1,1274  ( 3)

A equação foi aplicada para diâmetros de 150 mm a 
1500 mm, empregando PVC e concreto armado. Considerando 
apenas obras civis, resultou a equação 4 onde x é o DN do tubo 
em mm e y o resultado em R$/m:

y = 0,2644 x1,221  (4)

Salazar e von Sperling (2011) apresentaram faixas de 
valores e funções de custo unitário de implantação de redes 
coletoras e interceptores de sistemas de esgotamento dinâmico. 
Os custos foram obtidos a partir de orçamentos por empresas 
de consultoria, com predominância daquelas desenvolvidas no 
Estado de Minas Gerais. Os resultados dos custos médios foram 
expressos em custos unitários que variam de R$ 86,14/m a R$ 
147,05/m de acordo com percentuais de presença de rocha e 
de pavimentação. Os autores concluíram também que os custos 
dos serviços representam cerca de 70 a 85% dos custos totais 
de implantação, sobrepujando os custos dos materiais.

Lucca, Samways e Aisse (2011) estudaram custos de 
implantação de redes coletoras em cidades com pequena po-
pulação (1400 a 5500 habitantes). Foram estudados quatro 
projetos executivos (municípios de Agudos do Sul, Bocaiúva 
do Sul, Mandirituba e Quitandinha) fornecidos pela Companhia 
de Saneamento do Paraná – SANEPAR. Para os custo da rede 
encontrou a faixa de R$ 89,34/ m a R$ 111,90/m. Para Coletores 
encontrou-se de R$ 148,10/m a R$ 277,42/ m.

Contudo, no Brasil não é comum a divulgação de in-
formações de custos de obras de saneamento e menos ainda, 
a compilação destes dados para que representem os valores 
financeiros realizados (COBRAPE-ENGECORPS-GEOAM-
BIENTE, 2009). É necessário reunir uma base de dados sólida e 
suficiente para elaborar estimativas de custo para implantação de 
Sistemas de Esgotamento Sanitário, no contexto de planejamento 
de soluções integradas, visando soluções viáveis e sustentáveis. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver método 
para a estimativa de custos de coleta e transporte de esgoto, 
fornecendo subsídio às tomadas de decisões e no auxílio ao 
desenvolvimento dos Estudos de Concepção.

A relevância deste estudo, além de dar subsídios às 
tomadas de decisões no setor de saneamento, também é utilizar 
as curvas para os custos de SES como uma ferramenta que 
possa auxiliar as tomadas de decisões na área do esgotamento 
sanitário, avaliando a melhor alternativa para implantação do 
sistema. Bem como, buscar uma padronização dos métodos 
para obter os custos das estruturas dos SES, minimizando as 
distorções e disparidades.

MÉTODOS

Redes Coletoras de Esgoto

Na obtenção dos custos de implantação da rede coletora 
de esgoto, observou-se que os fatores que mais influenciam são: 
(i) material, (ii) diâmetro, (iii) profundidade, (iv) extensão, (v) 
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grau de urbanização e (vi) tipo do solo.
Neste caso as redes coletoras de esgoto foram orçadas, 

considerando algumas condições que podem ser encontradas in 
loco, fato que possibilitou desenvolver uma matriz de orçamen-
tos, de acordo em que os parâmetros são alterados, conforme 
apresentado na sequência:

- Rede coletora com solo favorável (escavação meca-
nizada, solo com menos presença de rocha e distância 
pequena para transporte de bota-fora) e baixa urbaniza-
ção (pouca presença de calçadas e asfaltos para recom-
posição e pouca interferência para execução da rede);
- Rede coletora com solo desfavorável (escavação 
mecanizada e manual, solo com maior presença de 
rocha e distância grande para transporte de bota-fora) 
e baixa urbanização;
- Rede coletora com solo favorável e alta urbanização 
(maior presença de calçadas e asfaltos para recomposi-
ção e maior incidência de interferências na implantação 
da rede); e 
- Rede coletora com solo desfavorável e alta urbanização.
- Os dados de entrada para os custos das redes coletores 
de esgoto foram (a) área da sub-bacia, (b) população 
de saturação da sub-bacia e (c) nível de declividade 
do terreno.
Quanto ao (i) material para as redes, há vários tipos 

disponíveis no mercado. Os exemplos mais comuns de tubos 
para esgotamento sanitário são: cerâmicos, de PVC, de PRFV, 
de concreto armado, de FoFo, de FD, de aço galvanizado. 
Existe uma relação financeira entre o material e o diâmetro 
do tubo que depende do custo do metro linear do material. A 
partir do acréscimo do diâmetro o que se percebe é o uso de 
outros materiais considerados alternativos, tornando-se mais 
viáveis, além dos tubos de PVC e do concreto armado – mais 
utilizados atualmente.

Para as redes coletoras de esgoto foram considerados 
apenas o tubo PVC. Desta forma, este estudo considerou ape-
nas o (ii) diâmetro do tubo que será determinado através do 
número de habitantes (dado de entrada), da área a ser esgotada, 
utilizando-se da Tabela 1 (COBRAPE-ENGECORPS-GEOAM-
BIENTE, 2009). Considerando os dados de projetos existentes, 
foi realizada uma distribuição dos diâmetros pela capacidade de 
escoamento por gravidade, obedecendo ao limite de vazão da 
tubulação descrita para a inclinação de i=0,04%.

Quanto à (iii) profundidade, foi necessário classificar 
as redes em relação ao tipo de escoramento. As profundidades 
dos tubos estão diretamente correlacionadas com a declividade 
do terreno. A Tabela 2 apresenta os tipos de escoramentos co-
muns utilizados como parâmetro de projeto e obra, com suas 
respectivas faixas de profundidade. 

Para determinar as profundidades, foram atribuídos 
percentuais de escoramento. Neste caso foram utilizadas como 
estudo de caso as informações contidas nas planilhas de dimen-
sionamento das redes coletoras, sendo 70 sub-bacias do Projeto 
de SES Porto Velho (HAGAPLAN-COBRAPE, 2008). Estas 
informações foram organizadas, classificadas e parametrizadas 
(de acordo com os parâmetros da Tabela 2), conforme apre-
sentado na Tabela 3.

Os cálculos das porcentagens por nível de terreno foram 
considerados e adotados os seguintes parâmetros:

- Porcentagens das extensões nas faixas de escoramentos 
para cada sub-bacia de acordo com a Tabela 3;
- Pesos para cada faixa de escoramento, proporcionais 
aos custos de implantação (preço Sabesp) da respectiva 
faixa de escoramento;
- Classificação das sub-bacias por ordem crescente em 
relação à soma dos pesos;
- Foram adotados cinco níveis para classificação crescen-
te das sub-bacias da média aritmética dos escoramentos 
sendo, de 0 a 10% para o nível 1, de 10 a 30% para o 
nível 2, de 30 a 60% para o nível 3, de 60 a 90% para 
- o nível 4 e de 90 a 100% para o nível 5;
O (v) grau de urbanização também é um fator que 

pode ter influência direta nos custos das redes, ou seja, quanto 
mais urbanizada é área de implantação (ou sub-bacia), maior é 
a chance de encontrar interferências, tais como: redes de distri-
buição de água, redes de drenagem, redes elétrica e telefônica e 
travessias (de córregos, rodovias e ferrovias) entre outros casos 
particulares, além dos custos adicionais de recomposição de 
calçadas e asfalto. 

Outro fator determinante é o (vi) tipo do solo onde as 
redes serão implantadas. Para diferentes tipos de solo existem 
diferentes tecnologias de execução que possuem influência 
direta nos custos. O resultado para as redes coletoras foram 
apresentados em R$/m, em quatro matrizes para cada situação 
de área de implantação, conforme comentado. 

Ressalta-se que é importante estar atendo as restrições 
dos usos destes custos: o material orçado é o PVC, método 
construtivo das redes é à céu aberto e composição do orçamento 
é o padrão Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná.

Coletores e Interceptores

Para a obtenção das equações para os custos de coletores 
e interceptores, foram utilizados 55 orçamentos de projetos, 
atualizados através do Índice Nacional da Construção Civil - 
INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Destes orçamentos 
5 são do Estado de Espírito Santo, 9 do Paraná, 10 de Rondônia 
e 31 de São Paulo. Foram classificados por diâmetro, material 
e o resultado final para os custos dos coletores e interceptores 
apresentados em R$/m. 

Estações Elevatórias de Esgoto

Inicialmente foram realizadas atualizações de 105 orça-
mentos de elevatórias de esgoto através do Índice Nacional da 
Construção Civil - INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Os 
orçamentos são 11 do Estado do Espírito Santo, 8 do Maranhão, 
15 do Paraná, 23 de Rondônia e 48 de São Paulo.

Na obtenção dos custos de elevatórias de esgoto foi 
comum observar diferentes custos para mesma vazão de recalque, 
por influência dos seguintes fatores: 

- Altura manométrica da linha de recalque; 
- Tipo do conjunto bomba utilizado (submersível (96%), 
autoescorvante (2%), deslocamento positivo (2%); e
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- Padrão construtivo da estrutura civil da EEE (profun-
didade do poço, tanque de acúmulo, guindaste, entrada, 
gerador de energia etc.).
- Como a maioria das EEE apresentadas (96%) eram do 
tipo submersível, para este estudo, propõe-se a seguinte 
classificação, de acordo com a tabela 4 que é baseada 
apenas nas diferentes alturas manométricas.
- Então, os dados de entrada visando determinar o 
custo de implantação da EEE são: vazão (L/s) e altura 
manométrica (m.c.a.). 

Linhas de Recalque (Emissários)

Inicialmente foram realizadas atualizações dos custos 
das linhas de recalque através do Índice Nacional da Construção 

Civil - INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Foram utiliza-
dos 137 orçamentos, sendo 11 do Estado do Espírito Santo, 37 
do Maranhão, 12 do Paraná, 24 de Rondônia e 43 de São Paulo.

Após a atualização dos custos das linhas de recalque, 
foi necessário classificá-las de acordo com os materiais, pois, 
percebeu-se uma grande dispersão dos valores dos materiais 
(PEAD, PVC, PVC DeFoFo, FoFo, FD, PRFV e RPVC) para 
o mesmo diâmetro nominal.

O dado de entrada da equação, para se determinar os 
custos das linhas de recalque é o DN, que na ausência deste dado, 
pode ser determinado através equação de Bresse, por exemplo.

Desta forma, a equação obtida pelo gráfico do tipo 
custo por vazão foi expressa em função DN e apresenta o 
resultado em R$/m. 

Tabela 1 - Distribuição da composição dos diâmetros da rede de transporte de esgotos por faixas de população de saturação

População (hab)
Diâmetros Nominais (mm)

150 200 250 350 500 800 1000

1 - 5.000 100%

5.001 - 10.000 80,00% 20,00%
10.001 - 20.000 72,73% 18,18% 9,09%
20.001 - 50.000 69,57% 17,39% 8,70% 4,35%
50.001 - 100.000 68,09% 17,02% 8,51% 4,26% 2,13%
100.001 - 200.000 67,37% 16,84% 8,42% 4,21% 2,11% 1,05%

200.001 - 500.000 67,02% 16,75% 8,38% 4,19% 2,09% 1,05% 0,52%
Fonte: Cobrape-Engecorps-Geoambiente (2009)

Tabela 2 - Tipo de escoramento por profundidade de escavação

Profundidade (m) Tipo de Escoramento

Até 1,50 Sem escoramento
1,50 – 1,70 Pontalete
1,70 – 2,30 Descontínuo
2,30 – 3,00 Contínuo
3,00 – 4,00 Especial
4,00 – 10,00 Metálico e Madeira

Fonte: SES de Porto Velho – Hagaplan-Cobrape (2008)

Tabela 3 - Distribuição da composição do tipo de escoramento por nível de declividade terreno

Nível de 
declividade

Sem 
Escoramento Pontalete Descontínuo Contínuo Especial Metálico e 

Madeira

1 81% 5% 11% 3%
2 66% 8% 16% 9% 1% 0%
3 57% 7% 16% 14% 5% 1%
4 48% 6% 15% 15% 11% 5%
5 23% 3% 18% 21% 20% 15%

Tabela 4 - Classificação das alturas manométricas para conjuntos mombas das EEEs

Altura Manométrica Classificação

Até 15 m.c.a. Baixa
De 15 a 30 m.c.a. Média Baixa
De 30 a 45 m.c.a. Média Alta

Maior que 45 m.c.a. Alta
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Rede Coletora de Esgoto

Os resultados dos custos das redes coletoras de esgoto, 
por diâmetro, de acordo com o nível do terreno (1 a 5), podem 
ser observados nas tabelas 5 a 8.

Na tabela 5 apresentada é possível observar que o custo 
das Redes Coletoras de Esgoto (RCE) tem um acréscimo de 
até 46% para o DN 150 mm, de acordo com o nível de terreno 
aumenta. Para o DN 350 mm este acréscimo é de 31%, con-
siderando a mesma situação. Lembrando que o nível 1 possui 
declividades mais favoráveis ao transporte, e o nível 5 possui 
declividades menos favoráveis, com terrenos mais planos, o 

que resulta, consequentemente, num aprofundamento da rede.
Na tabela 6 apresentada observa-se as mesmas caracte-

rísticas, entretanto, a condição do solo é mais desfavorável. Para 
o pré-dimensionado desta tabela foi considerada a presença de 
10% de rocha branda, maior distância da jazida para o transporte 
de solos e mais escavação e compactação manual, o que resultou 
numa diferença de aproximadamente 38% para o DN 150 mm 
e 27% para o DN 350 mm, em relação à tabela 5.

Na tabela 7 apresenta-se um solo favorável, mas alta 
urbanização, com mais interferências e recomposição de pavi-
mento maior, o que resultou numa diferença de aproximada-
mente 38% para o DN 150 mm e 25% para o DN 350 mm, 
em relação à tabela 6.

Na tabela 8 apresentam-se as condições mais extremas 

Tabela 5 - Custo da RCE (R$/m) para solo favorável e baixa urbanização

Nível (1) DN 150 mm   
(R$/m)

DN 200 mm   
(R$/m)

DN 250 mm   
(R$/m)

DN 300 mm    
(R$/m)

DN 350 mm 
(R$/m)

1 105,08 124,08 156,71 197,34 228,68
2 124,04 143,40 176,37 217,36 249,04
3 137,97 157,72 191,09 232,47 264,55
4 150,97 171,35 205,36 247,37 280,08
5 196,28 218,70 254,74 298,79 333,53

NOTA: (1) Nível de declividade de terreno, ver tabela 3.

Tabela 6 - Custo da RCE (R$/m) para solo desfavorável e baixa urbanização

Nível (1) DN 150 mm   
(R$/m)

DN 200 mm   
(R$/m)

DN 250 mm   
(R$/m)

DN 300 mm   
(R$/m)

DN 350 mm  
(R$/m)

1    129,68    150,75    185,44    228,15    261,56 
2    152,17    173,77    209,01    252,26    286,22 
3    170,53    192,77    228,65    272,54    307,14 
4    190,97    214,24    251,13    296,04    331,66 
5    256,89    283,08    322,90    370,73    409,28 

NOTA: (1) Nível de declividade de terreno, ver tabela 3.

Tabela 7 - Custo da RCE (R$/m) para solo favorável e alta urbanização

Nível (1) DN 150 mm    
(R$/m)

DN 200 mm   
(R$/m)

DN 250 mm   
(R$/m)

DN 300 mm   
(R$/m)

DN 350 mm  
(R$/m)

1 134,85 155,69 190,17 232,67 265,91
2 154,76 175,96 210,80 253,66 287,25
3 169,77 191,37 226,61 269,88 303,87
4 184,04 206,28 242,17 286,08 320,71
5 232,95 257,25 295,20 341,18 377,88

NOTA: (1) Nível de declividade de terreno, ver tabela 3.

Tabela 8 - Custo da RCE (R$/m) para solo desfavorável e alta urbanização

Nível (1) DN 150 mm   
(R$/m)

DN 200 mm   
(R$/m)

DN 250 mm   
(R$/m)

DN 300 mm   
(R$/m)

DN 350 mm  
(R$/m)

1 166,67 190,45 227,94 273,53 309,91
2 190,68 215,05 253,13 299,31 336,29
3 210,87 235,94 274,72 321,60 359,28
4 233,90 260,10 300,01 348,01 386,81
5 307,03 336,39 379,47 430,65 472,62

NOTA: (1) Nível de declividade de terreno, ver tabela 3.
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com o solo favorável e alta urbanização. O que resultou numa 
diferença de aproximadamente 51% para o DN 150 mm e 37% 
para o DN 350 mm, em relação à tabela 1.

Para se determinar o custo final da rede de uma área 
é necessário utilizar-se de taxas de implantação de rede, como 
por exemplo, de 180 a 240 m/ha, conforme o sistema viário.

Coletores e Interceptores

A seguir estão apresentados os resultados dos custos dos 
Coletores e Interceptores por faixa de diâmetro nominal – DN.  
O dado de entrada das equações de potência está em função de 
“x”, diâmetro nominal – DN (em mm) do tubo. 

Para classificar os diferentes DNs no mesmo coletor e 
interceptor foi escolhido um DN’, de acordo com melhor relação 
R$/m. A figura 1 apresenta a curva e equação para os custos de 
coletores e interceptores de DN 200 a 400 mm.

Figura 1 - Custo dos Coletores/ Interceptores –                               
DN 200 a 400 mm

A figura 2 ilustra os custos de coletores e interceptores 
para DN de 400 a 800 mm.

Figura 2 – Custo dos Coletores/ Interceptores –                       
DN 400 a 800 mm

Para se determinar o custo final destas obras lineares é 
necessário estimar a sua extensão e DN, de acordo com o estudo 
de concepção ou alternativas de projeto a ser avaliadas. Outra 
opção é utilizar-se das relações de DN e população da tabela 1, 
sendo um pré-requisito conhecer a população correspondente 
do esgoto a ser transportado.

Estações Elevatórias de Esgoto

A seguir (Figuras 3 a 6) estão apresentados os resultados 
para as estações elevatórias de esgoto – EEEs, considerando as 
diferentes classificações das alturas manométricas, sendo a vazão 
(em L/s) adotada como a variável “x” da equação.

As estações elevatórias de esgoto nesta faixa de altura 
manométrica não possuem grande vazão, variando de 2,64 L/s 
a 39,87 L/s, como é apresentado na figura 3.

Figura 3 – Custo de EEE com Hman de até 15 m.c.a

A linha de tendência que melhor representou os custos 
das estações elevatórias de esgoto Hman até 15 m.c.a. foi a logarít-
mica, pois, foi observado que mesmo para elevatórias pequenas 
é necessário uma estrutura civil mínima, mas com o acréscimo 
de vazão este custo vai se  diluindo com o ganho em escala. 

As estações elevatórias de esgoto na faixa de altura 
manométrica de 15 até 30 m.c.a possuem uma vazão maior, va-
riando de 3,10 L/s a 380,00 L/s, como é apresentado na figura 4.

A linha de tendência que melhor representou os custos 
das estações elevatórias de esgoto Hman até 15 a 30 m.c.a. também 
foi a logarítmica. O acréscimo de vazão faz o custo inicial da 
unidade pode ser diluído com o ganho em escala. 

Figura 4 – Custo de EEE com Hman de 15 a 30 m.c.a 

As estações elevatórias de esgoto na faixa de altura ma-
nométrica de 30 até 45 m.c.a possuem uma vazão intermediária 
de até 200,00 L/s, como é apresentado na figura 5.

Na figura 5 também é possível observar que a linha 
de tendência escolhida para representar os custos das estações 
elevatórias de esgoto Hman até 30 a 45 m.c.a. foi a logarítmica. 
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Figura 5 – Custo de EEE com hman de 30 a 45 m.c.a.

Percebe-se que as estações elevatórias de esgoto na 
faixa de altura manométrica acima de 45 m.c.a possuem vazões 
maiores, que variam de aproximadamente 5 a 260,00 L/s. A 
equação escolhida para representar os custos das EEEs com 
Hman acima de 45 m.c.a. é a logarítmica, com um R² de 0,9274, 
que mostra uma boa relação entre os pontos e curva. 

Figura 6 – Custo de EEE com Hman acima de 45 m.c.a Linhas 
de Recalque

A seguir (Figuras 7 a 11) estão apresentados os resulta-
dos dos custos para as linhas de recalque, também denominadas 
como emissários.  

A equação que melhor pode exprimir os custos para as 
linhas de recalque para o material PEAD foi a equação do tipo 
potência, figura 7. A entrada da equação é dada em função de “x” 
que é o diâmetro nominal – DN (em mm) da linha de recalque. 

Figura 7 – Custo de Linhas de Recalque – PEAD

Para as linhas de recalque de PVC DeFoFo também se 
observou um acréscimo no valor R$/m conforme o diâmetro 
aumenta, porém este valor mostrou-se mais econômico em 
relação ao PEAD. 

Entretanto, os transientes hidráulicos da linha que 
recalque também podem influenciar na escolha do tubo, pois, é 
necessário que o material escolhido suporte as pressões positivas 
e negativas da linha. 

A equação escolhida para representar os custos das 
linhas de recalque de material PVC e DeFoFo (figura 8) foi a do 
tipo potência. A entrada da equação é dada em função de “x” 
que é o diâmetro nominal – DN da linha de recalque. 

 

Figura 8 – Custo de Linhas de Recalque – PVC DeFoFo

A equação escolhida para representar os custos da figura 
9 (linha de recalque em FoFo) foi a logarítmica, pois, conforme 
o DN aumenta observou-se uma leve acentuação dos custos. A 
entrada da equação é dada em função de “x” que é o diâmetro 
nominal – DN (em mm) da linha de recalque. 

Figura 9 – Custo de Linhas de Recalque – FoFo

Neste caso, como se observa na figura 10, foi adotada 
a equação linear para representar os custos das linhas de recal-
que – PRFV / RPVC. A entrada da equação é dada em função 
de “x” que é o diâmetro nominal – DN da linha de recalque.

Para se obter o custo final da linha é necessário conhecer 
a extensão total. Neste caso, para as extensões, pode se utilizar os 
dados do estudo de concepção ou da alternativa a ser avaliada.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Foram desenvolvimentos métodos para composições 
e estimativas de custos, buscando orientar a tomada de decisão, 
na coleta e afastamento dos esgotos, demonstrados através de 
tabelas e curvas, para dar subsídio às tomadas de decisões e no 
auxílio ao desenvolvimento dos Estudos de Concepção.

Quanto às redes coletoras de esgoto, foram pré-di-
mensionadas e orçadas quatro situações (solo favorável e baixa 
urbanização – nível 3 e DN 150 mm = R$ 137,97/m; solo 
desfavorável e baixa urbanização – nível 3 e DN150 mm = R$ 
170,53/m; solo favorável e alta urbanização – nível 3 e DN150 
mm = R$ 169,77/m; e solo desfavorável e alta urbanização – 
nível 3 e DN150 mm= R$ 210,87/m).

O material orçado foi o PVC (amplamente utilizado) com 

DN 150 a 350 mm e diferentes níveis de terreno (1 a 5), como 
pode ser observado nos resultados (tabela 5 a 8), totalizando 
100 resultados de custo de rede coletora de esgoto.

A tabela 9 sumariza os resultados das equações de custos 
obtidas para Coletores, Interceptores, Estações Elevatórias de 
Esgoto e Linhas de Recalque.

Os custos apresentados neste artigo possuem base de 
atualização orçamentária de maio de 2011. Entretanto, utilizando-
se do fator multiplicador igual a 1,154 (INCC) têm-se os custos 
atualizados para o primeiro semestre de 2013. Para datas futuras 
também é possível atualizar, através dos novos índices do INCC.

Recomenda-se como desdobramento deste trabalho, 
referente aos custos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, 
que sejam incluídos e/ou estudados os custos de manutenção e 
operação, tais como mão de obra, insumos, energia, entre outros. 

Tabela 9 - Resumo dos Resultados e Limites das Equações de Custos

Componente Equação Limites da Equação Nota:

Coletores e 
Interceptores

y= 0,0014 x2,3 DNs 200 a 400 mm

DNs próximos a -400 mm não são 
financeiramente viáveis, pois o material 
classificado desta equação foi o PVC – 
menos competitivo que o concreto armado 
da EQ 2

y= 0,0017 x2,1  DNs 400 a 800 mm -----

Estações Elevatórias 
de Esgoto

y= 98.000 ln(x) + 250.000 Hman de até 15 m.c.a Vazões entre 0 a 40 L/s

y= 191.000 ln(x) + 50.000 Hman de 15 até 30 m.c.a Vazões entre 0 a 380 L/s

y= 290.000 ln(x) + 140.000 Hman de 30 até 45 m.c.a Vazões entre 0 a 200 L/s

y= 775.000 ln(x) – 1.200.000 Hman acima de 45 m.c.a Vazões entre 0 a 260 L/s

Linhas de Recalque

y= 4,3 x0,8 Material em PEAD DN 75 à 400 mm

y= 2,6 x0,8 
Material em PVC 

DeFoFo

DN 75 à 300 mm

Mais econômico até DN 300 mm

y= 170 ln(x) – 470 Material FoFo DN 80 à 400 mm

y= 0,7 x + 78 Materiais PRFV e 
RPVC DN 75 à 600 mm

Nota: y é custo em reais e x é vazão em L/s;

Figura 10 – Custo de Linhas de Recalque – PRFV / RPVC
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RESUMO
Com a consolidação do saneamento em algumas bacias em núcleos urbanos, um novo desafio surge, o da recuperação dos corpos d’água presentes nelas, mas 
o que a princípio parecia ser uma consequência do processo, na realidade se mostra uma tarefa muito mais complexa. Muito se diz a respeito da despoluição 
dos corpos d’água através da eliminação da carga pontual, mas o que se observa na prática é que mesmo diante do controle das cargas pontuais os corpos 
d’água continuam poluídos diante da não observância da existência da carga difusa. O programa “Córrego Limpo” enfrenta um grande desafio no seu 
propósito de despoluição dos córregos urbanos em pequenas bacias no município de São Paulo, uma vez que mesmo livres da carga pontual, tais corpos ainda 
estão sobre influência da carga difusa. A notória melhoria na qualidade dos corpos d’água pertencentes ao programa é ainda mais efetiva nas bacias onde 
há aplicação da gestão integrada, que prevê o envolvimento da população no processo. Tais ferramentas de gestão são integrantes das conhecidas BMP’s (Best 
Management Practices), que resultam na redução do potencial poluidor da bacia, tornando mais efetivo o processo de despoluição. A fim de avaliar o processo 
de despoluição de corpos d’água em áreas urbanas, este estudo avaliou a evolução de um dos corpos d’água pertencente ao programa de despoluição “Córrego 
Limpo”, o Córrego Ibiraporã.

Palavras Chave:  Controle da poluição hídrica. Córregos urbanos. Poluição difusa.

ABSTRACT

As sanitation is consolidated in some urban watersheds, a new challenge arises: the recovery of  bodies of  water in these watersheds. However what at first 
appeared to be a consequence of  the process is in fact a much more complex task. Much is said about the pollution of  water bodies by removing the point 
loads, but what we see in practice is that even when the point loads are controlled, the water bodies still remain polluted due to not observing the existence of  
diffuse loads.. The “Córrego Limpo” program faces a major challenge in its aim to remediate urban streams in small watersheds in São Paulo, since even 
when they are free of  point loads, such bodies are still under the influence of  diffuse loads. The marked improvement in the quality of  water bodies belonging 
to the program is even more effective in the basins where integrated management is implemented, which includes the involvement of  the population in the 
process. Such management tools are known as part of  the BMPs (Best Management Practices), which result in reducing the pollution potential of  the basin, 
making the process more effective. In order to evaluate the process of  urban water body remediation, this study evaluated the evolution of  one of  the water 
bodies belonging to the Corrego Limpo Remediation Program, the Ibiraporã stream.

Keywords: Control of  water pollution. Urban streams. Diffuse pollution.

Recuperação de córregos urbanos através do controle de cargas pontuais e Difusas. 
Córrego Ibiraporã, SP

Recovery of  urban streams by controlling point and diffuse loads 

Córrego Ibiraporã, SP
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INTRODUÇÃO

Os corpos d’água desde o início da formação das 
grandes civilizações foram tidos como sinônimo de fartura, 
por serem eles os provedores dos recursos que permitiam o 
desenvolvimento destas, sendo essas sociedades chamadas 
apropriadamente de hidráulicas devido a essa relação direta 
com as águas. No entanto, nos dias de hoje os corpos d’água 
urbanos fazem parte de um contrassenso se considerada a sua 
importância no passado, pois para a maioria dos moradores das 
grandes cidades eles representam apenas fontes de problemas, 
que foram na verdade resultado da ocupação não planejada do 
espaço urbano.

O desenvolvimento das cidades se deu excluindo os 
corpos d’água de qualquer participação na vida urbana, os 
corpos foram engessados, tamponados e no melhor dos casos 
esse tamponamento deixou como resquício de que um dia tal 
lugar havia sido um vale, a presença de canteiros centrais com 
alguma área verde, como é o caso das Avenidas Nove de Julho, 
Pacaembu, Vinte e três de Maio e Sumaré. As gerações atuais que 
trafegam por estas Avenidas, muitas vezes nem imaginam que 
outrora tais lugares abrigavam rios e riachos (BARTALINI, 2004).

Além da descaracterização, outro grande problema que 
os corpos d’água enfrentam em áreas urbanas é a poluição. A 
poluição que chega a um corpo d’água pode ser caracterizada 
em dois tipos: pontuais, que é o tipo de fonte passível de ser 
caracterizada e rastreada, como por exemplo, esgotos domés-
ticos e efluentes industriais; e difusas, que são aquelas geradas 
de forma distribuída ao longo da bacia contribuinte, sendo elas 
produzidas por inúmeros agentes poluidores, que afluem aos 
corpos d’água preferencialmente por ocasião dos eventos de 
chuvas. À poluição difusa está diretamente relacionada com o 
tipo de uso e ocupação do solo, ou seja, à urbanização, práticas 
agrícolas, desmatamento e mineração. Em áreas urbanas, ela 
pode ser gerada por residências, comércios, pólos industriais, 
complexos esportivos, parques, meios de transporte e resíduos 
atmosféricos (SMA/PRIME, 1998). Segundo Novotny (2003) 
os primeiros 40% de escoamento superficial podem conter 60% 
da carga poluidora. 

O problema da poluição nos corpos d’água sempre se 
popularizou em torno das fontes de poluição pontuais, o que 
localiza o problema e não exige um manejo integrado de toda 
a bacia hidrográfica, mas em locais onde a poluição por fontes 
pontuais já é uma realidade do passado a preocupação com a 
poluição difusa vem crescendo e demandando estudos para 
quantificá-la, avaliá-la e eliminá-la. É o caso dos EUA, que vem 
aprimorando seus esforços para o controle de cargas difusas com 
investimentos maciços nesse setor desde 1993 (PORTO, 2002).

O início da preocupação com a poluição difusa se da 
com a institucionalização da Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (USEPA), na década 1970, quando sur-
gem as primeiras pesquisas relacionadas com a poluição difusa 
urbana; porém este tema já vinha sendo estudado a partir do 
século XIX na Europa. Já no Brasil, a temática começou a ser 
abordada em algumas cidades brasileiras a partir da década 
de 1990 (PRODANOFF, 2005). A poluição difusa esta ligada 
diretamente ao tipo de ocupação do solo pelo homem, já que 

suas atividades geram poluição. A partir do momento em que 
o homem altera as características de uma bacia, a urbanizando, 
esta passa a contribuir para uma maior quantidade de sedimen-
tos transportados para os corpos d’água. (NOVOTNY, 2003).

Segundo Porto (1995) e Tomaz (2006) a poluição difusa 
é formada por diversas contribuições que são difíceis de detectar 
e quantificar, tais como freios de automóveis, resíduos de pneus, 
resíduos de pinturas em geral, fezes de animais, resíduos de ferro, 
zinco, cobre e alumínio de materiais de construção, deposição 
seca e úmida de particulados de hidrocarbonetos, restos de ve-
getação, derramamentos, erosão fuligem, poeira, enxofre, metais, 
pesticidas, nitritos e nitratos, cloretos, fluoretos silicatos, cinzas, 
compostos químicos e resíduos sólidos, entre outros. Segundo 
Novotny (2003), outra fonte importante de contribuição para 
a poluição difusa é a proveniente da atmosfera, já que nos pri-
meiros instantes de precipitação há, grosso modo, a lavagem dos 
poluentes em suspensão na atmosfera, de modo que o destino 
final destes são os corpos d’água. Desta forma, a emissão de 
poluentes atmosféricos também é outro fator importante a ser 
observado nas políticas de controle à poluição difusa.

Segundo Novotny e Olem (1994) o controle da carga 
difusa pode ser realizado através de medidas não estruturais e 
estruturais. As medidas não estruturais, conhecidas como Best 
Management Practices (BMP’s) são caracterizadas como sendo 
medidas de baixo custo, pois não exigem a implementação de 
estruturas físicas e localizadas, mas sim ações de gestão e ge-
renciamento por toda bacia, como aquelas que visem organizar 
a participação da população da bacia a fim de garantir uma 
eficiente gestão de resíduos; que controlem o uso e ocupação 
do solo a fim de prevenir a ocupação de áreas sensíveis e evitar; 
ou que promovam a manutenção de áreas permeáveis a fim 
de promover a infiltração, resultando na redução da vazão de 
pico. Medidas estruturais por sua vez demandam maior custo 
e estão ligadas a intervenções físicas, como exemplo bacias de 
retenção, que reservam a água a liberando lentamente através 
da infiltração no solo ou através do uso de um vertedor; bacias 
de detenção, que reservam a água por determinado período e a 
liberam logo após o evento de chuva; ou alagados, conhecidos 
como wetlands, que fazem aproveitamento das áreas de várzea 
para acumulo da água precipitada.

Recuperação de Corpos d’água Urbanos

As primeiras ações voltadas para recuperação de corpos 
d’água urbanos se deram nos países desenvolvidos, servindo hoje 
como referência para o processo, o que resultou em alguns países 
na criação de leis que estabelecem as condições para conservação 
e recuperação de ambientes aquáticos, como o “Clean Water Act” 
nos Estados Unidos (1972), a “Directiva quadro da água” na União 
Europeia (2000) e a “Water Resources Act” na Austrália (2007). 
Tais países atingiram resultados eficientes na recuperação de 
seus corpos d’água através da implantação de programas que 
visam à eliminação da carga pontual e difusa, implantação de 
parques lineares e programas de gestão participativa nas bacias 
hidrográficas (MACEDO; CALLISTO; MAGALHÃES, 2011).

Como a preocupação com a recuperação dos corpos 
d’água é resultado quase que imediato da consolidação do 
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saneamento básico, no Brasil, em regiões onde o saneamento 
encontra-se consolidado ou em processo de consolidação, surge 
à necessidade de compreender as técnicas de recuperação e as 
etapas envolvidas neste processo, para tanto diretrizes como 
as da “Clean Water Act” são utilizadas como referência. No en-
tanto, no país ainda há regiões em que as condições sanitárias 
são precárias e a preocupação com a qualidade ambiental fica 
em segundo plano o que agrava ainda mais a consolidação do 
processo.

objetivo

O objetivo do presente estudo é analisar o processo de 
recuperação de corpos d’água em áreas urbanas através da análise 
da evolução do processo de recuperação do Córrego Ibiraporã 
pertencente ao programa, de despoluição por eliminação de 
cargas pontuais, “Córrego Limpo”. 

ÁREA DE ESTUDO

Córrego Ibiraporã: Caracterização da área 

O Córrego Ibiraporã, afluente do Córrego Pirajussara, 
localizado na região do Butantã, no município de São Paulo, 
tem como principais pontos de acesso as Avenidas Eliseu de 
Almeida e Francisco Morato. A bacia possui influência do cli-
ma subtropical úmido, clima atribuído à São Paulo, contando 
portanto com o regime de precipitações marcado por verões 
chuvosos e invernos secos. A bacia de drenagem do córrego 
possui cerca de 67ha e conta com uma população tipicamente 
residencial, com cerca de 9 mil habitantes (CÓRREGO LIMPO, 
20101). A vazão máxima calculada para a bacia, de acordo com 
a ocupação do solo atual e para um período de retorno de 100 
anos, é de 15,3 m³/s. 

O corpo d’água fez parte da segunda fase do programa 
“Córrego Limpo” concluída em dezembro de 2010. As ações 
do programa visando a despoluição de corpos d’água consistem 
na ampliação das redes coletoras de esgoto, destinando a vazão 
coletada para o tratamento; eliminação de ligações clandestinas 
no canal e de ligações cruzadas de redes de esgotos em galerias 
de águas pluviais; intervenções estruturais no canal; e limpeza 
periódica do canal por agentes de limpeza da prefeitura (Remoção 
de resíduos sólidos). O indicador de despoluição do programa 
é a queda no nível da DBO5,20 (CÓRREGO LIMPO, 2011) 

A ilustração 01 mostra a bacia de contribuição do 
Córrego Ibiraporã; além disso, é possível visualizar o ponto de 
amostragem para análise da DBO5,20  realizada pela SABESP e 
os pontos de coleta utilizados neste estudo. 

Programa de governança colaborativa

O Córrego Ibiraporã é um dos córregos que fazem 
parte do programa piloto de governança colaborativa iniciativa 
do programa “Córrego Limpo”. Através do envolvimento da 
população residente na bacia, no processo de recuperação do 
córrego, o programa tem obtido resultados mais efetivos no 
processo de despoluição (CÓRREGO LIMPO, 2011). 

Dentro do conceito de Best Management Practices, o 
programa “Córrego Limpo” realiza a capacitação de técnicos 
que atuam na bacia. Tal capacitação é feita através da imple-
mentação de estratégias de governança colaborativa. A estratégia 
de governança colaborativa faz uso do “Modelo dos Níveis de 
Ação Colaborativa” (MNAC). O modelo proposto pelo pro-
fessor Mark Imperial, da Universidade da Carolina do Norte, 
foi testado em bacias norte-americanas, que apesar de maiores, 
apresentavam os mesmos desafios, abordando a questão da 
colaboração em três níveis: operacional (que trata de interven-
ções como implantação de infraestrutura, processos educativos, 
monitoramento e avaliação, portanto envolvem, na maior parte, 
serviços governamentais.), de formulação de políticas (Que tem 
caráter orientador, incrementando a comunicação entre os ato-
res, coordenando ações e integrando políticas para alavancar os 
objetivos coletivos) e institucional (Atividades que influenciam, 
restringem, incrementam e promovem as ações no nível ope-
racional e formulação de política)(CÓRREGO LIMPO, 2011).

Na bacia do Córrego Ibiraporã, graças ao programa de 
governança colaborativa, a população residente auxilia o pro-
grama gerindo melhor seus resíduos e também na fiscalização 
de eventuais anomalias no canal ocasionadas por lançamentos 
clandestinos ou despejo de resíduos sólidos nas proximidades 
do canal que porventura possam ser carreados pelo escoamento 
superficial, resultando na alteração imediata do aspecto visual 
das águas do córrego, indicativo de degradação da qualidade 
de suas águas. O programa cria um via de comunicação direta 
com a população da bacia, o que facilita as ações do programa 
e encoraja a população a participar do processo.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é composto por duas frentes investigativas, 

Ilustração 1 - Córrego Ibiraporã: Bacia Contribuinte e Pontos 
de amostragem

 Fonte: Elaborado pelas autoras
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a fim de avaliar a resposta dos corpos d’água em estudo frente 
à eliminação da carga pontual e a influência exercida pela carga 
difusa nestes corpos d’água em processo de recuperação. Desta 
forma, o estudo é composto pelas seguintes análises: análise do 
histórico de monitoramento da DBO e das variáveis físicas e 
químicas, de tempo chuvoso e seco, do Córrego Ibiraporã; e 
análise da produção de carga difusa pelo método da UC (Unidade 
de Carga). Os itens a seguir descrevem a metodologia empregada 
em cada uma destas análises.

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)

Segundo o manual de procedimentos e técnicas labo-
ratoriais do Laboratório de Saneamento da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (2004) a Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO) consiste em um teste empírico através de 
procedimentos padronizados, no qual é possível determinar a 
quantidade de oxigênio consumido em um determinado período 
de tempo em uma determinada amostra. 

O monitoramento da DBO é realizado mensalmente 
pela SABESP no ponto indicado na Ilustração 1, cuja análise 
é realizada em laboratório próprio e os resultados repassados 
para as respectivas unidades de negócio. O programa “Córrego 
Limpo” utiliza a DBO como indicador de qualidade da água 
nos corpos d’água pertencentes ao programa, desta forma eles 
são classificados de “condições naturais” a “poluídos” confor-
me a DBO apresentada, a Tabela 1 apresenta a caracterização 
utilizada pelo programa “Córrego Limpo”, para classificar estes 
corpos d’água.

O estudo do histórico do monitoramento da DBO 
fornecido pela SABESP permitiu avaliar a evolução da qualidade 
da água segundo a DBO do corpo d’água objeto deste estudo e 
avaliar o quão efetiva foi sua recuperação através da eliminação 
de cargas pontais. 

Para avaliação da evolução da DBO foi utilizado o 
Teste T (Paramétrico) para dados pareados (antes e depois), 
que avalia a diferença entre as médias dos dados amostrais, ou 
seja, quanto maior o grau da diferença entre as médias, maior 
a significância das intervenções do programa. 

O teste pode ser aplicado através da utilização da ex-

pressão apresentada a seguir.         

Onde t é dado pela diferença entre as médias amostrais, menos 
a média das diferenças, dividido pelo desvio padrão da diferença 
entre as amostras, que por sua vez é dividido pela raiz quadrada 
no número de amostras da população amostral.

Variáveis Físicas e químicas

Foram realizadas analises referentes às variáveis físicas 
e químicas para avaliação da qualidade da água. Foram realizadas 
duas coletas, para o Córrego Ibiraporã, uma no período seco 
e outra no período chuvoso, para comparação dos resultados 
obtidos nos dois períodos e identificação de padrões decorrentes 
da influência da carga difusa, sendo as análises das amostras 
coletadas realizadas pelo laboratório “Operator Meio Ambiente”. 
Todas as análises foram realizadas dentro dos prazos de validade 
da amostra, conforme indicado nas normas: SMEWW 21 st 
Ed.; EPA; NBR; ASTM; CETESB; INEA e normas técnicas 
vigentes e descritas nas instruções operacionais padrão de Co-
leta e Preservação de Amostras do laboratório “Operator Meio 
Ambiente”. A primeira coleta foi realizada em 11/09/2012 
(Período seco) e a segunda em 30/01/2013 (Período chuvoso) 
e em dois pontos do canal, próximo à estaca 9 e à estaca 16 
como já mostrado na Ilustração 01. 

Quando uma série de dados não segue uma distribui-
ção que obedece aos critérios para aplicação de uma análise 
paramétrica, pode-se aplicar ao conjunto de dados um analise 
não paramétrica. No caso dos valores obtidos para as variáveis 
físicas e químicas temos uma série de dados que pode ser 
analisada pela análise não paramétrica e para tanto usaremos o 
Teste de Friedman. O Teste de Friedman, que é indicado para 
casos que contenham 3 ou mais grupos amostrais, consiste em 
ordenar os grupos amostrais em postos, realizar a verificação da 
igualdade da soma dos postos de cada grupo e por fim realiza-se 
o calculo da estatística de teste de Friedman, dada pela expressão 
apresentada a seguir (POCINHO, 2010).

       (2) 

Onde: b = número de blocos (neste caso o número de variáveis 
analisadas), k = número de tratamentos e R = somatória dos 
postos.

Unidade de Carga (UC)

O método da Unidade de Carga consiste em aplicar 
índices de geração de carga difusa para diferentes tipos de 
uso de solo existentes na bacia em estudo. O método não faz 
correlação com a hidrologia e a morfologia da bacia, mas tem 
como vantagem ser de fácil aplicação e apresentar resultados 
eficientes, podendo ser aplicado em bacias com diferentes tipos 

0 a 5 Condições naturais, permite o contato primário das pessoas 
e a rega de hortaliças.

5 a 
10

Condições boas, já não se recomenda o contato primário 
nem a rega de hortaliças, mas possibilita a existência de 
peixes, o uso da água para animais e o tratamento 
convencional da água.

10 a 
30

Condições boas, aspecto estético bom, permite a existência 
de peixes, não exala odores e possibilita o tratamento 
convencional da água.

30 a 
70

Condição estética ainda boa, porém com restrições a 
existência de peixes e exalação de odores em determinadas 
épocas do ano (verão seco, principalmente); tratamento de 
água com alto consumo de produtos químicos.

> 70 Poluído.

Caracterização dos Córregos em função da DBO (mg/L)

    ( 1) 

Tabela 1 - Caracterização dos Córregos em função da DBO. 
Fonte: Adaptado de Córrego Limpo (2011)
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de uso do solo (NOVOTNY, 2003). 
Para obter a geração média de carga difusa para cada 

classe de uso do solo, a fim de calibrar o modelo e obter a geração 
total de carga difusa para cada bacia, foi elaborado um método 
que relaciona os valores de produção de carga difusa para cada 
tipo de uso do solo do Corine Land Cover (CLC) e a produção 
de carga difusa para o tecido urbano continuo proposta por 
Steinke (2007). A Tabela 2 apresenta os valores de contribuição 
por tipo de uso do solo elaborado pelo Corine Land Cover (CLC) 
que possui uma variação de 0 a 10. 

A tabela 3 apresenta os valores monitorados por Steinke 
(2007) para produção de carga difusa para tecido Urbano e os 
valores estimados com base nas proporções obtidas pelo Corine 
Land Cover (CLC) para os demais tecidos considerados. Os va-
lores serão usados como referência para o cálculo da produção 
de carga difusa na bacia em estudo.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de Steinke (2007) e Cecchi et al. (2007)

O método será utilizado para quantificação da carga 
difusa gerada na bacia do Córrego Ibiraporã.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)

O Córrego Ibiraporã, graças ao programa de governança 

colaborativa, tem seu processo de despoluição mais consolidado, 
uma vez que o potencial poluidor da bacia encontra-se minimi-
zado pela implementação das ações do programa. O gráfico da 
Ilustração 02 mostra a evolução da DBO no Córrego Ibiraporã, 
onde se pode observar a sua redução significativa e a estabilidade 
no monitoramento da mesma. Podemos observar a presença 
de um outlier em julho de 2011 que, segundo informações da 
SABESP, é resultado de um vazamento de esgotos sanitário 
durante a execução de intervenções na área. 

Para avaliação da eficiência da remoção da DBO para 
o Córrego Ibiraporã, foi aplicado o teste T, onde primeira-
mente foi determinada a diferença entre a população amostral 
da DBO antes (Jan/2009 a Dez/2009) e depois (Jan/2011 a 
Dez/2011) das intervenções do programa. Portanto para este 
teste estatístico, foi desconsiderado o monitoramento da DBO 
no período de execução das obras e ações do programa, sendo 
considerados doze meses antes das intervenções e doze meses 
após as intervenções. Na tabela 4 são mostradas as diferenças 
calculadas, bem como a DBO obtida nos períodos em questão.

 Fonte: Elaborado pelas autoras

Adota-se como Hipótese para o teste T paramétrico o 
seguinte: H0 = as intervenções não surtiram efeito sobre a DBO. 
Obteve-se o T de 4,819 para o Córrego Ibiraporã; Assim para o 
nível de significância 0,05 e grau de liberdade 23, pela tabela de 
T crítico de Student (ZAR,1996), obtemos o T crítico de 1,714. 
Portanto, rejeita-se a hipótese H0 adotada, ou seja, sendo o T 
obtido 4,819 e o T crítico 1,714, há efeito considerável das in-

0-10
8,22
6,89

7,78

5,67

2,33
3,00

1.2. Indústria, 
Comércio e 
Transporte

1.2.1. Indústria, Comércio e Equipamentos 
Gerais
1.2.2. Redes Viárias e Ferroviárias e espaços 
associados

1.3. Zonas 
Verdes

1.3.1. Espaços Verdes Urbanos
1.3.2. Equipamentos desportivos e de lazer

Classes de Uso de Solo do CLC
1. Tecidos Artificializados
1.1. Tecido 
Urbano

1.1.1. Tecido Urbano Contínuo
1.1.2. Tecido Urbano Descontínuo

N 
total

P 
total

Ss 
Total Total

1.1.1. Tecido Urbano 
Contínuo 1,27 0,03 50,00 51,31

1.1.2. Tecido Urbano 
Descontínuo 1,07 0,03 41,91 43,01

1.2.1. Indústria, 
Comércio e 
Equipamentos Gerais

1,21 0,03 47,32 48,56

1.2.2. Redes Viárias, 
Ferroviárias e espaços 
associados

0,88 0,02 34,49 35,39

1.3.1. Espaços Verdes 
Urbanos 0,36 0,01 14,17 14,54

1.3.2. Equipamentos 
desportivos e de lazer 0,46 0,01 18,25 18,73

1.1. Tecido 
Urbano

1.2. Indústria, 
Comércio e 
Transporte

1.3. Zonas 
Verdes 
Orientadas

Produção de Carga Difusa por Tipo de Uso do Solo 
(Kg/Km2/dia)
1. Tecidos Artificializados

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2009 56 56 56 120 115 75 85 190 85 100 40 60
2011 25 22 14 14 14 9 95 21 19 5 9 7

Diferença 31 34 42 106 101 66 -10 169 66 95 31 53

DBO5,20 (mg/L) Córrego Ibiraporã: Antes (2009) e Depois (2011) das 
Intervenções do Programa "Córrego Limpo"

Ilustração 2 -Relação entre a Precipitação (mm) e a Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) no Córrego Ibiraporã no 

período 01/01/2007 a 01/01/2012
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de Córrego Limpo (2011) 

e SAISP (2012)

Tabela 4 - DBO Córregos Ibiraporã – Antes e depois das 
intervenções

Tabela 3 - Produção de Poluição Difusa para classes de uso do solo 

Fonte: Adaptado de Cecchi et al. (2007)

Tabela 2 - Produção de carga difusa para classes de uso do 
solo do Corine Land Cover (CLC)
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tervenções do programa sobre a DBO do córrego em questão.
Através da média aparada (Importante no caso do 

Córrego Ibiraporã devido à discrepância apresentada no mês 
de julho, já que elimina outliers - valores discrepantes) tem-se 
para o Córrego Ibiraporã a DBO média de 14mg/L no ano de 
2011. Segundo monitoramento realizado por Larentis (2004) 
no escoamento superficial, o valor da DBO no ambiente urba-
no fica por volta de 12mg/L, que foi atribuído à carga difusa. 
Fazendo assim a comparação entre a DBO média observada 
no Córrego Ibiraporã e a monitorada por Larentis (2004), 
podemos inferir que a DBO apresentada pelo corpo d’água é 
resultado da influência da carga difusa trazida pelo escoamento 
superficial da bacia, ou seja, a DBO média do córrego Ibiraporã 
pós- intervenções é condizente com o esperado para um corpo 
d’água em área urbana sob influência somente de cargas difusas, 
confirmando a eficiência do programa na remoção das cargas 
pontuais, uma vez que a presença de cargas pontuais seriam 
facilmente evidenciadas pela elevação da DBO no corpo d’água.

A resolução CONAMA (2005), que dispõe sobre a 
classificação de corpos d’água e diretrizes ambientais para en-
quadramento, prevê no caso de corpos d’água de água doce as 
seguintes condições de DBO para cada classe: Classe Especial, 
condições naturais; Classe I, DBO 3,0mg/L; Classe II, DBO 
5,0mg/L; e Classe III, DBO 10,0mg/L . Portanto, o efetivo 
controle das cargas pontuais em corpos d’água urbanos, como 
no caso do Córrego Ibiraporã, pode resultar no atendimento do 
padrão de DBO estabelecido pela CONAMA 357 para a classe 
II. Considerando ainda que em média aproximadamente 12mg/L 
desta DBO seja proveniente da carga difusa (LARENTIS, 2004), 
o controle desta carga poderia resultar no atendimento do pa-
drão de DBO estabelecido para a classe I em alguns meses do 
ano, evidenciando assim a importância do controle deste tipo 
de poluição no meio urbano.

Variáveis físicas e químicas

Os resultados obtidos para as análises realizadas nas 
amostras do Córrego Ibiraporã são apresentados na Tabela 05, 
a seguir, sendo P1TS relativo à coleta na estaca 16 no período 
seco, P2TS à estaca 9 no período seco, P1TC à estaca 16 no 
período chuvoso e P2TC à estaca 9 no período chuvoso, con-
forme já apresentado na Ilustração 01. Os resultados obtidos 
para as análises realizadas nas amostras do Córrego Ibiraporã 
são apresentados na tabela 5.

Através da análise qualitativa dos dados podemos 
concluir que há um aumento significativo na concentração de 
poluentes no corpo d’água durante o inverno devido à ausên-
cia do fenômeno da diluição que ocorre no verão devido ao 
aumento da precipitação sobre a bacia e consequente aumento 
da vazão do corpo d’água. Vemos também aparecer no verão o 
aumento de variáveis características do componente carga difusa, 
como óleos e graxa, alguns metais como Chumbo e compostos 
derivados de Petróleo. 

Além da avaliação qualitativa, pode-se ainda realizar 
uma análise estatística na série de dados para obter o grau de 
diferença entre os grupos amostrais. Por tratar-se de um con-
junto de dados que não obedece aos critérios para uma análise 

Tabela 5 - Córrego Ibiraporã: Monitoramento das variáveis 
físicas e químicas da água

Variáveis P1TS P2TS P1TC P2TC
DBO  (mg/L) 4,000 5,000 15,000 9,000
DQO  (mg/L) 27,000 22,000 38,000 22,000
OD  (mg/L) 5,190 2,320 4,800 3,900
Temperatura °C 21,900 22,700 23,100 24,400
Turbidez 1,540 1,070 9,430 10,800
pH 7,420 7,570 7,300 7,470
Alcalinidade Total  (mg/L) 67,000 87,000 56,000 72,000
Sólidos Dis. Totais  (mg/L) 209,000 218,000 43,000 214,000
Óleos e Graxas  (mg/L) <5 < 5 11,000 8,000
Fósforo Total (mg/L) 0,178 0,324 <3,6000 <3,6000
Itrio (%) 90,00 87,00 76,30 81,80

Monitoramento das Variáveis Físicas e Químicas da Água

Variáveis P1TS P2TS P1TC P2TC
Alumínio Dissolvido (mg/L) 0,098 0,194 0,027 0,015
Cobre Dissolvido (mg/L) 0,011 0,003 <0,0017 0,002
Ferro Dissolvido (mg/L) 0,092 0,704 0,206 0,126
Mercúrio Total (mg/L) <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
Antimônio (mg/L) 0,004 <0,0020 <0,002 <0,002
Arsênio Total (mg/L) <0,0020 <0,0020 <0,002 <0,002
Bário Total (mg/L) 0,066 0,087 0,063 0,081
Berílio Total (mg/L) <0,0060 <0,0060 <0,006 <0,006
Boro Total (mg/L) 0,054 <0,0520 <0,052 <0,052
Cádmio Total (mg/L) <0,0017 <0,0017 <0,0017 <0,0017
Chumbo Total (mg/L) <0,0020 <0,0020 0,006 0,003
Cobalto Total (mg/L) <0,0020 <0,0020 0,016 <0,002
Cromo Total (mg/L) 0,007 <0,0060 <0,006 <0,006
Lítio Total (mg/L) <0,0270 <0,0270 <0,027 <0,027
Manganês Total (mg/L) 0,424 0,303 0,254 0,145
Níquel Total (mg/L) <0,0017 0,003 <0,0017 <0,0017
Prata Total (mg/L) <0,0001 0,004 <0,00010 <0,00010
Selênio Total (mg/L) 0,005 0,004 <0,003 <0,003
Vanádio Total (mg/L) <0,0040 <0,0040 <0,004 <0,004
Zinco Total (mg/L) 0,013 0,058 0,034 0,018

Metais Totais (mg/L) 0,774 1,360 0,606 0,389

Série de Metais

Variáveis P1TS P2TS P1TC P2TC
Benzeno (μg/L) <2,00 < 2,00 <2,00 <2,00
Etilbenzeno (μg/L) <2,00 < 2,00 <2,00 <2,00
Tolueno (μg/L) <2,00 < 2,00 <2,00 <2,00
Estireno (μg/L) <2,00 < 2,00 <2,00 <2,00
Xilenos (μg/L) <2,00 < 2,00 <2,00 <2,00
p-Bromofluorbenzeno (%) 90,52 104,41 109,73 111,52
Tolueno-d8 (%) 83,31 89,83 105,21 88,60
2-Fluorobifenil (%) 87,13 102,56 79,00 77,87
p-Terfenil d14 (%) 99,69 89,99 78,78 92,73

Série de Derivados de Petróleo

Variáveis P1TS P2TS P1TC P2TC
2-Clorofenol (mg/L) <0,010 <2,00 <0,010 <0,010
1,2-Dicloroetano (mg/L) <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
1,1-Dicloroeteno (mg/L) <2,00 <0,010 <2,00 <2,00
Diclorometano (μg/L) <2,00 < 2,00 <2,00 <2,00
Tetracloreto de Carbono (μg/L) <1,00 < 1,00 <2,00 <2,00
Tetracloroeteno (μg/L) <2,00 < 2,00 <2,00 <2,00
Triclorobenzenos (μg/L) <0,07 < 0,07 <2,00 <2,00
Tricloroeteno (μg/L) <0,10 < 0,10 <2,00 <2,00

Série de Cloro

Variáveis P1TS P2TS P1TC P2TC
Nitrato (mg/L) 5,810 0,780 1,780 1,750
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 4,270 7,290 <0,08 1,420
Nitrogênio Kjedahl Total (mg/L) 4,950 8,460 - -

Série de Nitrogênio

 Fonte: Elaborado pelas autoras
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parametrizada, deve se utilizar uma análise não paramétrica 
através do Teste de Friedman (ZAR, 1996). Para aplicação do 
Teste de Friedman considerou-se as variáveis físicas e químicas 
que apresentavam alterações quantitativas, ou seja, aquelas que 
poderiam expressar mudanças qualitativas. A Tabela 6 apresenta 

os postos obtidos para as variáveis consideradas nesta análise.
O valor obtido com a aplicação do Teste de Friedman 

foi 1,3687. Adotando a seguinte hipótese nula “Não há diferença 
entre as duas séries amostrais”, para um nível de significância 
α=5% e grau de liberdade igual a 3, o valor crítico da distri-
buição X2 obtido é 7,815 (GUIMARÃES, 2008), portanto não 
podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, não há diferença sig-

nificativa entre os valores obtidos e o esperado se as amostras 
fossem iguais. No entanto, cabe realizar ainda uma segunda 
análise, uma vez que os valores R obtidos podem ainda serem 
interpretados relacionando a qualidade da água no ponto, uma 
vez que os postos foram ordenados no sentido crescente da 
influência negativa da variável analisada, por exemplo, quanto 
mais oxigênio dissolvido na água melhor a saúde do corpo d’água 
(Considerando um corpo d’água característico da mata atlântica, 
como é o caso do corpo d’água em questão na sua condição 
natural), portanto a maior taxa de oxigênio recebeu o posto 4 e 
a menor o posto 1. O mesmo foi feito para as demais variáveis. 
Concluímos então que quanto maior o valor de R obtido, pior 
o estado do corpo d’água. Partindo destas premissas, é possível 
analisar detalhadamente os resultados obtidos. 

O ponto 1 trata-se da nascente do canal, portanto no 
inverno como há menos diluição da carga contida no canal, o 
valor R obtido no inverno (R=35,5) foi menor do que o valor 
obtido no verão (R=39,0) quando o canal apresenta uma maior 
diluição de sua carga devido ao regime de chuvas; podemos 
associar a isto o fato da nascente estar sobre menor influência 
de cargas pontuais e difusas, uma vez que trata-se do trecho 
inicial do canal. Já o ponto 2, mais à jusante apresentou valores 
R muito parecidos para os dois períodos (Inverno, R=43,0 e 
verão, R=42,5) o que poderia ser interpretado como sendo 
resultado da carga difusa trazida pelo escoamento superficial, 
pois do contrário o corpo d’água deveria apresentar uma me-
lhoria na qualidade de suas águas no verão devido ao efeito da 
diluição dos poluentes pelas chuvas constantes. Portanto, se por 
um lado o fator diluição é adicionado ao processo, por outro 
se adiciona também o fator carga difusa, desta forma tem-se a 
qualidade global do corpo d’água constante nos dois períodos.

Unidade de carga (UC)

Através de imagens de satélite do Google Earth e de 
visitas à área de estudo, foi possível elaborar o mapa com a classe 
de uso do solo para a bacia do Córrego Ibiraporã. A Ilustração 

Tabela 6 - Postos obtidos para as variáveis físicas e químicas da 
água– Córrego Ibiraporã

Result
ados

Post
os

Result
ados

Pos
tos

Result
ados

Pos
tos

Resul
tados

Pos
tos

DBO  (mg/L) 4,0 1 5,0 2 15,0 4 9,0 3
DQO  (mg/L) 27,0 3 22,0 2 38,0 4 22,0 2
OD  (mg/L) 5,2 1 2,3 4 4,8 2 3,9 3
Temperatura °C 21,9 1 22,7 2 23,1 3 24,4 4
Turbidez 1,5 2 1,1 1 9,4 3 10,8 4
pH 7,4 2 7,6 4 7,3 1 7,5 3
Alcalinidade Total  
(mg/L) 67,0 2 87,0 4 56,0 1 72,0 3

Sólidos Dis. Totais  
(mg/L) 209,0 2 218,0 4 43,0 1 214,0 3

Óleos e Graxas  (mg/L) <5 2 < 5 2 11,0 4 8,0 3

Itrio (%) 90,0 4 87,0 3 76,3 1 81,8 2

p-Bromofluorbenzeno 
(%) 90,5 1 104,4 2 109,7 3 111,5 4

Tolueno-d8 (%) 83,3 1 89,8 3 105,2 4 88,6 2
2-Fluorobifenil (%) 87,1 3 102,6 4 79,0 2 77,9 1
p-Terfenil d14 (%) 99,7 4 90,0 2 78,8 1 92,7 3
Nitrato (mg/L) 5,8 4 0,8 1 1,8 3 1,8 2
Metais Totais (mg/L) 0,8 3 1,4 4 0,6 2 0,4 1
R 36 43 39 43

P1TS P2TS P1TC P2TC
Variáveis

Postos Obtidos - Córrego Ibiraporã

Fonte: Elaborado pelas autoras

Fonte: Elaborado pelas autoras
Ilustração 3 - Distribuição na bacia do Córrego Ibiraporã das classes de uso do solo do Corine Land Cover (CLC)
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03 mostra a divisão de classes de uso para a área de estudo.
Utilizando a metodologia descrita no item anterior 

foi possível estimar a produção de carga difusa na bacia e os 
resultados obtidos são apresentados na tabela 7.

CONCLUSÃO

O estudo mostrou que o programa “Córrego Limpo” 
apresenta grande efetividade na remoção da DBO, efetividade 
constatada através da análise do histórico de monitoramento 
da DBO do Córrego Ibiraporã. Foi possível concluir com base 
na análise do monitoramento da DBO, da avaliação físico-quí-
mica e da quantificação da carga difusa, que em corpos d’água 
como o Córrego Ibiraporã, ações de despoluição como as do 
programa “Córrego Limpo” voltadas para o controle de cargas 
pontuais, unidas a medidas para o controle da carga difusa, 
poderiam resultar no atendimento da DBO de enquadramento 
de corpos d’água classe II ou até mesmo classe I em algumas 
épocas do ano, evidenciando assim a importância do controle 
destes tipos de poluição no meio urbano para a recuperação de 
seus corpos d’água.

Por fim, aplicando a ecossistemas aquáticos continentais, 
especificamente rios e riachos, os conceitos de nicho ecológico 
e diversidade e com base nos resultados obtidos pode se des-
crever a seguinte sequência de fases percorridas por um corpo 
d’água em áreas urbanas: 

1º Fase: Em um primeiro momento, temos o corpo 
d’água em estado dito natural, ou seja, antes de sofrer qualquer 
intervenção antrópica. Neste estágio o corpo d’água apresenta 
uma determinada biota que sofre variações populacionais em 
função de eventos sazonais como mudanças ao longo do ano na 
intensidade luminosa, regime de chuvas (alterando sua vazão), 
temperatura, entre outros fatores. No entanto a biota estabe-
lecida no corpo d’água está apta a lidar com tais alterações, de 
modo que apesar da flutuação populacional ao longo do ano, 
ela se mantém constante se avaliada uma escala temporal mais 
ampla. Em um ambiente dito natural como este há uma grande 
diversidade de nichos ecológicos que se consolidaram durante 

a história evolutiva deste ambiente atingindo um equilíbrio 
próprio e interdependente.

2º Fase: Em segundo momento, com a intervenção do 
homem, que geralmente envolve a mudança na geometria deste 
corpo d’água, mudanças no aporte de sedimentos provocado 
pela mudança no uso do solo e lançamento de efluentes, há uma 
mudança drástica nos nichos ecológicos existentes no momento 
anterior, uma vez que há a inserção de outros fatores para os 
quais alguns organismos que ali habitavam não eram tolerantes. 
Assim, os organismos sensíveis às novas condições são levados 
à extinção local e o que resta são organismos tolerantes às novas 
condições, ou seja, aos novos nichos criados pelas alterações 
e aos nichos ecológicos que se mantiveram. Entende se então 
que estes eventos levam rapidamente à perda da diversidade 
existente, através da extinção local de espécies mais sensíveis e 
por estarem associados à produção de habitats mais restritivos, 
há a criação de um ecossistema onde há a predominância de 
organismos resistentes. Um forte componente de remodelagem 
desse ecossistema é a quantidade de matéria orgânica dispo-
nível, já que micro-organismos decompositores se proliferam 
na sua presença, consumindo o oxigênio disponível na água e 
como a quantidade de oxigênio é fator limitante à maioria dos 
organismos complexos como animais e vegetais em qualquer 
ambiente, a limitação deste recurso molda significativamente o 
ecossistema. Os corpos d’água em áreas urbanas em sua grande 
maioria encontram se estagnados neste estágio.

3º Fase: Em um terceiro momento, com a retirada das 
fontes de matéria orgânica, preponderantemente esgotos sani-
tários, através da consolidação do saneamento na bacia, o corpo 
d’água tende a reestabelecer sua oxigenação devido à redução da 
influência de micro-organismos decompositores, assim, com o 
aumento da disponibilidade do recurso oxigênio há o aumento 
da diversidade de organismos complexos mais basais, como 
insetos aquáticos ou na sua fase de vida aquática e macrófitas 
aquáticas, organismos que em ambientes aquáticos ditos naturais 
dão sustentação à existência de organismos superiores, como 
peixes. Nesta fase, a carga advinda do escoamento superficial 
tem influência significativa no corpo d’água, uma vez que além 
do aporte de matéria orgânica ela pode contribuir com outros 
elementos que por ventura podem gerar outros fatores limitantes.

4º Fase: Por fim, em um quarto momento, com a eli-
minação das cargas pontuais e controle da carga difusa, temos 
um corpo d’água que suporta a existência de animais superiores, 
como espécies de peixes mais resistentes. Este corpo d’água inte-
grado à paisagem urbana tem importante papel na promoção do 
bem estar da população e no aumento da sua qualidade de vida.
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RESUMO

 O presente estudo apresenta uma comparação entre a aplicação de um modelo Lagrangiano sem malhas e de um modelo Euleriano, com emprego de malhas, 
para o estudo da propagação de ondas em regiões costeiras. O modelo numérico euleriano se fundamenta nas equações não-lineares de ondas do tipo Boussinesq 
e o modelo numérico Lagrangiano sem malhas emprega o método Smoothed Particle Hydrodynamics. Os resultados das simulações numéricas mostraram con-
cordância dos modelos no comportamento da superfície livre. A maior discrepância ocorreu na região de arrebentação da onda, durante a quebra, e no run-up.

Palavras Chave:  Equações não-lineares de ondas do tipo Boussinesq. Modelo Lagrangiano sem malhas. Smoothed Particle Hydrodynamics, zona 
costeira. Zona de surfe

ABSTRACT

This study presents a comparison between the application of  a Lagrangian meshless model and an Eulerian model that uses meshes to study the propaga-
tion of  waves in coastal regions. The Eulerian numerical model is based on Boussinesq-type  nonlinear wave equations and the Lagrangian meshless model 
employs the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method. The results of  numerical simulations showed an agreement of  both models for free surface 
behavior. The largest discrepancy occurred in the surf  zone, during the breaking, and in the run-up.

Keywords: Boussinesq-type nonlinear wave equations. Lagrangian meshless method. Smoothed Particle Hydrodynamics. Coastal region. Surf  zone

Estudo numérico da propagação de ondas em praias planas utilizando os modelos 
Lagrangiano sem malhas e Euleriano

Numerical study of  the propagation of  waves on flat beaches using Lagrangrian                                            
meshless and Eulerian models
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INTRODUÇÃO

Historicamente, a visão euleriana é a mais utilizada 
na modelagem dos problemas físicos que envolvem fluidos e 
sólidos. Esta modelagem requer o uso de métodos numéricos 
– método das diferenças finitas (MDF), método dos volumes 
finitos (MVF) e método dos elementos finitos (MEF) – que 
empregam grades ou malhas para a solução das formulações 
diferenciais ou integrais (LIU; LIU, 2010). 

Os métodos numéricos baseados em uma malha ade-
quadamente pré-definida convertem as equações governantes em 
um conjunto de equações algébricas. Geralmente, as incógnitas 
das variáveis de campo são avaliadas em pontos nodais. Porém, 
aqueles apresentam limitações em aplicações de problemas de 
geometria complexas e na modelagem de processos físicos, 
ambos associados à resolução da escala espacial.

Em métodos lagrangianos com malhas, como o MEF, 
a geração das mesmas mostra-se como um significativo esforço 
computacional. O remalhamento, necessário em problemas com 
grandes deformações, é um processo difícil, demorado e caro, 
além da possibilidade de conduzir a imprecisões nos resultados.

O uso da malha pode levar a várias dificuldades ao 
tratar problemas de escoamentos de fluidos que apresentem 
superfície livre, interfaces móveis, geometrias complexas ou 
mudanças topológicas. Caso estas características existam, a 
geração da malha e o remalhamento são necessários, trazendo 
consigo todas as dificuldades apresentadas anteriormente. Uma 
das maiores dificuldades do uso de malhas está em garantir-se 
a consistência da equação algébrica a ser usada na solução do 
problema físico. 

Recentemente, a modelagem lagrangiana sem uso de 
malhas (meshless) tem-se mostrado como uma boa opção para a 
solução de problemas de pequenas e grandes escalas espaciais 
e para o entendimento de processos físicos. No método lagran-
giano de partículas, o domínio físico do problema é dividido 
em pequenas parcelas de matéria que interagem umas com as 
outras. Nesse procedimento, o volume do domínio fluido é 
dividido em um conjunto discreto de volumes de massas defi-
nidas (partículas ou elementos lagrangianos). Na dificuldade das 
parcelas materiais enxergarem o volume dos vizinhos, a massa 
da partícula é acompanhada por um ponto material que recebe 
as coordenadas que definem sua posição no espaço. Dessa for-
ma, as propriedades físicas de cada elemento lagrangiano são 
mapeadas no domínio fluido, para cada instante de tempo, pelo 
acompanhamento da propriedade, devido ao deslocamento de 
cada elemento lagrangiano no interior do fluido.

O modelo lagrangiano de partículas sem malhas é uma 
alternativa usada nas pesquisas de métodos computacionais 
mais eficazes para a solução de problemas mais complexos, 
resultando em soluções numéricas estáveis e acuradas para as 
equações integrais ou equações diferenciais parciais.  

A vantagem do emprego da modelagem lagrangiana 
de partículas sem malhas, em relação às modelagens que utili-
zam malhas é a simplicidade em tratar geometrias complexas 
e processos físicos. Também, podem ser mencionados a não 
necessidade da criação e atualização de malhas (remalhamento), 
a não produção de oscilações numéricas e o tratamento simples 

das superfícies livres. A visualização gráfica dos resultados ob-
tidos pelo método lagrangiano permite o melhor entendimento 
da evolução espaço-temporal do escoamento.

PROCESSO DE QUEBRA DA ONDA 

O processo de quebra da onda em regiões costeiras está 
principalmente relacionado à morfologia do fundo marinho e às 
características da onda incidente (período, altura, comprimento e 
ângulo de incidência). A onda, que se propaga a partir de águas 
profundas em direção à costa, é influenciada pelo gradiente 
de profundidade, que a direciona e ocasiona um gradativo 
aumento de sua altura. Uma vez propagando-se em águas mais 
rasas, sua energia cinética é reduzida, sendo balanceada pelo 
aumento da energia potencial, o que promove o aumento de 
sua altura. Esse ganho em altura atinge certo limite, até que a 
onda se torne instável e a crista desabe sobre a cava, resultando 
no processo de quebra. 

Segundo Hoefel (1998), podem ser delimitadas três zonas 
da ação da quebra das ondas em uma praia: zona de arrebentação 
(breaking zone), zona de surfe (surf  zone) e zona de espraiamento 
(swash zone). A zona de arrebentação é aquela porção do perfil 
praial caracterizada pela ocorrência do processo de quebra, que 
representa o modo de dissipação energética da onda. A zona 
de surfe compreende aquela região em que a onda se propaga 
após a quebra. No caso de praias de baixa declividade, a onda 
sofre um decaimento exponencial de altura, até atingir a linha 
de praia. Em praias que predominantemente refletem a energia 
de ondas incidentes, ou seja, em praias muito íngremes, a zona 
de surfe tende a ser dominada por movimentos de frequência 
subharmônicas, de período igual ao dobro da onda incidente.

Na linha de costa, onde está localizada a face da praia, 
o movimento da onda é para frente, subindo a praia (run-up), 
e para trás, descendo aquela (run-down), delimitando a zona de 
espraiamento (swash zone) (PEREGRINE, 1998).

A ação da quebra das ondas e do run-up resulta em um 
movimento altamente complexo, compreendendo movimentos 
médios, orbitais e flutuações (turbulência) que têm, até agora, 
desafiado as precisões das medidas e a modelagem numérica de 
processos costeiros. A zona de transição da quebra das ondas 
é muito importante na previsão de correntes induzidas pelas 
mesmas e transporte de sedimentos na zona de surfe (NWO-
GU, 1996).

Neste trabalho, foram utilizadas duas modelagens 
para o estudo da propagação da onda na região costeira. Dois 
códigos numéricos abertos (SPHysics, implementado com os 
fundamentos do método lagrangiano de partículas Smoothed 
Particle Hydrodynamics, e FUNWAVE, baseado na modelagem 
euleriana de ondas não-lineares do tipo Boussinesq) foram 
empregados nas simulações numéricas. 

Na modelagem euleriana, foi adicionado um termo 
de difusão de momentum às equações do tipo Boussinesq, com 
a difusividade localizada na face frontal da onda que está que-
brando, conforme proposto por Kennedy et al. (2000). Na 
modelagem lagrangiana, as equações de conservação da massa 
e do momentum foram resolvidas sem nenhuma alteração, tendo 
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sido, no entanto, implementado o método das grandes escalas 
(LES) para a modelagem da turbulência. 

O presente trabalho apresenta os resultados obtidos 
pela aplicação de ambas as modelagens à propagação da onda 
em uma praia plana, com discussões ao final.

MODELAGEM MATEMÁTICA

A evolução dos campos de velocidades, do transporte de 
massa e da energia ao longo do espaço e tempo é realizada pelas 
equações diferenciais que acompanham a matéria e que gover-
nam as leis físicas de conservação da massa, de conservação do 
momentum, da conservação da energia e da conservação da substância. 

Método Lagrangiano sem Malhas: Smoothed Par-
ticle Hydrodynamics

O método Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) foi 
desenvolvido no final da década de 70 do século XX para a 
modelagem de fenômenos astrofísicos tridimensionais (GIN-
GOLD; MONAGHAN, 1977; LUCY, 1977). Com o passar 
do tempo, sua aplicação estendeu-se às áreas da mecânica dos 
sólidos e dos fluidos em vasta gama de aplicações, devido à sua 
habilidade de incorporar a complexidade dos problemas físicos.  
Especialmente devido às complexas geometrias envolvidas, em 
problemas com superfícies livres e com interações fluido-es-
trutura, o método tem atraído cada vez um maior número de 
pesquisas. Significativas aplicações do método SPH na área dos 
recursos hídricos são apresentadas a seguir.

As primeiras simulações para escoamentos de fluidos 
compressíveis com superfícies livres foram realizadas por Mo-
naghan (1994) para o problema de rompimento de barragem. 
Neste trabalho, o autor empregou as equações de conservação 
(massa, momentum e energia), num domínio discretizado por par-
tículas, juntamente com uma equação de estado para previsão da 
pressão e condições de contornos repulsivas (em uma analogia 
às forças moleculares de Lennard-Jones) para obter resultados 
numéricos concordantes com experimentais.

Lo e Shao (2002) simularam ondas mecânicas solitárias 
próximas à costa, utilizando um método SPH para fluidos in-
compressíveis, juntamente com a previsão da pressão realizada 
pela equação de Poisson e modelagem da turbulência pelo LES 
(Simulação das Grandes Escalas). O tratamento dos contornos 
utilizou partículas-espelho fixas nas paredes associadas a partículas 
virtuais, em posições exteriores ao domínio. A identificação das 
partículas na superfície livre foi realizada a partir de suas mas-
sas específicas. Na superfície livre, esta propriedade apresenta 
diminuição, pois não existem outras partículas sobre as que 
estão formando aquela região do domínio. Para a identificação 
das partículas na superfície livre, em cada uma das iterações 
numéricas, os autores empregaram um critério relacionado à 
flutuação da massa específica. Caso uma partícula apresentasse 
uma flutuação em sua massa específica maior que 1% em re-
lação às sofridas pelas partículas no interior do fluido, quando 
comparados os resultados de duas iterações sucessivas, aquela 
era identificada como pertencente à superfície livre e era-lhe 

atribuída a condição de contorno de Dirichlet (pressão nula na 
superfície livre). O modelo empregado para a quebra, run-up e 
run-down das ondas solitárias foi validado mediante boa concor-
dância apresentada entre os resultados numéricos, obtidos, e os 
experimentais, tomados como referência. 

Cleary e Prakash (2004) mostraram o potencial de 
aplicação do método SPH em três dimensões. Foram realizadas 
simulações de uma inundação causada pela ruptura de uma bar-
ragem, da geração de uma onda de tsunami por um batedor de 
ondas e a consequente inundação da linha de costa pela mesma, 
do escoamento de lava de um vulcão e de um deslizamento de 
terra, a partir do pico de uma montanha. Os autores apontaram 
para as vantagens do método de partículas sem malhas e algumas 
possíveis aplicações.

Gomez-Gesteira e Dalrymple (2004) empregaram um 
método SPH tridimensional no estudo do impacto das ondas 
sobre uma estrutura.  Os autores analisaram a propagação de 
uma onda longa e a força por ela exercida sobre uma estrutura 
sólida vertical. A geometria estudada consistiu em um tanque 
com uma estrutura sólida localizada em seu interior, onde um 
rompimento de barragem foi objeto de experimentos de la-
boratório e simulações numéricas. Velocidades e forças foram 
obtidas numericamente e mostraram boa concordância com 
medições em laboratório, mostrando que o método SPH pode 
ser utilizado com êxito para estudar problemas de ondas tri-
dimensionais, como as relacionadas com a colisão entre ondas 
e estruturas. O emprego de códigos numéricos paralelos foi 
sugerido pelos autores como forma de se obter uma execução 
computacional mais rápida.

Shao e Gotoh (2004) desenvolveram um modelo SPH
-LES (SPH-Large eddy simulation) para a investigação da interação 
das ondas com um quebra-mar flutuante do tipo curtain-wall,  
instalado com o objetivo de reduzir a altura da onda incidente e 
proteger a linha de costa. A modelagem matemática foi realizada 
através das equações de Navier-Stokes. Partículas móveis foram 
empregadas para simular o quebra-mar, que se movimentou a 
partir da ação das ondas, ao mesmo tempo em que partículas 
fixas foram utilizadas na simulação do leito, evitando a pene-
tração do fluido no contorno inferior. Os perfis de onda e as 
forças hidrodinâmicas obtidos como resultados mostraram boa 
concordância com os relatados na literatura.

Iglesias, Rojas e Rodriguez (2004) empregaram o SPH 
para projetar tanques de estabilização para navios de pesca. Um 
tanque de estabilização é uma das formas de amortecimento do 
movimento de rolamento de um navio sobre ondas que pode ser 
representado por um sistema vibratório mecânico equivalente. 
O líquido no interior do tanque sofre o fenômeno do sloshing e 
a escolha de um método sem malhas para o estudo do problema 
se deve à grande deformação sofrida pela superfície livre. As 
equações de Navier–Stokes foram empregadas na modelagem 
do fluido. Um modelo de colisão inelástica foi implementado 
para os choques entre o fluido e as paredes do tanque. Os 
resultados das simulações foram validados com testes experi-
mentais e mostraram-se promissores, apesar de que, segundo os 
autores, uma mais profunda investigação científica necessite ser 
realizada, no que se refere às condições de contorno aplicadas, 
a condição de incompressibilidade do fluido e ao emprego da 
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viscosidade artificial.
Shao (2006) estudou a quebra e overtopping da onda, para 

um fluido incompressível, sobre uma parede inclinada, mediante 
a solução das equações de massa e momentum. Foram empregadas 
a equação de Poisson e a modelagem da turbulência pelo modelo 
a duas equações (k-epsilon), qual seja, k representando a energia 
cinética turbulenta e epsilon a taxa de dissipação da energia 
cinética turbulenta (a descrição completa do modelo pode ser 
encontrada no trabalho de Mohammadi e Pironneau, 1994). 
O rastreamento das partículas na superfície livre foi efetuado 
a partir da análise da flutuação das massas específicas. No que 
diz respeito aos contornos sólidos, foram fixadas partículas no 
leito e na parede inclinada, que impediram que as partículas 
de fluido ultrapassassem as fronteiras. Uma força de repulsão 
entre as partículas de contornos e de fluido - par ação e reação, 
segundo proposto por Monaghan (2004) – foi implementada. 
Os resultados numéricos alcançados nas simulações foram 
validados a partir de dados numéricos e experimentais e uma 
boa concordância foi encontrada.

Bui, Sako e Fukagawa (2007) implementaram um mo-
delo numérico para a interação entre o solo e a água. Esta foi 
modelada como um fluido viscoso e compressível e o solo como 
um material elasto-plástico perfeito. Foram realizadas simulações 
de escavação do solo seco e saturado por um jato de água. Os 
resultados demonstraram que a grande deformação sofrida e 
as descontinuidades do solo podem ser tratadas pelo SPH sem 
dificuldades. O efeito da pressão da água nos poros e a força de 
infiltração podem também ser simulados através do SPH. Os 
resultados numéricos não foram validados com dados experi-
mentais, porém os resultados são encorajadores. As vantagens 
apresentadas que justificam o uso do método no estudo foram 
a robustez, a simplicidade conceitual, a facilidade de incorporar 
novos conceitos físicos e, principalmente, o potencial para lidar 
com grandes deformações e falhas.

Ghazali e Kamsin (2008) realizaram uma modelagem de 
risco de inundação com simulação em tempo real. O problema 
da inundação é um dos principais sofridos pelos malasianos, daí 
a importância e a motivação do estudo realizado. Os autores 
simularam a inundação ocorrida em Kuala Lumpur (capital da 
Malásia), em Junho de 2007, em 3 dimensões. Uma das limitações 
encontradas foi o consumo de memória computacional, o que 
os fez restringir a uma área possível de ser simulada utilizando 
doze mil (12000) partículas – máximo número empregado nas 
simulações. Conclui-se a aplicabilidade do SPH ao problema da 
inundação sendo, porém, necessário o emprego de um hardware 
capaz de simular maiores áreas.

Violeau et al. (2007) estudaram o derramamento e o es-
palhamento do óleo e sua contenção  (com o objetivo de proteger 
as áreas costeiras da poluição por meio da utilização de bóias 
flutuantes). Um modelo numérico para um fluido multifásico e 
turbulento foi implementado. Um dispositivo experimental foi 
utilizado para obtenção de dados empregados na validação do 
código computacional. Dois tipos de escoamentos turbulentos 
foram estudados, quais sejam: estacionário em canal aberto e 
ondas regulares em uma calha. Para ambos os métodos, o risco 
de vazamento foi mensurado. Os resultados numéricos do 
escoamento turbulento em regime estacionário apresentaram 

boa concordância com os experimentais; porém, uma maior 
quantidade de testes deve ser efetuada para uma estimativa 
mais precisa de parâmetros como a velocidade crítica e o efeito 
da profundidade da água no vazamento do óleo. Ainda devem 
ser investigados o efeito da implementação de um modelo de 
fechamento da turbulência, como o k-epsilon, a ação das ondas 
e correntes, bem como ser realizada a modelagem da tensão 
superficial. Para o segundo tipo de escoamento turbulento, não 
foi possível a validação dos resultados.

Vasco, Maciel e Minussi (2011) apresentaram o método 
(fundamentos, condições de contorno e testes de validação 
para o rompimento de barragem, geração de ondas e impacto 
hidrodinâmico) e concluíram que o SPH é promissor e digno 
de uma melhor investigação, principalmente no que refere à 
solução de problemas não-lineares e/ou descontínuos, ou que 
apresentem deformabilidade excessiva do domínio. Os mesmos 
autores, em 2013, empregaram o SPH para a simulação de ondas 
solitárias, reproduzindo numericamente os perfis deste tipo de 
ondas observados em experimentos. Os resultados numéricos 
encontrados superestimaram as energias e alturas das ondas 
geradas, necessitando de correção a ser efetuada mediante o 
emprego de uma função de compatibilização.

Narayanaswamy et al. (2010) implementaram o acopla-
mento do método lagrangiano SPH com o método euleriano 
de ondas não-lineares do tipo Boussinesq foi efetuado por. 
Empregando os códigos abertos SPHysics e FUNWAVE, os 
autores simularam a propagação de uma onda solitária em um 
tanque de profundidade constante. A onda foi gerada na primeira 
região do tanque pelo FUNWAVE e se propagou até atingir 
o centro daquele, onde se iniciou o emprego do SPHYSICS. 
Após a reflexão na parede lateral, a onda se deslocou em sentido 
inverso, retornando à região de aplicação da modelagem euleriana 
(FUNWAVE). Apesar dos bons resultados encontrados para o 
acoplamento, não foram discutidos os resultados encontrados 
por cada um dos métodos individualmente para a propagação 
da onda n.

Fundamentos Matemáticos

O SPH é fundamentado na identidade matemática válida 
para uma função escalar ( )f X  definida e contínua, conforme 
a equação (1):

( ) ( )( )' ' ,'f X f X X X dX= −∫       (1)

onde:
( )f X  é a função escalar no ponto fixo, na posição;
( )'X Xδ −  é a função delta de Dirac.

( ) 1, se ',
'

0, s

_ _

_ _e ',

X X
X X

X X
δ

=
− =  ≠

      (2)

Ao substituir-se a função delta de Dirac pela função 
de suavização ou kernel, obtém-se a aproximação para a função 
na posição X , resultando na equação (3):
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( ) ( ) ( ), h ',' 'f X f X W X X dX= −∫       (3)

onde:
( )', hW X X− é a função de suavização ou kernel,

h é o raio de suporte;
( , )X x y= é um ponto fixo, no sistema de coordenadas car-

tesianas;
' ' 'dX dx dy=  é um elemento infinitesimal de área.

A essência do método SPH consiste em discretizar o 
domínio W em um número finito de partículas e nestas obter 
os valores das grandezas de interesse, a partir de interpolações 
ponderadas dos valores das grandezas nas partículas da vizi-
nhança. A Figura 1 apresenta a disposição das partículas dentro 
do domínio de influência.

Apenas as partículas vizinhas, aquelas que se encon-
tram dentro do domínio de influência (a uma distância máxima 
definida da partícula a  considerada, hk , onde k é um fator de 
escala dependente do kernel empregado), contribuirão para o 
comportamento desta.  

A busca de partículas vizinhas pode ser realizada de 
maneira direta ou com o auxílio de grids, que conduzem a um 
menor número de operações matemáticas e reduzem o custo 
computacional (GESTEIRA et al., 2010; LIU; LIU, 2003). A 
Figura 2 mostra a busca direta (todos os pares de partículas 
do domínio terão as distâncias calculadas e comparadas com o 
valor de hk ) e o emprego de um grid, que diminui o número de 

buscas (apenas as partículas dentro da região sombreada serão 
objeto da procura).

No método SPH, diferentes kernels podem ser usados 
para distribuição dos pesos usados para a interpolação, os quais 
devem satisfazer as propriedades de suavidade, positividade, 
simetria, convergência, suporte compacto e normalização dentro 
do domínio de influência (LIU et al., 2003; KELAGER, 2006). 

As propriedades de convergência, suporte compacto e 
normalização dentro do domínio de influência Ω, são apresentadas 
nas equações (4) a (6), escritas no sistema de coordenadas polares.
- Normalização: 

( ', h) 1,W r r
W

− =∫            (4)

- Suporte Compacto: 

Se ' h,r r k− >   então,

( ', h)W r r− = 0,                                                    (5)

- Convergência:

( ',h)

h 0
lim ( '),W r r dr r rδ−
→

∫ = −                                   (6)

onde r  é a direção radial.

O kernel spline cúbico, proposto por Gomez-Gesteira 
et al. (2010), foi utilizado neste trabalho, conforme a equação 
(7). Esta função de suavização apresenta um comportamento 
matemático desejável, bem como suas derivadas, para a repre-
sentação das propriedades físicas estudadas.  

      
  

onde:
Q 'r r= − é a distância entre um ponto fixo e um 

variável.

Outros kernels podem ser empregados no método 
SPH, tais como: quártico, proposto por Lucy (1977); quíntico, 
apresentado por Gesteira et al. (2010); spline quíntico, proposto 
por Morris, Fox e Zhu (1997); novo quártico, apresentado por 
Liu e Liu (2003), entre outros. A Figura 3 apresenta o kernel 
empregado por Lucy em seu trabalho pioneiro (1977) e sua 
derivada, e o spline cúbico (e derivada), deste trabalho. 

Para que as soluções encontradas sejam representativas 
do domínio do problema, o número de partículas vizinhas dentro 
do domínio de influência, deve ser de 5, 21 e 57 em casos 1D, 
2D e 3D, respectivamente, nos problemas estudados (LIU; LIU, 

2
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Figura 1 - (a) Representação gráfica do domínio de influência. A 
partícula de referência tem como vizinhas todas as demais dentro 
do domínio de influência (partículas b). O kernel (w) garante a 
maior contribuição das partículas vizinhas mais próximas para 

o valor da grandeza física  na partícula de referência

 
Figura 2 - Busca das partículas vizinhas.  (a) De forma direta.  

(b) Com o emprego de um grid (a região em azul mostra as 
células do grid onde ocorrerá a busca)
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2003). Testes numéricos foram realizados pelos autores deste 
trabalho e comprovaram que aqueles são os números mínimos 
de partículas no citado domínio que garantem que as proprie-
dades do kernel estão sendo respeitadas, como a normalização, 
por exemplo. 

O método SPH fornece uma aproximação de 2ª ordem 
para os valores das propriedades físicas num escoamento de 
fluido ou num sólido. 

 A equação (8) é uma expressão geral, comumente usada 
no método para a aproximação, obtida por interpolação, para 
a propriedade física, na partícula de referência.

1

( - , h),
j b

a b a b
b

b

A
A m W r r

ρ=

= ∑
                                  (8)

onde o subscrito indica o vetor e o sobrescrito refere-se à 
partícula;

aA é a grandeza escalar que está sendo aproximada e diz res-
peito à partícula fixa;

bA  é o valor da grandeza em cada uma das partículas b , vi-
zinhas da partícula fixa;
j é o número de partículas vizinhas da partícula fixa, dentro 

do domínio de influência ;
bm é a massa da partícula vizinha b ;

r  é a direção radial no sistema de coordenadas polares;
ar  é a posição da partícula fixa (coordenadas polares);

 br é a posição da partícula vizinha b ; 
bρ  é a massa específica da partícula vizinha b ;

Para o divergente de uma grandeza física vetorial, a equação (9) 
pode ser empregada:

1

. ( ). ( - , h ,
1

)
j

a b a b a b

ba

m W r r
ρ =

∇ − ∇= ∑A A A

              (9)

onde:
aA e bA são as grandezas vetoriais referentes às partículas fixa 

e vizinha, respectivamente; 
aρ  é a massa específica da partícula de referência a ;

∇ é o operador nabla.

Para o gradiente de um escalar (forma simétrica), tem-se 
a forma apresentada pela equação (10):

( ) ( )2 2
1

( - ,h),

a

j a b
a b a b

a b
b

A

A A
m W r rρ

ρ ρ=

∇

 
 ∇ 
  

=

+∑
                 (10)

Conforme demonstrado por Petronetto et al. (2010), 
a expressão para o laplaciano de uma grandeza escalar pode 
ser obtida a partir da expansão da série de Taylor em torno da 
posição da partícula de referência. A expressão do laplaciano é 
apresentada na equação (11): 

2

1

( , h) 1
2 ,( )

b

b

j

a b

a a b

b

A A A
m W r

r r rρ=

∇
∂

= −
∂ −

∑                   (11)

onde a br r− é a distância entre as partículas. 

No método SPH, criado para a simulação de fluidos 
compressíveis, a pressão é uma função explícita da massa espe-
cífica local do fluido. Em casos dinâmicos, o fluido compressível 
é aproximado a um fluido incompressível por meio de um fluido 
quase-compressível e a pressão é calculada através de uma equação 
de estado. Neste trabalho, foi empregada a conhecida equação 
de Tait, sugerida por Batchelor (2000), conforme a equação (12): 

0
1 ,a

a

P B

γ
ρ
ρ

   = −     

      (12)

onde: aP é a pressão da partícula a ; 
0ρ é a massa específica de repouso do fluido;

 γ = 7; 
B é o termo relacionado às flutuações de massa específica 
do fluido, possuindo um valor específico para cada problema.

A modelagem do escoamento de fluidos e transporte 
de energia é efetuada pelas equações de conservação da massa, 
do momentum e da energia. A evolução do campo de massas 
específicas, de velocidades e de energia ao longo do tempo é 
definida pelas equações (B.1) a (B.3) da Tabela 1. 

Na Tabela, encontram-se as equações de conservação 
e as respectivas aproximações por SPH, escritas no sistema de 
coordenadas cartesianas, para um fluido viscoso e compressível.

Gesteira et al. (2010) apresentam toda a formulação SPH 
implementada no software SPHysics, empregado neste trabalho. 

As condições de contorno empregadas no código nu-

 

Figura 3 - Kernels e suas derivadas de primeira ordem. (a) Empregado no trabalho pioneiro de Lucy (1977) e (b) Spline cúbico, deste 
trabalho
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mérico aberto supramencionado são repulsivas ou dinâmicas. 
As condições de contorno repulsivas, desenvolvidas por Mo-
naghan (1994), baseiam-se na dinâmica molecular e dissipativa 
das partículas. O impedimento de penetração das partículas 
móveis se deve a uma força de repulsão aplicada sobre estas 
pelas partículas de contorno, calculadas de forma análoga às 
forças moleculares de Lennard-Jones. A utilização de uma 
linha estática de partículas virtuais (do tipo I) localizadas sobre 
o contorno sólido produzindo a repulsão, é de forma geral a 
maneira aplicada em SPH para implementar as condições de 
contorno; havendo, porém, situações, em que as partículas em 
linha podem ter movimentos, para simularem batedores de onda, 
por exemplo. Partículas virtuais (do tipo II) podem também ser 
alocadas fora do contorno, conforme mostra a Figura 4 (LIU; 
LIU, 2003). 

Uma segunda maneira de tratamento dos contornos 
ocorre com a utilização das condições dinâmicas, onde as partí-
culas nos contornos, que podem ser fixas ou móveis (simulando 

movimentos de batedores de ondas, comportas e outros), satis-
fazem às mesmas equações de conservação (massa, momentum 
e energia) aplicadas às partículas de fluido. Quando estas se 
aproximam dos contornos, a massa específica e a pressão das 
partículas posicionadas nos contornos aumentam. Isto resulta 

Tabela 1 – Equações de conservação e respectivas aproximações SPH. 
 

Equações diferenciais de 
conservação (contínuo) 

Aproximações SPH (domínio discretizado por partículas) 

Massa: 
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dt
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Momentum: 
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Energia: 
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(B.3) 

onde: 
g é a aceleração da gravidade;  
 é a viscosidade cinemática do fluido; 
P  é a pressão;  

a
extf são as forças externas agindo sobre a partícula fixa;  
e é a energia específica;  

v é o termo de dissipação de energia por unidade de volume;  
q  é o fluxo de calor por condução; 

Hq é o calor gerado por outras fontes por unidade de volume. 

O termo  .q  é modelado pela lei de Fourier. 
 

Figura 4 - Ilustração esquemática da região do contorno sólido. 
Disposição das partículas virtuais em linha (tipo I).  Além do 
contorno, estão as partículas virtuais do tipo II. Adaptada de 

Liu e Liu (2003)
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em um aumento da magnitude da força de repulsão exercida 
sobre o fluido, resultando na sua manutenção no interior do 
domínio estudado (GOMEZ-GESTEIRA et al., 2012). 

No caso de escoamentos de fluidos com superfícies 
livres, o método SPH apresenta algumas técnicas para o trata-
mento das mesmas sem a necessidade de remalhamento a cada 
iteração da simulação numérica - o que dificulta o emprego dos 
métodos tradicionais de malhas para este tipo de problema. Esta 
é uma de suas claras vantagens.

Forças aplicadas à superfície livre do fluido normalmente 
não são tratadas pelas leis de conservação, pois são considera-
das condições de contorno. Na superfície livre, as forças estão 
desbalanceadas devido à ação das forças de tensão superficial. 
A força resultante em cada uma das partículas age na direção 
normal à superfície livre do fluido, apontando para o centro, 
tendendo a minimizar a curvatura e a área daquela, conforme 
mostra a Figura 5. Para a definição da superfície livre, é empre-
gado um campo de grandeza adicional conhecido como color 
field (ou campo de cor) que permite o cálculo da força que atua 
sobre cada partícula pertencente àquela (KELAGER, 2006; 
MULLER; CHARIPAR; GROSS, 2003).

Simulações numéricas

O modelo numérico lagrangiano SPHysics foi empregado 
para a simulação de um batedor de ondas. Trata-se de um código 
computacional aberto, desenvolvido na linguagem FORTRAN, 
baseado no método Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH), para o 
estudo de escoamentos com superfícies livres, na forma de uma 
colaboração de pesquisadores da Johns Hopkins University (Estados 
Unidos), Universidade de Vigo (Espanha) e Universidade de 
Manchester (Reino Unido). 

Através de métodos de integração numérica foi efetuada 
a atualização das propriedades das partículas no tempo (posição, 
velocidade, energia e outras). Dentro os métodos possíveis de 
ser empregados na integração temporal estão Runge-Kutta de 
1ª ordem (Euler), Leap-Frog e algoritmos mais elaborados como 
o preditor-corretor, Verlet, sympletic ou Beeman, conforme 
apresentados por Gomez-Gesteira et al. (2010). Nesta pesquisa, 
o sympletic foi o empregado.

A fim de evitar a interpenetração das partículas e melho-
rar a estabilidade numérica, uma correção para a velocidade de 
cada partícula foi realizada, usando o método conhecido como 
XSPH (PAIVA et al., 2009). Este método mantém um movimento 

mais ordenado das partículas. É computada a velocidade média 
das partículas vizinhas para o cálculo da velocidade da partícula 
de referência, conforme mostra a equação (13): 
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     (13)

onde:
va  é a velocidade da partícula a  no sistema de coordenadas 
cartesianas;
xa é a posição da partícula a  no sistema de coordenadas 
cartesianas;

( , )a ba = ;
ε é um parâmetro que varia entre 0 e 1,0, sendo comumente 
usado como 0,5 (GOMEZ-GESTEIRA et al., 2010; VASCO; 
MACIEL; MINUSSI, 2011). 

Para evitar instabilidades numéricas devido a oscilações 
no campo de velocidades, empregou-a a viscosidade artificial, 
conforme apresentada pela equação (14):
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onde:
abπ é a viscosidade artificial;

c é a velocidade do som;
σ  é um parâmetro de superfície livre que varia de acordo com 
o problema estudado (GOMEZ-GESTEIRA et al., 2010). 

Após a adição do termo referente à viscosidade artificial 
à equação do momentum, obtém-se a equação (16), empregada 
para a obtenção da aceleração da partícula:
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π
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−= ∇ −∑                   (16)

onde t  é o tempo.

Nas simulações numéricas realizadas, o raio de suporte 
h manteve-se constante. Contudo, para simular choques ou im-
pactos, onde há variação súbita da massa específica localmente, é 
preciso variar h, de tal forma que o número de partículas vizinhas 
se mantenha próximo de um valor constante, isto ocorre, por 
exemplo, na simulação de rompimento de barragem (LIU; LIU, 
2003; VASCO, MACIEL & MINUSSI, 2011).

A estabilidade das simulações do método depende da 
escolha adequada do passo de tempo. O critério de estabilidade 
numérica CFL (condição de Courant-Friedrich-Lewy) foi aplicado 
para a garantia da convergência dos resultados (COURANT; 
FRIEDRICHS; LEWY, 1967).

 

Figura 5 - A atuação das forças de tensão superficial (setas 
apontando para o interior do fluido) sobre as partículas da 
superfície livre (tom azul mais claro). Extraída de Kelager (2006)
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O tratamento da turbulência foi efetuado pela aplicação 
do método da simulação das grandes escalas de turbulência - Large 
Eddy Simulation, ou LES. Para as pequenas escalas, utilizou-se 
um modelo de turbulência SGS, Sub-Grid Scale (GOMEZ-GES-
TEIRA et al., 2010). 

A Figura 6 mostra o fluxograma do algoritmo computa-
cional do método Lagrangiano SPH, desenvolvido na linguagem 
Fortran. A seguir será apresentada uma breve explicação do 
citado fluxograma.

As posições iniciais, velocidades, massas específicas, 
temperaturas, raio de suporte e demais  propriedades físicas das 
partículas do fluido são definidas para o início da simulação. As 
condições de contorno são definidas (repulsivas ou dinâmicas). 
As partículas dos contornos têm suas propriedades definidas. 
A busca de partículas vizinhas de uma determinada partícula 
de referência pode variar com o tempo e deve ser efetuada a 
cada iteração numérica. Antes de calcular a aproximação para 
as forças internas agindo nas partículas do fluido, torna-se 
necessário atualizar o campo de pressões naquelas partículas, 
mediante o emprego de uma equação de estado. Neste trabalho, 
aplicou-se a equação (12), equação de Tait. O kernel empregado 
nas interpolações das propriedades das partículas deve ser defi-
nido. O cálculo da massa específica de cada partícula é realizado 
a partir da solução da equação (B.1), apresentada no Anexo B, 
conservação da massa. São numericamente obtidas aproximações 
para as forças internas, dois primeiros termos do lado direito 
da equação (B.2), forças de pressão e viscosas, respectivamente. 
As forças externas devem ser aplicadas às partículas de fluido. 
Nesta categoria se enquadram a força gravitacional, 3º termo 
do lado direito da equação (B.2), as forças repulsivas exercidas 
pelas partículas dos contornos sobre as de fluido, bem como 
as forças de superfície livre. O último termo do lado direito da 
equação (B.2) engloba essas últimas duas forças apresentadas. 
Em seguida, a equação da conservação da energia é solucionada. 
Possuindo resultados aproximados para ambos os tipos de forças 

(internas e externas), a aceleração de cada umas das partículas de 
fluido é obtida a partir da solução da equação do momentum. A 
integração temporal, próximo passo da simulação computacional, 
prevê as propriedades das partículas para o instante de tempo 
posterior. O critério de estabilidade de Courant-Friedrichs-Lewy 
(CFL) é aplicado na definição do passo de tempo que garanta 
a convergência dos resultados (COURANT; FRIEDRICHS; 
LEWY, 1967). Arquivos de saída são obtidos ao final de cada 
iteração, a partir dos quais serão geradas as representações 
gráficas para as propriedades físicas do fluido. Verifica-se, por 
último, se a precisão desejada foi alcançada ou se o tempo será 
incrementado para a próxima iteração.

Método euleriano: Modelo de ondas do tipo Bou-
ssinesq totalmente não-linear

O modelo numérico euleriano FUNWAVE2D é um 
software não comercial, produzido pelo Center for Applied Coastal 
Research (CACR), na linguagem Fortran, é capaz de simular ondas 
de superfície em regiões costeiras incluindo zonas de surfe externa 
e interna. O princípio fundamental do modelo é baseado nas 
equações do tipo Boussinesq para a segunda ordem de dispersão. 
Após a integração na vertical das equações de conservação da 
massa e do momentum em duas dimensões no plano horizontal, 
são obtidas as equações (17) e (18) (WEI et al.,1995).

Conservação da massa: 
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Figura 6 - Fluxograma do algoritmo computacional (SPH)
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Conservação do momentum: 
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A profundidade de referência za  para o cálculo das velocidades 
au  é dada pela equação (19): 

0,531 ,z da ≈ −                                                         (19)

onde:
 η é a elevação da superfície;
 d  é a profundidade referente ao nível da água em repouso;
 t  é o tempo.

Segundo Wei et al. (1995) a escolha do esquema numé-
rico para as Equações (17) e (18) é determinada por dois fatores 
principais. Primeiro, é que em qualquer sistema de equação de 
Boussinesq, a diferença finita de segunda ordem de precisão 
para os termos com as derivadas de primeira ordem deixam a 
ordem dos termos do erro de truncamento matematicamente na 
mesma forma dos termos dispersivos que aparecem no modelo. 
Dessa forma, as diferenças finitas dos termos dispersivos são 
somente para segunda ordem de precisão, levando a erros de 

( )2O xD  relativo aos atuais termos dispersivos. Finalizando, o 
sistema de equações é escrito em uma forma mais convenien-
te para a aplicação de um procedimento de passo de tempo 
de mais alta ordem, que é o esquema “previsor-corretor” de 
Adams-Bashforth-Moulton para quarta ordem (esquema ABM) 
usado por Wei et al. (1995).

O segundo fator é o tratamento não implícito dos termos 
dispersivos na equação do momentum. Dessa forma, as equações 
(17) e (18) podem ser reescritas na forma unidimensional como 
nas equações (20) e (21):
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η η∂

=
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(20)
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a
a aη
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onde U é definido como na equação (22):

( )22
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duu
U u b d b

x x
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a

 ∂∂
= + + 

∂ ∂  

  (22)

que é tratado como uma simples variável no esquema ABM. As 
quantidades E  e F  são definidas pelas equações (23) e (24)                     

  (23)

                        

As constantes 1a , 2a , 1b e 2b  são definidas pelas equa-
ções (25a), (25b), (25c) e (25d):
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b
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2
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1 2
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b
=

                                                                 (25c)

2b b=                                                                    (25d)

onde b  foi definido no trabalho de Nwogu (1993) como 
0,531z dab = = − .

Uma vez que o lado direito das equações (20) e (21) 
é calculado nos passos de tempo 2,n −  1n −  e ,n  é possível 
estimar as quantidades de η  e U  no próximo passo de tempo 

1n +  aplicando o esquema explícito de Adams-Bashforth com 
3ª ordem no estágio previsor conforme indicado pelas equações 
(26) e (27):
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1 1 223 16 5 ,
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t
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   (27)

onde tD é o passo de tempo, o subscrito i  indica o ponto de 
cálculo da grade euleriana e o sobrescrito n  indica o número 
do passo de tempo da integração. 
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No modelo, as velocidades são calculadas na face da 
célula euleriana e os valores escalares são calculados no centro 
da célula.

Os valores de 1n
iη +  são simples de serem obtidos. Já a 

avaliação das velocidades horizontais no novo nível de tempo 
1n

iu + , entretanto, requer simultaneamente a solução de um sistema 
de matrizes tridiagonais. Após o cálculo dos valores previstos 
de 1n

iη +  e 1n
iu + , é possível determinar as quantidades do lado 

direito das Equações (17) e (18) no passo previsor ficando 
com 1n

iE +  e 1n
iF + . Em seguida, aplica-se o método implícito 

corretor Adams-Moulton de quarta ordem, como indicado pelas 
equações (28) e (29):

1 1 1 29 19 5 ,
24

n n n n n n
i i i i i i

t
E E E Eη η+ + − −D  = + + − +         (28)

1 1 1 29 19 5 ,
24

n n n n n n
i i i i i i

t
U U F F F F+ + − −D  = + + − + 

   (29)

No método previsor-corretor, a discretização espa-
cial para as derivadas de primeira ordem utilizou o método 
de diferenças centradas de cinco pontos com quarta ordem 
de precisão e para as derivadas de segunda ordem usou-se o 
método de diferenças centradas de segunda ordem de precisão 
com três pontos. 

Para as derivadas de primeira ordem de f , que pode 
assumir as quantidades η , ua ou hua , é proposta a equação (30):
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para 3 2.i m≤ ≤ −     

            As diferenciações de primeira ordem nos pontos , 
2i = , 1i m= −  e i m=  são, respectivamente, definidas pelas 

equações (31a), (31b), (31c) e (31d):
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Para as derivadas de segunda ordem dos termos f ua=
ou f hua= , tem-se a equação (32):
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para   2 1.i m≤ ≤ −

A diferenciação de segunda ordem nos pontos 1i =  
e i m=  são, respectivamente, definidos na seguinte forma da 
equação (33a) e (33b):
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Figura 7 - Fluxograma do software FUNWAVE2D
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Uma descrição detalhada do modelo consta no Manual 
do FUNWAVE2D 2.0 (KIRBY et  al., 2005a ou b). A figura 7 
apresenta esquematicamente o fluxograma do algoritmo com-
putacional e, a seguir, uma breve explicação.

O passo inicial para se realizarem os cálculos dos 
componentes da onda no domínio físico no referencial eule-
riano consiste em informar as condições iniciais da simulação, 
que consistem nas dimensões do domínio, características das 
ondas (amplitude e período), elevação do nível do leito e nível 
de referência da água. No instante inicial, a água é considerada 
em repouso, as velocidades e a elevação são nulas. Após ser 
iniciado o sistema, é calculado o comprimento de onda a partir 
do método de Newton-Raphson. Com as definições iniciais da 
onda calculadas, as informações para o gerador de ondas são 
atribuídas ao algoritmo. Os coeficientes do gerador de ondas 
são calculados e incorporados nas equações de conservação 
da massa e do momentum. Um tempo de amortecimento de no 
mínimo 2 sT  (onde sT  é o período da onda) é utilizado para 
permitir uma geração de ondas mais suave e, assim, evitar ins-
tabilidades numéricas. Assim como para o gerador de ondas, os 
parâmetros de quebra são calculados a partir das características 
da onda e dos coeficientes de quebra. 

Em seguida, o processo de cálculo computacional é ini-
ciado através da integração temporal das equações de conservação. 
Após o início da integração temporal, as forças da geração da 
onda, as forças devido à dissipação de energia da onda (fricção 
com o fundo e quebra) e os parâmetros da camada de absorção 
são incorporados na equação do momentum e da conservação da 
massa. Se necessário, o filtro numérico é aplicado em um deter-
minado intervalo de cálculo para suavizar os ruídos gerados pelos 
cálculos numéricos. Dessa forma, a integração no tempo é iniciada 
com o passo de tempo ( tD ) calculado em função do parâmetro 
de estabilidade numérica de Courant-Friedrichs-Lewy, definido 
como 0,5t x gdD < D , onde xD  é o espaçamento da grade 
no referencial euleriano. Os parâmetros da onda são calculados 
no passo previsor, método de Adams-Bashforth, e recalculados 
dentro de um erro absoluto de iteração de, aproximadamente, 
10-5 no passo corretor (método de Adams-Moulton). Assim, os 
valores das componentes da velocidade e elevação da superfície 
são atualizados para o próximo passo de tempo, finalizando o 
ciclo de cálculo do modelo de ondas.

ESTUDO DE CASO

Objetivando comparar os resultados obtidos com o 
emprego do método lagrangiano de partículas SPH com o mé-
todo euleriano é apresentado o estudo da geração e propagação 
de ondas em uma praia plana.

Foi simulado um domínio de praia com 2,75m de 
extensão na região inclinada, ângulo de inclinação de 4,2364°, 
amplitude e período da onda de 0,01 m e 1,4s, respectivamente, 
e nível da água de 0,18m. Para a geração de ondas foi empregado 
um batedor de ondas. 

Na simulação euleriana, foi utilizado um domínio com 
malha com dimensões de 156 pontos na direção horizontal e 21 

pontos na direção vertical. O espaçamento entre os pontos na 
horizontal foi de 0,05m totalizando uma distância horizontal de 
7,75m. Na vertical, os espaçamentos variaram com a profundi-
dade total, a qual é dada por H d η= + , definindo uma malha 
do tipo sigma. Como o método de geração de onda emprega 
uma função fonte-geradora, o modelo necessita de uma região 
de profundidade constante e afastado de obstáculos. Devido 
a isso, a fonte geradora foi alocada no ponto 41 da malha, na 
coordenada horizontal -2,00m. Para fins gráficos, o zero hori-
zontal do domínio euleriano corresponde ao zero do domínio 
lagrangiano. A dimensão do domínio euleriano variava de -4,00m 
a 3,75m. O período de simulação euleriana foi de 30,00s, com 
um incremento de tempo de 0,001s durante a simulação.

Na simulação lagrangiana foram empregadas 4221 partí-
culas com um espaçamento de 0,01m entre elas. A dimensão do 
domínio lagrangiano variou de 0 a 3,75m. O raio de suporte (h) 
foi definido como 0,013m (≈ 1,30 vezes o espaçamento inicial 
entre as partículas). Quatrocentos e dezoito (418) partículas 
virtuais definiram o contorno, sendo 387 fixas no leito e 31 móveis 
(simulando o movimento do batedor do tipo flap, localizado na 
posição 0,13m do domínio). Foi empregado o kernel spline cúbico. 
O período de simulação foi de 30,00s e o passo de tempo foi de 
4,5.10-5 s, com número de Courant-Friedrichs-Lewy no valor de 
0,20. Em ambas as simulações, a integração utilizou o método 
preditor-corretor e a amplitude da onda gerada foi de 0,02m.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A elevação da onda foi obtida para diferentes tempos 
de simulação. A Figura 8 apresenta os resultados obtidos, utili-
zando os dois modelos numéricos anteriormente descritos, nos 
tempos 28,0, 28,7 e 29,4s.

As simulações dos modelos lagrangiano e euleriano 
mostraram de forma adequada e compatível o comportamento da 
onda propagando-se em uma praia plana. Houve uma excelente 
concordância entre os resultados dos dois modelos nas regiões 
da praia com leito sem inclinação.

No modelo euleriano, a quebra da onda é tratada por 
uma formulação de viscosidade turbulenta artificial, que pode 
promover uma descrição mais realística do início e do final da 
quebra em termos quantitativos (em termos da energia dissipa-
da), ver Chen et al. (2000), Chen et al. (2003) e Kennedy et al. 
(2000). Porém, o formato da quebra da onda não apresenta uma 
descrição qualitativamente bem definida. O modelo lagrangiano, 
que empregou a modelagem das grandes escalas (LES) para o 
tratamento da turbulência, apresenta a vantagem de representar 
o colapso da onda em águas rasas de forma bem representativa 
visualmente, onde o formato da onda em sua quebra é visível 
nas simulações através do movimento das partículas de água. 
A figura 9 mostra o resultado no instante 28,00 s para os dois 
modelos empregados. Observa-se que ambos estão em con-
cordância na região fora da zona de arrebentação e apresentam 
certa discrepância no talude próximo da costa.



103

Fraga Filho et al.: Estudo numérico da propagação de ondas em praias planas utilizando os modelos Lagrangiano sem malhas e 
Euleriano

CONCLUSÕES

Os resultados numéricos encontrados por ambos os 
modelos mostraram concordância no que se refere ao com-
portamento da elevação da superfície livre ao longo de todo o 
domínio de praia. A diferença entre os resultados se restringe 
à zona de arrebentação, onde o modelo euleriano usa uma 
aproximação para considerar a quebra da onda, ao passo que 
o modelo lagrangiano trata também este fenômeno segundo 
as equações de conservação e transporte de energia, com o 
emprego da modelagem LES para a turbulência. Apesar dos 
resultados encontrados pelo modelo lagrangiano serem os 
mais coerentes com a física do problema em todo o domínio 
estudado, estes devem ser confrontados com dados medidos 
ou provenientes de soluções analíticas para melhor avaliação da 
solução numérica obtida.
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RESUMO
 Este trabalho teve como objetivo a avaliação hidromorfológica do riacho Guaraíra, através do método Bávaro. A bacia hidrográfica do riacho está localizada 
dentro da bacia hidrográfica do Gramame, porção sul do Estado da Paraíba. Para tanto, o riacho foi divido em 47 trechos de 100 metros. Durante o período 
de levantamento das características do riacho foi possível observar o nível de modificação antrópica ao longo de seu percurso. Esses levantamentos levaram em 
consideração as dinâmicas do rio e da várzea e com a junção das dinâmicas se obtém o grau de modificação que varia de 1 (inalterado) a 7 (completamente 
alterado), a partir da utilização do método Bávaro. O riacho Guaraíra possui 81% do seu percurso inalterado, apesar de estar em uma bacia hidrográfica 
com 33,63% de sua área modificada pelas culturas da cana de açúcar e do abacaxi. Os 19% de alteração foram devido, a obras de engenharia e, como já 
citado anteriormente, a cana de açúcar também influenciou nessa alteração do estado natural. Com o método, fica claro que investimentos para restauração 
de locais antropizados são mais eficazes, devido à divisão do riacho em trechos. Dessa forma, economizam-se recursos financeiros e tempo agindo no cerne dos 
problemas. 

Palavras Chave: Método Bávaro. Hidromorfologia. Restauração.

ABSTRACT  

This study aimed at performing the hydromorphological evaluation of  Guaraíra creek using the Bavarian method.  The creek basin is located 
within the catchment area of  Gramame, the southern region of  the state of  Paraíba. Therefore, the creek was divided into 47 sections of  
100 meters. During the survey of  the stream characteristics the level of  anthropogenic modifications along its course could be observed. These 
surveys take into account the dynamics of  river and plain, and with the junction of  the dynamics the degree of  modification is obtained ranging 
from 1 (no change) to 7 (completely changed), based on the use of  the Bavarian method. Eighty-one percent of  the course of  Guaraíra creek 
is unchanged,, despite being in a watershed with 33.63% of  its area modified by sugarcane and pineapple crops. The 19% change was due to 
engineering works and, as previously mentioned, sugarcane also influenced this change in the natural state. With the method, it is clear that 
investments for the restoration of  anthropogenic sites are more effective due to the division of  the stream into reaches. Thus, money and time are 
saved by dealing with the core of  the problems.
Keywords: Bavarian method. Hydromorphology. Restoration.

Utilização do método Bávaro para avaliação das condições hidromorfológicas de uma 
bacia experimental no Nordeste Brasileiro

Evaluation of  hydromorphological conditions using the Bavarian Method in                                                             
Guaraíra Creek in Northeast Brazil
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INTRODUÇÃO

A água sempre foi um elemento essencial para o de-
senvolvimento de todos os seres vivos e o seu uso para as ati-
vidades antrópicas se dá muitas vezes de maneira inadequada, 
comprometendo as condições naturais dos corpos hídricos. 
Assim, a estrutura dos rios é alterada conforme interesses di-
versos, principalmente econômicos, o que pode comprometer 
a qualidade da água e todo o ecossistema a ela relacionado 
(TIMOTHY; OLGA, 2011). 

A Europa promulgou em 2000 sua nova política de águas, 
denominada, Water Framework Directive (WFD). Esse documento 
tem por objetivo a proteção de todas as águas da Comunidade 
Europeia (COMISSÃO EUROPEIA, 2000). De acordo com a 
WFD, existem três diferentes tipos de elementos essenciais de 
qualidade para avaliação do estado ecológico do corpo hídrico: 
elementos de qualidade biológica; elementos físico-químicos e 
elementos hidromorfológicos (LISBOA, 2009; SILVA, 2010). 
Desta forma, métodos de avaliação hidromorfológica foram 
desenvolvidos em diversos países europeus com o objetivo de 
analisar a estrutura física dos rios e o seu estado de alteração 
(ORR et al., 2008; REH; KRAUS, 2009).

Com isso, vem surgindo uma mudança na ótica ecos-
sistêmica da gestão dos recursos hídricos que impulsionou a 
transformação dos sistemas de classificação dos corpos de água, 
em países que se destacam pelo pioneirismo dos sistemas de 
gestão, como Estados Unidos da América, Austrália e Nova 
Zelândia e, atualmente, a União Europeia (PIZZELA; SOU-
ZA, 2007). Para tanto, é bastante comum à implementação do 
conceito de locais ou condições de referência nos esquemas 
classificatórios, por meio da identificação de corpos hídricos em 
condições ótimas ou degradadas pela ação antrópica, que são 
utilizados como modelos para a análise do estado de sistemas em 
relação à morfologia e biologia (BOIX et al., 2010; ELOSEGI, 
DIEZ; MUTZ, 2010; ELOSEGI; SABATER, 2013; RICART 
et al., 2010; SPRINGE; GRINBERGA; BRIEDE, 2010; VON 
SCHILLER et al., 2011).

No Brasil, tendo em vista o conceito de desenvolvimento 
sustentável e suas premissas, a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) (Lei n° 9433/97) estabeleceu os objetivos e 
instrumentos regulatórios e econômicos que norteiam a gestão 
hídrica brasileira. A PNRH possui cinco instrumentos: Sistemas 
de Informações sobre Recursos Hídricos, Planos Diretores, 
Enquadramento, Outorga e Cobrança. (SRH, 2006 OLIVEIRA; 
MARQUES, 2008). O nosso país, no entanto, possui um grande 
entrave na questão dos recursos hídricos, pois apesar dos inves-
timentos que o governo tem realizado nos últimos anos, ainda 
existe a ausência de um sistema de informações eficiente, que 
contemple, dentre outros fatores, bancos de dados robustos, 
que serviriam como suporte na elaboração de estudos mais 
aprofundados nas bacias hidrográficas a serem enquadradas 
(OLIVEIRA; MARQUES, 2008; PIZZELA; SOUZA, 2007). 

Com relação à restauração dos corpos hídricos, a Ale-
manha tem aplicado o método Bávaro para avaliação das condi-
ções hidromorfológicas de rios desde 1995, em todos os corpos 
hídricos da Baviera na Alemanha para o planejamento e gestão 
das águas, (BAYLFW, 2002; LAWA, 2004). Originalmente, o 

método Bávaro é intitulado: “Mapping and assessment methods for 
the structure of  waters, (BAYLFW, 2002)”. Já a União Europeia, 
desenvolveu um método denominado: “Water quality - Guidance 
standard on determining the degree of  modification of  river hydromorphology” 
que é o anteprojeto da norma europeia que foi estabelecido em 
2008. O método europeu foi concebido para coleta de dados 
hidromorfológicos de maneira que não especificasse um país 
(REH; KRAUS, 2009).

Países como: Ucrânia, República Tcheca, Eslovênia e 
Croácia, elaboraram e aplicaram métodos locais de avaliação hi-
dromorfológica de acordo com a WFD, como também, aplicaram 
o método Bávaro para compararem o resultado dos métodos 
com relação à condição hidromorfológica de cada país. A partir 
dos resultados, concluíram que o método Bávaro, em relação 
aos métodos aplicados pelos países citados anteriormente, foi 
conservador em sua classificação, pois não atendeu às demandas 
individuais de cada localidade. Contudo, o método se mostrou 
uma excelente fonte de informação para a proteção integrada 
dos corpos hídricos e possíveis medidas de restauração de rios 
(MAH; MIKOŠ; BIZJAK, 2010; NIELS et al., 2010; REH; 
KRAUS, 2009; ŠÍPEK; MATOUŠKOVÁ; DVORÁK, 2010; 
SCHEIFHACKEN et al., 2012).

Além de comparações, outros países desenvolveram e 
aplicaram métodos locais de acordo com normas da WFD. No 
Reino Unido, foi observado que as modificações das condições 
hidromorfológicas dos rios e as mudanças climáticas estão cor-
relacionadas. A partir disso, Wilby et al. (2006) concluíram que 
a WFD não menciona explicitamente os riscos apresentados 
pela mudança do clima para a realização dos seus objetivos am-
bientais. No noroeste da Inglaterra, a metodologia de avaliação 
hidromorfológica aplicada por Orr et al. (2008), no rio Éden, 
teve características da WFD e foram analisados 16 parâmetros. 
Os pesquisadores concluíram que o método tem potencial de 
determinar mudanças sensíveis no rio e indicar locais que seriam 
mais necessitados para a restauração. 

David, Andrew e Corine (2004) avaliaram a hidro-
morfologia através de imagens de alta resolução no estuário do 
Forth, que está localizado na costa leste da Escócia, e chegaram 
a conclusão que, essa metodologia cumpre as exigências da 
WFD para aplicação em escala nacional. Na Espanha, Carballo 
et al. (2009) e Gottardo et al. (2011), como também na Itália, 
Rinaldi et al. (2013) desenvolveram indicadores biológico, 
químico, ecotoxológico, físico-químico e hidromorfológico. 
Todos concluíram que a organização hierárquica e agregação 
de indicadores melhoram a transparência e flexibilidade, pois 
permitem rastrear os resultados finais, tanto em bacias hidro-
gráficas como em locais específicos de menor escala, assim, é 
possível personalizar qualquer aplicação. 

No Brasil, Limeira, Silva e Cândido (2010) realizaram 
um trabalho de pesquisa, para elucidar os conceitos teóricos 
sobre restauração de rios. A metodologia do estudo tratou da 
problemática de conceitos usualmente empregados para a cons-
trução do conhecimento e numa teorização sobre a gestão de 
restauração de rios. Eles concluíram que, em relação ao objetivo 
específico de restauração de rios, ganha-se no entendimento do 
grau de variação dos fatores restritivos ou favoráveis do contex-
to social, econômico, político e biofísico, nos quais os futuros 
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e os atuais projetos de restauração de rios estão situados. De 
acordo com Macedo, Callisto e Magalhães Jr. (2011), no Brasil 
intervenções de restauração de cursos d’água são incipientes. 

Dentro do atual contexto brasileiro, a restauração de 
rios urbanos também deve contemplar ações de saneamento e 
relocação de famílias das áreas irregulares. Essas ações devem 
ser, entretanto, sustentadas pelas intervenções físicas, muitas 
das quais baseadas no modelo dos países desenvolvidos. Em 
um segundo momento, soluções eco morfológicas devem ser 
implementadas para que a restauração da integridade ecológica 
também possa ser alcançada no futuro. Porém, nenhum dos dois 
últimos estudos citados apresentam metodologias para indicar 
as zonas de rios que necessitam ações de restauração.

Deste modo, este artigo objetiva apresentar o método 
Bávaro para avaliação do estado hidromorfológico de rios, assim 
como sua aplicação à bacia experimental do riacho Guaraíra, no 
litoral do Estado da Paraíba. Essa metodologia é importante, 
pois é indicadora de zonas do rio que necessitam de mais ações 
de revitalização.

MATERIAIS E MÉTODOS 

Localização e Descrição da Área de Estudo

A bacia hidrográfica experimental do riacho Guaraíra, 
área de estudo desta pesquisa, possui uma área aproximada de 
5,84km² e está localizada entre os municípios de Santa Rita e 
Pedras de Fogo, no litoral sul do Estado da Paraíba. Sua loca-
lização geográfica está entre as coordenadas: 07º 19’ 10,94” S 
35º 01’ 19,61” W e 07º 16’ 28,98” S 35º 02’ 23,95” W (Figura 1).

Figura 1 - Localização da área de estudo

Do ponto de vista climatológico, observa-se que o 
período chuvoso concentra-se em cinco meses, compreendi-
dos entre março e julho, com uma precipitação média anual de 
aproximadamente 1.600 mm, e sua evapotranspiração média 
anual é de 1.500 mm. Segundo a classificação de Köeppen, a 

bacia hidrográfica tem características de clima tropical chuvoso 
(PDRH, 2000). Essa bacia hidrográfica foi selecionada para o 
estudo em função do projeto de Implantação de Bacias Expe-
rimentais no Semiárido (REHISA, 2004). Através do projeto 
IBESA diversas variáveis hidroclimatológicas são monitoradas 
desde 2003, o que constitui um banco de dados com mais de 
10 anos de informações a respeito dessa área.

A partir do levantamento topográfico executado por 
REHISA (2004). Encontram-se na bacia hidrográfica dois tipos 
de solos, o Podzol Hidromórfico (HP) encontrado em 22% da 
área e o Podzólico Vermelho-Amarelo (PV11 e PV19) nos 78% 
da área restante.

Inserido na Sub-bacia Alhandra se apresentam dispostas 
quatro unidades litoestratigráficas, depositadas em períodos 
geológicos distintos. A Formação Beberibe, representada por 
arenitos com granulação variável e espessuras de 230 m. Acima 
da formação Beberibe, repousa a Formação Gramame, com 
espessura média inferior a 55 m e predominância de calcários 
(FURRIER; ARAÚJO; MENESES, 2006).

Uso e Ocupação do Solo da Bacia Experimental

A bacia hidrográfica vem passando por um processo 
de desmatamento e ocupação desordenada (Figura 2). Em 2005, 
ano da imagem de satélite disponibilizada pelo Google Earth. 
A imagem foi vetorizada para confecção do mapa de uso do 
solo. Com o mapa, pôde-se observar que a área de mata densa 
ocupa apenas 27,23% da área da bacia hidrográfica, já a cana de 
açúcar ocupa 32,88%. A cultura do abacaxi aparece com 0,75%, 
do território da bacia hidrográfica. A maior ocupação refere-se 
à capoeira, que possui 38,94% e a menor aludem às edificações 
existentes na área da bacia hidrográfica do riacho Guaraíra.

Figura 2 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica 
estudada
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O Método Bávaro

No método Bávaro, a condição hidromorfológicado 
corpo hídrico (sistema total) é estudado a partir de diferentes 
unidades hierárquicas, a avaliação do sistema total é o resultado 
da avaliação de dois subsistemas: a dinâmica do leito do rio e 
a dinâmica de várzea do rio (Figura 3). Por sua vez, esses dois 
subsistemas são avaliados por meio de sete funções hidromor-
fológicas, compostas por vinte e seis parâmetros individuais 
individualmente. 

Figura 3 –Componentes analisados para caracterização do sistema 
total

A junção desses dois subsistemas forma o sistema 
total que é a estrutura do corpo hídrico, objeto de avaliação do 
método Bávaro.

Como dito anteriormente, no método Bávaro são cole-
tados e avaliados vinte e seis parâmetros individuais, entretanto, 
cinco parâmetros são incluídos para auxiliar no preenchimento 
de campo. Assim, pode-se distinguir entre os parâmetros direta-
mente incluídos na avaliação (mostrado na cor azul) e parâmetros 
opcionais coletados para auxiliar na avaliação (mostrados na cor 
laranja), ver Figura 4).

Para aplicação do método Bávaro, o rio é dividido em 
trechos de 100 (cem) metros e para sua aplicação é necessário 
o preenchimento de uma ficha de cadastro, que pode ser com-
parado ou não com as informações de escritório.

Na Figura 4 são apresentados vinte parâmetros indivi-
duais que expressam às características morfológicas de um rio, 
como também, as características de modificações antrópicas. 
Além disso, as quatro funções hidromorfológicas agrupam os 
parâmetros individuaisde acordo com suas características. En-
fim, o conjunto dos parâmetros individuais formam as funções 
hidromorfológicas. Essas funções hidromorfológicas formam 
o subsistema dinâmica do leito do rio.

Já na Figura 5, é possível observar seis parâmetros 
individuais que expressam às características morfológicas da 
várzea, assim como, as características de modificações antrópicas. 
Aqui, ao invés de quatro, apenas três funções hidromorfológica 
agrupam os parâmetros individuais.

Por fim, segue-se o mesmo padrão apresentado ante-

riormente com relação às funções hidromorfológicas. Ademais, 
formam o subsistema dinâmica de várzea.

Na ficha de cadastro, se observa a estrutura do leito 
do rio e da várzea, desta forma, algumas informações genera-
listas que caracterizam cada trecho de cem metros do rio são 

Figura 5 - Componentes analisados da dinâmica da várzea

Figura 4 –Componentes analisados da dinâmica do leito do rio 
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preenchidas, a priori em escritório. Contudo, algumas dessas 
informações podem ser coletadas em campo.

Por exemplo: na avaliação de escritório de um trecho do 
rio, a informação Tipo de Curvatura, que avalia o coeficiente de 
sinuosidade, foi classificada como Sinuoso (letra M), entretanto 
ao se deparar com a situação de campo, foi observado que o 
mesmo trecho ficou classificado como Tortuoso W. Desta forma, 
para saber o grau de modificação é necessário cruzar as duas 
informações obtidas (escritório e campo), com isso, é possível 
encontrar o resultado final deste parâmetro individual (Figura 6).

Figura 6 - Exemplo de preenchimento da ficha de cadastro do 
parâmetro individual Tipo de Curvatura

Os números 1, 3 e 5 significam respectivamente: inalte-
rado, levemente alterado e profundamente alterado. No riacho 
em estudo, utilizou-se um levantamento topográfico realizado 
na década de 80 (escritório) e o comparou com imagem do 
Google Earth de 2005 (campo). Assim, foi possível cruzar as 
informações e chegar aos valores referentes ao Tipo de Curvatura 
atual do riacho. O método permite fazer comparações de levan-
tamentos topográficos com imagens de satélite, como também, 
comparações entre imagens de satélite e aerofotogramétricas. 

O valor do grau de modificação de cada função hidro-
morfológica é atribuído pelo maior valor encontrado em seus 
parâmetros individuais. Por exemplo, para saber o valor de mo-
dificação da função hidromorfológica Retenção, que possui os 
parâmetros individuais: Estruturas de Controle de Cheias (2.1) e 
Capacidade de Transbordamento (2.2), encontrou-se em campo 
respectivamente os seguintes valores: 2 (2.1) e 1(2.2). Então, o 
valor de modificação dessa função hidromorfológica é 2. Já os 
valores do subsistema dinâmica do leito de rio e dinâmica da 
várzea são encontrados pela combinação dos valores das funções 
hidromorfológicas.

Com a junção dos subsistemas forma-se o sistema 
total. Desta forma é possível observar os níveis de degradação 
dos trechos de um rio. Essa degradação será apresentada em 
forma de valores numéricos de uma escala que varia de um 
(inalterado) a sete (completamente alterado) como pode ser 
observado na Figura 7.

Figura 7 - Estrutura do corpo hídrico de acordo com o método 
Bávaro (Adaptado de: BAYLFW, 2002)

Levantamento de Campo

A primeira etapa para realização do levantamento é 
a delimitação de trechos de cem metros a partir de uma base 
cartográfica existente, essa divisão pode ir de montante para 
jusante ou vice-versa.

Para auxiliar o preenchimento das fichas, foram usados: 
um GPS (GARMIN – GPS 72h) e uma câmera fotográfica, 
além de sacos plásticos para coleta de amostras de solos do 
leito do riacho. 

A coleta das amostras de solo foram realizadas a cada 
50 metros. Tal coleta foi realizada para ensaios granulométricos 
e com isso observar a porcentagem de areia existente em cada 
trecho do leito do rio, como também complementar a avalição 
do método Bávaro.

A batimetria da seção transversal e a medição da veloci-
dade foram realizadas também a cada 50 metros. O levantamento 
batimétrico foi realizado com trena e régua, levantando-se a 
profundidade da lâmina d’água a cada 20 cm. Em seguida, no 
mesmo local, o método dos flutuadores foi utilizado para medir a 
velocidade do fluxo do riacho. Esse método consiste na medição 
do tempo de deslocamento de um objeto ao longo de 1 metro. 
Para cada seção, foram feitas 3 medições a fim de se determinar 
a velocidade média. Embora simples, utilizou-se o método dos 
flutuadores, pois as condições locais não permitiam a medição 
com micromolinite. Em seguida, procedeu-se ao cálculo da 
vazão multiplicando-se a área determinada na batimetria pela 
velocidade média.

Além da coleta de solos e batimetria, foi identificado 
o uso do solo das margens do riacho a cada 100 metros. Isto 
ocorreu para o preenchimento das fichas de cadastro e para 
comparar a situação real das margens com a resposta obtida 
pelo método.

Tratamento dos Dados Espaciais

Para organizar e analisar os dados obtidos em campo, 
utilizou-se o software Excel para criar uma tabela de atributos, 
onde são inseridos todos os dados das fichas de cadastro, cole-
tados em campo. Isso é importante para uma melhor organiza-
ção das informações dos 26 parâmetros individuais, que serão 
espacializados para o riacho estudado. 

Para uma melhor compreensão espacial dos dados le-
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vantados em cada trecho, utiliza-se um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) para espacializar os dados utilizados neste 
estudo. A espacialização é realizada pelo software ArcGIS, pois 
com tal ferramenta operacional pode-se entender através de 
mapas temáticos o comportamento espacial da área estudada, 
como também, realizar o tratamento e edição de dados vetoriais 
e matriciais. 

Ao final de todo preenchimento da tabela de atributos, 
referente aos parâmetros individuais utilizados pelo método 
Bávaro no do riacho Guaraíra, é possível inseri-los no SIG. 
Desta forma, pode-se observar a situação de cada um dos tre-
chos estudados, com a classificação que vai de inalterado até 
completamente alterado. O fluxograma apresentado na figura 
8 mostra um resumo da aplicação do método, seguindo sua 
ordem execução.

Figura 8 – Organograma metodológico

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Descrição dos Trechos para Análise Hidromorfo-
lógica

O riacho Guaraíra foi dividido em 47 trechos com 
extensão de cem metros, dos quais 40 foram percorridos e 
7 foram avaliados no escritório como inalterados. Devido à 
dificuldade de acesso por conta de árvores caídas, topografia 
íngreme e trecho muito fechado é possível afirmar que esses 7 
trechos encontram-se sem modificações antrópicas. De qual-
quer forma, isso indica que 85% dos trechos foram visitados e 
caracterizados (Figura 9). A numeração adotada neste estudo 
foi de jusante para montante, partindo do exutório do riacho.

Com a delimitação cartográfica definida, o preenchi-
mento das fichas de cadastro do método Bávaro foi realizado 
a partir de quatro visitas a campo, ocorridas entre os meses de 
agosto e setembro de 2012.Uma extensão aproximada de 5 km 
foi percorrida no riacho da bacia experimental. Foram coletados 
57 pontos com GPS, que também, se mostraram de grande valia 
na locação dos trechos, análises de solo e medição de vazão. 

As principais características dos dez primeiros trechos 
são: presença da monocultura da cana-de-açúcar nas áreas de 
várzea; vegetação nativa modificada pela ação antrópica; cons-

trução de um bueiro de greide; ao longo do trecho do rio existe 
variação na deposição mineral e de matéria orgânica nas curvas 
do riacho, variação no processo erosivo das margens, ruínas de 
um vertedor. Já nos últimos trechos há a presença de vegetação 
nativa (Figura 10).

Do trecho onze ao vinte, as principais características 
são: o vale começa a ficar em forma de V, as margens ficam mais 

Figura 9 - Divisão do riacho em trechos de 100 m

Figura 10 - Características dos trechos de 1 a 10
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estreitas, deposição mineral e de matéria orgânica nas curvas 
do riacho, variação no processo erosivo das margens, presença 
mais expressiva de vegetação nativa (Figura 11).

Já nos trechos de vinte e um ao trinta, as principais 
características são: o vale em forma de V, o riacho se divide 
em dois cursos, vegetação fechada e nativa, deposição de areia, 
cascalhos, argila e arenito, tubulação de concreto que impede 
levemente o fluxo normal d´água, ela é resquício de uma obra 
realizada pela Petrobrás (Figura 12).

Com relação aos trechos de trinta e um ao quarenta 
e sete, as principais características são: o vale em forma de V, 
vegetação fechada e nativa, deposição de mineral, ramificação 
do riacho no trecho 37 (Figura 13).

Solos

Para avaliação do método Bávaro, foram coletas amostras 
de solo do leito do riacho para análise granulométrica em 31 
trechos distribuídos pelo riacho Guaraíra. A partir dos ensaios 
granulométricos realizados através de peneiramento a seco, 
obedecendo às normas estabelecidas pela ABNT (1984), foram 
determinadas as frações de seixo, areia grossa e areia fina para 
todos os pontos do riacho. A classificação, realizada a partir 
do sistema de classificação da SBCS (Sociedade Brasileira de 
Ciências do Solo), mostra a porcentagem de areia, como pode 
ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 - Porcentagem de areia emcada trecho analisado 
do riacho Guaraíra

Trecho (%) Areia Trecho (%) Areia

06 97,23 22 85,56
07 98,11 23 84,57
08 97,69 24 72,78
09 98,75 25 99,94
10 78,09 26 91,90
11 91,41 27 93,11
12 94,51 28 93,65
13 98,57 29 93,38
14 97,44 30 90,56
15 97,44 33 86,71
16 98,80 34 92,94
17 96,48 35 96,37
18 67,23 36 93,89
19 97,36 37 96,52
20 95,14 38 90,64
21 93,05

De acordo com a tabela 1, é possível observar a dis-
tribuição em porcentagem de areia ao longo do riacho e isso 
pode ser visto na Figura 14.

A distribuição de areia ficou divida em cinco classes, 

Figura 12 - Características dos trechos de 21 a 30

Figura 13 - Características dos trechos de 31 a 47

Figura 11 - Características dos trechos de 11 a 20
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sendo que a classe não medida significa que não foi possível 
coletar amostras de solo. Como citado anteriormente, a falta 
de dados ocorreu, devido à dificuldade de acesso por conta de 
árvores caídas, topografia íngreme e trechos muito fechados. 

Há um trecho que fica entre as coordenadas: 7°17’13” 
S 35°1’50” W e 7°17’24” S 35°1’35” W que não foi avaliado, 
isso aconteceu porque todo esse trecho do riacho é intermitente, 
como também, nesse mesmo trecho não foi possível identificar 
a calha do riacho de forma clara. Desta forma, não foi possível 
realizar qualquer tipo de avaliação pelo método Bávaro.

Vazão e Velocidade de Fluxo

As avaliações foram realizadas a partir da medição vazão 
de 23 dos 47 trechos, o que representa 48,93% dos trechos. Já 
os 24 trechos ou 51,07% não foram medidos devido à falta das 
condições mínimas para utilização do método de flutuadores e 
pela dificuldade do acesso em alguns trechos.

Com o levantamento de campo foi possível caracterizar 
as vazões de acordo com o método Bávaro. Todo levantamento 
foi realizado no período de estiagem do Litoral Sul da Paraíba, 
que inicia no final de Agosto e vai até o final de Fevereiro, pois 
o método recomenda que as medições de vazão sejam realizadas 
nesse período. 

A média aritmética das vazões foi de 51,64 L/s, que de 
acordo com o método é classificado como fluxo parado (fluxo 
muito fraco, mas perceptível). Entretanto, no preenchimento 
das fichas foram utilizadas as características de vazão de cada 
trecho. Os valores mínimos e máximos de vazão foram 13,05 e 
109,88 L/s, respectivamente (Tabela 2).

Tabela 2 - Características de velocidades, áreas e vazões do 
riacho Guaraíra

Valores médios de cada trecho analisado

Trecho
Velocidade 

de fluxo 
(m/s)

Área 
(m²)

Vazão

(x10-3m3/s)

06 0,22 0,386 84,92
07 0,33 0,256 84,48
08 0,34 0,268 91,12
09 0,41 0,268 109,88
10 0,35 0,248 86,80
11 0,34 0,206 70,04
12 0,36 0,189 68,04
13 0,36 0,172 61,92
14 0,30 0,210 63,00
15 0,33 0,191 63,03
16 0,32 0,131 41,92
17 0,26 0,180 46,80
18 0,24 0,186 44,64
19 0,20 0,220 44,00
20 0,24 0,205 49,20
21 0,26 0,123 31,98
22 0,24 0,104 24,96
23 0,17 0,132 22,44
26 0,25 0,068 17,00
27 0,18 0,125 22,50
28 0,23 0,088 20,24
29 0,18 0,106 19,08
36 0,15 0,087 13,05

Aplicação do Método Bávaro 

Com a aplicação do método Bávaro, obteve-se o grau de 
modificação em todos os 47 trechos avaliados, assim é possível 
observar os parâmetros individuais que mais contribuíram para 
tal modificação. A partir da tabela 3, é possível realizar uma 
análise, para identificar qual parâmetro individual teve maior 
contribuição para acentuar o grau de modificação de todo riacho.

Figura 14 –Mapa de porcentagem de areia do leito do riacho 
Guaraíra
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No parâmetro individual comprometimento do leito 
(1.2), os 3% de modificação correspondem ao revestimento 
existente no trecho 3, onde está localizado o bueiro de greide. 
Com isso, recebeu a pontuação 3 (moderadamente alterado).

Com relação ao comprometimento das margens (1.3), 
10% têm o comprometimento isolado. Este comprometimento 
acontece devido à estabilização que fizeram com vegetação não 
nativa, e com isso em alguns locais não foi possível observar 
as margens, como também, pela existência de um vertedor no 
trecho 7. Deste modo, receberam a pontuação 3 (moderada-
mente alterado). As margens com comprometimento moderado 
representam 7% dos 40 trechos avaliados. Isso acontece devido 
à proximidade com plantações de cana-de-açúcar e por ser uma 
área de várzea, por isso, receberam a pontuação 5 (profunda-
mente alterado).

Já no parâmetro individual estrutura transversal (1.4), 
8% dos trechos estão modificados com estruturas transversais 

parciais. Dois trechos possuem estruturas transversais maiores 
que 30 cm e receberam pontuação 5 (profundamente alterado), 
essas estruturas são: o vertedor e o bueiro de greide, respectiva-
mente localizados no trecho 3 e 7. O trecho 26, local onde está 
a tubulação abandonada pela Petrobras, recebeu pontuação 3 
(moderadamente alterado), porque a estrutura era menor que 
30cm.

No riacho Guaraíra, apenas um trechopossui canaliza-
ção do curso d’água (1.4) - bueiro de greide -, o que representa 
2,5% dos 47 trechos avaliados. Essa canalização é encontrada 
no trecho 3 e possui cerca de 4m de extensão, menos de 10% 
do comprimento total do trecho. De acordo com o método, 
esse trecho recebeu a pontuação 3 (moderadamente alterado).

No parâmetro individual deposição (1.13), 12% ficou 
classificada como implícita. Isso aconteceu nos 5 primeiros 
trechos, onde a deposição mineral e orgânica ficou implícita por 
causa da proximidade com as plantações de cana-de-açúcar e 

Método Bávaro 

 
Alterado % Não Alterado % 

1 Dinâmica do leito do rio 
Forma do rio 
1.1 Tipo de Curvatura 0 100 

Potencial de modificação 

1.2 Comprometimento do Leito 3 97 
1.3 Comprometimento das Margens 17 83 
1.4 Estrutura Transversal 8 92 
1.5 Padrão de Fluxo 0 100 
1.6 Seção Transversal 0 100 
1.7 Profundidade do Perfil 0 100 
1.8 Bueiro 0 100 
1.9 Canalização do Curso D'água 2.5 97.5 

Potencial de desenvolvimento 

1.10 Variação de Profundidade 0 100 
1.11 Variação de Largura 0 100 
1.12 Largura da Erosão 0 100 
1.13 Deposição 12 88 
Aspectos estruturais 
1.14 Mata Ciliar 3 97 
1.15 Estruturas Especiais do Leito 8 92 
1.16 Faixa de vazão 5 95 
1.17 Diversidade do Substrato 0 100 
2 Dinâmica de Várzea 

Retenção 

2.1 Estruturas de Controles de Cheias 0 100 
2.2 Capacidade de Transbordamento 0 100 

Estrutura das margens 

2.3 Uso das Margens do Rio 20 80 

Potencial de retenção de matéria 

2.4 Uso da Várzea 20 80 
 

Tabela 3 – Nível de alteração dos parâmetro individuais do riacho Guaraíra
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pelo bueiro de greide existente, como também, pela modificação 
da vegetação natural. Esses trechos tiveram modificações an-
trópicas e receberam a pontuação 3 (moderadamente alterado).

De acordo com método, apenas 3% da mata ciliar (1.14) 
encontrou-se modificada. Contudo, essa não é a realidade do 
riacho. O método Bávaro considera o menor valor na avaliação 
como resultado neste parâmetro, ou seja, se na avaliação de um 
trecho de 100 metros existir uma característica natural maior 
ou igual a 50% da extensão do trecho, ela será pontuada com o 
valor 1 (inalterado), independentemente se nos 50% restantes 
existir alguma modificação, que possa ser pontuada entre os 
valores 2 (levemente alterado) e 7 (completamente alterado). 
A figura a seguir mostra a real característica da mata ciliar no 
riacho Guaraíra.

Figura 15 - Ocupação das margens do riacho

Como se observa na Figura 15, se a avaliação desse 
parâmetro considerasse o maior valor de modificação antrópica, 
ao invés de apenas 3% de modificação, teríamos 25%, que são 
referentes à vegetação lenhosa não nativa, vegetação rasteira, 
capim, neófitos e vegetação das juntas de construções.

Esses 25% de mata ciliar modificada encontram-se 
nos trechos de 1 a 7, local onde a ação antrópica é evidente, 
tanto pela monocultura da cana-de-açúcar, quanto pelas obras 
de engenharia (bueiro de greide e vertedor).

Ainda na Tabela 3, nas estruturas especiais do leito 
(1.15) -arvores caídas, raízes, vegetação dominante no leito do 
rio-, 8% de todos os trechos avaliados estão classificados como 
moderado. Esses 8% correspondem aos trechos de 3 a 5, isso 
porque a ação antrópica nesses locais é perceptível, com isso, o 
método pontua esses trechos com o valor 4 (consideravelmente 
alterados).

O parâmetro individual faixa de vazão (1.16) avalia a 
diferenciação espacial dos padrões de fluxo de acordo com as 
características de solo, em diferentes locais do canal: nas margens 
e no meio. É avaliada pelo método bávaro da seguinte manei-
ra: Muito grande (quatro ou mais padrões de fluxo), Grande 
(três padrões de fluxo), Moderado (dois padrões de fluxo) e 
Nenhum (padrão de fluxo uniforme).

 No parâmetro citado acima, apenas 5% foramclas-
sificados como moderado. Porque de acordo com o método 
esses trechos são pontuados com valor 4 (consideravelmente 
alterados). Isso aconteceu pelo motivo de serem locais onde a 

alteração antrópica é perceptível (trecho 3 e 4) e as mudanças 
nas faixas de vazões são pequenas. 

Espécies não nativas ocupam 12% das margens do 
riacho (2.3), elas estão distribuídas nos primeiros trechos, local 
onde há a presença da monocultura da cana-de-açúcar. Com 
isso, esses trechos receberam pontuação 5 (profundamente 
alterado). Os 8% dos trechos foram classificados como agri-
cultura extensiva, que, segundo o método, são margens com a 
presença de no mínimo 25% de floresta e agricultura menor 
que 10%. Desta forma, foram classificados com pontuação 3 
(moderadamente alterado).

Os resultados desse parâmetro individual (Uso daVárzea 
-2.3-) são idênticos ao anterior (Uso das Margens do Rio), de 
forma que todos oscomentários realizados no parâmetro anterior 
são válidos aqui também. 

Situação Hidromorfológica do Riacho Guaraíra

A partir de todo o levantamento de campo e inserção 
no SIG das informações dos trechos avaliados, foi possível criar 
mais uma coluna na tabela de atributos, além das 26 colunas 
já existentes nessa tabela para analisar todos os parâmetros 
individuais. A última coluna criada representa o grau de modi-
ficação do riacho Guaraíra, cuja variação vai de 1 (inalterado) 
a 7 (completamente alterado). Desta forma, essa classificação 
pôde ser espacializada.

Figura 16 - Condição hidromorfológica do riacho Guaraíra



116

Silva e Almeida: Utilização do método Bávaro para avaliação das condições hidromorfológicas de uma bacia experimental no 
Nordeste Brasileiro

Com a espacialização do grau de modificação pelo mé-
todo Bávaro, foi possível avaliar as condições hidromorfológicas 
do riacho Guaraíra, que são observadas na Figura 16.Como pode 
ser observado na Figura 16, apenas o trecho 3 ficou classificado 
como consideravelmente alterado, isso aconteceu devido a todas
as características que foram mostradas neste trabalho. A afirma-
ção se aplica aos outros trechos que estão próximos ao trecho 
3, que tiveram sua classificação hidromorfológica definida 
como moderadamentealterada. Já os trechos 1, 8 e 26 foram 
classificados como levemente alterados, pois tiveram poucas 
modificações, que ocorreram por estarem próximas aos trechos 
acometidos por mudanças antrópicas e com isso foram afetados, 
como também, no caso do trecho 26 que sofreu uma alteração 
devido à tubulação de concreto deixada pela Petrobrás. Esses 
resultados são ainda apresentados no gráfico da figura seguinte.

Figura 17 -Gráfico da situação hidromorfológica do riacho Guaraíra

A Figura 17 mostra que 81% do riacho encontram-se 
inalterados e 19% com algum tipo de alteração. Assim, é pos-
sível observar que mesmo com a presença da monocultura da 
cana-de-açúcar no entorno do riacho, os resultados mostram 
que a grande maioria dos trechos do riacho encontra-se com 
suas características naturais. Já na área da bacia hidrográfica do 
riacho Guaraíra mais de 30% das suas características naturais 
foram alteradas pela monocultura da cana de açúcar, pelo abacaxi 
e por edificações. Isso mostra que a bacia hidrográfica do riacho 
Guaraíra também possui a maior parte de sua área preservada, 
mesmo com a presença da ação humana. 

Considerações Sobre a Aplicação do Método 
Bávaro

O método Bávaro tem a descrição muito detalhada do 
mapeamento para classificar os parâmetros individuais. Os es-
tados de desvios das condições naturais dos corpos hídricos são 
mostrados de forma clara e convincente nas regras de avaliação 
mostradas na ficha de cadastro.

Os valores limites,descritos no mapeamento para os 
vários níveis de avaliação do método, são baseados em conhe-
cimentos científicos e na experiência de campo. Esses conhe-
cimentos científicos são nas áreas de: engenharia, geologia, 
cartografia e recursos hídricos. 

Os parâmetros individuais, bem como sua avaliação, são 
documentados com fichas de cadastro para cada trecho. Portanto, 
em qualquer momento é possível montar uma conclusão dos 
dados finais coletados e a orientação de mapeamento para os 
resultados finais. Então, existe uma transparência de 100% dos 
dados originais para a avaliação final. O alto nível de detalhe 
resulta, em um número relativamente alto de parâmetros indi-
viduais (26 no total).

De acordo com a descrição do método Bávaro, a ava-
liação dos corpos hídricos é dirigida a usuários com um apro-
priado conhecimento prévio. Na medida em que a experiência 
avança, o entendimento a respeito dos recursos hídricos e o 
conhecimento prévio se tornam necessários para analisar os 
dados básicos e preparar o mapeamento. A aplicação em campo 
pode ser facilmente realizada após concluir os preparativos de 
mapeamento em escritório, devido à orientação do mapeamento. 
O conhecimento do rio a ser estudado é importante, pois facilita 
o planejamento e execução do trabalho de campo.

CONCLUSÃO

Neste artigo, conclui-se que, o método Bávaro é muito 
detalhista em sua avaliação das condições hidromorfológicas de 
rios. Ele pode ser utilizado como ferramenta de planejamento na 
gestão dos recursos hídricos, através de estudos e projetos em 
que os recursos financeiros sejam aplicados de forma objetiva 
para restauração dos trechos modificados pela ação do homem.

Mesmo com 33,63% da área da bacia hidrográfica ocu-
pada pela cultura da cana-de-açúcar e do abacaxi, observou-se 
que apenas 19% de seus trechos foram modificados de alguma 
forma. Com o mapeamento foi possível detectar que 89% dos 
trechos modificados são de jusante e 11% dessa modificação 
estão a partir da bifurcação do riacho (trechos 21 e 26), ou seja, 
os maiores índices de modificação estão no médio e baixo curso 
do riacho, onde a ação antrópica fica nítida pela presença da 
monocultura da cana-de-açúcar, como também, por obras de 
engenharia.

O método representou a realidade das condições hi-
dromorfológicas do riacho Guaraíra através das informações 
obtidas principalmente em campo. Desta forma, a partir da 
espacialização dos dados foi possível comprovar as informações 
coletadas em campo pelas respostas dadas pelo método com 
as fichas de cadastro, onde foi possível observar as variações 
existentes no método (1 inalterado e 7 completamente alterado). 
Assim, o método mostrou os locais onde ação antrópica modi-
ficou as características naturais do riacho, como por exemplo: a 
cana-de-açúcar próximaàs margens, a modificação da vegetação 
natural e obras de engenharia realizadas no riacho (vertedor, 
bueiro de greide e tubulação de concreto). Também ficaram 
claros os locais onde riacho está inalterado. Nesses locais a 
vegetação encontra-se fechada e os vales são em forma de V.

A partir do método, também é possível observar os 
principais fatores que alteram a morfologia do rio, por exemplo, 
a função hidromorfológica Forma do Rio que a partir da sinuo-
sidade consegue-se enxergar alterações na dinâmica natural do 
rio. Como também o parâmetro individual canalização do curso 
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d’água, que avalia o processo de canalização e retificação, fato 
que altera drasticamente a dinâmica natural do rio.
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RESUMO

O artigo investiga o comportamento numérico de escoamentos de fluidos newtonianos, em regime laminar e em superfície livre, usando um métodode partículas 
sem malha, lagrangiano, chamado SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics). Aplicam-se correções ao método SPH original, como a renormalização do 
núcleo de suavização e do seu gradiente, a fim de minimizar o efeito da desorganização das partículas ao longo da simulação. Para validar o código numérico 
proposto, são empreendidos os estudo de casos: Poiseuille plano, Poiseuille com superfície livre e o escoamento de Couette, comparando o perfil de velocidade 
numérico com soluções analíticas, tanto no regime estacionário quanto transiente. Finalmente, é analisado o problema tipo ruptura de barragens, comparando a 
evolução do alcance da frente numérica e experimental. Os resultados sugerem que o código SPH renormalizado proposto é capaz de reproduzir o escoamento 
de fluidos newtonianos em regime laminar.

Palavras Chave: Métodos sem malha. SPH. Renormalização. Escoamento laminar

ABSTRACT

 This paper evaluates the numerical behavior of  laminar Newtonian fluid flows in a free surface, using a meshless method called SPH (Smoothed Particle 
Hydrodynamics). In order to minimize problems related to the position of  the particles, some corrections are applied to the standard SPH method, such as 
kernel and gradient renormalizations. The code is validated by comparing the numerical velocity profile results with analytical ones, both in the steady and 
transient regime. The studied cases are a flat Poiseuille, a free surface Poiseuille, and a Couette flow. Finally, a dam break problem is analyzed, comparing 
the evolution and reach of  the numerical and experimental wave. Based on the presented results, it can be concluded that the proposed SPH renormalized 
model is capable of  reproducing laminar Newtonian fluid flows with free surface.

Keywords: Meshless methods. SPH. Renormalization. Laminar flow.

Simulação de escoamentos viscosos utilizando um método SPH renormalizado

Simulating viscous flow with a renormalized SPH method
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INTRODUÇÃO

Escoamentos de fluidos newtonianos, em regime lami-
nar, têm sido objeto de estudo há vários anos, pois necessitam 
da resolução da equação completa de Navier-Stokes. Para pro-
blemas com condições de contorno simples, existem soluções 
analíticas, enquanto que para casos mais complexos, no qual 
se enquadram a grande maioria dos problemas da Engenharia, 
normalmente recorrem-se aos modelos numéricos.

Em se tratando de modelos numéricos, ressalta-se sua 
crescente utilização como ferramentas de previsão do compor-
tamento geral do escoamento, chegando, atualmente, a constituir 
elemento norteador de decisão de projeto. Neste contexto, os 
métodos sem malha (MSM) aparecem como opção com po-
tencial de aplicação, tendo em vista suas vantagens em relação 
aos métodos numéricos tradicionais, que necessitam de uma 
malha para discretização do domínio. Uma dessas vantagens é 
a melhor capacidade de lidar com descontinuidades, que podem 
aparecer em problemas de superfície livre, por exemplo. Outra 
é que com a aproximação lagrangiana dos MSM, a utilização 
da derivada total dispensa o cálculo de termos convectivos, 
que são comumente encontrados em métodos Eulerianos e 
normalmente estão associados à difusão numérica. Adicional-
mente, no caso particular do método sem malha SPH (Smoothed 
Particle Hydrodynamics), as condições de contorno cinemática e 
dinâmica na superfície livre não precisam ser impostas, sendo 
automaticamente satisfeitas (OGER et al., 2007), simplificando 
sobremaneira a complexidade do problema.

Há, no entanto, alguns inconvenientes para a aplica-
ção do SPH a escoamentos de fluidos reais, notadamente em 
relação à discretização de termos laplacianos e a representação 
das condições de contorno na fronteira. Monaghan (2006), que 
simulou no seu código baseado no SPH o clássico escoamento 
de Couette, utiliza a própria expressão da viscosidade artificial 
para representar a viscosidade física do fluido, aplicando a 
técnica das fronteiras reativas às condições de contorno em 
paredes sólidas. Procedimento similar foi aplicado por Capone 
(2009) na simulação de escoamentos de fluidos binghamianos. 
No entanto, embora os resultados obtidos pelos autores estejam 
de acordo com comparações teóricas, não há garantias de que 
as propriedades matemáticas do núcleo de suavização ou seu 
gradiente sejam obedecidas ao longo da simulação, devido à 
desorganização no posicionamento das partículas. Neste con-
texto, há a necessidade de correções no método SPH original.

Takeda et al. (1994) aplicaram um código baseado no 
SPH ao Poiseuille plano bi e tridimensional, estabelecendo as 
condições de contorno cinemáticas nas fronteiras através da 
criação aleatória de partículas externas ao domínio e fixas no 
espaço. A propositura dos autores garante uma interpolação 
linear da velocidade entre as partículas real e externa, de tal for-
ma que, na fronteira, a velocidade é nula. Hosseini et al. (2007) 
simularam escoamentos de fluido newtoniano e não-newtoniano 
com seu código SPH, representaram a condição de contorno 
de maneira semelhante à Takeda et al. (1994), com a exceção 
de que as partículas externas não são geradas aleatoriamente e 
impõe-se a condição de velocidade nula às partículas externas 
(�⃗�𝑢 = 0⃗ ). No contexto computacional, a descrição da condição 

de contorno por meio da criação dinâmica de partículas em 
cada intervalo de tempo pode economizar memória, tendo em 
vista a utilização de um número cada vez maior de partículas 
nas simulações.

Face ao exposto, este artigo explora o método sem malha 
SPH renormalizado para simulação de escoamentos laminares, 
com fluidos newtonianos em superfície livre. A renormalização, 
Vila (1998), Bonet e Lok (1999) é uma correção que garante que 
certas propriedades do núcleo de suavização (unicidade) ou seu 
gradiente (nulidade) sejam obedecidas ao longo da simulação, em 
todas as partículas fluidas. Aplica-se, adicionalmente, a condição 
de contorno de partículas fantasma, que cria em cada passo de 
tempo o número necessário de partículas externas ao domínio.

O artigo é organizado na apresentação do método SPH 
e das propriedades da renormalização do núcleo de suavização. 
O modelo é aplicado para comparação com casos clássicos da 
literatura, como o Poiseuille plano, Poiseuille com superfície livre 
e o escoamento de Couette. Adicionalmente, aplica-se a um caso 
de ruptura de barragem, que possui resultados experimentais.

O MÉTODO SPH 

No SPH, o fluido é tratado como uma série de par-
tículas, com propriedades bem definidas como massa (m), 
massa específica (ρ), velocidade ( �⃗�𝑢  ) e posição ( 𝑟𝑟 ). No caso 
de problemas específicos, pode-se adicionar a energia interna, 
concentração de um escalar, entre outros.

A transformação do domínio contínuo para o discreto é 
o cerne do SPH, sendo que para uma função qualquer ϕ (escalar, 
vetorial ou tensorial), pode-se escrever:

𝜑𝜑(𝑟𝑟) = ∫𝜑𝜑(𝑟𝑟′)𝛿𝛿(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟′)𝑑𝑑𝑟𝑟′.  (1)

Passando do domínio contínuo para o discreto, tem-se 
a equação 2:

𝜑𝜑(𝑟𝑟) ≈ ∑ 𝜑𝜑𝑗𝑗𝑊𝑊(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑗𝑗, ℎ)𝑚𝑚𝑗𝑗/𝜌𝜌𝑗𝑗𝑗𝑗 .  (2)

Pelo fato de não existir malha no SPH, não há conec-
tividade entre partículas, tampouco há limitações ao seu movi-
mento, excetuando as restrições de velocidade estabelecidas pela 
condição CFL (Courant-Friedrichs-Lewy). A interação entre as 
partículas se dá através da função de suavização W, que possui 
características próprias, como a de tender ao delta de Dirac (δ) 
quando o seu raio de interação (h) vai para zero.

Uma característica peculiar do SPH é que o gradiente 
e o divergente de uma grandeza qualquer podem ser expressos 
pelas equações 3 e 4:
 

 
�⃗�𝛻 𝜑𝜑(𝑟𝑟 ) ≈ ∑𝜑𝜑𝑗𝑗�⃗�𝛻 𝑊𝑊(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟 𝑗𝑗, ℎ)𝑚𝑚𝑗𝑗/𝜌𝜌𝑗𝑗

𝑗𝑗
, 

(�⃗�𝛻 ⋅ �⃗�𝜑 ) ≈ 1
𝜌𝜌∑𝑚𝑚𝑗𝑗(�⃗�𝜑 𝑗𝑗 − �⃗�𝜑 ) ⋅ �⃗�𝛻 𝑊𝑊(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟 𝑗𝑗, ℎ)

𝑗𝑗
. 

(3)

(4)
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Percebe-se que tanto o gradiente (equação 3) quanto o 
divergente (equação 4) são obtidos através da aplicação direta 
do operador nabla à função W. Também chamada de kernel, 
ou núcleo, a função de suavização W tem a responsabilidade 
de interpolar uma grandeza qualquer entre partículas, limitada 
pela máxima distância 2 h (no caso de funções com suporte 
compacto). A escolha do núcleo de suavização deve obedecer 
a certos critérios, como ser normalizada (área sob a curva da 
função W deve ser unitária) e possuir derivadas primeiras con-
tínuas (de classe C¹).

É importante também determinar, para cada partícula, 
as suas partículas vizinhas. Ou seja, para avaliar o termo de 
somatório nas equações 3 e 4 é preciso estabelecer a lista de 
vizinhança para todas as partículas. Esse passo demanda grande 
tempo computacional, e pode ser amenizado utilizando buscas 
por células e listas de ligação, caso a função W tenha suporte 
compacto, por exemplo (VASCO et al., 2011).

Aplicando a discretização proposta nas equações 3 e 
4 às equações de continuidade e conservação da quantidade 
de movimento de um fluido ideal e fracamente compressível, 
adicionando a equação da trajetória, obtém-se o sistema que 
deve ser resolvido em cada passo de tempo com intervalo ∆t:
 

 

sendo p a pressão,  a força de corpo por unidade de massa e 

Para fechar o sistema de equações 5, 6 e 7 e manter as 
características explícitas do SPH, utiliza-se uma equação de estado 
para pressão, como função da massa específica. É utilizada, nesta 
pesquisa, a expressão dada por equação 8 (LAIGLE et al., 2007):
 

na qual c é a celeridade do som na simulação, escolhida normal-
mente como c = 10V, sendo V a máxima velocidade na simu-
lação. Dessa forma, a celeridade do som utilizada na simulação 
será menor que seu valor físico, no entanto, garantem-se que 
as variações de massa específica são pequenas (da ordem de 
1%), evidenciando a característica fracamente compressível do 
equacionamento (MONAGHAN, 1994; VASCO et al., 2011).

O sistema de equação apresentado (equações 5, 6,7 e 8) 
vale para um escoamento de fluido ideal com fronteira aberta, 
e é resolvido usando um método de integração numérica. Na 
sequência, detalham-se o sistema de equações para escoamentos 
de fluido newtoniano e as condições de contorno para fron-
teiras sólidas.

O SPH PARA ESCOAMENTOS DE FLUIDOS 
VISCOSOS NEWTONIANOS

A simulação de escoamentos de fluidos newtonianos 
passa pelo estabelecimento do laplaciano da velocidade, segundo 
a filosofia SPH. Embora pareça um problema trivial, uma vez 
que o gradiente e o divergente já foram definidos (equações 3 
e 4, respectivamente), o fato da derivação recair sobre o núcleo 
de suavização requer atenção especial. Isso se dá devido ao 
comportamento da derivada segunda do núcleo de suavização, 
que pode variar o sinal conforme a distância, o que torna a 
modelagem direta incompatível com a física do fenômeno 
(MONAGHAN, 2005).

Dessa forma, buscam-se outras maneiras de repre-
sentar derivadas segundas no SPH. Algumas tentativas foram 
feitas como, por exemplo, a utilização da própria expressão da 
viscosidade artificial clássica. A viscosidade artificial é usada 
em problemas envolvendo escoamentos de fluidos ideais, onde 
oscilações de pequena magnitude podem surgir, e é inserida 
como um termo adicional na equação de balanço de quantidade 
de movimento. A expressão da viscosidade artificial clássica é 
dada por (MONAGHAN, 1988):
 

com:

sendo α e β constantes, além de ser adotada a notação
                                   A viscosidade artificial (equação 

9) é nula para partículas que se afastam umas das outras, o que 
não corresponde a um comportamento de viscosidade real. 
Sendo assim, a partir de um rearranjo na equação 9, Monaghan 
(1997) obteve a equação 11:

onde K  é um parâmetro numérico de viscosidade e 𝑗𝑗  um vetor 
unindo as partículas i e j. Destaca-se que K é função tanto dos 
parâmetros físicos do escoamento como do núcleo de suavização 
utilizado (Capone, 2009).

Morris et al. (1997) descrevem a derivada segunda com-
binando uma discretização mista entre SPH e diferenças finitas, 
sendo que a equação, proposta pelos autores, que aproxima o 
laplaciano da velocidade, é dada pela equação 12:
 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑖𝑖/𝑑𝑑𝑑𝑑 = �⃗⃗�𝑢𝑖𝑖, 

𝑑𝑑𝜌𝜌𝑖𝑖/𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝑖𝑖 ∑ 𝑚𝑚𝑗𝑗/𝜌𝜌𝑗𝑗(�⃗�𝑢 𝑖𝑖 − �⃗�𝑢 𝑗𝑗) ⋅ �⃗�𝛻 𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 ,  

𝑑𝑑�⃗�𝑢 𝑖𝑖/𝑑𝑑𝑑𝑑 = −∑ 𝑚𝑚𝑗𝑗/𝜌𝜌𝑗𝑗 (𝑝𝑝𝑖𝑖−𝑝𝑝𝑗𝑗
𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌𝑗𝑗

) �⃗�𝛻 𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝐹𝐹 ,  

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑐𝑐2(𝜌𝜌𝑖𝑖 − 𝜌𝜌), 

(5)

(6)

(7)

(8)

𝛱𝛱𝑖𝑖𝑖𝑖 = {− [𝛼𝛼(𝑐𝑐𝑖𝑖+𝑐𝑐𝑗𝑗)𝜍𝜍𝑖𝑖𝑗𝑗+𝛽𝛽𝜍𝜍𝑖𝑖𝑗𝑗2 ]
𝜌𝜌𝑖𝑖+𝜌𝜌𝑗𝑗

,
0,

 𝑠𝑠𝑠𝑠 �⃗�𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 < 0
 𝑠𝑠𝑠𝑠 �⃗�𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0  (9)

𝜍𝜍𝑖𝑖𝑖𝑖 =
[(ℎ𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖)�⃗�𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖]

[𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖2 + 0,01(ℎ𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖)
2]

, (10)

𝛱𝛱𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐾𝐾(𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖)�⃗�𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑗𝑗 /[(𝜌𝜌𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝑖𝑖)𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖2],  (11)

[(1𝜌𝜌 �⃗�𝛻 ⋅ 𝜇𝜇�⃗�𝛻 ) �⃗�𝑢 ]
𝑖𝑖
= ∑

𝑚𝑚𝑗𝑗(𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑗𝑗)�⃗�𝑢 𝑖𝑖𝑗𝑗
𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌𝑗𝑗

( 1
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗2

𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑟𝑟𝑖𝑖

)
𝑗𝑗

, (12)

𝑑𝑑�⃗�𝑢 𝑖𝑖/𝑑𝑑𝑑𝑑 = −∑ 𝑚𝑚𝑗𝑗/𝜌𝜌𝑗𝑗 (𝑝𝑝𝑖𝑖−𝑝𝑝𝑗𝑗
𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌𝑗𝑗

) �⃗�𝛻 𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝐹𝐹 ,  
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑊𝑊(𝑟𝑟𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑖𝑖, ℎ). 

�⃗�𝑢 𝑖𝑖𝑖𝑖 = �⃗�𝑢 𝑖𝑖 − �⃗�𝑢 𝑖𝑖 e 𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑟𝑟 𝑖𝑖 − 𝑟𝑟 𝑖𝑖 . 
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na qual µ é a viscosidade dinâmica.
Nesta pesquisa optou-se por uma aproximação bidi-

mensional, adotada por Lachamp (2003). Segundo o autor, a 
equação de balanço de quantidade de movimento, para uma lei 
reológica qualquer, é dada por:
 (13)

com:
 (14)

e
 (15)

sendo x e y as direções dos eixos cartesianos, 𝒫𝒫𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥 a contribuição às 

forças de contato devido à pressão, 𝒱𝒱𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥 o termo viscoso e σ o ten-

sor de Cauchy. No caso de escoamentos de fluido newtoniano bi-
dimensionais, foco deste artigo, ,𝜎𝜎 = −𝐼𝐼𝐼𝐼 + 2𝜇𝜇(𝐷𝐷 − 0,5𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐷𝐷)𝐼𝐼), 
sendo D o tensor taxa de deformação 𝐷𝐷 = (�⃗�𝛻 �⃗�𝑢 + �⃗�𝛻 �⃗�𝑢 𝑇𝑇)/2,   I 
a matriz identidade e tr(D) o traço da matriz D.

De posse da equação 13, tem-se o novo sistema de 
equações (5, 6, 8 e 13), resolvido nessa pesquisa;

Renormalização do núcleo de suavização

O núcleo de suavização W deve representar, no domínio 
discreto, o delta de Dirac. Portanto, espera-se que a função W 
também apresente as mesmas propriedades do delta de Dirac, 
como, por exemplo (equação 16):
 (16)

No domínio discreto, a equação 16 assume a forma 
(equação 17):

∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖/𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1.  (17)

Considerou-se W uma spline cúbica bidimensional, dada 
por (equação 18):

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑊𝑊(𝑏𝑏) = 𝜔𝜔
ℎ2 {

2/3 − 𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏3/2,
(2 − 𝑏𝑏)3/2,
0,

 𝑠𝑠𝑠𝑠 0 < 𝑏𝑏 ≤ 1,
 𝑠𝑠𝑠𝑠 1 < 𝑏𝑏 ≤ 2,
 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏 > 2,

 
 (18)

com 𝑏𝑏 = 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖2/ℎ. A propriedade de área unitária (equação 16) é 
atendida, para o valor da constante ω de10/7π. 

Ao longo de uma simulação no SPH, é natural que as 
partículas, por não possuírem qualquer tipo de interconectivi-
dade, apresentem certa desorganização em seu posicionamento, 
em relação à configuração inicial. Tal fato pode comprometer a 
estabilidade de uma simulação (MONAGHAN, 2006).

Adicionalmente, não se pode garantir um número 
constante de vizinhos para cada partícula na simulação. Como 
o somatório da equação 17 depende da vizinhança da partícula 

considerada, fica evidente que na proximidade de uma fronteira 
sólida, a falta de partículas impede que a equação 17 seja satisfeita.

Desta forma, na presença de fronteiras sólidas, procura-
se completar a vizinhança das partículas próximas à fronteira 
adicionando partículas fictícias externas ao domínio (TAKEDA 
et al., 1994; HOSSEINI et al., 2007). No entanto, quando se 
trata de problemas em superfície livre, tipo ruptura de barragem, 
medidas diferentes precisam ser adotadas.

A renormalização para Vila (1998), Bonet e Lok (1999) 
é uma técnica numérica que visa sanar as inconveniências rela-
cionadas ao núcleo de suavização ou ao seu gradiente, depen-
dendo da propriedade escolhida para ser satisfeita. Tomando 
a equação 17, pode-se estabelecer um núcleo de suavização 
corrigido W*

ij, dado por:
 (19)

.

A equação 19 é conhecida como o interpolador de 
Shepard (1968) e pode-se notar que, independente do número 
de vizinhos, a equação 17 é sempre obedecida. No entanto, a 
equação 19 é exata apenas quando interpola funções constantes.

Para interpolar exatamente polinômios de ordem N, 
aplica-se o núcleo corrigido pelo interpolador MLS (Moving 
Least Squares, Dilts, 1999). Entretanto, por causa do número 
crescente de operações e tempo computacional, limita-se a 
técnica à ordem N = 1.

A aplicação de um interpolador MLS de ordem maior 
que zero requer a solução de um sistema linear, em que a matriz 
dos coeficientes pode ser singular devido à falta de vizinhos. 
Neste caso, faz-se uma verificação da possibilidade de redução 
da matriz, para uma submatriz com determinante não nulo. 
Esta propriedade de envelopamento da matriz dos coeficientes 
constitui uma das características do interpolador MLS (DILTS, 
1999). Cabe lembrar que, caso N = 0, o MLS reverte à correção 
de Shepard (equação 19).

Finalmente, a reinicialização da massa específica é uma 
renormalização do núcleo de suavização, que tem por objetivo 
amenizar o fato da equação da continuidade não conservar 
exatamente o volume. A correção envolve aplicar, em intervalos 
de tempo pré-definidos: ρi = Σj mj W

*
ij , (LAIGLE et al., 2007).

RENORMALIZAÇÃO DO GRADIENTE DO 
NÚCLEO DE SUAVIZAÇÃO

Uma das correções do gradiente do núcleo de su-
avização visa resolver a equação 20 (BONET; LOK, 1999; 
COLAGROSSI, 2004):
 

sendo ⊗ o produto tensorial entre dois vetores.
Para satisfazer a equação 20, basta modificar o gradiente 

do núcleo, de tal forma que:

𝑑𝑑�⃗�𝑢 𝑖𝑖𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝒫𝒫𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑥𝑥 + 𝒱𝒱𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥 + 𝐹𝐹 , 

𝒫𝒫𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥 = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖[(𝜎𝜎𝑖𝑖𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑥𝑥𝑥𝑥)/(𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌𝑖𝑖) + 𝛱𝛱𝑖𝑖𝑖𝑖]𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖/𝜕𝜕𝑟𝑟𝑥𝑥𝑖𝑖   

𝒱𝒱𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥 =∑𝑚𝑚𝑖𝑖(𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑥𝑥)/(𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌𝑖𝑖)𝜕𝜕𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖/𝜕𝜕𝑟𝑟𝑥𝑥
𝑖𝑖

, 

∫ 𝛿𝛿(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 = 1. 

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ = 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖/ (∑𝑚𝑚𝑘𝑘𝑊𝑊𝑖𝑖𝑘𝑘𝜌𝜌𝑘𝑘−1

𝑘𝑘
). 

∑𝑟𝑟𝑗𝑗⨂𝛻𝛻𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚𝑗𝑗/𝜌𝜌𝑗𝑗
𝑗𝑗

= 𝐼𝐼, 
(20)
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 (21)

onde (𝛻𝛻𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖)
∗ é o gradiente do núcleo corrigido e Bij a matriz 

de renormalização. Desta forma, se Bij for dada pela equação 22:
 

(22)

garante-se que a restrição imposta pela equação 20 sempre será 
satisfeita, independente das posições das partículas.

As correções aplicadas às simulações empreendidas na 
pesquisa englobam, portanto, a renormalização do núcleo de 
suavização (reinicialização da massa específica) e do gradiente.

Condições de Contorno

As condições de contorno para escoamentos de fluido 
newtoniano, nas fronteiras sólidas do domínio, são impostas 
através das partículas fantasma. Nesta técnica, quando uma 
partícula aproxima-se da fronteira, há o espelhamento da par-
tícula, criando uma partícula externa ao domínio, com a mesma 
distância normal à fronteira. A partícula externa assim criada, 
ou partícula fantasma, possui as mesmas características da 
partícula real (massa, por exemplo). Entretanto, parâmetros 
como o sentido do vetor velocidade ou o valor da pressão são 
atribuídos de acordo com a condição de contorno da fronteira. 
Tal procedimento mantém o número de vizinhos das partículas 
em um valor aproximadamente constante, evitando possíveis 
instabilidades numéricas nesta região (LACHAMP, 2003).

Em relação à velocidade das partículas fantasma, a 
condição de parede pode ser dada por                         sendo 
o versor normal à fronteira. Para a velocidade tangencial, 
podem-se elencar três formas diferentes (equações 23, 24 e 25) 
para representar as condições de contorno (LACHAMP, 2003; 
SOUTO-IGLESIAS et al., 2010; COLAGROSSI, 2004):

  (23)

  (24)

  (25)

na qual o subíndice i representa a partícula fluida, g representa 
a partícula fantasma correspondente e é o versor tangencial.

Na equação 23, a velocidade tangencial da partícula 
fantasma correspondente é igual e oposta à da partícula fluida. 
Esta seria a melhor tradução da condição de contorno do tipo 
aderência ou não deslizamento. A equação 24 considera aspectos 
de simetria, ou espelhamento das propriedades. Esta condição 
de contorno representa bem a condição de deslizamento.

Enquanto a equação 25 representa a velocidade tangen-
cial das partículas fantasma nula, qualquer que seja i. Embora 
não exista equivalência matemática para esse conceito, pode-se 
considerar que o efeito que essa imposição causa ao escoamento 

é o da aderência.
Há outras maneiras para incorporar a condição de 

contorno de aderência para escoamentos de fluido newtoniano. 
Maciá et al. (2011) testaram diferentes equações para as condições 
de contorno de aderência através do cálculo do laplaciano da 
velocidade na fronteira, para o problema do Poiseuille plano, com 
o SPH. Os autores mostraram que nenhuma técnica atualmente 
utilizada na literatura reproduz o resultado teórico esperado, 
podendo inclusive contribuir para geração de instabilidades.

Foram utilizados nesta pesquisa, as partículas fantasma 
com condição de parede para velocidade normal à fronteira
(�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ �⃗�𝑛 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ �⃗�𝑛 )   e condição de aderência para velocidade tan-
gencial. Para as demais grandezas (pressão, massa específica, 
viscosidade dinâmica, etc.), adota-se a condição de contorno do 
tipo Neumann: 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕�⃗�𝑛 = 0.  Para o caso de superfície livre, no 
fundo do canal, tem-se: 𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕�⃗�𝑛 = 𝜌𝜌𝐹𝐹 ⋅ �⃗�𝑛 . Assim, garante-se que 
o gradiente de pressão é calculado corretamente (LACHAMP, 
2003). As fronteiras sólidas são perfeitamente elásticas (RO-
DRIGUEZ-PAZ; BONET, 2004).

RESULTADOS

Inicialmente, faz-se um teste para se verificar a capa-
cidade de reprodução de um escoamento estacionário com a 
utilização das fronteiras periódicas. Posteriormente, aspectos 
estacionários e transientes de casos clássicos são testados, como o 
Poiseuille com superfície livre, o Poiseuille plano e o escoamento 
de Couette. Finalmente, comparam-se os resultados numéricos e 
experimentais (Leite, 2009) para a evolução do alcance da frente 
em um problema do tipo ruptura de barragem.

Os parâmetros numéricos comuns a todas as simulações 
realizadas nesta pesquisa estão destacados na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros numéricos nas simulações

Fronteiras periódicas

Neste tipo especial de condição de contorno, as partí-
culas fluidas que abandonam o domínio são automaticamente 
reintroduzidas, em outra região, de modo que seja possível 
alcançar, ao cabo de tempo finito, um regime de escoamento 
estacionário.

De modo a testar a fronteira periódica em uma simu-
lação, propõe-se um problema similar àquele apresentado por 
Monaghan (2006). Trata-se de um escoamento em um domínio 
retangular (1,0 m x 0,6 m), com ausência de forças externas e 
com um campo de velocidade com componentes nas direções x 
e y dadas por: ux(y) = 2π sen(y/0,6) e uy(y) = 0, respectivamente 
(em m/s).

As condições de contorno são periódicas tanto nas 

(𝛻𝛻𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖)
∗ = 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝛻𝛻𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 . 

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 = (∑𝑟𝑟𝑖𝑖⨂𝛻𝛻𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖/𝜌𝜌𝑖𝑖
𝑖𝑖

)
−1

, 

�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = �⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ 𝑠𝑠 ; 

�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = 0. 

Compr. de suavização (h) 1,2 x 
Núcleo de suavização (W) spline cúbica 2D (eq. 18) 
Integrador numérico Runge-Kutta de 2ª ordem 
Passo de tempo (t) min((0,5ℎ𝑖𝑖)/(𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖); 

0,1736ℎ𝑖𝑖2𝜌𝜌𝑖𝑖/𝜇𝜇) 
 

r�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ �⃗�𝑛 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ �⃗�𝑛  
�⃗�𝑛  

�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ 𝑠𝑠 ; 

�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = 0. 
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fronteiras verticais quanto nas horizontais. O núcleo de suaviza-
ção usado é o spline cúbico bidimensional normalizado (equação 
18). O comprimento de suavização adotado vale h = 1,2 ∆x, 
Monaghan (1994), Morris et al, (1997), Lachamp (2003), sendo 
∆x o espaçamento inicial entre as partículas. A resolução espacial 
escolhida foi de ∆x ≈ 0,017 m, o que resultou em um número 
de partículas pouco maior que 2100. 

Como condição inicial, as partículas são posicionadas 
nos vértices formados por quadrados, de lado ∆x. A massa 
específica inicial das partículas ρi = ρ = 1000 kg/m³, o que 
resulta em pi = 0 (conforme a equação 8). O fluido possui uma 
viscosidade cinemática ν = 10-3 m²/s, caracterizando escoamento 
com número de Reynolds de 600. É aplicada, a cada 0,01 s, a 
reinicialização da massa específica baseada no método MLS. 
Emprega-se, também, a renormalização do gradiente do núcleo 
de suavização, como medida adicional de correção. A celeridade 
do som, na simulação, vale 23,29 m/s.

O passo de tempo ∆t é calculado automaticamente a 
cada iteração, aproveitando da característica explícita do SPH, 
e é o menor valor entre ∆t1 e ∆t2, sendo ∆t1 = 0,5 hi/(ui + c) e 
∆t2 = 0,1736 hi

2 ρ i/µ, calculado para todas as partículas fluidas. 
O integrador numérico utilizado foi do tipo Runge-Kutta de 
2ª ordem, que apresenta um bom compromisso entre tempo 
computacional e erro numérico (MONAGHAN, 2005). A Tabela 
2 resume os parâmetros adotados na simulação.

A Figura 1 apresenta a distribuição de velocidade em 
t = 1,5 s. A fronteira periódica foi bem reproduzida, uma vez 
que o perfil de velocidades se manteve inalterado (erros relati-
vos máximos inferiores a 1%). Tal comportamento também foi 
obtido por Monaghan (2006), com exceção aos pontos onde a 
derivada |∂²ux/∂y²| é grande. Na região apontada, os resultados 
do referido autor apresentam uma ligeira redução do campo de 
velocidade. Ademais, mesmo com a presença da viscosidade, 
as partículas se mantêm organizadas, fato esse ilustrado pelos 
pontos na Figura 1, que representam uma linha de partículas, 
que permanecem com a mesma altura do começo da simulação.

Figura 1 - Comparação entre o perfil de velocidades esperado 
(linha contínua, teórica) com o numérico (+), em t = 1,5 s

Tabela 2 – Dados da simulação para o caso testes da fronteira 

periódica

Na Figura 2, apresenta-se a posição das partículas, que 
permanecem organizadas, pois continuam posicionadas nos 
vértices de quadrados de lado ∆x. Tal fato indica sucesso na 
representação da condição de contorno periódica. Destaca-se 
também que não há variação substancial na massa específica, 
que consequentemente ilustra pouca variação do campo de 
pressões (uma vez que p → p(ρ), vide equação 8). 

Figura 2 - Posição das partículas em t = 1,5 s

Poiseuille com superfície livre

Escoamentos com superfície livre, da Hidráulica de 
canais abertos, podem ser representados pelo clássico problema 
da Mecânica dos Fluidos, qual seja, Poiseuille plano - escoamento 
entre placas paralelas com forçante sem a presença da placa 
superior. Tal configuração caracteriza, portanto, um escoamento 
cuja força motriz é a gravidade. Lachamp (2003) apresenta a 
solução ux(y), em regime permanente, dada pela equação 26:
 

1- Parâmetros geométricos 
1.1- Dimensões características 

Horizontal 1,0 m 
Vertical 0,6 m 

2- Parâmetros físicos 
Massa específica () 1000 kg/m³ 
Viscosidade cinemática () 10-3 m²/s 

3- Parâmetros numéricos 
Espaçamento médio (x) 0,017 m 
Celeridade do som 23,29 m/s 
Reinicialização de  A cada 0,01 s 

3.1 -Condições iniciais 
Cinemática �⃗�𝑢 = (2𝜋𝜋 sen (𝑦𝑦/0,6); 0) 
Dinâmica i =  

3.2- Condições de contorno 
Periodicidade (horizontal) Em x = 0 e x = 1 
Periodicidade (vertical) Em y = 0 e y = 0,6 
 

𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑦𝑦) =
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑑𝑑2 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜃𝜃)

𝜇𝜇 [𝑦𝑦𝑑𝑑 − 1
2 (

𝑦𝑦
𝑑𝑑)

2
], (26)
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sendo d a lâmina d’água normal e θ o ângulo de inclinação do 
canal em relação à horizontal.

De modo a encontrar uma resolução adequada, foram 
escolhidas quatro configurações distintas para a razão entre a 
altura da lâmina d’água e o espaçamento inicial (d/∆x): 25, 35, 
40 e 50. A celeridade do som da simulação vale c = 23,29 m/s.

A condição de contorno de aderência é represen-
tada pelas partículas fantasma, utilizando tanto a velocida-
de tangencial nula (�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = 0)  quanto a velocidade oposta  
(�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ 𝑠𝑠 ).  . Como condição inicial, as partículas são 
dispostas em quadrados, de lado ∆x, com velocidade nula, o que 
resulta em um número de partículas de 1065 a 4232.

Aplica-se, a cada 0,01 s, a interpolação baseada no 
método MLS. Tal correção é realizada, neste caso, tanto à massa 
específica quanto à velocidade. É necessária a aplicação da inter-
polação MLS ao campo de velocidade tendo em vista oscilações 
naturais apresentadas pela formulação adotada (CUEILLE, 2005).

Os parâmetros físicos e geométricos do Poiseuille com 
superfície livre e um resumo geral das considerações efetuadas 
são apresentadas na Tabela 3. Já os resultados, ilustrando o 
comportamento da simulação com a variação do número de 
partículas e o efeito da velocidade da partícula fantasma no 
perfil de velocidades estacionário, podem ser vistos na Figura 3.

Tabela 3 – Dados da simulação para o Poiseuille com  
superfície livre

A Figura 3a sugere que o perfil dado pela condição de 
aderência �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = 0.  apresenta melhores resultados na parte 
superior do perfil de velocidades, em enquanto a condição de 
contorno �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑡𝑡 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ 𝑠𝑠    representa melhor a metade inferior 
do perfil de velocidades.

Na Figura 3b, utilizando  como condição de aderência, 
mesmo para a menor razão d/∆x, o perfil de velocidade numé-
rico não apresenta diferença significativa do perfil teórico. Tal 
fato é comprovado pelo erro relativo da velocidade máxima de 
pouco mais de 2%.

Poiseuille plano

O Poiseuille plano é um escoamento que se dá entre 
placas paralelas, consideradas infinitas, com uma forçante (gra-
diente de pressão). Nesta simulação, utiliza-se como forçante 
uma força de corpo por unidade de massa(Fx), paralela às placas. 
A solução teórica transiente ux(y,t) desenvolvida em termos de 
séries é dada por (Morris et al, 1997):
 (27)

com:

 (28)

sendo ε a distância entre as placas e Tp1, Tp2 e Tp3 dados por:
 

(29)

 

(30)

1- Parâmetros geométricos 
1.1- Dimensões características 

Horizontal 1,0 m 
Vertical (d) 0,6 m 
Inclinação do canal () 16,45º 

2- Parâmetros físicos 
Massa específica () 1000 kg/m³ 
Viscosidade cinemática () 1 m²/s 

3- Parâmetros numéricos 
Espaçamento médio (x) 0,024 a 0,012 m 
Celeridade do som 23,29 m/s 
Reinicialização de  A cada 0,01 s 

3.1 -Condições iniciais 
Cinemática Campo de velocidadenulo 
Dinâmica i =  

3.2- Condições de contorno 
Parede (y = 0) �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ �⃗�𝑛 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ �⃗�𝑛  
Aderência (y = 0) �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = 0ou 

�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ 𝑠𝑠  
 

Figura 3 - Estudo paramétrico: a) influência do tipo de condição 
de contorno utilizada no perfil de velocidade estacionário, para 
d/∆x = 35 e b) testes com vários números de partículas para 

determinar a razão d/∆x ideal

𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) =
𝐹𝐹𝑥𝑥
2𝜈𝜈 𝑦𝑦(𝜀𝜀 − 𝑦𝑦) − 𝑇𝑇𝑝𝑝, 

𝑇𝑇𝑝𝑝 = ∑𝑇𝑇𝑝𝑝1𝑇𝑇𝑝𝑝2𝑇𝑇𝑝𝑝3
∞

𝑘𝑘=0
 

𝑇𝑇𝑝𝑝1 =
4𝐹𝐹𝑥𝑥𝜀𝜀2

𝜈𝜈𝜋𝜋3(2𝑘𝑘 + 1)3, 

𝑇𝑇𝑝𝑝2 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑘𝑘𝑘𝑘(2𝑘𝑘 + 1)
𝜀𝜀 ) , 

,



126

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 119 - 130

 

(31)

Os dados para a simulação numérica do Poiseuille plano 
foram resumidos na Tabela 4. Já os perfis de velocidade na parte 
central do domínio (x = 0,5 m), no regime permanente, podem 
ser vistos na Figura 4.

Tabela 4 – Dados da simulação para o Poiseuille plano

Pode-se perceber, pelos resultados observados na 
Figura 4, que o modelo SPH proposto é capaz de reproduzir o 
escoamento transiente em regime laminar, uma vez que o erro 
relativo máximo no perfil de velocidades é inferior a 1%.

Figura 4 - Resultados analíticos e numéricos do perfil de velocidade 
no centro do domínio computacional, nos tempos t = 0,01 s (+), 
0,02 s (×), 0,05 s (*), 0,1 s (□) e ∞ (■). Os símbolos indicam os 
resultados numéricos, enquanto que a linha contínua representa 

os resultados analíticos, nos respectivos tempos

Escoamento de Couette

O escoamento de Couette é o escoamento entre duas 
placas paralelas, também consideradas infinitas, sendo que uma 
das placas possui velocidade não nula. Na simulação SPH, a 
placa superior é dotada de velocidade, cuja intensidade Vps é de 
0,1 m/s, deslocando-se da esquerda para a direita. A componente 
horizontal da solução teórica transiente ux(y,t) do problema é 
dada por (MORRIS et al., 1997):
 (32)

com:

 (33)

Para o escoamento de Couette, são mantidos os mes-
mos parâmetros do Poiseuille plano, com as seguintes altera-
ções: a condição de contorno na fronteira superior passa a ser 
r�⃗�𝑢 𝑔𝑔 = (𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝; 0) e remove-se a força de corpo. Tais parâmetros 
numéricos são resumidos na Tabela 5.

A comparação do perfil de velocidade analítico e numé-
rico, na parte central do domínio (x = 0,5 m), pode ser vista na 
Figura 5. Observa-se que tanto o comportamento geral quanto o 
aspecto transiente do escoamento de Couette são reproduzidos 
no código SPH. Adicionalmente, para o tempo 0,01 s, ocorre 
uma oscilação dos resultados numéricos, para ux/max(ux)>0,2, 
mesmo depois de uma suavização no campo de velocidades. 

𝑇𝑇𝑝𝑝3 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (− (2𝑘𝑘 + 1)2𝜋𝜋2𝜈𝜈
𝜀𝜀2 𝑡𝑡). 

1- Parâmetros geométricos 
1.1- Dimensões características 

Horizontal 1,0 m 
Vertical () 0,6 m 
F. corpo por massa (Fx) 2,78 m/s² 

2- Parâmetros físicos 
Massa específica () 1000 kg/m³ 
Viscosidade cinemática () 1 m²/s 

3- Parâmetros numéricos  
Espaçamento médio (x) 0,017 m 
Celeridade do som 23,29 m/s 
Reinicialização de  A cada 20 t 

3.1 -Condições iniciais 
Cinemática Campo de velocidadenulo 
Dinâmica i = 1,01  

3.2- Condições de contorno 
Aderência (y = 0 e y = 0,6) �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = 0 
Periodicidade (horizontal) Em x = 0 e x = 1 
 

𝑢𝑢𝑥𝑥(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦/𝜀𝜀 + 𝑇𝑇𝑐𝑐, 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = ∑
2𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑘𝑘𝑘𝑘 (−1)𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝜀𝜀 ) 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−𝜈𝜈𝑘𝑘2𝑘𝑘2

𝜀𝜀2 𝑡𝑡)
∞

𝑘𝑘=0
. 

1- Parâmetros geométricos 
1.1- Dimensões características 

Horizontal 1,0 m 
Vertical () 0,6 m 

2- Parâmetros físicos 
Massa específica () 1000 kg/m³ 
Viscosidade cinemática () 1 m²/s 

3- Parâmetros numéricos 
Espaçamento médio (x) 0,017 m 
Compr. de suavização (h) 1,2 x 
Núcleo de suavização (W) spline cúbica 2D (eq. 18) 
Celeridade do som 23,29 m/s 
Integrador numérico Runge-Kutta de 2ª ordem 
Passo de tempo (t) min((0,5ℎ𝑖𝑖)/(𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖); 

0,1736ℎ𝑖𝑖
2𝜌𝜌𝑖𝑖/𝜇𝜇) 

Reinicialização de  A cada 20 t 
3.1 -Condições iniciais 

Cinemática Campo de velocidadenulo 
Dinâmica i = 1,01  

3.2- Condições de contorno 
Cinemática (para y = 0,6) �⃗�𝑢 𝑔𝑔 = (0,1; 0) (m/s) 
Aderência (y = 0 e y = 0,6) �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = 0 
Periodicidade (horizontal) Em x = 0 e x = 1 
 

Tabela 5 – Dados da simulação para o escoamento de Couette
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Tal fato ilustra as oscilações naturais em torno da solução, 
que são inerentes à equação de conservação de quantidade de 
movimento adotada.

Problema tipo ruptura de barragem

Rupturas de barragem são problemas que vêm sendo 
estudados desde o final do século XIX, com um dos trabalhos 
pioneiros de Ritter (1892), que considerou o escoamento de fluido 
ideal. Posteriormente, para levar em conta os aspectos viscosos 
do escoamento, o efeito do atrito de fundo (proporcional ao 
coeficiente de Chézy) foi adicionado. O sistema de equações 
resultante, com a hipótese de águas rasas, tem sido resolvido 
com o auxílio de métodos numéricos tradicionais, que utilizam 
malha. Recentemente, procura-se também aplicar os MSM em 
problemas do tipo ruptura de barragens em fluidos newtonianos 
(HOSSEINI et al., 2007).

Aplica-se o código SPH desenvolvido ao problema tipo 
ruptura de barragens em fluido newtoniano, considerando os 
parâmetros numéricos apresentados na Tabela 1. Neste caso, as 
correções desempenham papel importante, tendo em vista que 
as partículas apresentam desorganização natural em relação ao 
seu posicionamento inicial, ao longo da simulação.

Para comparação com a simulação numérica, foram 
utilizados os resultados experimentais de Leite (2009), reali-

zados em um reservatório de 0,5 m de largura por 0,3 m de 
profundidade, variando a altura do fluido retido H0 entre 0,08 
e 0,12 m. O fluido é composto por uma solução de glicerol, 
com ρ = 1262 kg/m³ e µ = 0,86 Pa s. A Figura 6 ilustra um 
esquema do fenômeno, evidenciando o comportamento da 
frente de avanço após o início do movimento.

Nesta simulação, a lei de estado para a pressão (equação 
8) é substituída pela equação 34, melhor adaptada a problemas 
envolvendo descontinuidades (MONAGHAN, 1994; MONA-
GHAN, 2005).

 (34)

.

As partículas são dispostas inicialmente nos vértices 
de quadrados de lado ∆x, obedecendo à resolução vertical de 
H0/∆x = 35, o que resulta em 5753 partículas. A condição inicial 
dinâmica e cinemática é distribuição hidrostática de pressão 
e velocidade nula, respectivamente. A condição de contorno 
cinemática nas fronteiras é de parede e aderência, com veloci-
dade tangencial contrária contrária(�⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ 𝑠𝑠 ). Foram aplicadas 
a renormalização do gradiente do núcleo de suavização e a 
reinicialização da massa específica, a cada 30 ∆t. A celeridade 
do som na simulação vale 12,6, 14,0 e 15,6 m/s, para as lâmi-
nas iniciais de 0,08, 0,10 e 0,12 m, respectivamente. A Tabela 6 
apresenta os demais parâmetros adotados.

Os resultados para o avanço da frente, para as distintas 
alturas de represamento, são apresentados nas Figuras 7a, 7b e 7c.

Primeiramente, observa-se um distanciamento entre 
os resultados experimentais e numéricos da solução teórica de 
Ritter (1892). Esta diferença é causada pela característica essen-
cialmente inercial da formulação de Ritter (1892), abandonando 
a contribuição de aspectos viscosos em seu modelo.

1- Parâmetros geométricos 
1.1- Dimensões características 

Altura do fluido retido 0,08, 0,10 e 0,12 m 
Largura do reservatório 0,5 m 

2- Parâmetros físicos 
Massa específica () 1262 kg/m³ 
Viscosidade dinâmica () 0,86 Pa s 

3- Parâmetros numéricos 
Espaçamento médio (x) 0,0023 a 0,0034 m 
Celeridade do som 12,6, 14,0 e 15,6 m/s 
Reinicialização de ? A cada 30 t 

3.1 -Condições iniciais 
Cinemática Campo de velocidadenulo 
Dinâmica Perfil hidrostático 

3.2- Condições de contorno 
Parede (y = 0) �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ �⃗�𝑛 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ �⃗�𝑛  
Aderência (y = 0) �⃗�𝑢 𝑔𝑔 ⋅ 𝑠𝑠 = −�⃗�𝑢 𝑖𝑖 ⋅ 𝑠𝑠  
 

Tabela 6 – Dados da simulação para o problema tipo ruptura 
de barragem

Figura 5 - Resultados analíticos e numéricos do perfil de velocidade 
no centro do domínio computacional, nos tempos t = 0,01 s (+), 
0,02 s (×), 0,03 s (*), 0,04 s (□) e ∞ (■). Os símbolos indicam os 
resultados numéricos, enquanto que a linha contínua representa 

os resultados analíticos, nos respectivos tempos

Figura 6 - Croqui esquemático para o problema tipo ruptura de 
barragem

𝑝𝑝𝑖𝑖 =
𝑐𝑐2𝜌𝜌0
7 ((𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌0

)
7
− 1) 
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Figura 7 - Comparação entre resultados experimentais de Leite 
(2009), teóricos de Ritter (1982) e numéricos para o problema de 
ruptura de barragem retendo material newtoniano, com altura 

de ruptura: a) H0 = 0,08 m  e b) H0 = 0,1 m  e c) H0 = 0,12 m

O resultado numérico mostra uma mudança na in-
clinação do alcance da frente, notado nos pontos (2,8; 2,5) da 
Figura 7a e (3,6; 3,5) da Figura 7c. Este fato pode ser atribuído 
à maneira como o alcance da frente é interpretado no SPH. A 
frente de ruptura é composta por diversas partículas, e a posição 
daquela mais distante, em um determinado tempo, fornece o 
alcance da frente. No entanto, devido ao ângulo de contato 
entre o fluido escoante e o fundo (Figura 6), às vezes, há uma 
mudança repentina na posição das partículas, devido ao elevado 

gradiente de pressão que se forma nesta região.
Outro fator a ser destacado é a forma como a condição 

de contorno de aderência no fundo é escrita no SPH. Maciá et 
al. (2011) estudaram diferentes maneiras de impor a condição de 
aderência em escoamentos viscosos e concluíram que nenhuma 
técnica que figura na literatura consegue reproduzir teoricamente 
tal condição. Além disso, os autores mostram que a forma do 
perfil de velocidades resultante depende do comprimento de 
suavização adotado na simulação. Estes dois fatores, aliados à 
maneira de encontrar o alcance da frente da onda, podem ter 
contribuído para as diferenças entre os resultados numéricos e 
experimentais. Os erros relativos variaram entre os limites de 0,7 
a 14%, com a exceção de um único valor de 34%, correspon-
dendo ao ponto (1,05; 0,6) na Figura 7a. Mesmo considerando 
este ponto, o erro relativo médio ficou abaixo dos 10% (~9,5%), 
margem considerada aceitável em problemas de Engenharia.

A Figura 8 traz um instante da simulação numérica, 
mostrando a criação das partículas fantasma dinamicamente 
no fundo do canal. Além disso, nota-se que a forma da frente 
de ruptura é compatível com observações experimentais e é 
ocasionada pela condição de aderência no fundo e a distribuição 
de velocidades é compatível com a transformação de energia 
(carga de pressão para cinética) nas proximidades da ruptura 
da barragem.

CONCLUSÕES

Apresentam-se, neste artigo, simulações de escoamentos 
de fluidos newtonianos, em regime laminar, utilizando um código 
SPH renormalizado, tanto em relação ao núcleo de suavização 
quanto ao seu gradiente.

Inicialmente, estudos de caso foram realizados e ser-
viram como testes de validação do código. Entre estes testes, 
destacam-se o Poiseuille plano, o Poiseuille com superfície livre 
e o escoamento de Couette. Foram avaliados tanto aspectos 
transientes quanto permanentes, através da comparação teó-
rico numérica da evolução do perfil de velocidade. Tal análise 
é possível mediante a utilização de fronteiras periódicas, que 
contribuem para a redução do domínio computacional, aliada 
com as condições de contorno de parede, aplicando a técnica 
das partículas fantasma.

Avaliam-se, também, duas formas distintas para repre-
sentação da condição de contorno de aderência, considerando as 

Figura 8 - Simulação numérica, em um determinado instante, 
com altura de ruptura: de 0,12 m. A escala do gráfico indica a 

intensidade de velocidade (em m/s)
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velocidades das partículas fantasma nulas ou contrárias às suas 
contrapartes reais (Figura 3a). Para os estudos de caso realizados, 
o código numérico apresenta erros relativos máximos inferiores 
a 2% no perfil de velocidades quando comparados com a solução 
teórica, como pode ser visto nas Figuras 1, 3, 4 e 5.

Em relação ao problema tipo ruptura de barragem de 
fluido newtoniano, a evolução da frente da ruptura é reproduzida 
pelo código SPH corrigido, acompanhando a mesma tendência 
dos resultados experimentais (LEITE, 2009).

Observa-se que, para a resolução adotada, a resposta do 
código SPH renormalizado (corrigido) é adequada e concorda 
com as observações teóricas e experimentais, mesmo nas situ-
ações de partículas desordenadas e presença de superfície livre, 
como é o caso da ruptura de barragens. Em suma, o código 
desenvolvido e assim validado, é capaz de reproduzir problemas 
de Engenharia envolvendo fluidos newtonianos.
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RESUMO
Vertedouros em degraus são estruturas hidráulicas caracterizadas pela significativa resistência imposta ao escoamento e pela dissipação de energia associada 
à macrorrugosidade propiciada pelos degraus, resultando na redução das estruturas de dissipação a jusante deste tipo de vertedouros. Este estudo teve como 
objetivo verificar as características da dissipação de energia devido à rugosidade da calha em vertedouros em degraus com declividade de 1V:0,75H através 
da análise experimental em modelos físicos e a comparação com resultados de outros autores, visando determinar das características do escoamento, tais como 
comprimento de aeração, altura de água na aeração, coeficiente de resistência da calha, altura normal do escoamento após a aeração e energia residual, de 
maneira a permitir o dimensionamento de estruturas mais seguras e econômicas. 

Palavras Chave:  Vertedouro em degraus. Dissipação de energia. Fator de resistência.

ABSTRACT 

 Stepped spillways are hydraulic structures characterized by  significant resistance imposed upon the flow and by the dissipation of  energy associated with the 
macro-roughness promoted by the steps, resulting in the reduction of  downstream dissipation structures. The present study aims to verify the characteristics of  
the energy dissipation due to this roughness in a stepped spillway flume with a slope of  1V:0.75H through experimental analysis of  physical model data e 
comparing it with data from different sources, aiming to determine flow characteristics, such as aeration length, water surface level, flume resistance coefficient 
and residual energy, allowing the design of  safer and more economical structures.

Keywords:  Stepped spillway. Energy dissipation. Friction factor.

Proposta de uniformização das equações de previsão das características do                
escoamento sobre a calha de um vertedouro em degraus

Proposal for Standardization of  Equations of  Estimated Flow Characteristics in a Stepped Spillway Flume
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INTRODUÇÃO

Um vertedouro em degraus se caracteriza pela existên-
cia de degraus ao longo do seu perfil, impondo ao escoamento 
uma resistência que, associada à incorporação de ar, causa 
uma maior dissipação de energia em relação a um vertedouro 
convencional (calha lisa). Desta maneira a parcela de energia 
residual no pé do vertedouro diminui, permitindo que se adote 
estruturas de dissipação mais curtas a jusante, com custos de 
implantação menores, porem mantendo as mesmas condições 
de segurança a jusante.

Hoje em dia o uso desse tipo de estrutura vem aumen-
tando. Um dos fatores que contribuiu para essa expansão foi 
o avanço da técnica de construção por concreto compactado 
ao rolo (CCR), que facilita a construção de vertedouros com 
degraus. Conforme Amador et al. (2005) atualmente, cerca de 
30% das barragens em CCR apresentam vertedouros em degraus. 
Com a demanda crescente por esse tipo de vertedouro aumen-
ta também a necessidade de pesquisas voltadas a otimização 
desse tipo de estrutura e uma uniformização dos critérios de 
dimensionamento.

Nas últimas décadas, muitos autores vêm estudando, o 
fenômeno de aeração e dissipação ao longo da calha em relação 
a um vertedouro convencional, podendo-se citar: Tozzi (1992), 
Matos e Quintela (1995), Chanson (1994), Otshu e Yasuda (1997), 
Matos (1999) Sanagiotto (2003) e Dai Prá (2004), entre outros. 
Recentemente, começaram a se desenvolver estudos utilizando 
a modelação numérica, sendo os resultados promissores, mas 
ainda se tem muito a desenvolver e comparar os resultados 
com os obtidos em modelos físicos. Podendo-se citar Meirelles 
(2011), Simões et al. (2012) entre outros.

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo procura verificar e descrever as caracterís-
ticas do escoamento ao longo de uma calha de um vertedouro 
em degraus através da análise experimental em um modelo físico 
com declividade de 1V:0,75H e degraus com 6 cm de altura e 
da comparação com resultados obtidos por outros autores. São 
abordados os critérios para estimar as características do escoa-
mento, tais como comprimento de aeração (La), altura de água 
na aeração (ha), coeficiente de resistência da calha (f), altura 
“normal” do escoamento após a aeração (hn) e energia residual 
(Er), de maneira a permitir o dimensionamento de estruturas 
mais seguras e econômicas.

Os dados obtidos neste estudo se referem a faixa de 
valores de 0,73 <hc/k < 1,66 (sendo hc a altura crítica do es-
coamento e Ka altura de rugosidade do degrau, mostrado na 
Figura 4) e para valores de H/h = 40,83 (sendo H a altura do 
vertedouro e h a altura do degrau).

O modelo físico foi montado no montado no Labora-
tório de Obras Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Consiste em 
um vertedouro com bacia de dissipação a jusante, mostrado 
na Figura 1.

Figura 1 – Modelo físico utilizado

As principais características do modelo estão mostradas 
abaixo:

-altura da calha (H) = 2,45 m;
-declividade da calha = 1(V) : 0,75 (H);
-calha com 33 degraus com 0,06 m de altura;
-comprimento do canal de jusante do vertedouro = 5 m;
-largura do canal = 0,40 m.
As medições referentes ao comprimento de aeração 

foram realizadas visualmente sobre a calha do vertedouro. As 
medições referentes à altura do escoamento foram realizadas 
com uma ponta linimétrica instalada sobre a calha, perpendi-
cularmente ao escoamento, mostrada na Figura 2. 

Figura 2 – Ponta linimétrica utilizada nos ensaios

COMPRIMENTO E ALTURA DA LÂMINA 
D’ÁGUA NO PONTO DE INÍCIO DE AERA-
ÇÃO

O início da aeração se dá quando a energia cinética 
do escoamento é superior aos efeitos da tensão superficial. 
Mas somente essa condição nem sempre é suficiente, é preciso 
que a camada limite esteja totalmente desenvolvida, conforme 
Gangadharaiah et al. (1970) apud Dai Prá (2004) e Bindo et al 
(1993) enfatizam que a macrorugosidade dos degraus favorece o 
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desenvolvimento da camada limite fazendo com que sua espessura 
aumente mais rapidamente que em vertedouros de calha lisa. 

Após, o ponto de inicio da aeração (La), coincidente 
com região onde ocorre afloramento da camada limite, a aeração 
faz com que a altura da lamina cresça rapidamente até a altura 
do escoamento ficar praticamente uniforme (TOZZI, 1992; 
MATOS, 1999). A Figura 3 ilustra as 3 fases do escoamento 
sobre uma calha em degraus: escoamento não aerado, escoa-
mento gradualmente variado e escoamento totalmente aerado 
com altura “uniforme” (hn).

Figura 3 – Início da aeração sobre vertedouro

Através de medições experimentais em modelos físicos 
de laboratório de vertedouros em degraus, diversos autores su-
geriram equações para previsão de posições de início de aeração 
(La) e profundidade do escoamento nesse ponto (ha). 

As equações propostas por alguns autores são apre-
sentadas na Tabela 1, em que:

δ = espessura da camada limite (m);
La = posição de início de aeração a partir da crista ou 

início da ogiva do vertedouro (m);
ha= altura da lâmina d’água no ponto de início de 

aeração (m);
K = altura de rugosidade do degrau (m), (mostrada 

na Figura 4);
α = declividade da calha (°);
F* = número de Froude rugoso, calculado pela Equação 

1, (adimensional).

)(** 3

*

asenKg

q
F =   ( 1 )

onde: 
q = vazão específica (m³/s/m);
g = aceleração da gravidade (m/s²);
K = altura de rugosidade do degrau (m), (Figura 4);
α = declividade da calha (°).

 

Figura 4 – Dimensões e características da calha e do degrau 

Tabela 1 – Equações propostas para previsão de La e ha por 
diferentes autores 

Autor Equações propostas 
Campbell et al.  

(1965)* 
 e Tozzi (1992) ** 












 

Wood et al. (1983)   

Chanson (1994) 

71,0
*08,0)(8,9 Fsen

K
La 

 
64,0

*
04,0)(

40,0 F
senK

ha


  

MateosIguacel e 
Elviro García (1999) 

8,0

5,15,0.6,5 









Hg
q

H
La  

Matos (1999) 

734,0**289,6 F
K
La 

 
606,0**361,0 F

K
ha   

Sanagiotto (2003) 

7014,0**7721,9 F
K
La 

 
5975,0**982,5 F

K
ha   

Amador (2005) 

840,0**982,5 F
K
La 

 
580,0**385,0 F

K
ha   

 
* para vertedouros com face lisa e 

**confirmou o uso para vertedouros escalonados
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Na Figura 5 estão apresentados alguns resultados obtidos 
por diferentes autores, que estudaram estruturas com declividades 
e degraus diferentes entre si, e o ajuste proposto no presente 
estudo (Equação 2). Percebe-se que a adimensionalização leva 
os valores a uma mesma tendência, mesmo para os resultados 
obtidos em modelos com características geométricas diferentes. 
Baseando-se nos resultados obtidos na presente pesquisa e nos 
resultados obtidos pelos diferentes autores para outros tipos de 
estruturas, se observa que a equação sugerida pode representar 
bem a tendência do comportamento do comprimento do inicio 
da aeração (La).

Figura 5 – Resultados obtidos por diferentes autores e ajuste para 
previsão de La. Valores adimensionalizados em função de F*

Da mesma maneira foi obtido um ajuste para o cálculo 
de ha, conforme Equação 3. A Figura 6 mostra os resultados 
referentes à altura do escoamento do presente estudo em com-
paração com outros autores. Os dados estão coerentes com o 
ajuste proposto.

Figura 6 – Resultados obtidos por diferentes autores e ajuste para 
previsão de ha. Valores adimensionalizados em função de F*

FATOR DE RESISTÊNCIA PARA DETERMI-
NAÇÃO DA ENERGIA RESIDUAL

A energia residual em um vertedouro pode ser calculada 
de diferentes maneiras. Conforme Tozzi (1992), a avaliação da 
dissipação em calhas com degraus pode ser feita analiticamente 
através do cálculo do fator de resistência “f ” da equação de 
Darcy-Weisbach. Diferentes autores propuseram equações para 
cálculo do “f ”, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Equações propostas para previsão do fator de 
resistência “f ”

Autor Equações propostas 

Rajaratnam 
(1990) 

3
1

2

8 









gsen
qfh k

n

 
Stephenson 

(1991) 









s

n

K
h

f
.log.274,011  

Tozzi (1992) 






K
h

f
n.log.24,116,21  

Chanson (1994) 







4

.
)..(.8

2

2
hn D

q
hseng

f
  

Chamani e 
Rajaratnam 

(1999) 







K
h

f
nlog.92,177,11  

Sanagiotto 
(2003) 










aK

L

L
L

f
f .7692,1exp.8162,1  

 
Na tabela:
hn = profundidade do escoamento (m);
fL = fator de resistência calha lisa;
fk = fator de resistência vertedouro em degrau;
Dh = diâmetro hidráulico, corresponde a 4h, conside-

rando canal retangular de grande largura (m);
L = distância medida a partir da crista do vertedouro, 

paralelamente a calha (m);

Para o presente trabalho foi calculado o fator de resis-
tência através da equação proposta por de Rajaratnam (1990), 
apresentada na Tabela 2. Os valores estão apresentados na 
Figura 7.

Os resultados apresentados no presente trabalho es-
tão mais próximos aos valores apresentados por Tozzi (1992). 
Comparando com os resultados obtidos por Sanagiotto (2003), 
para mesmos valores de K, os valores são inferiores. Essa di-
ferença pode estar associada ao método de medição ou cálculo 
da altura normal do escoamento após a aeração (hn), ou ainda 
nas diferenças nas condições do ensaio como comprimento 
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3
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e largura do canal de aproximação. Sanagiotto (2003) utilizou 
valores medidos de altura normal ao longo da calha, enquanto 
que no presente trabalho esses valores foram calculados a partir 
da altura conjugada lenta (Y2). 

Outra análise foi feita relacionando os valores de hn com 
F* com objetivo de verificar os resultados obtidos no presente 
trabalho com os resultados obtidos por outros autores e padro-
nizar o cálculo dessa grandeza. A Figura 8 mostra os valores de 
hn adimensionalizados em função de F*. Foram considerados 
os resultados obtidos no presente trabalho e de outros autores, 
considerando que alguns autores estudaram estruturas com 
declividade e altura de degrau diferentes do presente trabalho. 
Da mesma maneira que para previsão do La e ha sobre a calha, 
foi proposta uma equação em função de F* (Equação 4), que 
pode ser aplicada à diferentes situações de declividade de calha 
e altura de degraus.

Figura 8 – Resultados obtidos por diferentes autores e ajuste para 
previsão de hn. Valores adimensionalizados em função de F*

Os resultados estão coerentes com o ajuste feito. Os 
dados apresentados por Stephensen (1991) não se ajustam à 
equação proposta, inclusive não foram considerados no momen-
to do ajuste. Essa diferença pode estra relacionada ao método 
de medição de hn ou ainda às características do modelo físico.

ENERGIA RESIDUAL A JUSANTE DE VER-
TEDOURO EM DEGRAUS

A dissipação de energia ao longo da calha é uma das 
principais funções do vertedouro em degraus. Com maior 
dissipação na calha do vertedouro, busca-se reduzir a energia 
residual do escoamento no pé da barragem, diminuindo os ris-
cos de erosão do maciço e os custos de implantação de bacias 
de dissipação à jusante de barragens (SANAGIOTTO, 2003).

Vários fatores interferem na dissipação de energia ao 
longo da calha como: geometria dos degraus; declividade da calha; 
tipos de escoamento e aeração do escoamento. A energia total 
dissipada em um vertedouro em degraus em relação à energia 
ao montante é diretamente proporcional a altura do degrau, ou 
seja, degraus maiores tendem a dissipar mais energia, conforme 
sugerido por Sanagiotto (2003). Entretanto, é habitual se adotar 
para protótipos, alturas de degrau (h) variando entre 0,30 m e 
0,90 m, sendo mais usual degraus de 0,6 m de altura.

Para avaliação da energia dissipada neste trabalho, 
primeiramente foi analisada a perda de energia em relação à 
energia total disponível a montante do vertedouro (Em), e a 
energia na entrada da bacia de dissipação, no pé do vertedouro 
(Ej). O cálculo da dissipação de energia foi feito a partir da 
medição dos níveis a montante da calha e a jusante do ressalto, 
considerando a altura conjugada lenta (Y2), de maneira que o 
ressalto se posicionasse no pé do vertedouro (Figura 9).

Figura 9 – Imagem do ressalto formado a jusante do vertedouro 
em degraus caracterizando as alturas conjugadas

Com os valores da altura (Y2) lenta foi possível chegar a 
altura conjugada rápida (Y1), através da equação de Belanger, e a 
energia residual ao pé do vertedouro (Er). A Tabela 3 apresenta 
as equações utilizadas.

Tabela 3 – Equações utilizadas no calculo da energia a montan-
te e energia residual (no pé do vertedouro)
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Figura 7 –Resultados obtidos por diferentes autores para previsão 
do fator de resistência
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onde:
Em=energia total a montante do vertedouro (m);
H=altura total da estrutura (calha) (m);
hm=altura d’água sobre a crista do vertedouro (m);
va=velocidade de aproximação (m/s);
g=aceleração da gravidade (m/s²).
Er =energia residual no inicio do ressalto (m);
Y2=altura conjugada lenta (m);
Y1=altura rápida, calculada pela equação de Bèlanger, 
(m);
v =velocidade no inicio do ressalto (m/s).

Na Figura 10 são apresentados os resultados da variação 
de energia em relação a montante obtidos neste trabalho. É feita 
também uma comparação com resultados de outros autores.

Figura 10 – Resultados obtidos por diferentes autores e ajuste 
para previsão da variação de energia

Percebe-se que os resultados estão mais próximos aos 
encontrados por Tozzi (1992) e que a máxima parcela de ener-
gia dissipada em relação a energia de montante, chega a 70%. 

Tentando uniformizar os resultados da energia residual 
a jusante de um vertedouro em degraus obtida por diferentes 
autores, foi proposto no presente estudo o cálculo dessa energia 
em função de F*. Foi também proposta uma equação geral, con-
forme Equação 5. Os resultados estão mostrados na Figura 11.

Com essa adimensionalização percebe-se que o ajuste 
proposto se ajusta bem aos dados. Essa proposta simplifica a 
determinação da energia residual a jusante de um vertedouro 
em degraus. No entanto cabe salientar a importância da deter-
minação pelos métodos propostos por outros autores, muitos 
considerando a dissipação em relação à energia de montante, 
conforme citado anteriormente.

CONCLUSÃO

As equações propostas para determinação do compri-
mento de aeração e altura da lâmina d’água nesse ponto se ajustam 
bem aos resultados, inclusive para calhas e degraus diferentes 
dos utilizados no presente estudo. Portanto essas equações 
podem ser utilizadas para determinação dessas duas grandezas.

Os coeficientes de resistência “f ” possuem uma grande 
dispersão se comparados os resultados de diferentes autores. 
No entanto, a análise feita para a determinação da altura normal 
mostrou coerência entre os diferentes autores. A equação pro-
posta se ajusta bem aos resultados, simplificando a determinação 
dessa grandeza. 

O total de energia dissipada na calha do vertedouro 
em relação a energia de montante no presente estudo chega a 
70%. Esse valor está coerente com os valores encontrados por 
outros autores. 

A metodologia proposta para determinação da energia 
residual no pé do vertedouro em função de F*, se ajusta bem 
aos dados e simplifica a determinação dessa grandeza. 

Cabe salientar que as equações propostas no presente 
trabalho tem o objetivo de simplificar e uniformizar alguns 
critérios de dimensionamento de vertedouros em degraus. No 
entanto é importante a análise e verificação pelas metodologias 
propostas por outros autores.
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RESUMO

 O trabalho procuracontribuir para as políticas internacionais de cooperação ambiental,tratando da gestão integrada da bacia hidrográfica do Okavango. 
Analisa a implementação de leis e políticas institucionais para a gestão da bacia, bem como discute a necessidade de integração para a minimização dos con-
flitos no que concerne ao seu uso sustentável, considerando os contextos politico, econômico, social e cultural. O objetivo principalé equalizar os usos da água 
pelos países ribeirinhos e prevenir a degradação ambiental, preservando características socioculturais. Para tanto, analisou-se os modelos de gestão dos países 
que compartilham a bacia,bem como exemplos de gestão de outros países com bacias hidrográficas compartilhadas. Com isso,são propostas diretrizes para a 
elaboração de um modelo de gestão integrada da bacia hidrográfica, propondo medidas de outorga para a quantidade, qualidade, tratamento,descargas e a 
divisão do rio em classes.

Palavras Chave: Cooperação internacional. África. Água.

ABSTRACT 

 The work reported here aims at contributing to international environmental cooperation policies, focusing on the integrated management of  the Okavango 
watershed.. An analysis is conducted of  the implementation of  laws and institutional policies on the management of  the basin. The need for integration is 
discussed as a way of  minimizing conflicts in the basin with regard to its sustainable use, taking the political, economic, social and cultural aspects into consi-
deration.. The main objective is to equalize the uses of  water among riparian countries and prevent environmental degradation. Thus, the water management 
models of  these countries were analyzed, as well as examples of  management models adopted in other countries with shared river basins. Consequently, an 
integrated management model of  the watershed is proposed, including recommendations for withdrawal permits, quality, treatment, and discharges, and for 
a river classification system.

Keywords: International cooperation. Africa. Water.

Proposta de diretrizes para política de regulação de uso dos recursos hídricos na ges-
tão de bacias interfronteiriças: estudo de caso da bacia hidrográfica do Okavango

Proposals of  guidelines for a policy to regulate the use of  water resources in the management of  transboun-
dary basins: case study of  the Okavango
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INTRODUÇÃO:

A bacia hidrográfica do Okavango situa-se no continente 
africano e é compartilhada por Angola, Namíbia e Botsuana. 
Nesta bacia o uso do solo é diversificado; em Angola predomina 
a agricultura de subsistência; na Namíbia há uma agricultura 
comercial e em Botsuana a predominância é o turismo. O 
usufruto da bacia, porém, não é equitativo entre os três países, 
devido a fatores ambientais (qualidade do solo, precipitação, 
evaporação, doenças e pragas) e socioeconômicos (principal-
mente mão-de-obra do agregado familiar e disponibilidade da 
terra) (MENDELSOHN; OBEID, 2005).

O trabalho aqui descrito teve por objetivo analisar a 
situação vigente e propor diretrizes para a regulação do uso 
equitativo dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Oka-
vango. Essa regulação deve ter um processo de gestão integrada 
dos recursos hídricos, acompanhado de uma política definindo 
as diretrizes gerais do uso da bacia, tipificando pelo menos 
um modelo de gerenciamento que estabeleça uma plataforma 
administrativa e funcional entre as agências e órgãos governa-
mentais e privados, e tendo como ferramenta o planejamento 
ambiental (SILVA; PRUSKI, 2000). Para tanto, buscou-se iden-
tificar padrões na gestão integrada de recursos hídricos, a partir 
de outros exemplos; estabelecer comparativo entre as políticas 
de gestão de recursos hídricos para a bacia hidrográfica e pro-
por um conjunto de diretrizes comuns de gestão integrada da 
bacia. Dessa forma, o trabalho se caracteriza como um estudo 
de gestão de recursos hídricos em um contexto de integração 
institucional com preservação de autonomia e governança em 
relações exteriores.

A bacia hidrográfica é a base geográfica para a imple-
mentação de uma política de recursos hídricos, cuja gestão deve 
proporcionar o uso múltiplo da água. Deve promover a interação 
de diferentes agentes sociais e econômicos, compatibilizando o 
uso, o controle e a proteção deste recurso, definindo parâmetros 
de uso de acordo com as políticas estabelecidas para atingir o 
desenvolvimento sustentável. A diversidade cultural deve ser 
considerada para evitar a atuação desordenada sobre a bacia 
hidrográfica (SILVA; PRUSKI, 2000).

Assim, para a implementação da gestão integrada de 
uma bacia hidrográfica, é necessário conceber um documento 
que materialize e viabilize em forma de ações os objetivos pre-
tendidos, chamado de plano de bacia hidrográfica (CAMPOS; 
SOUSA, 2001). 

Esta gestão pode ser exercida no âmbito internacional, 
quando se tratar de uma bacia hidrográfica que seja compartilhada 
por dois ou mais países, no caso de rios transfronteiriços. Tal 
ligação estimula um conjunto de relações que vão se desenvol-
vendo em um contexto de coordenação e mútua colaboração, 
respeitando os interesses respectivos, condicionados à relação 
que existe no quadro geográfico, nas características hidrológicas, 
e ao seu desenvolvimento de acordo com o direito comunitário 
e internacional vigente e os acordos bilaterais específicos. 

É fundamental a cooperação entre os países que com-
partilham a bacia hidrográfica, pois, assim, se pode garantir a 
eficácia das medidas que este processo de planejamento inte-
grador venha propor (CAMPOS, 2001).

A região da África Austral, em particular a que está 
enquadrada na SADC (Southern African Development Commu-
nity - Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral), 
é rica em bacias hidrográficas compartilhadas entre diferentes 
países. Angola compartilha com países vizinhos cinco das 
grandes bacias da região: Congo, Zambeze, Cunene, Cubango/
Okavango e Cuvelai (PEREIRA, 2008).

A bacia hidrográfica do Okavango é compartilhada por 
Angola, Namíbia e Botsuana e a sua gestão é feita por meio de 
políticas estabelecidas em convênios internacionais. Porém, são 
verificados conflitos de interesses de caráter social, econômico 
e cultural, por existirem diferentes tipos de interesses em cada 
país (NETO, 2011).

Dentro desta estratégia de integração, existem já 
implementados alguns acordos internacionais que regulamentam 
a gestão integrada da Bacia Hidrográfica do Okavango, que são 
o Protocolo sobre Partilha e Curso de Água da SADC, Okacom 
(The Permanent Okavango River Basin Water Commission - Co-
missão Permanente da Bacia do Rio Okavango), Convenção sobre 
Zonas Úmidas (RAMSAR) das Nações Unidas e a Convenção 
sobre preservação e Biodiversidade (CBD) (MBAIWA, 2004). 
Esses acordos, porém, não são suficientemente detalhados para 
permitir a gestão efetiva e sustentável da bacia.

REVISÃO DA LITERATURA:

A água transfronteiriça é um elemento necessário à 
integração política e econômica regional, fundamental para a 
conservação de um meio ambiente equilibrado para as presentes 
e futuras gerações e vital para a sustentabilidade do desenvolvi-
mento e da superação das desigualdades econômicas e sociais 
na região (LUSTOSA et al., 2013).

A bacia hidrográfica tem certas caraterísticas que a 
tornam uma unidade bem designada e permitem a integração 
multidisciplinar entre diferentes sistemas de gerenciamento, 
estudo e atividade ambiental. A bacia hidrográfica, como abor-
dagem conceitual para o gerenciamento de recursos hídricos, 
representa um avanço muito importante e integrado de ação em 
relação à gestão por região política-administrativa. Portanto, o 
sistema de planejamento e gerenciamento das águas deve con-
siderar processos conceituais (a adoção da bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento e gerenciamento e a integração 
econômica e social), processos tecnológicos (o uso adequado 
de tecnologias de proteção, conservação, recuperação e trata-
mento) e processos institucionais (a integração institucional 
em uma unidade fisiográfica, que é a região caracterizada pelos 
elementos da fauna e da flora acrescidos da rede hidrográfica, 
do clima, dos aspectos topográfico e geológicos) (TUNDISI; 
TUNDISI, 2011).

Existem vários exemplos de gestão compartilhada 
de bacias hidrográficas internacionais, alguns dos quais serão 
abordados a seguir, e são resumidos no Quadro 1.

A gestão da bacia hidrográfica do Mekong, que banha 
os países de Myanmar, Camboja, Laos, República da China, Tai-
lândia e Vietnam, era predominantemente econômica. Trata-se 
de um rio apenas com múltiplos usos, cujos objetivos gerais são 
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Quadro 1 - Características da gestão de recursos hídricos nas bacias transfronteiriças analisadas 

Bacias Instrumentos 
de gestão

Aspectos Relevantes Padrões de Gestão

Mekong Convênios

Acordos

Tratados

• Conflitos de tomadas de decisão

• Desenvolvimento industrial                                                                             
(produção hidroelétrica)

• Expansão da agricultura irrigada

• Controle de inundações anuais

Institucional

Socioeconômico

Luso-Espanhola Convênios

Acordos

Tratados

• Comissão internacional

• Plano de bacia hidrográfica

• Plano Nacional de Água

• Criação do “Livro branco da água de Espanha

Tecnológico

Institucional

Danúbio Convênios

Acordos

Tratados

• Livre navegação no rio para todos os países da Europa

• Criação de canal paralelo para desviar vazão

• Comissão de averiguação

Institucional

Socioeconômico

Meuse Convênios

Acordos

Tratados

• Diferenças de cultura e conflito de interesses

• Criação de sistema de canais p/ navegação e irrigação

• Confiança como fator de cooperação

Institucional

Socioeconômico

Inkomati Convênios

Acordos

Tratados

• Turismo

• Irrigação comercial

• Silvicultura

• Mineração 

Institucional

Socioeconômico

Paraná Convênios

Acordos

Tratados

• Definição de áreas de interesses

• Áreas estratégicas de gestão (AEG)

• Outorga

Tecnológico

Institucional

a produção de hidroeletricidade para o desenvolvimento indus-
trial, o armazenamento de água para a expansão da agricultura 
irrigada e o controle de inundações anuais (FAO, 2003). As 
atividades para fomentar a melhoria do gerenciamento da bacia 
seguiram uma estratégia predominantemente socioeconômica, 
com o envolvimento dos atores locais na tomada de decisão e 
diálogos em nível governamental. Isso ajudou a estabelecer a 
comunicação em rede entre as partes interessadas, com iniciativas 
locais para tomadas de decisão nacionais e regionais na bacia 
(SNEDDON; FOX, 2006).

Espanha e Portugal compartilham as bacias hidrográficas 
dos rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. Respeitando 
o quadro geográfico, as características hidrológicas, o direito 
comunitário e internacional vigente entre as partes, e os acordos 
bilaterais específicos, esta relação caracteriza o tipo de gestão e 
o desenvolvimento dos dois países quanto à coordenação, co-
laboração mútua e compatibilidade com a defesa dos legítimos 
interesses respectivos (FAO, 2003).

As relações formais entre Portugal e Espanha, relati-
vamente à gestão dos recursos hídricos, são regidas por vários 
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documentos de caráter institucional, correspondentes a proble-
máticas de distintas naturezas e que refletem as preocupações 
bilaterais: o Tratado dos Limites de 1864, que define a fronteira 
entre Portugal e Espanha desde a foz do rio Minho até a conflu-
ência do rio Caia com o Guadiana; os convênios de 1927, para 
regular o aproveitamento hidroelétrico do trecho internacional 
do Douro; 1964, para regular o aproveitamento hidroelétrico 
dos trechos internacionais do rio Douro e dos seus afluentes; 
1968, estabelecendo que “a energia que o trecho internacional 
do rio Douro é susceptível de produzir será distribuída entre 
Portugal e Espanha”; e a Convenção de 1998, sobre Cooperação 
para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das 
Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (FAO, 2003).

O rio Meuse é compartilhado por Alemanha, Bélgica e 
Holanda. As principais questões de conflito no rio Meuse foram 
a poluição da água na região da Valônia e a distribuição de água, 
em períodos de baixas vazões, entre Bélgica e Holanda. A Bél-
gica tencionava melhorar o acesso ao porto de Antuérpia, por 
meio da parte holandesa do Rio Scheldt, enquanto a Holanda 
manteve sempre a questão da qualidade da água do Rio Scheldt 
e do rio Meuse patente (MOSTERT, 1999).

As inundações no rio Meuse forçaram as autoridades 
a adotar um modelo de gestão fortemente institucional, desen-
volvendo um conjunto de medidas para reduzir os danos de 
inundações futuras, passando a considerar a confiança o fator 
principal para a base de uma cooperação sólida, e a promover 
os interesses relacionados com a água para apoiar a cooperação 
transfronteiriça na bacia hidrográfica (HUISMAN et al., 2000).

O uso do rio Inkomati (África do Sul, Suazilândia e 
Moçambique) é intenso, e a cooperação é pacífica e caraterizada 
por um padrão mais socioeconômico, por atuação responsável e 
por convenções regionais e internacionais (OGTROP et al., 2005).

Na bacia hidrográfica do rio Paraná (Argentina, Brasil, 
Uruguai, Paraguai e Bolívia) os conflitos na gestão obriga-
ram os países à negociação e à cooperação. O conflito pelo 
aproveitamento dos rios deu origem a um regime de cooperação 
internacional, que objetiva harmonizar os usos e favorecer o 
desenvolvimento mútuo dos países, em uma perspectiva técnica 
e ambiental, que ilustra o padrão de gestão de cada rio compar-
tilhado (LUSTOSA et al., 2013).

O interesse e a necessidade de articulação institucional 
e internacional para adoção de uma política de recursos hídricos 
que promova os princípios e objetivos da Lei 9.433/97, e que, 
ao mesmo tempo, seja indutora de estabilidade, cooperação e 
integração com os países vizinhos é fundamental na bacia hidro-
gráfica do rio Paraná, uma vez que os fenômenos hidrológicos 
que envolvem os regimes hídricos, as secas, as inundações, as 
condições ambientais concernentes aos cursos de água e as 
consequências de seus usos, ocorridos de um lado ou de outro 
das fronteiras políticas, afetam a totalidade da bacia (LUSTOSA 
et al., 2013).

Fica evidente que uma base institucional forte é a fun-
dação para a construção de um sistema adequado de gestão de 
recursos hídricos em ambiente transfronteiriço, que é peculiar 
às atividades da cada região e que merece uma reflexão mais 
aprofundada, o que motiva um detalhamento para as peculiari-
dades da Bacia do Rio Okavango.

DESCRIÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

OKAVANGO:

O rio Okavango nasce entre o Huambo e o Cuíto, em 
Angola, a uma altitude entre 1700 m e 1800 m, chegando a 
pouco mais de 900 metros acima do nível do mar na região do 
delta (OKACOM, 2011).

O rio Okavango não desagua no oceano, ou em outro 
corpo hídrico, mas se dispersa em uma área de pântanos. Essa 
dispersão começa em Botsuana, formando a parte inicial do 
leque aluvional do Delta do Okavango, onde cerca de 40% do 
volume total de água escoa para os pântanos circundantes e 
os restantes 60% escoam para formar o delta, se dividindo em 
três canais principais que formam outros pântanos a jusante 
(NETO, 2011).

A bacia hidrográfica do Okavango é uma das mais impor-
tantes na região da África Austral. Sua área de drenagem abriga 
cerca de 900.000 pessoas ao longo de seu curso, nascendo em 
Angola, passando pela Namíbia, e indo até Maun em Botsuana. 
Cerca de dois terços da população vive em zonas rurais, e mais 
da metade da população está em Angola (57,3%). A incidência 
de pobreza na bacia é maior que as médias nacionais (FAO, 
2014; MBAIWA; STRONZA, 2011).

A bacia tem uma área de 690.000 km² (dos quais cerca 
de 120.000 km2 contribuem mais efetivamente para a vazão 
em função da distribuição pluviométrica desigual ao longo da 
bacia), pluviosidade média anual de cerca de 680 mm e uma 
vazão média de cerca de 300 m3.s-1. As maiores contribuições 
são provenientes dos rios Cuito, Cubango, Cuebe e Cuiriri, 
todos em Angola (FAO, 1997; FAO, 2014; MENDELSOHN; 
OBEID, 2005).

Com base nas estimativas de vazão média mensal em 
Mohembo (comunidade em Botsuana, próxima ao início do 
Delta do Okavango) (FAO, 2014), pode-se afirmar que o período 
de vazões mais altas vai de fevereiro a maio, chegando a quase 
o dobro da média em março e abril, ficando próximo à média 
em janeiro e junho, e se mantendo próximo à metade da média 
em setembro, outubro e novembro.

FAO (2014) avalia cenários de desenvolvimento da 
região e demanda da água, concluindo que, no caso mais crítico, 
denominado “desenvolvimento acelerado”, a vazão mínima 
disponível no rio pode chegar a cerca da 5% do valor médio 
atualmente verificado, ou seja, cerca de 6 m3.s-1.

A bacia do Okavango é caracterizada por chuvas de 
outubro a maio. A parte norte tem maior pluviosidade durante 
de dezembro a janeiro, enquanto na parte sul, incluindo Maun, 
no delta, o período chuvoso ocorre de janeiro e fevereiro. A 
pluviosidade média anual é de 1300 mm nas áreas do Huambo 
e Cuíto, 560 mm em Rundu, 550 mm em Mohembo, e 450 mm 
em Maun (OKACOM, 2011).

Na bacia, a temperatura máxima diária varia, em média, 
entre 30 e35°C, de agosto a março, em Botsuana e na Namíbia. 
A temperatura mínima diária varia, em média, de 7 a 10°C, em 
junho e julho. Em Angola, a temperatura média anual é cerca 
de 20°C (OKACOM, 2011).

As categorias de cobertura do solo na bacia são bem 
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definidas, conforme ilustra a Figura 1. De montante para jusante, 
florestas dão lugar a florestas abertas e de transição, que passam 
a arbustos e pastagem arborizada (OKACOM, 2011).

O principal uso do solo na região do Okavango é de 
agricultura de subsistência e de criação de um pequeno número 
de bovinos e caprinos (OKACOM, 2011).

A pecuária também tem característica de subsistência, 
existindo várias comunidades que possuem várias cabeças de 
gado bovino e caprino, além de grandes manadas criadas em 
fazendas, tanto em Botsuana como na Namíbia. Em Angola, 
apenas 5% dos agregados familiares possuem gado, o que é 
significativamente pouco comparado a Namíbia e Botsuana que 
registram 50% de posse de gado nos agregados familiares. Na 
região do Delta os números são próximos de 150 000 bovinos 
e 145 000 caprinos (MENDELSOHN; OBEID, 2005).

No concernente à exploração dos recursos naturais, 
a pesca é a atividade mais praticada por parte dos agregados 
familiares dos três países, existindo uma sobre-exploração destes 
recursos da fauna e, também, de outros recursos como lenha, 
cana, ervas, frutas, alimentos silvestres e plantas medicinais. 
Muitos destes produtos têm grande demanda na Europa, com a 
Namíbia exportando anualmente 600 toneladas. O maior impacto, 
porém, ocorre em Angola, onde é colhida a maior parte desse 
material, o que acelera a extinção desses recursos e a destruição 
das matas ciliares e áreas de floresta seca (MENDELSOHN; 
OBEID, 2005).

O turismo, que predomina em Botsuana e na Namíbia, 
é de caráter não-consumista e se baseia na observação da na-
tureza. Emprega pessoas dos agregados familiares locais para 
serviços diretos de pequena escala aos turistas, como passeios 

Figura 1 – Bacia hidrográfica do Okavango (OKACOM, 2011)
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guiados de canoa, que complementam as operações comerciais 
das unidades turísticas (SWATUK; RAHM, 2004). A indústria 
turística envolve 85 investimentos privados de médio e grande 
porte, que provêm subsídios para as comunidades de Botsuana.

A contribuição do turismo representa mais de 90% dos 
rendimentos provenientes do rio para Botsuana, enquanto Angola 
e Namíbia ainda não têm o turismo como um setor produtivo 
(SWATUK; RAHM, 2004; MOTSHOLAPHEKO et al., 2011).

Quanto ao setor energético, são previstas dez hidrelétri-
cas a fio de água (com barragem baixa e reservatório pequeno) 
e uma hidrelétrica com reservatório de regulação de vazão em 
Angola. Na Namíbia, é prevista uma hidrelétrica a fio de água, 
enquanto em Botsuana não há previsão de aproveitamentos 
hidrelétricos (EPSMO, 2009).

Botsuana e Namíbia definiram áreas de proteção. O 
delta foi dividido em áreas com funções diversas, como áreas 
de caça, áreas fotográficas e áreas geridas pelas comunidades 
(OKACOM, 2011).

Dados de qualidade da água na bacia são limitados. Em 
Angola, os parâmetros monitorados não incluem metais pesados 
nem compostos orgânicos. Embora os parâmetros mais básicos 
que são eventualmente monitorados estejam geralmente dentro 
dos critérios da União Europeia para a qualidade da água, os 
locais nas regiões de montante dos afluentes mostram níveis 
relativamente elevados de pH. As concentrações de nutrientes 
(nitrogênio e fósforo) são geralmente baixas, mas tendem a ser 
maiores na estação seca (OKACOM, 2011).

Na Namíbia, a poluição é mais acentuada. As maiores 
concentrações de fosfatos se devem aos dejetos humanos, de 
gado e aos detergentes usados para a lavagem de roupa. Em 
Botsuana, nas regiões de Shakawe e Gumare, e ao longo da 
Thamalakan e perto de Maun, existe poluição resultante de 
resíduos sólidos e águas residuárias provenientes dos parques 
e cabanas de turismo, especialmente no delta. O pH diminui 
com o aumento da vazão, mas a condutividade aumenta, pois 
água da chuva traz sais da parte superior da bacia. A turbidez é 
maior na parte estreita do leque à medida que o fluxo aumenta, 
enquanto que é menor no delta devido aos efeitos de deposição 
(MENDELSOHN; OBEID, 2005).

MATERIAL E MÉTODOS:

A fim de propor diretrizes para a elaboração de uma 
proposta de regulação do uso dos recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do Okavango, os procedimentos metodológicos 
incluíram: (i) a análise de exemplos de políticas internacionais 
de gestão integrada de recursos hídricos, (ii) a identificação 
dos padrões e problemas reais com a finalidade de estabelecer 
comparações e analisar os interesses comuns e de intervenção 
prática imediata de gestão de recursos hídricos dos países que 
integram a bacia do Okavango. 

São propostas diretrizes para a gestão compartilhada 
e integrada da bacia, visando à compreensão dos problemas 
reais que levem a diagnósticos e meios de fiscalização para que 
haja uma cooperação ambiental entre os países que integram a 
bacia do Okavango.

A fim de identificar padrões na gestão integrada de 
recursos hídricos, a partir de outros exemplos, foi feito um le-
vantamento de: conflitos; desafios; análise de acordos, tratados 
e critérios; medidas de controle, prevenção e conservação; pla-
nos e mecanismos de fiscalização e determinação de atividades 
predominantes no uso das bacias. Dessa forma, os padrões 
foram identificados e agrupados para elaboração de proposta 
de diretrizes de gestão integrada de recursos hídricos.

Com o intuito de estabelecer um comparativo entre as 
políticas dos países que compartilham a bacia hidrográfica do 
Okavango, fez-se a identificação de setores chave de interesse 
dos países (agricultura, turismo e indústria); a verificação de 
políticas de gestão de recursos hídricos (legislação, cooperação, 
tipos de acordos celebrados, vantagens e desvantagens e padrões 
de lançamento de efluentes já existentes). Como resultado, a 
política mais avançada dentre as avaliadas foi tomada como base 
para servir de diretriz na elaboração de um modelo de gestão 
(PANDA, 2013).

Finalmente, para proposição de um conjunto de dire-
trizes comuns de gestão integrada da bacia, foram identificadas 
medidas concretas de outorga de qualidade, quantidade, descarga 
e tratamento de efluentes nas politicas dos países que fazem 
parte da bacia e de outros grupos de países com bacias hidro-
gráficas compartilhadas. Com base nisso, Panda (2013) propôs 
um instrumento de gestão na forma de resolução estabelecendo:

• padrões de qualidade e quantidade a curto, médio e 
longo prazo;

• padrões de lançamento de efluentes e;
• providências de tratamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Uma política de gestão dos recursos hídricos deve ser 
equilibrada e racional, e seu objetivo primordial deve ser a utili-
zação sustentável da água, proporcionando seu uso múltiplo. A 
regulamentação do uso da bacia transfronteiriça deve estabelecer 
medidas de outorga para a quantidade de água, a qualidade da 
água, o tratamento e as descargas dos efluentes, considerando: 

• Utilização múltipla dos recursos hídricos com vista ao 
desenvolvimento sustentável;

• Prevenção contra eventos hidrológicos críticos de origem 
natural e pelo uso inadequado dos recursos hídricos;

• Definição da ocupação do solo e do uso dos recursos 
hídricos de maneira que não seja comprometido o 
aproveitamento socioeconômico e ambiental a jusante;

• Garantia à atual e às futuras gerações da disponibili-
dade da água em quantidade e padrões de qualidade 
adequados aos usos múltiplos da água.

Recomenda-se a proposta de uma política que vise a 
atender a demanda dos três países que fazem parte da bacia do 
Okavango, por meio de uma proposta de resolução que defina 
e descreva detalhadamente a outorga quanto a quantidade, 
qualidade, descargas e tratamentos dos efluentes, estabelecendo 
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padrões de lançamentos permitidos para o corpo hídrico.
A regulamentação deve procurar atender os interesses 

comuns, estabelecer medidas concretas de outorga de uso da 
água do rio, tendo como base os padrões de gestão de outros 
países e classificação segundo seus usos preponderantes, em 
classes de águas doces.

Na elaboração da proposta de resolução para gestão 
da bacia do Okavango, Panda (2013) tomou como base a reso-
lução CONAMA 357 de 2005, a resolução CONAMA 430 de 
2011, a resolução ANA 467 de 2006, a lei federal de controle 
da poluição das águas dos Estados Unidos de América e os 
padrões de qualidade ambiental europeia. As leis das águas de 
Moçambique, África do Sul e também do Brasil contribuíram 
para a definição da parte institucional da proposta de resolução. 
Isso se fundamenta no fato de o Brasil apresentar uma política 
de recursos hídricos que se adequa ao terceiro padrão de ges-
tão identificado, que reforça o controle da qualidade da água, 
à semelhança dos usos e ocupação dos solos nesses países e na 
bacia do Okavango e ao fato de África do Sul e Moçambique 
apresentarem um sistema político semelhante aos países da bacia.

Para as bacias analisadas, identifica-se padrões de gestão 
com base nos seguintes aspectos:

  
• socioeconômicos como forma de fomentar a economia 

das partes envolvidas no contexto da equidade;
• institucionais e legais, celebrando vários Convênios, 

Acordos e Tratados com o intuito de regulamentar as 
relações e definir as áreas de interesse;

• tecnológicos, com participação significativa das partes 
interessadas no compartilhamento de informações e no 
uso adequado de tecnologia de proteção, conservação, 
recuperação e tratamento.

A análise da gestão integrada de recursos hídricos, a par-
tir de outros exemplos, permitiu identificar os seguintes padrões:

As bacias do Mekong, Luso-espanhola, Meuse, Inkomati 
e Paraná incluem aspectos socioeconômicos na gestão como 
forma de fomentar a economia das partes envolvidas no contexto 
da equidade. Criam comissões regionais de recursos hídricos 
como plataformas de cooperação entre os países e Comitês de 
Bacias e Agências de gestão que têm como principais funções 
o uso e o desenvolvimento da bacia;

As bacias do Mekong, Luso-espanhola, Danúbio, Meuse, 
Inkomati e Paraná realizam gestão por meio de vários Convênios, 
Acordos e Tratados entre ospaíses que compartilham cada bacia. 
Esses instrumentos são criados com o intuito de regulamentar 
as relações e definir as áreas de interesse de cada país. Incluem 
a indicação de uma instituição de fiscalização e monitoramento;

As bacias do Mekong, Meuse, Luso-Espanhola, Inko-
mati e Paraná apresentam uma componente de participação 
significativa das partes interessadas e das comunidades que têm 
um papel importante no compartilhamento de informações e 
tomadas de decisão por meio de leis, decretos, resoluções e 
planos que estabelecem diretrizes para determinados tipos de 
uso e as respectivas outorgas, fornecendo espaço para análise 
de diferentes perspectivas e cenários de desenvolvimento.

Apesar da Lei das Águas de Angola prever o cumpri-

mento do Protocolo da Okacom, não estabelece o volume, a 
composição, a qualidade e a quantidade das descargas permitidas 
de acordo com a vazão do rio. Em Botsuana, a lei das Águas 
apresenta definições na Parte V (informação, monitoramento 
e avaliação), na Parte IX (outorga de descarga de resíduos), na 
Parte X (proteção dos recursos hídricos), na parte XI (regula-
mento de uso da água e cargas de água), e na Parte XIV (sistemas 
compartilhados do curso de água). Também é verificada a falta 
de detalhamento na abordagem sobre a quantidade, qualidade, 
volume e composição apesar de estar mencionada a necessidade 
de controle, fiscalização, prevenção e punição. 

A Namíbia apresenta na sua legislação aspectos rela-
cionados com outorga de qualidade, quantidade, lançamentos 
de efluentes e até tratamento de efluentes.

As políticas de desenvolvimento dos países da bacia 
do Okavango, incluindo a consecução dos Objetivos do Milê-
nio, exercem pressão sobre os recursos hídricos por meio dos 
serviços de subsistência, e não só, proporcionados pelo sistema 
hidrográfico, que são a pesca artesanal, a pequena agricultura e, 
para o Delta do Okavango a indústria do turismo. O acordo de 
1994 da Okacom estabelece que os três países devem promover 
o desenvolvimento coordenado e ambientalmente sustentável 
dos recursos hídricos na região do Okavango, em combinação 
com as necessidades sociais e econômicas de cada um dos esta-
dos, com o objetivo de ter um rendimento sustentável a longo 
prazo, definir critérios de conservação, prevenção da poluição e 
outras questões relevantes para a gestão da bacia do Okavango. 

A análise das políticas de governo nos três estados 
da bacia hidrográfica do Okavango mostrou que a Namíbia 
apresenta um leque maior de instrumentos legais e políticos 
relevantes, nacionais e internacionais, assim como organizações 
de gestão responsáveis em todos os níveis, em comparação com 
Angola e Botsuana. Em alguns aspectos ainda não existem me-
didas concretas como é o caso da outorga de captação, critérios 
de qualidade, lançamentos e tratamento dos efluentes. Outro 
problema identificado na gestão da bacia do Okavango foi a 
falta de medidas concretas para controlar as consequências do 
uso dos recursos da bacia, uma vez que existem projetos que 
os países tencionam implementar na região, como a expansão 
da agricultura em grande escala e aproveitamentos hidrelétricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A análise dos métodos utilizados para a gestão com-
partilhada de bacias hidrográficas por outros grupos de países 
permitiu verificar que esses métodos não podem ser considerados 
completos, ou absolutos, por dependerem do contexto de cada 
bacia hidrográfica.

A necessidade de implementar resoluções para darem 
apoio às leis é verificável quando se consideram as legislações 
vigentes nos três países. A definição de padrões sobre a utiliza-
ção dos recursos hídricos deve estabelecer padrões de outorga, 
qualidade, quantidade, descargas e tratamento. O estado atual da 
legislação sobre recursos hídricos nos países que fazem parte da 
bacia hidrográfica do Okavango é incompleto. Angola apresenta 
um quadro muito limitado no que concerne a medidas concre-
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tas de gestão dos recursos hídricos da bacia, apesar de prever 
de maneira genérica algumas medidas de gestão na legislação 
vigente. A legislação de Botsuana, já com um desenvolvimento 
significativo de infraestrutura, prevê várias medidas, porém ainda 
pouco satisfatórias do ponto de vista da sustentabilidade e do 
próprio Acordo entre Governos, devido à diferença de aplica-
bilidade da lei entre os países da bacia. A Namíbia se destaca, 
já apresentando na sua legislação aspectos relacionados com 
outorga de qualidade, quantidade, lançamentos de efluentes e 
até tratamento de efluentes que, segundo o acordo, ainda não 
foi previsto.

Sugere-se, no Quadro 2, algumas medidas concretas 
que possam dar apoio à gestão da bacia hidrográfica do Oka-
vango, incentivando o uso equilibrado e sustentável e visando o 
controle, a proteção e a fiscalização dos diversos tipos de usos 
dos recursos hídricos. Devido à tendência de exploração e im-
plementação de projetos nos setores agroindustrial, turístico e 
energético dos países que fazem parte da bacia, recomenda-se a 
criação de Comitês e Agências de gestão conforme acontece nas 
bacias do Mekong, Luso-espanhola, Meuse, Inkomati e Paraná, 
visando a equidade por meio de acordos e tratados no sentido 
de globalizar a gestão a fim de promover o uso sustentável e o 
aproveitamento dos recursos naturais de que se dispõe na bacia.

A questão do uso múltiplo dos recursos hídricos exige 
uma gestão compartilhada e participativa, que busque conciliar 
desenvolvimento econômico, bem-estar sociocultural e pre-
servação ambiental, diminuindo os impactos e conflitos. Os 
usuários de água possuem inúmeros desafios que transcendem o 
conhecimento da legislação sobre a questão do aproveitamento 
de recursos hídricos, das disponibilidades, restrições e demandas 

hídricas da bacia.
A manutenção da disponibilidade hídrica e a implemen-

tação de instrumentos de outorga das águas devem preceder a 
questão de sua utilização, sendo consideradas as necessidades 
e especificidades de cada grupo de usuários, como também a 
capacidade de suporte da bacia. 

Recomenda-se a criação de mecanismos de monito-
ramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos desde a 
nascente em Angola até o Delta do Okavango que permitirão 
avaliar impactos e gerenciar a qualidade do rio.

Recomenda-se, ainda, o estabelecimento de padrões de 
lançamentos de efluentes para cada classe de rio.
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RESUMO

 O objetivo principal deste trabalho foi o de avaliar a qualidade da água do Rio Baquirivu-Guaçu, em seu alto curso, localizado nos municípios de Arujá e 
Guarulhos, Estado de São Paulo, no período compreendido entre 1983 e 2012, em função da instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
em Arujá, do aumento populacional e da diversificação do uso do solo na região. Para tanto, utilizou-se o registro bimestral realizado pela CETESB da 
concentração de coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio total, Índice de Qualidade da Água - IQA 
e Índice de Estado Trófico - IET. Os resultados alcançados demonstram que a expansão urbana/industrial e a infraestrutura básica insuficiente, no que 
tange à coleta e ao tratamento dos esgotos domésticos, comprometeram a qualidade dos recursos hídricos superficiais. A ETE-Arujá, inaugurada em 2004, 
retardou o processo de degradação dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu (BHRBG), impediu que alcançasse níveis piores 
aos verificados no início da década de 2000 e atenuou temporariamente a pressão sobre os índices de qualidade. Todavia, notadamente no final do período 
estudado, evidenciou-se a necessidade de se adequar o sistema de esgotamento sanitário à evolução do uso do solo, tanto no que se refere ao seu dimensionamento 
quanto à introdução de novas etapas de tratamento. 

Palavras Chave: CONAMA 357/2005. IQA. IET. Arujá. Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu Guaçu. 

ABSTRACT

 The main objective of  this research was to evaluate the water quality of  the Baquirivu-Guaçu river located in the cities of  Arujá and Guarulhos, State of  
São Paulo, during the period from 1983 to 2010, based on the urban population increase as well as the land use diversification and occupation in those urban 
areas. For this purpose two-monthly records from CETESB were used that include the following parameters: thermotolerant coliforms, biochemical oxygen 
demand (BOD 5.20), total phosphorous, total nitrogen, Water Quality Index (WQI) and Trophic State Index (TSI). The results obtained show that urban 
and industrial expansions and the deficiencies in sewage domestic treatment were responsible by the pollution of  Baquirivu-Guaçu river surface water. The 
sewage treatment plant (STP), located in Arujá city, that has operated since 2004, prevented reaching the worst levels that occurred at the beginning of  the 
2000s and temporarily attenuated the pressure on the quality indices. However, especially at the end of  the study period, there was a need to adapt the sewer 
system to changing use and land cover, both with regard to its design and as to the introduction of  new steps in treatment.

Keywords:  CONAMA 357/2005. WQI. TSI. Arujá. Baquirivu Guaçu River Hydrographic Basin.

Efeitos do uso do solo e da implantação da estação de tratamento de esgoto sobre a 
qualidade das águas do rio Baquirivu-Guaçu, região metropolitana de São Paulo

Effects of  land use and implementation of  a sewage treatment plant on the water quality of  the Baquirivu-
Guaçu river, São Paulo metropolitan region 
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INTRODUÇÃO

 A questão da qualidade das águas versus o uso e ocu-
pação do solo vem sendo tratada com crescente atenção por 
pesquisadores, órgãos de gestão ambiental, governantes e am-
bientalistas. Pesquisadores têm alertado para a importância dos 
estudos voltados à avaliação, exploração, preservação, proteção e 
recuperação dos recursos hídricos (TUNDISI; MATSUMURA-
TUNDISI, 2008, 2010). Regiões onde os recursos hídricos são 
abundantes, mas que sofrem com a degradação ambiental, podem 
ter a água imprópria para diversos fins, o que gera um cenário 
de estresse hídrico. Entretanto, quando o uso desses recursos 
hídricos é inevitável, um alto custo é imposto à sociedade em 
função da necessidade de tratamento específico.

Órgãos ambientais incumbidos de regulamentar o uso 
da água estabelecem índices de qualidade da água como refe-
rência para o diagnóstico e monitoramento, além de definir as 
diferentes formas de sua utilização como, por exemplo, para 
alimentação, necessidades domésticas, agrícolas, industriais, 
transportes, infraestrutura energética, pesca e lazer. Contudo, 
a principal ênfase deve ser dada nos quesitos abastecimento e 
saúde pública (CONFALONIERI et al., 2010). No Brasil, várias 
regiões metropolitanas sofrem com a disponibilidade de recursos 
hídricos de boa qualidade, visto que a demanda normalmente 
ultrapassa a capacidade de produção das bacias hidrográficas, 
principalmente nos centros urbanos em que o abastecimento 
provém de fontes superficiais (TUCCI, 2010). 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é um 
exemplo típico dessa situação crítica de baixa qualidade e baixa 
disponibilidade per capita de água (TUNDISI; MATSUMURA-
TUNDISI, 2008, 2010).  Na RMSP vivem cerca de 20 milhões 
de habitantes, distribuídos em 39 municípios, sendo que muitos 
deles não possuem saneamento básico, o que compromete a 

qualidade de seus recursos hídricos consubstanciados nas águas 
dos rios, lagoas e represas (IBGE, 2010). Nesse quesito, a Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT) é uma das que têm a pior 
classificação nas avaliações sistemáticas efetuadas pela Agência 
Nacional das Águas - ANA (2012) e pela CETESB (1983-2012)- 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

O presente trabalho teve como objetivo apontar os 
reflexos do uso e ocupação do solo sobre a qualidade dos 
recursos hídricos do Alto Curso da Bacia Hidrográfica do Rio 
Baquirivu-Guaçu (BHRBG), pertencente à BHAT, localizado nos 
municípios de Arujá e Guarulhos (SP). Além disso, avaliou-se 
o efeito que a estação de tratamento de esgoto (ETE - Arujá), 
implantada e operada pela Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (SABESP) desde o segundo semestre 
de 2004, desempenhou na qualidade da água dessa sub-bacia 
hidrográfica. 

 ÁREA DE ESTUDO

 O Rio Baquirivu-Guaçu nasce no município de Arujá e 
atravessa toda a região central urbanizada, onde está inteiramente 
canalizado. Em seguida, percorre o município de Guarulhos num 
total de 21 km, até desaguar na margem direita do Rio Tietê. Em 
toda a sua extensão o rio foi enquadrado pelo Decreto Estadual 
10.775/1977 como Classe 3. A área de drenagem desta bacia é de 
161,2 km2, com uma rica rede de drenagem na margem direita, 
coincidente com as áreas de maiores altitudes, declividades mais 
acentuadas e terrenos com predomínio de rochas metamórficas 
e ígneas (CAMPOS, 2011). A maior porção da bacia pertence ao 
município de Guarulhos (145,6 km2), enquanto que no município 
de Arujá estende-se por 15,6 km2 (Figura 1).

A paisagem natural (pré-antrópica) dos municípios 

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu (BHRBG), nos municípios de Arujá e Guarulhos
Fonte: CAMPOS (2011)
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de Guarulhos e Arujá foi condicionada pela instalação de um 
conjunto de pequenas bacias do tipo rifte, com blocos altos e 
baixos justapostos, a partir do Paleógeno, e cuja evolução per-
dura, muito provavelmente, até os dias atuais (BEDANI, 2008). 
Assim, a atual conformação do Rio Baquirivu-Guaçu, com baixa 
declividade, configuração meândrica, margens assimétricas e 
mudança brusca na direção do seu curso são reflexos desse 
arcabouço estrutural geológico.

 MATERIAL E MÉTODOS

 A execução do trabalho foi dividida em duas etapas. 
A primeira compreendeu a aquisição e organização dos dados 
referentes ao Índice de Qualidade da Água (IQA) e ao Índice 
de Estado Trófico (IET) do Rio Baquirivu-Guaçu no ponto de 
monitoramento BQGU03150, posicionado no próprio leito 
do rio, próximo à divisa dos municípios de Arujá e Guarulhos, 
relativos aos anos de 1983 a 2012, disponíveis nos relatórios 
anuais da CETESB (1983-2012) sobre a qualidade das águas das 
bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. Os dados coletados 
bimestralmente pela CETESB (1983-2012) e avaliados neste 
trabalho referem-se às variáveis coliformes termotolerantes, 
pH, DBO, fósforo total e nitrogênio total. O intervalo de tempo 
pesquisado foi subdividido em sete séries anuais, assim distri-
buídos: “1983-1986”, “1987-1989”, “1990-1994”, “1995-1999”, 
“2000-2005”, “2006-2010”, “2011-2012”, todos com medidas 
bimestrais, tendo por base os meses ímpares.

Os dados brutos foram compilados em uma tabela para a 
realização de comparações estatísticas (Teste de Kruskal-Wallis) e 
para execução de uma Análise de Componentes Principais (PCA), 
esta última no sentido de visualizar a distribuição das coletas 
em função das principais variáveis consideradas em conjunto. 
Para a PCA, eliminou-se os registros (meses de coleta) que não 
continham os valores de todas as variáveis e, em seguida, pro-
cedeu-se à transformação dos dados aplicando-se a cada valor 
o cálculo de log(x)+1, em função das diferentes grandezas de 
medida das variáveis e da distribuição dos dados não ajustada 
à curva normal (LEGENDRE; LEGENDRE, 2004). Todos 
os cálculos estatísticos foram realizados no software PAST 
(HAMMER et al., 2001).

A segunda etapa consistiu na quantificação de cada 
classe de uso do solo, executada no Laboratório de Geopro-
cessamento da UnG. O banco de dados espaciais foi composto 
pelas bases cartográficas digitais, imagens de satélite, planos de 
informação temáticos e cadastrais (dados de GPS), sistematizados 
em ambiente SIG. Para a fase inicial, seguiram-se os seguintes 
procedimentos:

• montagem do banco de dados espaciais utilizando-se o 
aplicativo ArcGIS, sobre o datum SAD 69, na projeção 
UTM (fuso 23 sul);  

• lançamento do ponto de amostragem da CETESB 
no banco de dados através da criação de um arquivo 
vetorial a partir das coordenadas planas.

A delimitação da área contribuinte da drenagem da 
bacia a montante do ponto de amostragem da CETESB foi 
efetuada através da demarcação das linhas de cumeeiras com 
base na interpretação das curvas de nível da base cartográfica da 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA) 
na escala 1:10.000, de acordo com os procedimentos descritos 
por Guerra e Cunha (1996). A delimitação da bacia foi executada 
por intermédio da criação de um arquivo vetorial digitalizado 
sobre a base. Tendo em vista a necessidade de caracterização 
dos parâmetros morfométricos da bacia, foram digitalizados os 
cursos d’água observados na base cartográfica da EMPLASA 
(1:10.000), através da criação de um arquivo vetorial sobre essa 
base.

A caracterização dos parâmetros morfométricos da 
bacia contribuinte foi efetuada com base em:

• medição da área da bacia e do seu perímetro, bem como 
a extensão dos canais, efetuadas diretamente através 
de uma rotina (XTools) no banco de dados gerenciado 
pelo aplicativo ArcGIS;

• avaliação da forma da bacia com base no processo 
proposto por Miller (1953, apud Christofoletti, 1980) 
definido como índice de circularidade, que é a relação 
existente entre a área da bacia e a área do círculo de 
mesmo perímetro. 

• avaliação da declividade geral da bacia pela construção de 
um modelo digital de elevação utilizando-se para isso a 
base cartográfica digital GISAT e os módulos 3-D Analyst 
e Spatial Analyst do ArcGIS, em escala compatível com 
1:50.000. O modelo digital de elevação foi construído 
com pixel padrão de 20 m e o cálculo corresponde à 
média ponderada dos valores desses pixels;

• avaliação da declividade média do canal principal através 
da verificação da diferença de amplitude e distância da 
nascente até o ponto mais a jusante. Os valores alti-
métricos foram verificados diretamente sobre a base 
cartográfica da EMPLASA (1:10.000).

A avaliação do uso do solo em diferentes épocas foi 
feita da seguinte forma:

• ano de 1986: processamento digital de uma cena do 
satélite LANDSAT através das bandas multiespectrais, 
utilizando-se o aplicativo SPRING. Foi efetuada a clas-
sificação automática supervisionada para mapeamento 
do uso do solo, de acordo com Crósta (1992) e Fonseca 
et al. (2000). Após o mapeamento, os arquivos matriciais 
foram convertidos em arquivos vetoriais e incorporados 
diretamente no banco de dados. Essa informação possui 
uma escala compatível com 1:50.000; 

• ano de 2003: compilação do plano de informação de 
uso do solo (arquivo vetorial da EMPLASA), que tem 
como base a interpretação visual de imagens IKONOS, 
referentes aos anos de 2002 e 2003. Esse mapeamento 
foi incorporado diretamente no banco de dados espa-
ciais pela compatibilidade dos formatos em uso. Essa 
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informação possui uma escala compatível com 1:25.000; 
• ano de 2010: interpretação visual de uma cena do satélite 

ALOS, diretamente na área de trabalho do ArcGIS. Foi 
efetuado o reconhecimento dos alvos, a classificação e 
o mapeamento do uso do solo, esse último através da 
criação de um plano de informação vetorial e digita-
lização direta sobre a imagem. A contemporaneidade 
dessa fonte de dados exigiu a execução da verificação de 
campo. Essa informação possui uma escala compatível 
com 1:25.000.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo do período de 1986 a 2010, percebe-se que 
a principal modificação no uso do solo na Bacia Hidrográfica 
do Rio Baquirivu-Guaçu (BHRBG), com ênfase ao município 
de Arujá, diz respeito à substituição das classes campo e agri-
cultura, ainda preponderantes em 1986, pelas classes urbano e 
industrial (Figura 2).

Isto pode ser observado mais detalhadamente nas Figu-
ras 3 a 5, onde são apresentados os mapas construídos a partir 
do uso do solo nos anos de 1986, 2003 e 2010 respectivamente. 
Em 2010 predomina o uso urbano/industrial, computando 55% 
das atividades reconhecidas no município. 

 
 

Figura 2 - Histograma das classes de uso do solo na bhrbg em 
arujá nos anos de 1986, 2003 e 2010

Na década de 80, predominava campo/agricultura 
(64%), em detrimento das demais classes; ao final da década 
de 90, início dos anos 2000, verifica-se o crescimento da classe 
urbano/industrial, que persiste até os dias de hoje. Conforme 
será discutido a seguir, observa-se uma relação íntima entre a 
mudança do perfil das classes de uso do solo e os índices de 
qualidade das águas (Figura 6).

Figura 3 - Mapa de uso do solo no ano de 1986
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Figura 4 - Mapa de uso do solo no ano de 2003

Figura 5 - Mapa de uso do solo no ano de 2010
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 Associado a este cenário de mudança de perfil da 
classe de uso e ocupação do solo acrescenta-se a implantação 
da ETE Arujá no segundo semestre de 2004. Segundo dados da 
SABESP, antes da implantação da ETE, o município de Arujá 
coletava 15% do esgoto e não tratava nada. No ano de 2006, 
após a consolidação da ETE e aumento da rede coletora, este 
valor subiu para 57% de coleta e 57% de tratamento. Segundo 
dados de 2012, o município de Arujá coletou 51% e tratou 97% 
do esgoto coletado, sendo que a diminuição da porcentagem de 
coleta justifica-se em função do aumento populacional para a 
mesma rede coletora. Cabe destacar que a ETE recebe esgoto 
de outra parte do município que ariáveis para figura tornar-se 
autoexplicativa. não está inserido na BHRBG, e seu emissário 
encontra-se dentro da própria bacia.

Figura 6 - Relação entre as classes de uso do solo e os índices de 
qualidade das águas

Com efeito, de um modo geral, a qualidade da água 
(IQA) do Rio Baquirivu-Guaçu manteve-se no patamar de 
média entre 35 e 39 (classificação “Regular”) até a década de 
1990, iniciando uma queda progressiva que culminou entre os 
anos 2000 e 2005 (média igual a 27) e manutenção do cenário 
na série seguinte (média 29), passando então para a classificação 
“Ruim”. Na última série, de 2011-2012, a média ascendeu a 37, 
retomando a classificação “Regular”, porém ainda sem atingir 
o patamar do início da década de 1990 (Figura 7). 
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Figura 7 - Boxplot do IQA para as séries anuais

A retomada do patamar “Regular” de qualidade é o efeito 
da melhora na concentração de coliformes termotolerantes na 
última série anual (Figura 8), já que esta variável é a de maior 
peso no cálculo do IQA. Para reforçar essa interpretação, obser-

vou-se que no teste de Kruskal-Wallis as médias de coliformes 
termotolerantes (CT) das séries de 2000-2005 e 2006-2010 não 
diferem significativamente entre si, mas diferem significativamente 
das médias de todas as outras séries (p<0,05), principalmente 
entre a série 2006-2010 e 2011-2012 (p = 0,0012).
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Figura 8 - Concentração de coliformes termotolerantes (NMP 
- número mais provável) ao longo das séries anuais. Eixo y em 

escala logarítimica

No mesmo sentido que o IQA, o IET alterou-se ao 
longo do tempo indicando intensificação da eutrofização entre 
os anos 1995-1999 e 2006-2010, com uma leve melhora na 
última série anual 2011 e 2012 (Figura 9). Apesar disso, o IET 
manteve-se no patamar “Hipereutrófico”(IET>67) desde 2000. 
Essa tendência é efeito do incremento ao longo do tempo da 
concentração de fósforo total (PT) (Figura 10), que é o elemento 
diretamente envolvido no processo de eutrofização do corpo 
aquático. Numa estação de tratamento de esgoto com processo 
do tipo lagoa aerada mistura completa e lagoa de sedimentação 
como na ETE Arujá, estima-se um valor inferior de 30% na 
remoção média de nitrogênio amoniacal e 35% para o fósforo 
(SPERLING, 2005).
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Figura 9 - Boxplot do IET para as séries anuais

Ainda em relação à concentração do fósforo, percebe-se 
que o sistema em questão de fato não é eficiente na remoção 
deste elemento, uma vez que avaliando-se as estatísticas com 
dados de 8 anos antes (1996 a 2003 – Pré-ETE) e 8 anos após 
(2005-2012 – Pós-ETE) o início de operação da ETE (Figura 
11), não há diferenças significativas (p<0,05) entre as médias 
gerais dos cenários Pré-ETE e Pós-ETE, nem do efeito da sa-
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zonalidade quando comparadas as médias gerais dos meses sob 
efeito de clima chuvoso (janeiro, março e novembro) e meses 
sob efeito de clima seco (maio, julho e setembro).
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Figura 10 - Boxplot da concentração de fósforo total (PT) ao 

longo das séries anuais
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Figura 11 - Boxplot da concentração de fósforo total (PT) nos 
anos Pré-ETE (1996-2003) e Pós-ETE (2005-2012), organizados 
com o agrupamento de dados dos meses chuvosos (janeiro, março 

e novembro) e secos (maio, junho e setembro)

 Dentre as principais variáveis que compõem o IQA, 
destaca-se ainda o comportamento da concentração da DBO 
(Figura 12) e de nitrogênio total (NT)(Figura 13), que perma-
necem com médias das séries anuais desde a segunda metade 
da década de 1990 superiores aos limites legais estabelecidos 
pela Resolução CONAMA 357/2005, que é de 10 mg/L para 
a DBO e 13,3 mg/L para nitrogênio total (NT) em ambientes 
com pH ≤ 7,5 (o pH médio da série completa de dados é 6,85).
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Figura 12 - Boxplot da concentração da DBO ao longo das séries 
anuais

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

110,0 

1983-1986 1987-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2005 2006-2010 2011-2012 

N
itr

og
ên

io
 to

ta
l (

m
g/

L)
 

Quartil 75 Máximo Mediana 

Média Mínimo Quartil 25 

 

Figura 13 - Boxplot da concentração de nitrogênio total (NT) ao 
longo das séries anuais

 A Tabela 1 ilustra os casos de não conformidade em 
diferentes períodos relativos aos parâmetros CT, DBO, NT e 
PT para as águas do rio Baquirivu-Guaçu na área de estudo.

Tabela 1 - Porcentagem de casos de não conformidade das 
variáveis em relação aos limites da Resolução CONAMA 

357/2005

 Variável  
(limite máximo CONAMA 357/05) 

P* CT  
(400 NMP) 

DBO 
(10 mg/L) 

PT 
(0,15 mg/L) 

NT 
(13,3 mg/L) 

I 96 42 83 4 
II 100 47 72 0 
III 97 37 63 13 
IV 93 48 97 40 
V 97 92 97 44 
VI 97 87 97 45 
VIII 75 75 92 58 
 

*Períodos: I: 1983-1986; II:1987-1989; III: 1990-1994; IV: 1995-
1999; V: 2000-2005; VI: 2006-2010 e VII: 2011-2012

É possível observar que coliformes termotolerantes 
(CT) foi a variável que apresentou o maior número de casos 
de não-conformidade, embora a última série anual indique a 
menor proporção de casos em todos os anos analisados. Esse 
fato sinaliza que a ETE tem provocado algum efeito positivo, 
provavelmente associado a outros tipos de iniciativa, tais como 
a ampliação e melhoria na rede de esgoto na bacia a montante, 
como o programa da SABESP, “Se liga na rede” (SABESP, 
2013). A segunda variável com o maior número de casos de 
não-conformidade é a concentração de fósforo total (PT), cujo 
patamar mantém-se praticamente o mesmo nos últimos 17 
anos. Essa permanência reforça a análise baseada nas médias 
das séries e indica a necessidade de adoção de técnicas na ETE 
para remoção do fósforo da água e consequente melhora do 
estado trófico do Rio Baquirivu-Guaçu. Comportamento similar 
verifica-se no caso do nitrogênio total (NT) com estabilização 
ao longo do mesmo período (Figura 13). A DBO apresenta um 
comportamento preocupante considerando seu comportamento 
histórico, já que o número de casos de não-conformidade prati-
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camente dobrou entre as últimas décadas, devido ao crescimento 
da ocupação urbano/industrial nos últimos anos. 

Conforme destacado anteriormente, na ETE Arujá 
estima-se um valor inferior de 30% na remoção média de ni-
trogênio amoniacal (SPERLING, 2005). Em análise realizada 
no efluente da ETE pela SABESP em 2011, foi constatada 
uma remoção média de 30% do nitrogênio amoniacal; mesmo 
assim, os valores analíticos de 14,5 mg/L e 36,5 mg/L para o 
nitrogênio amoniacal estão acima do limite estabelecido pelo 
CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005), reforçando a necessidade 
de adequação da ETE para a remoção do nitrogênio.

Na realidade, em função da mudança gradativa do 
perfil do uso do solo entre os anos de 1986 a 2003, no qual na 
classe campo/agricultura dá lugar à classe urbano/industrial, os 
valores de NT e PT deveriam sempre manter-se num patamar 
crescente, tal como se verificou na década de 90 (Figuras 10 e 
13). A entrada em operação efetiva da ETE no ano de 2005 
possibilitou a estabilização dos valores nos patamares atingidos 
a partir de 2006 até os dias atuais.

A partir da PCA é possível verificar que houve uma 
variação do comportamento das variáveis desde 1983 a 2012, 
com progressiva piora dos indicadores ao longo do tempo (Figura 
14). De modo geral, há essencialmente três grandes cenários 
em termos das condições de qualidade da água: o primeiro, de 
1983 a 1999, em que os valores das variáveis estão em níveis 
indicadores de melhores condições, e o segundo, de 2000 a 2010, 
em que houve sensível piora na qualidade da água, e o terceiro, 
de 2011 e 2012, com leve melhora.

 

Figura 14 - Análise de Componentes Principais para as séries 
anuais de dados de qualidade da água

Como referido anteriormente, a causa desta situação 
deve estar, sobretudo, associada à intensa expansão urbana 
na bacia hidrográfica do rio ao longo dos anos, sem o devido 
planejamento em termos de saneamento básico. Como tais 
variáveis são indicadoras principalmente de poluição por esgo-
to doméstico, nota-se que as condições da qualidade da água 
degradaram-se significativamente com o progressivo aumento 
da carga de efluentes sem tratamento prévio. Embora em 2004 
tenha sido concluída uma estação de tratamento de esgoto (ETE), 

observa-se que o seu efeito, por enquanto, foi apenas o de de-
sacelerar o ritmo de degradação da água, pois não há diferença 
significativa na distribuição dos dados na PCA entre as séries 
de 1998 a 2005 e de 2006 a 2010. Portanto, percebe-se que por 
enquanto parte da ação de recuperação da bacia concentrou-se 
apenas no tratamento do efeito da degradação da qualidade da 
água, e sua real causa, ou seja, a ocupação sem planejamento e 
descarte de esgoto direto no Rio Baquirivu-Guaçu, parece ainda 
não ter sido suficientemente sanada. Tendo isso em vista, é bas-
tante provável que se o descarte de esgoto doméstico continuar 
no mesmo nível e nenhuma outra intervenção importante for 
empregada, o benefício máximo proporcionado pela ETE em 
operação será a manutenção do cenário de degradação sem piora 
nem melhora da qualidade da água. 

Estudos realizados anteriormente em diferentes regiões 
do Brasil com o objetivo de avaliar a eficiência de ETE, bem 
como seu efeito na qualidade das águas de corpos receptores, 
têm mostrado que apesar da eficiência da ETE, os parâmetros 
físico-químicos e/ou microbiológicos analisados nos corpos 
receptores encontram-se acima dos limites estabelecidos em 
legislação, conforme descrito a seguir. 

Fontes e Araújo (2008) avaliaram a eficiência da ETE 
de Ilhéus (BA) com relação à remoção de coliformes totais e 
fecais e constataram que apesar de a ETE ter alcançado o índice 
de eficiência na remoção de coliformes, ela ainda lançava no seu 
corpo receptor, o estuário do rio Cachoeira, um alto percentual 
desses elementos, em desacordo com a legislação.

Bastos (2012) descreve o efeito de ETE compacta 
do tipo lodo ativado na qualidade da água do corpo receptor, 
o Ribeirão Capivari, localizado em Ingleses, região norte de 
Florianópolis (SC). As ETE compactas apresentaram capaci-
dades de lançamento de efluentes dentro das conformidades 
estabelecidas pela legislação, no entanto, isto nem sempre foi 
observado para os parâmetros nitrogênio e fósforo. No caso da 
área de estudo, uma área de recreação, pôde-se constatar uma 
deterioração da qualidade da água no período de temporada, 
além do efeito da chuva que demonstrou deterioração da qua-
lidade do corpo receptor. 

Matsumoto e Racanicchi (2002) estudaram a influên-
cia da implantação de ETE na qualidade da água do Córrego 
da Mula que faz parte da Bacia Hidrográfica do rio São José 
do Dourados, em Santa Fé do Sul-SP. A DBO foi reduzida 
drasticamente após a implantação de rede coletora na região, 
passando de 180mg/L para valores abaixo de 20mg/L. Segundo 
os autores, ligações clandestinas de esgoto sanitário em rede de 
águas pluviais no trecho canalizado impedia uma melhora ainda 
mais significante ao corpo receptor.

Junior e Carvalho (2010) avaliaram a qualidade da água 
na Microbacia Hidrográfica dos Córregos Gavanhery e Lambari, 
no Município de Getulina (SP). Os autores também constataram 
que apesar da ETE atender aos padrões de lançamento de efluen-
tes domésticos, existia a montante a presença de lançamento de 
esgoto clandestino, levando a valores de IQA de classificação 
ruim para as águas do corpo receptor. Além disso, a presença de 
atividade rural, antes e após a ETE também auxiliava na piora 
da qualidade da água analisada no exutório da bacia.

Através destes estudos e do presente trabalho, enfati-
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za-se que, ao se analisar as classes de uso do solo identificadas 
e associá-las às fontes geradoras, conclui-se que as atividades 
industriais, as áreas de agricultura e a expansão da mancha urbana, 
associadas ao saneamento básico deficitário, são os principais 
fatores causadores dessa degradação. Apesar da canalização do 
rio Baquirivu-Guaçu em Arujá, finalizada em 1998, desde sua 
nascente até a divisa com o município de Guarulhos, deve-se 
também considerar a poluição difusa gerada pela ocupação 
urbana e agricultura. No caso das áreas de campo/agricultura, 
atualmente com 29% da área da bacia em Arujá, associado à 
expansão da ocupação urbano/industrial (55%), contribui de 
maneira significativa para o aporte de nitrogênio e fósforo como 
fontes de poluição difusa (BRAGA et al., 2002). 

CONCLUSÃO

Os métodos e as técnicas empregados mostraram-se 
eficazes para a interpretação dos resultados obtidos, notadamente 
quando analisados de forma integrada, por meio de estudos 
estatísticos (PCA). O Índice de Qualidade de Água – IQA e o 
Índice de Estado Trófico – IET, utilizados pela CETESB (1983-
2012) no monitoramento da qualidade das águas, refletiram os 
estágios de evolução da degradação ambiental em que a área 
de estudo se encontra atualmente. Particularmente destaca-se 
que os resultados reportados nos relatórios anuais da CETESB 
(1983-2012) necessitam de uma análise cuidadosa, integrada e 
abrangente do ponto de vista temporal para auxiliar na compre-
ensão da dinâmica de degradação dos recursos hídricos e para 
melhor orientar as políticas de recuperação da bacia hidrográfica.

Dentre os parâmetros analisados e que se mostraram 
acima dos valores máximos permitidos ao longo do período 
abrangido, os seus altos índices estão relacionados às modifi-
cações do uso do solo, haja vista que, gradativamente, a classe 
campo/agricultura cedeu espaço para a classe urbano/industrial. 
Ao mesmo tempo, a infraestrutura sanitária não contemplou, 
na mesma velocidade, a coleta e o tratamento dos esgotos do-
mésticos e dos despejos líquidos industriais.

A estação de tratamento de esgoto (ETE- Arujá), 
localizada na área de estudo, começou a operar somente no 
segundo semestre de 2004. Os resultados obtidos evidenciam 
que o processo contínuo de eutrofização verificado ao longo 
do período compreendido entre os anos de 1998 e 2005, teve 
uma desaceleração no ritmo de degradação da água a partir de 
2006 e manteve-se nesse patamar pelo menos até 2012. A Sa-
besp vem realizando o programa “Se Liga na Rede” (SABESP, 
2013) com obras de ligação de esgoto doméstico de bairros de 
Arujá junto à rede coletora, e que será tratado na ETE-Arujá, 
cuja capacidade máxima é de 150 L/s. Cabe destacar que uma 
análise futura da qualidade das águas do rio Baquirivu-Guaçu 
será importante para avaliar a eficiência deste programa.
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RESUMO

 As bacias do rio Cuiabá e São Lourenço são de grande relevância, pois suas águassão empregadas para usos múltiplos, além de abrangerem as principais 
cidades de Mato Grosso e serem afluentes do rio Paraguai, o principal rio formador do Pantanal. A contaminação dos recursos hídricos por metais potencial-
mente tóxicos está ligada a atividades antrópicas e naturais. Uma vez no ecossistema aquático, os metais acumulam-se podendo causar efeitos adversos para o 
ambiente e para a saúde humana. Assim, neste trabalho foi avaliada a distribuição espacial da concentração de alguns metais, como cobre (Cu), cromo (Cr), 
cádmio (Cd), manganês (Mn), ferro (Fe), chumbo (Pb) e zinco (Zn) em águas superficiais das bacias acima referidas.Os metais nas amostras de água foram 
determinados por espectrometria de absorção atômica em chama e por espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado. Para avaliar 
o padrão de distribuição dos metais foi aplicada a análise de agrupamento hierárquica que revelou o agrupamento dos quinze pontos de coleta em quatro 
grupos, que têm relação com o uso e ocupação das bacias. A maior parte das concentrações dos metais ficou abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução 
CONAMA n. 357/2005. Porém atenção deve ser dada em alguns trechos das bacias, onde as concentrações de Pb e Cr foram superiores ao estabelecido 
pela legislação, possivelmente proveniente de atividades antrópicas, como descartes de efluentes domésticos e industriais. 

Palavras Chave: Contaminação ambiental. Uso do solo. Pantanal

ABSTRACT

 The Cuiabá and São Lourenço rivers watersheds are very important since their waters are utilized for multiple uses. Moreover these rivers pass the main cities 
of  Mato Grosso and are tributaries of  the Paraguay, which is the main river forming the Pantanal. Water resources contamination by potentially toxic metals 
is related to anthropogenic and natural causes. Once these metals are in the water ecosystem, they may accumulate with adverse effects on the environment and 
human health. Thus, this study evaluates the spatial distribution of  copper (Cu), chromium (Cr), cadmium (Cd), manganese (Mn), iron (Fe), lead(Pb) and 
zinc (Zn) concentrations in surface waters of  the above mentioned watersheds. Metal concentrations were determined by flame atomic absorption spectrometry 
and inducted coupled plasma atomic emission spectrometry. A hierarchical cluster analysis was carried out to evaluate the spatial distribution pattern of  metal 
concentration. The fifteen sampling points were classified in four groups, which are related to land use in the watersheds The majority of  metal concentrations 
were below the limits established by the Brazilian National Environmental Council (CONAMA n. 357/2005). However, especial attention should be 
given to Pb and Cr that were detected at concentrations above these limits in water in some sampling points, probably related to anthropogenic origins such 
as domestic and industrial effluent discharge.

Keywords: Environmental contamination. Soil usage. Pantanal

Distribuição espacial de metais potencialmente tóxicos em água superficial nas bacias 
dos rios Cuiabá e São Lourenço – MT

Spatial distribution of  potentially toxic metals in surface water in the Cuiabá and São Lourenço watersheds, 
Mato Grosso



158

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 157- 168

INTRODUÇÃO

A qualidade das águas dos recursos hídricos é de funda-
mental importância para o desenvolvimento econômico e social 
de um país, uma vez que muitas atividades (agrícolas, industriais, 
saneamento, geração de energia, entre outras) dependem desse 
recurso diretamente (LOPES, 2010). O uso e ocupação do solo e 
o uso excessivo e inadequado dos recursos hídricos, contribuem 
para a poluição destes (MORAES; JORDÃO, 2002). Uma das 
principais fontes de poluição em ambientes aquáticos consiste nos 
lançamentos de produtos químicos utilizados na agricultura e de 
efluentes, particularmente, de esgotos domésticos e industriais. 
Muitas vezes esses efluentes são lançados sem nenhum tipo de 
tratamento adequado (ARAÚJO et al., 2007). 

Em todos os ambientes aquáticos, antropizados ou 
não, são encontrados traços de metais, que são essenciais para 
o metabolismo dos organismos, participando de processos 
fisiológicos, como é o caso da fotossíntese, cadeia respiratória 
e fixação de nitrogênio. Por outro lado, metais que não têm 
função biológica conhecida atuam negativamente, sendo quase 
sempre tóxicos para alguns organismos. Mesmo aqueles que 
são considerados essenciais, podem apresentar toxicidade a 
determinados organismos, quando em condições apropriadas 
para tal, como concentração e forma química (ESTEVES, 1998).

Os metais potencialmente tóxicos agravam não somente 
a qualidade da água, mas também a do solo, dos sedimentos 
de fundo e dos vegetais ribeirinhos. A tendência dos metais é 
de se adsorverem aos sólidos em suspensão que por sua vez, 
sedimentam-se no fundo do corpo d’água, formando um manto 
de sedimentos, que funciona como um dreno destes elementos. 
Entretanto os metais podem voltar para a solução entre os 
poros dos sedimentos ou mesmo voltar para a lâmina de água 
(WARREN; HAACK, 2001).

A preocupação com a contaminação de ambientes 
aquáticos aumenta, principalmente, quando a água é usada para o 
consumo humano (DORES; DE-LAMONICA-FREIRE, 2001) 
e outros alimentos destes retirados, como peixes (WARREN; 
HAACK, 2001) e plantas aquáticas.

Por todos os motivos citados é importante realizar a 
gestão dos recursos hídricos, que tem por objetivo fazer o con-
trole ambiental, de forma a impedir que problemas decorrentes 
da poluição da água venham a comprometer seu aproveitamento 
múltiplo e integrado, e de forma a colaborar para a minimização 
dos impactos negativos ao meio ambiente (BRAGA; PORTO; 
TUCCI, 1999 apud REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2002).

As bacias dos rios Cuiabá e São Lourenço são de 
extrema importância por serem estes rios formadores da bacia 
do Alto Paraguai, serem responsáveis por 46% das fontes de 
captação de água para consumo doméstico do Estado e por 
banharem a planície Pantaneira, uma das áreas referências 
em biodiversidade no mundo (SEMA, 2006). Nesse contexto, 
este estudo teve por objetivo avaliar a distribuição espacial da 
concentração de metais em águas superficiais na bacia dos rios 
Cuiabá e São Lourenço, no período de um ano, identificando 
deste modo os pontos críticos da bacia. A bacia dos rios Cuiabá 
e São Lourenço apresenta características muito diversas devido 
às suas nascentes ocorrerem no planalto e o exutório na planície. 

Assim, este estudo pretendeu avaliar, em escala de bacias, se a 
ocorrência de metais potencialmente tóxicos na água, pode ser 
atribuída a diferentes fontes de poluição. 

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O presente estudo foi desenvolvido na bacia hidrográ-
fica dos rios Cuiabá e São Lourenço, que são tributários do rio 
Paraguai na parte superior do seu curso, e por isso é considerada 
sub-bacia do rio Paraguai. Os rios Cuiabá e São Lourenço se 
encontram pouco antes de desembocarem no rio Paraguai, sendo 
o rio São Lourenço considerado afluente do rio Cuiabá. Assim, 
para efeito do presente trabalho, o termo bacia hidrográfica do 
rio Cuiabá se referirá à bacia composta pelos dois rios.

A bacia hidrográfica do rio Cuiabá está localizada en-
tre as coordenadas geográficas 14º18’ e 17º00’ de latitude Sul 
e 54º40’ e 56º55’ de longitude Oeste (FEMA, 2002), na região 
Centro-Oeste, englobando parte de Mato Grosso e uma pequena 
porção do norte de Mato Grosso do Sul segundo a Agência 
Nacional das Águas (ANA). A bacia engloba 30 municípios, 
sendo 26 em Mato Grosso e 4 em Mato Grosso do Sul. Entre 
eles inclui-se a capital do Mato Grosso, Cuiabá e a cidade de 
Várzea Grande, ambas somando uma população equivalente a 
cerca de 70% da população total da Bacia.

Com 919 km de extensão o rio Cuiabá nasce no mu-
nicípio de Rosário do Oeste, nas encostas da Serra Azul, tendo 
como principais formadores os rios Cuiabá da Larga e Cuiabá 
do Bonito, sendo o primeiro considerado a nascente principal, 
por ser o mais extenso. Após a confluência desses rios, recebe 
o nome de Cuiabazinho e, somente após o encontro com o 
rio Manso, recebe a denominação de rio Cuiabá (ANA, 2003; 
FEMA, 1995).

O rio São Lourenço nasce no município de Campo 
Verde e deságua no Pantanal Mato-grossense. A sua área de 
drenagem possui principalmente áreas de pastagem, de lavoura 
de cana de açúcar, soja, algodão, e outras formas de produção 
agrícola (FAMATO, 2008). Segundo Checoli (2012), a cabeceira 
do rio São Lourenço é denominada localmente como córrego 
dos Compadres e está localizada em uma área de agricultura 
intensiva e que vem sofrendo impactos onde as matas ciliares 
estão sendo degradadas progressivamente.

O rio São Lourenço abrange os municípios de Campo 
Verde, Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, 
Rondonópolis e São José do Povo (microrregiões de Rondo-
nópolis) e parte dos municípios de Guiratinga, Poxoréu e Alto 
Garças (FEMA, 1995). O principal afluente do rio São Lou-
renço é o rio Vermelho que tem a sua nascente em Poxoréu. 
O rio Vermelho passa pelo município de Rondonópolis, que é 
um dos mais populosos e industrializados de Mato Grosso. As 
características de planalto e planície dentro da bacia fazem com 
que o escoamento proveniente do planalto seja direcionado di-
retamente para o Pantanal. Assim, as ações produzidas na parte 
superior da bacia (planalto) podem ocasionar impactos diretos 
sobre o Pantanal e áreas à jusante. No período de inundação, 
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o Pantanal retém, em suas depressões, cerca de 50 a 70% do 
volume de água e sedimentos de montante (SAMPAIO, 2003; 
SHINMA, 2004).

O principal centro polarizador da bacia é a capital de 
Mato Grosso, Cuiabá, importante centro comercial, industrial, 
político e financeiro que exerce influência nas demais cidades 
do estado. Com os municípios Várzea Grande, Nossa Senhora 
do Livramento e Santo Antônio do Leverger forma uma região 
na área centro-sul do Estado, denominada Baixada Cuiabana. 
Essa região apresenta alta taxa de antropização pelas atividades 
econômicas, incorpora 40% da produção industrial do Estado 
e 1/3 da população mato-grossense. Destaca-se nessa região o 
desenvolvimento da pecuária extensiva, a produção de banana nos 
municípios da baixada Cuiabana e de soja, de algodão, de arroz, 
de feijão edemilho, nos municípios de Chapada dos Guimarães 
e Campo Verde (MMA, 2007). Nas proximidades das nascentes 
da bacia do rio Manso e seus afluentes além da existência de 
monoculturas ocorrem ainda a exploração de diamante e calcário 
(LIBOS; ROTUNDO FILHO; ZEILHOFER, 2003).

 O sudeste do estado, é caracterizado por um maior 
dinamismo, cujo pólo é a cidade de Rondonópolis, destacando-se 
por sua grande produção agrícola, caracterizada pelas modernas 
técnicas utilizadas e pela grande produtividade. Lavouras de 
soja, de milho, de algodão, de trigo e de cana-de-açúcar formam 
a paisagem desta área, que possui uso intenso de água para 

irrigação através dos pivôs centrais e apresenta altos índices 
de desmatamento. Estão presentes importantes agroindústrias 
que fazem o beneficiamento de parte de sua produção, desta-
cando a cidade de Jaciara como um dos grandes produtores de 
cana-de-açúcar do Estado possuindo, inclusive uma usina de 
produção de açúcar e de etanol (MMA, 2007). O Pantanal tem 
sido utilizado principalmente para criação extensiva de gado 
(SHINMA, 2004).

Amostragem

Os pontos de coleta indicados na figura 1 foram esco-
lhidos em função principalmente do uso e ocupação do solo, 
ou seja, da localização de atividades que possam influenciar na 
qualidade da água e da natureza das cargas poluidoras, tais como 
despejos industriais, esgotos domésticos, águas de drenagem 
agrícola ou urbana. Além disso, foram selecionados pontos em 
áreas de planalto, curso médio e planície.

Foram escolhidos quinze pontos para a coleta 
de amostras de águas superficiais, sendo a coleta realizada 
mensalmente no período de agosto de 2011 a julho de 2012. 
Cada ponto de coleta possui um código, onde a parte alfabética 
da sigla (CBA e SLO, por exemplo) refere-se àsub-bacia (Cuiabá 
e São Lourenço respectivamente, neste exemplo) (Tabela 1). 

Figura 1 - Área da bacia do rio Cuiabá e São Lourenço e localização dos pontos de amostragem, que estão numerados de 1 a 15
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Tabela 1 - Pontos de amostragem e suas coordenadas 
geográficas

Ponto Manancial Posição 
na bacia

CBA1 Rio Cuiabazinho planalto

CBA2 Rio Manso curso médio

CBA3 Rio Cuiabá (Ponte em 
Rosário Oeste) curso médio

CBA4 Rio Cuiabá (Passagem da 
Conceição) curso médio

CBA5 Rio Cuiabá (Santo 
Antônio) planície

SL6 Rio Tenente Amaral 
(Jaciara) planalto

SL7 Rio São Lourenço (São 
Pedro da Cipa) planalto

SL8 Rio Vermelho (Montante 
de Rondonópolis) planalto

SL9 Rio Vermelho (Jusante de 
Rondonópolis) planalto

SL10 Rio Ponte de Pedra 
(Rondonópolis) planalto

SL11

Rio São Lourenço 
(Confluência do rio 

Vermelho com o rio São 
Lourenço)

planalto

CBA12 Rio Cuiabá (Porto 
Cercado- Pantanal) planície

CBA13 Rio Cuiabá (Corixo 
Antonio Alves – Pantanal) planície

CBA14 Rio Cuiabá (Corixo do 
Moquem – Pantanal) planície 

CBA15 Rio Cuiabá (Corixão – 
Pantanal) planície

Para garantir a representatividade foi realizada coleta de 
amostra composta de água superficial em cada ponto de amos-
tragem, formada por amostras retiradas próximo das margens 
do rio e do meio do rio, sempre em triplicata. Para isso foram 
utilizados três baldes para guardar e homogeneizar o volume de 
água coletado transferindo as amostras homogeneizadas para 
frascos de polietileno de 500 mL, no qual, foi feito o ajuste do 
pH com adição de ácido nítrico concentrado até pH menor 
do que 2,0 (in situ) para posterior análise de metais. Antes da 
coleta, cada balde foi enxaguado exaustivamente com água do 
corpo d’água. Todo material utilizado para a coleta das amostras 
de água superficial foi ambientado com a própria amostra no 
momento da coleta. As amostras de água foram transportadas 
em caixas térmicas sob gelo para o Laboratório de Análises de 
Contaminantes Inorgânicos onde foram armazenadas a 4°C até 
o momento das análises.

Determinação das variáveis físicas e químicas 

Na ocasião das coletas, foram realizadas com uma 
sonda multiparamétrica HACH 40D, determinações da con-
dutividade elétrica da água, temperatura da água, oxigênio 

dissolvido e pH. A leitura de cada um desses parâmetros foi 
realizada em triplicata para cada ponto de amostragem. Para a 
determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), foi 
realizada em campo, a medição do oxigênio dissolvido (OD) 
inicial das amostras coletadas usando a sonda multiparamétrica. 
Após as leituras do OD inicial, foram coletadas amostras de 
água em frascos reagente âmbar com rolha de vidro e levadas 
ao laboratório onde foram mantidas em uma câmara de incu-
bação a 20°C por 5 dias para uma nova leitura. Transcorridos 
os cinco dias de incubação repetiu-se no laboratório o mesmo 
procedimento de determinação de OD nos frascos coletados 
sendo o valor da DBO obtido como o resultado da subtração 
do OD inicial do OD final.

Determinação da concentração dos metais poten-
cialmente tóxicos

As amostras de água foram previamente digeridas usando 
a digestão ácida com ácido nítrico e sulfúrico de acordo com o 
método 3030G descrito no Standard Methods for theExamination 
of  Water and Wastewater (APHA, 2012). A concentração total dos 
metais (Cu, Fe, Mn, Zn, Cr, Cd e Pb) nas amostras de agosto/11 
a outubro/11 foi determinada por espectrometria de absorção 
atômica em chama (FAAS) modelo-Spectra AA-220 da Varian® 
e nas amostras de novembro/11 a julho/12 por espectrometria 
de emissão atômica ótica com plasma indutivamente acoplado 
(ICP-OES) com nebulizador tipo “seaspray”, modelo 720 da 
Agilent®.

Condições operacionais dos espectrômetros

As condições de operação variaram para cada metal 
estudado. As condições ótimas para determinação multielementar 
foram estabelecidas conforme recomendações do fabricante. 
Para a determinação dos metais no FAAS, utilizou-se chama 
ar-acetileno com fluxo de 3,5 e 1,5 L min-1 respectivamente 
e taxa de aspiração da amostra entre 2,0 e 2,5 mL min-1. Para 
cada amostra, foram feitas três leituras, calculadas as médias 
utilizando o método de padrão externo para a quantificação 
dos metais. As condições experimentais para a determinação 
dos metais por espectrômetro de absorção atômica em chama 
estão apresentadas na tabela 2.

Tabela 2 - Condições experimentais do espectrômetro de 
absorção atômica para a determinação da concentração dos 

metais em amostras de água

Metal

Compri-
mento 

de onda 
(nm)

Corrente 
da 

lâmpada 
(mA)

Largura 
da fenda 

(nm)

Faixa de 
calibração 
(mg L-1)

Cu 324,7 5,0 0,5 0,05 - 5,0
Fe 248,3 5,0 0,2 0,1 - 10,0
Mn 279,5 10,0 0,2 0,05 - 3,0
Zn 213,0 15,0 1,0 0,05 - 2,0
Cr 357,9 15,0 0,2 0,06 - 5,0
Cd 228,8 4,0 0,5 0,05 - 3,0
Pb 217,0 10,0 1,0 0,1 - 5,0
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As escolhas dos valores de concentração da curva analíti-
ca foram realizadas com base no prévio conhecimento dos limites 
de quantificação e no valor máximo permitido pela resolução 
do CONAMA n. 357 para rios de Classe II (BRASIL, 2005).

O espectrômetro de emissão ótica com plasma acoplado 
indutivamente foi operado em: potência de radiofrequência de 
1,10kW, fluxo de argônio do plasma de 15,0 L min-1e pressão 
do nebulizador de 200 kPa. As análises foram realizadas no 
Laboratório de Análises de Contaminantes Inorgânicos (LACI) 
do departamento de química da UFMT (Universidade Federal 
de Mato Grosso) e no Laboratório de Estudos Ambientais da 
UNESP (Universidade Estadual Paulista) Campus de Sorocaba-SP.

A determinação do limite de detecção e quantificação 
de cada metal foi realizada através das leituras do padrão de 
menor concentração alternadas com as leituras das amostras, 
totalizando 10 leituras do padrão de menor concentração. A partir 
dos resultados, calculou-se o limite de detecção e quantificação 
de acordo com as Equações 1 e 2 (RIBANI et al., 2004). 

S
sLD  3,3  

(1)

S
sLQ 10   (2)

Sendo: 
LD = limite de detecção; 
LQ = limite de quantificação;
s = estimativa do desvio padrão da resposta do menor nível de 
concentração da curva analítica; 
S = inclinação (slope) ou coeficiente angular da curva analítica. 

Na tabela 3 estão apresentados os valores deLD e de 
LQ para a determinação dos metais nas amostras de água por 
FAAS e ICP-OES.

Tabela 3 - Limites de detecção e quantificação para a 
determinação em amostras de água nos AAS e ICP-OES 

(valores em mg L-1)

Variáveis
AAS ICP - OES

LD LQ LD LQ
Cu 0,006 0,02 0,001 0,003
Cd 0,01 0,03 0,001 0,004
Pb 0,01 0,04 0,013 0,040
Fe 0,01 0,03 0,010 0,035
Cr 0,02 0,05 0,002 0,006
Mn 0,005 0,01 0,002 0,004
Zn 0,006 0,02 0,002 0,005

Análise estatística dos dados

Visando identificar o padrão de distribuição espacial 
dos resultados das análises bem como as variáveis analisadas 
que mais contribuem para esse padrão, foi realizada a análise 
hierárquica de agrupamento (AHA).com base em 12 variáveis 
(pH, OD, DBO, temperatura d’água, condutividade elétrica, 

Cu, Fe, Zn, Pb, Cr, Cd, Fe).A análise foi aplicada utilizando o 
método Ward com distâncias euclidianas como medidas de simi-
laridade. Na determinação do número de grupos foi adotada a 
medida de mudança de heterogeneidade, por ser uma das regras 
mais utilizada. O método de Ward com distância euclidiana foi 
escolhido devido à sua maior capacidade de agrupamento e 
menor poder de distorção espacial (VEGA et al., 1998), além de 
ser amplamente utilizado em estudos que apliquem AHA com 
variáveis de qualidade de água (LIMA et al., 2014). 

Após o agrupamento formado pela AHA (análise 
hierárquica de agrupamento), foi realizada a análise discrimi-
nante (AD), com validação a partir do modelo jackknifed, para 
avaliar a porcentagem de acerto na alocação das amostras nos 
diferentes grupos. A AD pode ser efetuada de dois modos nos 
quais se varia a maneira como as variáveis são selecionadas para 
a análise. O modo direto ou padrão “standard” onde as variáveis 
independentes entram na análise ao mesmo tempo. E o modo 
“stepwiseforward” que determina as melhores variáveis discrimi-
nantes entre os grupos efoi utilizado para verificar se é possível 
obter uma mesma classificação, porém com o menor número 
de variáveis possíveis. A Análise Hierárquica de Agrupamento 
e a análise discriminante foram realizadas utilizando software 
estatístico SYSTAT versão 10.2.

Para a realização das análises hierárquica de agrupa-
mento e discriminante, todos os dados foram transformados 
e padronizados, onde cada valor foi subtraído pela média e 
dividido pelo desvio padrão de cada variável. Essa padronização 
se faz necessário uma vez que as variáveis avaliadas apresentam 
diferentes unidades de medidas.

Para a complementação do agrupamento formado 
pela AHA, construíram-se gráficos do tipo Box-Plot para cada 
variável avaliada. Pelobox-plot é possível observar a dispersão dos 
valores das variáveis dentro de cada grupo e/ou nos diferentes 
grupos, a faixa de variação e a existência de dados discrepantes 
ou outliers(valores muito altos ou baixos), que possuem compor-
tamento diferente do apresentado pela maioria das informações 
(BUSSAB; MORETTIN, 2002), que podem ou não ser excluídos 
da análise. Para uma melhor visualização dos gráficos box-plot 
optou-se por não apresentaros outlier dos mesmos.

Para interpretar a relação da qualidade da água com o 
enquadramento estabelecido pela legislação, foram construídos 
gráficos de curva de probabilidade de inconformidade dos valores 
das variáveis determinadas em relação aos limites inferiores ou 
superiores descritos na resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 
2005).  Para isto, os dados de cada variável foram ordenados 
em ordem crescente e para o cálculo da frequência utilizou-se 
a seguinte equação:

 
Nesse caso, “F” representa a probabilidade de que uma 

variável resulte em um valor inferior ou igual ao limite estabelecido 
pela legislação. O termo “i”, no numerador, refere-se à posição 
que o dado ocupa dentro da série histórica e “N”, no denomi-
nador, refere-se ao tamanho da série histórica. Sintetizando, a 
porcentagem representou a probabilidade de inconformidade 
com o enquadramento legal, seguindo os mesmos procedimentos 

𝐹𝐹 = 𝑖𝑖
𝑁𝑁 . 100 
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adotados por Cunha e Calijuri (2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise hierárquica de agrupamentos revelou o agru-
pamento dos pontos em 4 grupos e o dendograma gerado está 
mostrado na figura 2.

Figura 2 - Dendograma dos pontos de coleta das amostras de 
água da bacia do rio Cuiabá e São Lourenço com base em 12 

variáveis qualidade de água

O primeiro grupo formado recebeu o nome de BR-
CBA-1 e é formado pelos pontos localizados na parte alta e 
média da bacia do rio Cuiabá (CBA 1, CBA 2, CBA 3, CBA 4 
e CBA 5). Esses pontos se situam no rio Cuiabazinho, no rio 
Manso e no trecho do rio Cuiabá entre os municípios de Rosário 
Oeste, Cuiabá/Várzea Grande e Santo Antonio do Leverger. 
Entre as variáveis analisadas destacam-se nesse grupo o pH, a 
condutividade elétrica, e as concentrações de cromo e chumbo 
que obtiveram valores maiores em relação aos demais grupos 
formados pela AHA como pode ser visto nas figuras 3 e 4, justi-
ficando a formação desse grupo e a similaridade entre os pontos.

O segundo grupo BRSL-1 é formado pelos pontos SL 7, 
SL 8, SL 9 e SL 11 localizados na bacia do rio São Lourenço. Os 
valores das variáveis avaliadas foram similares entres os pontos 
do grupo, destacando-se que, nesse grupo, as concentrações de 
Fe e Mn foram maiores do que nos demais grupos conforme 
mostrado na figura 4, sendo a possível causa do agrupamento 
desses pontos.

Os pontos do terceiro grupo BRSL-2 são SL 6 e SL 10 
situados nos rios Tenente Amaral e Ponte de Pedra, afluentes 
do rio São Lourenço. Os valores de pH, temperatura da água, 
condutividade elétrica, OD e DBO diferenciaram dos valores 
encontrados nos outros grupos (Figura 3), resultando em ca-
racterísticas semelhantes e o agrupamento entres esses pontos. 
Tanto os valores das variáveis físicas e químicas quanto dos 
metais, na sua maioria, apresentaram-se menores que os outros 
grupos, indicando que os pontos SL 6 e SL 10 que formam o 
grupo BRSL-2 são os menos impactados da bacia em estudo.

O quarto grupo BRCBA-2 é composto pelos pontos 
CBA 12, CBA 13, CBA 14 e CBA 15, localizado na parte baixa da 

bacia do rio Cuiabá, mais especificamente na região do Pantanal 
Mato-grossense. Essa região possui características próprias que 
a difere dos demais grupos, destacando principalmente as baixas 
concentrações de OD e os altos valores de DBO e temperatura 
da água, como pode ser observado na figura 3.

Os metais Cu e Cd não foram detectados nas amostras de 
água da bacia, portanto não foram apresentados gráficos de box-plot 
para esses metais. O Pb foi encontrado somente nos pontos que 
fazem parte do grupo BRCBA-1 e BRSL-1, como pode ser visto na 
figura 4.

A análise discriminante foi realizada de acordo com 
os grupos gerados pela análise hierárquica de agrupamento. A 
matriz de classificação obtida para uma análise no modo “stan-
dard” mostrou uma correta classificação geral dos pontos de 
coleta nos grupos formadosde 80% (Tabela 4). Todos os quatro 
grupos tiveram uma classificação acima de 70% que, segundo 
alguns autores significa um bom agrupamento (KANNELET 
al., 2007; SHRESTA; KAZAMA, 2007;).O BRCBA-1 possuiu a 
discriminação menos exata uma vez que 11 coletas deste grupo 
foram atribuídas erroneamente ao grupo BRSL-1. Por outro 
lado, foram também associadas 10 coletas do grupo BRCBA-2 
ao grupo BRCBA-1.

Tabela 4 - Matriz de classificação “jackknifed” da análise 
discriminante para avaliação do agrupamento do rio Cuiabá 

(modo “standard”, 12 variáveis)

 BRCBA-1 BRSL-1 BRSL-2 BRCBA-2 % correta

BRCBA-1 40 11 1 4 71

BRSL-1 4 42 2 0 88

BRSL-2 0 4 20 0 83

BRCBA-2 10 0 0 38 79

Total 54 57 23 42 80

A análise discriminante no modo “stepwiseforward” foi 
realizada a fim de verificar a possibilidade de se obter uma mesma 
classificação, porém com um menor número de variáveis. Os 
resultados mostraram uma classificação de 81%, praticamente o 
mesmo valor obtido no modo “standard”, porém reduzindo de 
doze para nove o número de variáveis discriminantes. Assim, a 
análise discriminante confirmou como correto o agrupamento 
formado pela análise hierárquica de agrupamentos. Com os 
grupos formados pela análise hierárquica e os resultados da 
análise discriminante, conclui-se que é possível avaliar a quali-
dade da água por trechos na bacia do rio Cuiabá, possibilitando 
futuramente um novo monitoramento com menor número de 
pontos de amostragem, menor número de variáveis analisadas 
e consequentemente uma redução dos custos sem perder a 
significância dos dados.

As variáveis físicas e químicas determinadas foram 
comparadas com os limites estabelecido pela Resolução do CO-
NAMA 357/05 para rio de classe 2 (BRASIL, 2005). Para isso 
foram construídas curvas de probabilidade de inconformidade 
para cada variável determinada em relação aos limites superiores 
ou inferiores, descritos pela resolução, como visto na figura 5.

A resolução do CONAMA não estabelece um valor 
limite para temperatura da água e para a condutividade elétrica. 
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Figura 3 - Distribuição dos valores obtidos para as variáveis físicas e químicas analisadas nas amostras de água, em cada grupo, 
determinado pela análise hierárquica de agrupamento
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Figura 4 - Distribuição dos valores obtidos para os metais analisados nas amostras de água, em cada grupo, determinado pela análise 
hierárquica de agrupamento

Contudo através das curvas de probabilidade é possível perceber 
que no grupo BRSL-2 as temperaturas de água foram menores 
e no grupo BRCBA-2 foram as maiores. Os rios em que estão 
localizados os pontos do grupo BRSL-2 são o Tenente Amaral 
e o Ponte de Pedra. Estes rios são mais estreitos que o rio Cuia-
bá e São Lourenço, isso faz com que a vegetação presente nas 
margens desses rios se feche sobre eles, diminuindo a incidência 
da radiação solar e contribuindo para a menor temperatura. Os 

pontos da BRCBA-2 estão localizados na região do Pantanal 
onde ocorre uma grande área alagada e uma vazão baixíssima da 
água no rio, consequentemente uma maior exposição dessa água 
à radiação solar elevando assim a temperatura. Figueiredo (2012) 
também encontrou maiores temperaturas da água nessa região. 

Através da curva de probabilidade da condutividade 
elétrica (Figura 5) é possível perceber que os maiores valores 
foram encontrados para a BRCBA-1 sendo o valor máximo de 
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285,6 µS cm-1, porém com mediana de 68,2 µS cm-1, aproxima-
damente o mesmo valor encontrado para a BRCBA-2 (68,5 µS 
cm-1). Os altos valores de condutividade elétricana BRCBA-1, 
mais especificamente no ponto CBA-1 são encontrados princi-
palmente na época de estiagem quando há uma diminuição do 
volume de água do rio e consequentemente uma maior concen-
tração de sais na água, sendo baixo na época chuvosa. Esse fato 
é devido a causas naturais, pela presença de rochas formadas por 
carbonatos de cálcio e magnésio (FIGUEIREDO; SALOMÃO, 
2009). Relatórios de monitoramento da qualidade das águas da 
bacia do rio Cuiabá de 2005 e da Qualidade da Água da Região 
Hidrográfica do Paraguai de 2007 a 2009 ambos realizados pela 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA, 2010) também 
encontraram altos valores de condutividade elétrica na mesma 
região atribuindo a causas naturais, pela presença de jazidas de 
fosfato na região. Além dos carbonatos, a região do grupo BR-
CBA-1 tem como outras fontes propícias à contaminação, áreas 
de agropecuária e descartes de efluentes domésticos e industriais.

Analisando a curva de probabilidade de excedência do 
pH observa-se que os valores dos grupos BRCBA-1 e BRCBA-2 
mantiveram-se dentro do estabelecido (6,0 a 9,0) pela Resolução 
CONAMA 357/2005 para rio de classe 2. Por outro lado, o 
grupo BRSL-2 apresentou aproximadamente 54% dos valores de 
pH abaixo do limite inferior estabelecido pela legislação. Esses 
valores foram registrados no ponto SL-10 tanto no período de 
chuva quanto no período de estiagem ficando entre 4,8 e 5,9. 
Esse ponto está localizado em uma região de preservação natu-
ral, ocorrendo pouco ou quase nenhuma ação antrópica, sendo 
circundada por uma vegetação de mata ciliar, de modo que o 
resultados dos valores de pH registrados neste ponto devem-se 
provavelmente ao solo ácido da região, do qual resultam águas 
com características ácidas tanto no período chuvoso quanto 
na estiagem. O grupo BRSL-1 apresentou apenas um único 
valor (pH=4,5) fora da faixa do estabelecido pela legislação, 
correspondendo a cerca de 2% dos resultados encontrados. 
Este valor é um fato isolado e explicado pela grande quantida-
de de chuvas registradas no mês de janeiro/12 e fevereiro/12 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na estação 
de Rondonópolis próxima à região dos pontos de amostragem 
do grupo, consequentemente causando uma maior acidez da 
água neste mês.

Com relação ao OD, a curva de probabilidade mos-
trou que o grupo BRCBA-2 teve cerca de 60% dos dados em 
desacordo com a resolução CONAMA 357/05, que estabelece 
um valor mínimo de 5 mg L-1 de OD. Como já visto o grupo 
BRCBA-2 é formado pelos pontos pertencentes ao Pantanal e 
os baixos valores de OD são explicados pela grande quantida-
de de matéria orgânica depositada na região, ocasionado pela 
baixa declividade do relevo. Os relatórios de monitoramento 
da qualidade das águas da bacia do rio Cuiabá de 2005 e da 
Qualidade da Água da Região Hidrográfica do Paraguai de 2007 
a 2009 realizadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
encontraram valores semelhantes de OD na região do Pantanal 
explicado como um fenômeno denominado dequada, onde há 
uma diminuição no teor de oxigênio dissolvido no rio pelo 
aporte de matéria orgânica no período das chuvas no Pantanal. 
Contudo, o Pantanal Mato-Grossense possui características 
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Figura 5 - Curvas de probabilidade de excedência ou não excedência 
dos valores das variáveis físicas e químicas determinados na bacia 

do rio Cuiabá/São Lourenço
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peculiares e o baixo teor de oxigênio é um fato natural que não 
interfere no equilíbrio do ecossistema da região (FIGUEIREDO; 
SALOMÃO, 2009). O grupo BRCBA-1 apresentou valores de 
OD dentro do estabelecido pela legislação, sendo que apenas 
um único valor (OD = 4,6 mg L-1), ficou fora do limite mínimo 
permitido. Esse valor foi encontrado no ponto CBA-5 em no-
vembro/11 e nesse mesmo mês foi constatado em um trecho do 
rio Cuiabá localizado dentro da área urbana de Várzea Grande e 
Cuiabá o surgimento de uma mancha escura e de alguns peixes 
mortos. O fato que ocasionou a mortandade desses peixes foi 
provavelmente a redução do OD nesse trecho do rio, causado 
possivelmente pelo transporte de grande quantidade de material 
orgânico pela água da chuva consumindo o oxigênio dissolvido 
para sua decomposição ou também pelo descarte de efluentes. 
Esse incidente teve efeito a 66 km abaixo da cidade de Cuiabá 
onde está localizado o ponto CBA-5. 

A variável DBO apresentou probabilidade de excedência 
nula para todos os grupos, ou seja, nenhum dado encontrado 
ficou fora do estabelecido pela legislação.

Na Figura 6 estão apresentadas as curvas de probabi-
lidade de inconformidade dos metais em relação ao tolerável 
pela legislação para ambientes aquáticos de Classe 2, segundo 
a resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005).

OPb não foi detectado nos grupos BRCBA-2 e BRSL-2 
no período de amostragem. No BRSL-1 foi detectada presença 
de Pb apenas uma única vez, mais especificamente no ponto 
SL-8 com valor de 0,06 mg.L-1 excedendo o máximo permitido 
pela legislação que é de 0,03 mg L-1. Do período amostrado, na 
BRCBA-1, foi encontrada presença de Pb somente em agosto 
de 2011 em três pontos (CBA-1, CBA-2 e CBA-4) sendo todos 
maiores que o máximo permitido pela legislação, como pode 
ser visto na figura 6. Esses valores podem ter sido provenientes 
da incineração de resíduos ou do lançamento de efluentes ou 
também de resíduos metalúrgicos e sucatas que são as principais 
fontes de poluição de chumbo (CETESB, 2001), uma vez que os 
pontos desse grupo correspondem à região com maior atividade 
urbana e  maior densidade populacional da bacia.

Analisando a curva de probabilidade de excedência 
do Cr (Figura 6), observou-se que somente o grupo BRCBA-1 
teve valores que excederam o máximo permitido pela legislação 
em 67% do total dos dados encontrados. O Cr é utilizado 
principalmente em curtumes, porém ainda não se sabe dizer 
se nessa região onde foram encontrados traços de Cr existem 
curtumes. Portanto, cabe fazer uma investigação mais detalhada 
na região quanto à origem do cromo, se natural (proveniente 
do solo) ou originário dos curtumes e/ou outras atividades 
industriais presentes na região.

Observando a curva de probabilidade de excedência 
do Mn, observa-se que o grupo BRSL-1 teve aproximadamente 
25% dos dados encontrados acima do valor máximo permitido 
pela legislação que é de 0,1 mg.L-1.

Para o metal Fe, os grupos BRCBA-1, BRCBA-2, 
BRSL-1 e BRSL-2 tiveram respectivamente cerca de 65, 75, 
95 e 80% dos valores superiores a 0,3 mg L-1 que é o máximo 
permitido pela legislação. Avaliando o gráfico observa-se que 
os grupos BRCBA-1, BRCBA-2 e BRSL-2 tiveram praticamente 
comportamentos iguais de concentração de Fe no solo. As maio-

Figura 6 - Curvas de probabilidade de excedência ou não 
excedência dos valores dos metais determinados nas amostras de 
água da bacia do rio Cuiabá/São Lourenço
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res concentrações de Fe foram encontradas na BRSL-1, assim 
como aconteceu com o Mn. A ocorrência de Fe e Mn em águas 
naturais é oriunda do solo e das rochas que com as chuvas vão 
sendo carreados para os rios (AZEVEDO; CHASIN, 2003). Os 
íons de ferro podem apresentar-se de duas formas no ambiente 
aquático, na forma reduzida (Fe+2) ou oxidada (Fe+3). Na forma 
reduzida, a água contendo ferro não apresenta coloração, pois o 
ferro se encontra no estado solúvel e ferroso (Fe+2), porém em 
ambientes oxidantes o Fe+2 passa a Fe+3 (sob forma de óxido 
ou hidróxido) que são insolúveis em água, conferindo a água 
uma aparência de vermelha/alaranjada. Esse fato explica os 
maiores valores de concentração de Fe e Mn no grupo BRSL-1, 
principalmente nos pontos SL-9 e SL-11 deste grupo, localizados 
no Rio Vermelho, pois além da água deste rio apresentar uma 
aparência vermelha ela também possuía grande quantidade de 
material em suspensão.

A probabilidade de excedência do limite superior es-
tabelecido pela resolução para o Zn foi de aproximadamente 
6% para o BRCBA-1, BRCBA-2 e BRSL-2 o que indica que, 
ao longo do período amostrado, a ocorrência de conflitos com 
o enquadramento legal desse ambiente aquático com relação a 
este metal apresentou probabilidade relativamente pequena. A 
maior concentração de Zn ocorreu no grupo BRCBA-1, mais 
especificamente no ponto CBA-5, com valor igual a 0,37 mg L-1. 
O Zn está relacionado com despejos de efluentes industrial 
sendo esta a possível causa do valor encontrado nesse ponto, 
visto que o ponto CBA-5 se encontra a jusante da região urbana 
Cuiabá/Várzea Grande.

CONCLUSÕES

A AHA mostrou que é possível reduzir o número de 
pontos de amostragem de quinze para quatro pontos na bacia 
em estudo, ou seja, para um eventual estudo das águas dessa 
bacia utilizando as mesmas variáveis poder-se-ia escolher apenas 
um ponto de cada agrupamento formado pela AHA, reduzindo 
assim os custos desde a coleta das amostras até a determinação 
dos metais em água. 

O grupo BRCBA-1 foi o que apresentou maior im-
pacto das águas na bacia, pois valor de OD abaixo do mínimo 
estabelecido pela legislação indica uma poluição por matéria 
orgânica na água. Além disso, os metais Pb e Cr encontrados 
não são essenciais aos seres vivos e são considerados tóxicos. 
As possíveis fontes de poluição da água ocasionada nesse grupo 
são provenientes de descartes industriais e domésticos, visto 
que esse grupo pertence a uma região de maior urbanização.

O grupo BRCBA-2 é formado por pontos pertencen-
tes ao rio Cuiabá, localizados no Pantanal Mato-grossense. As 
variáveis do grupo BRCBA-2 que ficaram em desacordo com a 
legislação foram o OD, o Zn e o Fe. Como em todos os outros 
grupos, o Fe apresentou valores de concentração acima do es-
tabelecido pela legislação, explicado pela composição do solo 
que contém principalmente Fe e Mn. O que merece destaque 
nesse grupo é o OD que apresentou aproximadamente 62% dos 
valores encontrados abaixo do limite mínimo estabelecido pela 

legislação. O OD é um dos principais indicadores de poluição 
da água pela matéria orgânica,porém o Pantanal Mato-grossense 
possui características peculiares e o baixo teor de oxigênio é 
um fato natural que não interfere no equilíbrio do ecossistema 
da região.

O grupo BRSL-1 é formado por pontos localizados 
no rio Vermelho e no rio São Lourenço, pertencentes à região 
da bacia do rio São Lourenço. As variáveis que ficaram em 
desacordo com a legislação do grupo BRSL-1 foram o pH, o 
Pb, o Mn e o Fe. O pH apresentou um único valor fora da faixa 
estabelecido pela legislação, explicado pela grande quantidade 
de chuvas registradas que como consequência levam uma maior 
quantidade de matéria orgânica aos rios, podendo ocasionar uma 
maior acidez na água. O Pb foi encontrado somente uma única 
vez em um ponto do grupo, não sendo mais detectado durante 
o período de amostragem. O Fe e o Mn apresentaram 95% e 
25% dos valores encontrados acima do limite do estabelecido 
pelo CONAMA, provavelmente devido à formação do solo 
da região, porém não se descarta uma provável contribuição 
da concentração desses metais por parte dos fertilizantes que 
são utilizados nas lavouras, sendo a principal fonte de poluição 
da bacia.

O outro grupo é o BRSL-2 formado por dois pontos, 
um no Tenente Amaral e o outro no rio Ponte de Pedra, am-
bos pertencentes à bacia do rio São Lourenço, rios esses que 
apresentam característica naturais muito mais preservadas em 
relação aos demais estudados na bacia, sofrendo assim menos 
impacto. O grupo BRSL-2 apresentou valores de variáveis que 
ficaram em desacordo com a legislação, como o pH, o Fe e o 
Zn. A variável pH no grupo BRSL-2 apresentou 54% dos valo-
res encontrados fora da faixa estabelecida pela resolução. Esse 
fato não leva a crer que esses valores sejam consequência de 
uma possível poluição nesses pontos, visto que todas as outras 
variáveis avaliadas apresentaram valores menores em relação 
aos outros grupos e em acordo com a resolução do CONAMA, 
sendo explicado, portanto como uma característica própria do 
solo da região. A presença de Fe nas águas é oriunda da forma-
ção dos solos e das rochas, mas não se descarta também uma 
possível contribuição pelos fertilizantes nessa região como já 
dito anteriormente.

Em resumo, as concentrações de metais encontradas 
em água não indicam uma contaminação elevada dos rios da 
Bacia do Rio Cuiabá e São Lourenço, entretanto mostraram que 
o uso do solo da área de drenagem dessa bacia está introduzindo 
impactos no curso d’água e que devem ser consideradas medidas 
mitigadoras para impedir que esses impactos se tornem mais 
significativos.
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RESUMO
 Para o Cerrado Brasileiro existe uma expressiva lacuna no conhecimento sobre os padrões espaciais da qualidade de água e suas determinantes, principal-
mente em macro-escala de bacias hidrográficas (>1000 km2). Assim, foi analisado, por técnicas de estatística multivariada, um conjunto anual de coletas 
mensais provenientes de 15 estações de monitoramento em uma das principais áreas de contribuição do Pantanal Mato-Grossense. Uma análise hierárquica de 
agrupamento seguida de uma análise discriminante permitiu a identificação de quatro grupos de estações no sistema hídrico do rio Cuiabá e de três na bacia do 
São Lourenço, com exatidões gerais maiores do que 80%. A análise fatorial dos grupos mostrou que as estações agrupam-se nas duas sub-regiões em função 
de três principais conjuntos de fatores, sendo o primeiro conjunto formado por variáveis de oxigenação (OD, DBO), o segundo por nutrientes (nitrato, nitrito, 
fosfato solúvel reativo) e o terceiro pelas variáveis pH, sulfato e condutividade elétrica. Os resultados apontam que a deterioração da qualidade de água na 
bacia ocorre de forma mais expressiva devido aos lançamentos de efluentes domésticos e industriais do que da atividade agrícola. O último conjunto de variáveis 
(pH, sulfato, condutividade elétrica) é influenciado principalmente pela heterogeneidade geológica das sub-bacias de contribuição.

Palavras Chave:  : Análise multivariada. Grandes bacias. Efeitos antrópicos. Pantanal.

ABSTRACT

 There is a major gap in knowledge regarding spatial patterns of  water quality and their determinants for the Brazilian Cerrado savannah regions, especially 
in the macro-scale catchments (>1.000 km2). Thus, a one-year data set with a monthly sampling frequency from 15 monitoring stations of  one of  the 
major contribution areas of  the Pantanal of  Mato Grosso was analyzed by multivariate statistical techniques. A hierarchical cluster analysis followed by 
a discriminant analysis allowed the identification of  four groups of  stations in Cuiabá river watershed and of  three  in the São Lourenço watershed with 
overall classification accuracies higher than 80% . The factorial analysis of  the groups showed that the sampling stations are clustered as a function of  three 
main sets of  factors, the first formed by oxygenation variables (DO, BOD), the second by nutrients (nitrate, nitrite, soluble reactive phosphate) and the third 
by pH, sulfate and electric conductivity. Variations indicate that there is greater water quality deterioration in the watershed from discharges of  domestic and 
industrial effluents than due to agricultural land use. The third set of  variables (pH, sulfate, electric conductivity) is principally determined by the geological 
heterogeneity of  the sub-watersheds.

Keywords:  Multivariate Analysis. Great watersheds. Anthropic effects. Pantanal.

Variabilidade espacial da Qualidade de Água em Escala de Bacias - Rio Cuiabá e São 
Lourenço, Mato Grosso

Spatial Variability of  Water Quality on a watershed scale - Cuiabá and São Lourenço river, Mato Grosso
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INTRODUÇÃO

A qualidade da água vem sendo fortemente alterada 
global (GRAFTON et al., 2013; ORMEROD et al., 2010) e 
nacionalmente (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI,, 2006) 
com o crescimento populacional e o mau uso do solo, fatores 
como poluição doméstica e industrial, altas taxas de consumo, 
escoamento superficial de áreas agrícolas e áreas urbanas, e 
desrespeito às áreas de proteção permanente (APPs) dos rios. 
Apesar da sua importância para a produção agrícola nacional e 
o relacionado uso intensivo de insumos agrícolas (RADA, 2013), 
estudos conclusivos sobre os padrões espaço-temporais da qua-
lidade de água e suas determinantes socioambientais no Cerrado 
Brasileiro são esparsos e foram realizados principalmente nas 
regiões central (MARKEWITz et al., 2006), leste (GÜCKER; 
BOËCHAT; GIANI, 2009) e sul (SILVA et al., 2007) do Bioma. 
Adicionalmente, constata-se uma concentração de estudos em 
pequenos mananciais de 1ª a 3ª ordem com áreas de contribui-
ção inferiores a 50 km2 (GÜCKER; BOËCHAT; GIANI, 2009; 
SILVA et al., 2007; SILVA et al., 2010). Estes estudos foram 
sustentados por projetos de pesquisa com limitação no período 
de monitoramento (< 2 anos), porém com coletas em resolução 
temporal superior a mensal. Suas principais contribuições estão 
na identificação de elevações nas concentrações de nutrientes 
e/ou diminuição nos níveis de oxigenação sob uso agrícola ou 
pastoril. Avaliações em sistemas fluviais com áreas de contri-
buição maiores do que 1.000 km2 são basicamente restritas a 
relatórios técnicos dos órgãos ambientais, responsáveis para 
o monitoramento operacional dos recursos hídricos da união 
(ANA, 2012; MATO GROSSO, 2010a,b,c). Estes diagnósticos 
são geralmente baseados em dados com baixa resolução temporal 
(<4 coletas anuais) e comumente não incluem a aplicação de 
técnicas estatísticas mais aprofundadas em sua análise. Desta 
forma, existe pouco conhecimento científico, se as degradações 
da qualidade de água podem ser atribuídas principalmente a 
fontes de poluição pontual nos centros populacionais (ANA, 
2012) ou se as atividades antrópicas em regiões rurais contribuem 
na deterioração dos recursos hídricos no Cerrado Brasileiro. 

As bacias do rio Cuiabá e São Lourenço, no centro sul 
do estado de Mato Grosso possuem elevada importância nos 
aspectos econômico, social, cultural e ambiental. Incluem os 
dois maiores aglomerados urbanos do estado (Cuiabá / Várzea 
Grande e Rondonópolis) e seus mananciais são dois dos prin-
cipais afluentes do rio Paraguai e assim formadores da planície 
alagável do Pantanal de Mato Grosso (MMA, 2006). Além da 
ocupação urbana, diversas atividades agrícolas ocorrem nas 
áreas de planalto e nos médios cursos da Depressão Cuiabana, 
bem como pecuária extensiva na planície pantaneira. Os pri-
meiros estudos na região retratam a degradação da qualidade 
de água do rio Cuiabá por afluentes urbanos (ZEILHOFER; 
LIMA; LIMA,, 2010), porém identificam também contribuições 
por fontes difusas em áreas agrícolas da sua bacia (ARAÚJO; 
ZEILHOFER, 2011; CALHEIROS; OLIVEIRA; DORES, 
2006; LIBOS; CORRÊA; ZEILHOFER, 2003; ZEILHOFER; 
LIMA; LIMA, 2006). 

Avaliações da qualidade da água são baseadas na aná-
lise e interpretação de dados analíticos multidimensionais, cuja 

complexidade demanda o uso de técnicas da análise multivariada, 
para extração de informações que subsidiem a compreensão do 
estado atual da qualidade de água, suas tendências e variações 
temporais e determinantes socioambientais. Análises de agrupa-
mento hierárquico (AAH) podem ser utilizadas na análise explo-
ratória para classificar espacialmente ou temporalmente pontos 
de amostragem de acordo com a similaridade dos seus dados 
analíticos (SALAH; TURKI; AL-OTHMAN, 2012; SHRESTHA; 
KAZAMA, 2007). Análises fatoriais (AF) que incluem a análise 
de componentes principais (ACP) são utilizadas para reduzir a 
dimensionalidade de dados multivariados e para identificar as 
variáveis que mais contribuem para variações temporais e/ou 
espaciais em um conjunto de dados. Podem contribuir ainda 
para identificar fatores determinantes externos das variações 
da qualidade de água (RAZMKHAH; ABRISHAMCHI, A.; 
TORKIAN, 2010). Na ACP, um conjunto observado de dados 
correlacionados é transformado em um conjunto de variáveis 
linearmente descorrelacionadas chamadas fatores ou componen-
tes principais. O autovalor de uma componente corresponde a 
sua importância para a explicação da variância total dos dados 
originais. São determinados também os coeficientes das variáveis 
que representam peso e correlação entre as variáveis originais e 
os componentes da ACP (LIU; LIN; KUO, 2003). Contrastante 
com as técnicas exploratórias de AAH, a análise discriminante 
(AD) permite a classificação de amostras, baseada no conheci-
mento prévio da adesão de objetos a um grupo (como p. ex., o 
agrupamento temporal ou espacial de uma amostragem a um 
grupo de estações) (SINGH et al., 2004). A AD pode ser também 
utilizada para testar se as amostras de um conjunto de dados 
podem ser atribuídas aos grupos predefinidos por um número 
reduzido de variáveis (WUNDERLIN et al., 2001). 

Neste trabalho foram utilizadas AAH, AF/ACP e 
AD para avaliar os padrões espaço-temporais da qualidade de 
água em duas das principais bacias contribuintes do Pantanal 
Norte, avaliando especificamente, se i) as estações avaliadas 
podem ser classificadas em grupos espaciais, ii) quais variáveis 
de qualidade de água sofrem as maiores variações temporais e 
alterações na região e iii) se o desenho amostral de programas de 
monitoramento pode ser consolidado, sem perda significativa de 
informação sobre as principais características hidroambientais 
na região. A interpretação dos resultados visou principalmente 
uma avaliação, se, em escala de bacias, degradações de qualidade 
de água podem ser atribuídas a diferentes fontes de poluição.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo 

O estudo foi realizado nas bacias dos rios Cuiabá e São 
Lourenço nas suas porções no estado de Mato Grosso entre os 
paralelos 14°12’ e 17°32’ S e 53°42’ e 57°30’ W, compreendendo 
uma área de cerca de 72.944 km2. O clima semi-úmido tropical 
da bacia é caracterizado por temperaturas médias anuais entre 
22,5 ºC e 26,5 ºC e dois períodos hidrológicos distintos. As 
precipitações anuais variam entre cerca de 2.000 mm nas regiões 
das encostas do Planalto e diminuem de forma centrípeta até 
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cerca de 1.150 mm nas regiões oeste da planície do Pantanal. 
Sobre os arenitos cenozóicos do planalto, na região em altitudes 
acima de cerca de 500 m, predomina a atividade agrícola (Figura 
1). Os principais centros urbanos de Cuiabá / Várzea Grande e 
Rondonópolis, com populações em 2010 de cerca de 800.000 e 
195.000 habitantes são localizadas na interplanáltica Depressão 
Cuiabana. Suas formações pré-cambrianas e paleo-mesozóicas 
de litologia variada estão sendo utilizadas para atividades de pe-
cuária de diferentes intensidades. Na planície, sobre sedimentos 
quaternários o uso é limitado à pecuária extensiva. 

Amostragem e métodos analíticos 

O monitoramento da qualidade de água na bacia dos 
rios Cuiabá e São Lourenço envolveu onze parâmetros, em 15 
pontos amostrais, coletados em 12 campanhas entre agosto de 
2011 a julho de 2012 em intervalo mensal.

Os parâmetros analisados foram: oxigênio dissolvido 
(OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), temperatura 
da água, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica 
(CE), fluoreto, cloreto, nitrato, nitrito, sulfato e fosfato reativo 
solúvel. A escolha das variáveis foi limitada pela disponibili-
dade de equipamentos para medições in situ e instrumentação 
do laboratório além da capacidade laboratorial de analisar as 
amostras dentro do seu prazo de validade. 

Os parâmetros CE, OD, temperatura da água e pH, 
foram determinados em campo após calibração dos equipa-
mentos multiparâmetros (marca HACH, modelo HQ40d multi 
e WTW, modelo pH340). Para a DBO utilizou-se frasco âmbar 
e incubação por período de 5 dias. Amostras de água foram 
coletadas, em triplicata, utilizando frascos de polietileno com 
capacidade de 300 mL. A análise dos parâmetros fluoreto, nitrito, 
nitrato, fosfato solúvel reativo, cloreto e sulfato foi realizada por 
cromatografia de troca iônica (Dionex®, modelo ICS-90). A 
preservação das amostras, o transporte para o laboratório, bem 
como a estocagem foram feitas considerando as recomendações 
de Standard Methods for the Examination of  Water and Wastewater 
(APHA, 1999).

Análise de dados

O conjunto de dados de qualidade da água foi subme-
tido a quatro técnicas de análise multivariada: AAH, AD, ACP 
e AF, todas por sua implementação padrão no pacote estatístico 
SYSTAT 10.2® (SPSS, USA) (ENEJI; ONUCHE; SHA’ATQ, 
2012; OLSEN; CHAPPELL; LOFTIS, 2012.). Para as análises, 
os dados foram padronizados para evitar erros de classificação 
decorrentes das diferentes ordens de grandeza das variáveis e 
suas variações. 

Figura - 1 Área de estudo com pontos de coleta e atividade de agropecuária
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Para a realização do agrupamento espacial dos pontos 
conforme suas características de qualidade de água foi aplicada 
uma AAH, utilizando o método Ward com distâncias euclidianas 
como medidas de similaridade (Dlink/Dmáx), e uso da mudança 
de heterogeneidade para fixação do número de grupos, proce-
dimentos que possuem comprovada eficiência no agrupamento 
(JOHNSON, 1967; KANNEL et al., 2007). 

Para avaliar a representatividade dos grupos formados 
pela AAH foi utilizada a AD no modo stepwise forward como 
recomendado por Costanza e Afifi (1979). Para tanto, os parâ-
metros foram incluídos   passo-a-passo, começando com o mais 
significativo até obter uma quantidade de parâmetros a partir 
da qual não houvesse mais mudanças significativas na solução 
da AD. Assim pode ser verificada a possibilidade de obter uma 
classificação semelhante ao modo completo geral com inclusão 
de todas as variáveis. A validação da AD foi efetuada partir do 
modelo jackknifed, no qual cada observação é sucessivamente 
omitida e o cálculo da AD repetido. A média das soluções com 
omissão permite uma estimativa do erro da análise (EFRON; 
STEIN, 1981). 

Para identificar o conjunto de parâmetros independentes 
e representativos de cada grupo foi utilizada a AF juntamente 
com a ACP. Para a sua realização, os coeficientes dos eixos 
foram calculados pelos autovetores da matriz de correlação e 
o número de componentes foi determinado pelo critério de 
Kaiser-Guttman, que retém aqueles com autovalores maiores que 
1.0. Na aplicação de ACPs com valores dos parâmetros muito 
próximos entre si, a identificação das variáveis mais significati-

vas é dificultada. Para suplantar essa limitação, aplicou-se uma 
prévia transformação ortogonal antes do emprego da rotação 
pelo algoritmo varimax (JUAHIR et al., 2010).

RESULTADOS

As temperaturas médias da água in situ foram altas (acima 
de 24°C) durante as 12 coletas tendendo a aumentar ainda mais 
nos pontos de amostragem na planície (P12-P15) (Tabela 1). Os 
valores obtidos de DBO e para nutrientes como nitrato, nitrito 
e fosfato, indicaram que as maiores concentrações ocorreram 
nos pontos de coleta a jusante das cidades de Cuiabá/Várzea 
Grande (P5) e Rondonópolis (P9). O expressivo desvio-padrão da 
maioria das variáveis físico-químicas analisadas aponta por uma 
variabilidade sazonal considerável em todos os pontos amostrais.

O agrupamento por AAH com todas as 11 variáveis 
resultou, para a bacia do rio Cuiabá, em quatro grupos (Figura 
2a). O grupo A é formado somente pelo ponto 1, que está 
localizado na parte mais a montante da bacia (Figura 1), onde 
os valores de pH e CE são elevados devido a características 
geológicas, com ocorrência parcial de rochas ricas em carbo-
natos de cálcio e magnésio. Os pontos 2, 3 e 4 localizados na 
parte alta e média da bacia, formam o agrupamento B (Figura 
2a). Estes pontos situam-se no rio Manso e nos trechos do rio 
Cuiabá localizado entre o Município de Rosário Oeste e a área 
urbana de Cuiabá e Várzea Grande, a montante dos locais de 
lançamento de efluentes do aglomerado urbano.

Tabela 1 - Média e desvio padrão das 11 variáveis de qualidade de água estudadas nos pontos amostrais na bacia do rio Cuiabá e 
São Lourenço (n=12), medido entre agosto/2011 a julho/2012. Grupos dos pontos de amostragem de acordo com o resultado do 

agrupamento pela AAH. (DBO= demanda bioquímica de oxigênio, OD= oxigênio dissolvido)

 Bacia Cuiabá São Lourenço 
 Grupo  A B C D E F G 
 Unidade P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 12 P 13 P 14 P 15 P 9 P 7 P 8 P 11 P 6 P 10 

Temp. da água °C 27,0± 
1,8 

27,4±
1,4 

27,8±
1,9 

27,8±
2,7 

27,7±
2,8 

29,3±
1,8 

29,6±
2,0 

29,2±
2,1 

29,1±
2,4 

27,3±
1,8 

26,7±
1,9 

29,1±
2,3 

27,3±
1,9 

24,3±
1,0 

25,3±
1,3 

DBO mg/L 0,7± 
0,3 

0,7± 
0,4 

1,0± 
0,4 

0,9± 
0,3 

1,5± 
0,7 

1,0± 
0,7 

0,9± 
0,3 

1,0± 
0,9 

1,3± 
0,8 

1,1± 
0,4 

0,7± 
0,3 

0,6± 
0,4 

0,7± 
0,4 

0,5± 
0,2 

0,8± 
0,4 

OD mg/L 7,4± 
0,6 

7,3± 
0,3 

7,5± 
0,4 

7,5± 
0,6 

6,4± 
0,8 

5,9± 
1,4 

3,6± 
1,1 

4,0± 
2,0 

4,4± 
1,4 

7,2± 
0,2 

8,0± 
0,2 

7,6± 
0,2 

7,4± 
0,5 

8,4± 
0,1 

8,0± 
0,4 

Condutividade 
elétrica (CE) µS/cm 168,9

±89,4 
32,9±

2,4 
62,8±
10,1 

69,5±
12,6 

72,6±
13,2 

66,5±
5,7 

69,0±
8,4 

65,4±
7,7 

69,0±
5,7 

38,2±
4,6 

21,9±
5,7 

28,0±
4,1 

22,5±
6,1 

4,3± 
0,4 

5,7± 
1,6 

pH - 7,9± 
0,6 

7,2± 
0,3 

7,6± 
0,4 

7,6± 
0,2 

7,4± 
0,3 

7,1± 
0,3 

6,8± 
0,2 

7,0± 
0,3 

7,0± 
0,4 

6,9± 
0,3 

6,9± 
0,3 

7,1± 
0,3 

6,5± 
0,7 

6,5± 
0,5 

5,4± 
0,3 

Fluoreto mg/L 0,07± 
0,05 

0,01±
0,01 

0,04±
0,10 

0,03±
0,04 

0,03±
0,03 

0,02±
0,02 

0,03±
0,05 

0,05±
0,09 

0,02±
0,01 

0,03±
0,02 

0,02±
0,02 

0,04±
0,04 

0,02±
0,02 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

Cloreto mg/L 0,32± 
0,14 

0,28±
0,10 

0,31±
0,23 

0,43±
0,12 

0,89±
0,22 

0,80±
0,22 

0,8± 
0,4 

0,9± 
0,3 

0,8± 
0,2 

0,8± 
0,3 

0,3± 
0,1 

0,4± 
0,1 

0,5± 
0,1 

0,4± 
0,1 

0,2± 
0,1 

Nitrito mg/L 0,02± 
0,03 

0,03±
0,03 

0,02±
0,02 

0,03±
0,03 

0,07±
0,05 

0,04±
0,04 

0,02±
0,02 

0,04±
0,06 

0,02±
0,03 

0,05±
0,05 

0,03±
0,03 

0,02±
0,03 

0,02±
0,02 

0,01±
0,0 

0,01±
0,02 

Nitrato mg/L 0,3± 
0,3 

0,2± 
0,1 

0,3± 
0,1 

0,4± 
0,2 

0,7± 
0,2 

0,5± 
0,3 

0,2± 
0,2 

0,5± 
0,3 

0,3± 
0,2 

0,9± 
0,3 

0,3± 
0,2 

0,5± 
0,3 

0,7± 
0,3 

0,2± 
0,08 

0,2± 
0,2 

Fosfato mg/L 0,02± 
0,04 

0,01±
0,0 

0,02±
0,03 

0,01±
0,01 

0,02±
0,03 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

0,02±
0,03 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

0,01±
0,0 

Sulfato mg/L 0,5± 
0,3 

0,3± 
0,2 

0,4± 
0,3 

0,6± 
0,3 

1,1± 
0,4 

0,8± 
0,2 

0,6± 
0,2 

0,9± 
0,5 

0,8± 
0,3 

2,9± 
1,8 

1,3± 
0,9 

1,5± 
1,3 

2,03±
1,3 

0,1± 
0,1 

0,2± 
0,2 
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Figura - 2. Dendrograma do agrupamento dos pontos de 
amostragem dos rios Cuiabá (a) e São Lourenço (b) com base 

em 11 variáveis de qualidade de água

O grupo C, formado pelo ponto 5 é localizado a jusante 
do aglomerado urbano. Este ponto apresentou dissimilaridade 
dos outros pontos, influenciada pelo aumento das concentra-
ções de poluentes de origem orgânica (nitrato, DBO, nitrito). 
O grupo D é formado pelos pontos 12 a 15, todos situados no 
Pantanal Mato-grossense. Estes pontos possuem características 
peculiares que a diferem dos demais, devido à sua localização. 
As características que mais se destacaram para o agrupamento 
foram baixas concentrações de oxigênio dissolvido e temperatura 
da água mais elevadas.

Para o rio São Lourenço houve formação de três grupos. 
O grupo E, formado pelo ponto 9 (Figura 2b) situado a jusante da 
cidade de Rondonópolis, foi agrupado isoladamente, este ponto 
foi influenciado pelo aumento das concentrações de poluentes 
de origem orgânica (nitrato, DBO, nitrito), sulfato, cloreto, CE 
e menor teor de OD. A bacia de contribuição deste ponto é 
caracterizada por uma expressiva taxa de ocupação, cujo pólo é 
a cidade de Rondonópolis. Destaca-se pela atividade de pecuária 
e algumas lavouras de cana-de-açúcar, soja, milho e algodão. 
Possui atividades de mineração de diamantes nas cabeceiras.

O grupo F é formado pelos pontos 7, 8 e 11 (Figura 2b), 
que drenam áreas de contribuição de uso agropecuário misto, 
sem expressivos lançamentos pontuais de esgotos domésticos 

e industriais. As características que mais se assemelharam no 
agrupamento foram DBO, OD, pH, sulfato, nitrito e fosfato. 
O grupo G é formado pelos pontos 6 e 10 (Figura 2b), ambas 
sub-bacias tem como atividade principal o plantio de culturas 
anuais.

Estes agrupamentos foram validados a partir da AD. 
No modo standard, a classificação para as estações na bacia do 
rio Cuiabá resultou em 81% dos dados alocados corretamente 
nos seus determinados grupos (Tabela 2), considerando as onze 
variáveis. No modo stepwise forward, 6 das 11 variáveis foram 
incluídas na análise e obteve-se uma exatidão global de somen-
te 66%. Essa classificação com número reduzido de variáveis 
perdeu sua capacidade de generalização principalmente para o 
grupo C, que apresentou um acerto de somente 20%.

Para a bacia do rio São Lourenço a exatidão geral da 
classificação espacial com as onze variáveis discriminantes pelo 
modo standard foi de 93 % (Tabela 3). 

Para o grupo G foi obtido acerto de 100%, enquanto 
a pior classificação ficou com o grupo F, porém ainda com alta 
porcentagem de acerto (89 %). No modo stepwise forward, o acerto 
geral diminuiu para 94% e somente uma variável foi omitida.

A partir dos resultados do AAH foi realizada a ACP/
AF, para identificação dos fatores/fontes responsáveis pela 
variação espacial da qualidade de água nas regiões identificadas 
na análise. Para a avaliação, foram considerados somente co-
eficientes de correlação r>0,75 (LIU; LIN; KUO, 2003). Para 
a bacia do rio Cuiabá, foram obtidos três fatores varimax com 
autovalor maior que 1.0 (VF1, VF2 e VF3) para o grupo A, que 
reunidos explicam 79,7% da variância total dos dados (Tabela 4). 
O fator VF1 possui três coeficientes de correlação com r>0,75 
que explicam 36,6% da variância total dos dados. As variáveis 
físico-químicas OD, nitrato e temperatura da água, são as que 
mais contribuem para este fator. Salienta-se que os valores médios 
do OD são superiores e do nitrato inferiores aos dos demais 
grupos, indicando qualidade de água superior (Tabela 1). O VF2 
explica 31,7% da variação, sendo o cloreto e sulfato as principais 
variáveis deste fator. As concentrações de cloreto elevadas neste 
caso podem estar relacionadas mais com o processo natural de 
intemperismo das formações calcárias intercaladas nesta região 
geológica (Formação Araras, Raizama e Puga) do que com fontes 
antrópicas. O VF3 tem coeficiente maior apenas para o fosfato 
e explica 11,4% da variação, parâmetro encontrado, porém, em 

Tabela 2 - Classificação jackknifed da AD para avaliação do 
agrupamento do rio Cuiabá modo standard (11 variáveis) e 

stepwise forward (6 variáveis)

Modo standard
 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D % correta

Grupo A 8 0 2 1 73
Grupo B 0 27 2 9 71
Grupo C 0 0 32 1 97
Grupo D 0 1 2 9 75

Total 8 28 38 20 81
Modo stepwise forward

 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D % correta
Grupo A 8 0 0 3 73
Grupo B 0 14 8 6 50
Grupo C 0 7 2 1 20
Grupo D 1 6 0 38 84

Tabela 3 - Classificação jackknifed da AD para avaliação do 
agrupamento do rio São Lourenço modo standard (11 variáveis) 

e stepwise forward (10 variáveis)

Modo standard
 Grupo E Grupo F Grupo G % correta

Grupo E 11 1 0 92
Grupo F 4 32 0 89
Grupo G 0 0 24 100

Total 15 33 24 93
Modo stepwise forward

 Grupo E Grupo F Grupo G % correta
Grupo E 11 1 0 92
Grupo F 3 33 0 92
Grupo G 0 0 24 100

Total 14 34 24 94
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concentrações similares aos outros pontos amostrais. Portanto, 
estes três fatores juntamente com as seis variáveis (fosfato, nitrato, 
cloreto, sulfato, OD, temperatura da água) são as variáveis mais 
representativas do grupo A no rio Cuiabá. 

Para o grupo B do rio Cuiabá foram identificados 
quatro fatores que explicam 76,1% da variância total. O VF1 
explica 22,9% da variação e tem as variáveis nitrato e sulfato 
como coeficientes. O VF2 (18,1%) tem o nitrito e o fosfato e 
VF3 (17,6%) a CE e a temperatura da água como as variáveis 
principais, enquanto as variáveis OD e DBO mais contribuem 
para o VF4 (17,4%). Sendo assim, para o grupo B tem-se as 
variáveis nitrato, sulfato, nitrito, fosfato, CE, temperatura da 
água, OD e DBO como as mais representativas na variabilidade 
da qualidade da água. Para o grupo C também foram obtidos 
quatro VFs que juntos explicam 85,1% da variância total. O VF1 
explica 30,9%, sendo as variáveis mais representativas pH, CE, 
OD e temperatura da água. As variáveis OD e pH podem estar 
associadas com o aumento de carga orgânica que ocorre pela 
quantidade de despejos domésticos e industriais nas cidade de 
Várzea Grande e Cuiabá. O fator VF2 (21,4 %) foi composto 
pelas variáveis DBO e nitrato. Ambos estes fatores podem estar 
associados com poluentes de origem orgânica provenientes de 
efluentes domésticos do aglomerado urbano de Cuiabá e Várzea 
Grande. O fator VF3 (22,4%) tem os maiores coeficientes para 
fosfato e cloreto. Estes parâmetros também podem relacionados 
com os despejos domésticos e industriais. Para o VF4 (10,4%) 
a principal variável contribuinte foi nitrito. Esta componente 
indica também contaminação orgânica, neste caso mais recente, 
devido à instabilidade química do nitrito. Para o grupo C, tem-
se, portanto pH, CE, OD, temperatura da água, DBO, nitrato, 
cloreto, fosfato, como variáveis mais importantes na variabilidade 
da qualidade da água.

Para o grupo D de pontos amostrais na planície pan-
taneira foram identificados quatro fatores varimax que reunidos 
explicam 78,9 % da variância total. VF1 explica 33,4% da varia-
ção total e as variáveis com maiores coeficientes foram cloreto, 
nitrato e sulfato.

O VF2 (18,0%) é composto pelo fluoreto e fosfato. 

Uma vez que nas proximidades dos pontos na planície não há 
atividade industrial nem aglomerados urbanos mas somente 
pecuária extensiva, VF1 e VF2 indicam poluição residual de 
trechos a montante. VF3 (15,0%) teve apenas a variável pH com 
r>0,75, cuja diminuição na planície pode ser devido às alterações 
naturais dos próprios processos biogeoquímicos, advindas da 
presença de ácidos carbônicos e ácidos húmicos dissolvidos. O 
VF4 explica 12,5% da variação, determinado principalmente pela 
temperatura da água, que tende a subir nos trechos do curso 
baixo na planície. Portanto no grupo D, as variáveis cloreto, 
nitrato, sulfato, fluoreto, fosfato, pH, temperatura da água são 
as mais importantes para explicar a variabilidade.

Na bacia do rio São Lourenço, para o grupo E forma-
do somente pela estação a jusante da cidade de Rondonópolis, 
foram identificados três fatores varimax que explicam 73,3% da 
variância total dos dados (Tabela 4).

O VF1 explica 34,2% e seus principais determinantes 
foram o pH, OD, nitrito e temperatura da água. A redução do 
OD e aumento do nitrito indicam uma contribuição de origem 
orgânica. O VF2 (23,2%) possui r>0,75 apenas para CE, o 
que sugere um enriquecimento de íons solúveis nesta região, o 
que pode ser associado ao transporte de sedimentos, já que na 
região há várias ocorrências de processos erosivos nas margens 
antropizadas do rio Vermelho. O VF3 (15,9%) está associado 
às variáveis cloreto e nitrato, o fator sugere que as atividades 
agrícolas da região, bem como de esgotos domésticos influen-
ciam consideravelmente a variabilidade destes íons nas águas 
superficiais.

Sendo o F um grupo de estações amostrais de uso 
agropecuário misto, o mesmo não possui características de 
qualidade de água bem definidas. Apesar do modelo incluir 
quatro fatores varimax, os mesmos somente explicam menos do 
que 71% da variância total. No fator VF1 que explica 21,6%, 
apenas a CE possui contribuição representativa. No VF2 (19,6%) 
somente a temperatura da água possui contribuição relevante. 
Esta componente representa um fator físico, refletindo o fato 
que as três estações inclusas estão localizadas em distância 
horizontal acima de 70 km com variação de altitudes próximo 

Tabela 4 - Matriz de análise fatorial de componentes rotacionada por varimax para a bacia do rio Cuiabá

A B C D
Variáveis VF1 VF2 VF3 VF1 VF2 VF3 VF4 VF1 VF2 VF3 VF4 VF1 VF2 VF3 VF4
pH -0,530 0,746 0,126 0,512 -0,297 -0,195 0,637 0,813 0,090 -0,338 0,117 0,020 0,006 0,936 -0,091
Cond. elétrica -0,580 0,735 0,129 0,050 0,102 -0,899 0,233 0,899 0,193 0,007 -0,014 0,612 -0,095 0,671 0,036
OD -0,960 0,165 -0,035 0,379 0,077 0,099 0,874 0,911 0,270 -0,186 -0,150 -0,644 -0,073 0,515 -0,491
DBO -0,629 -0,620 -0,022 -0,148 -0,369 -0,181 0,751 0,167 0,867 -0,428 0,144 0,552 -0,123 0,164 0,012
Fluoreto -0,650 0,021 0,239 -0,376 -0,041 0,208 -0,179 0,370 0,575 0,240 -0,411 0,078 0,945 0,014 0,028
Cloreto 0,338 0,833 0,036 0,633 -0,422 -0,446 0, 009 0,170 0,077 -0,890 -0,107 0,888 0,268 -0,029 -0,008
Nitrito 0,247 -0,620 0,605 0,079 -0,864 0,073 0,238 0,031 -0,030 0,148 0,947 0,666 -0,220 -0,127 -0,462
Nitrato 0,850 -0,005 0,111 0,879 0,073 0,023 0,139 0,007 -0,909 -0,072 0,091 0,848 0,040 0,062 0,059
Fosfato 0,101 -0,384 -0,862 0,099 0,863 0,195 -0,030 -0,175 -0,030 0,977 0,031 0,048 0,943 -0,067 0,084
Sulfato 0,092 0,853 0,181 0,876 0,021 0,122 0,037 -0,452 0,337 0,482 0,050 0, 789 0,212 0,056 0,003
Temp. água 0,867 0,160 0,091 -0,014 0,272 0,866 0,102 -0,823 0,456 0,265 -0,019 0,007 0,050 -0,094 0,950
Autovalor 4,166 3,404 1,198 3,531 2,174 1,511 1,154 4,276 2,376 1,645 1,088 3,758 2,195 1,631 1,107
Variabilidade 4,024 3,488 1,225 2,530 1,991 1,941 1,910 3,407 2,356 2,466 1,147 3,678 1,981 1,655 1,377
Variança total % 36,58 31,71 11,40 22,99 18,10 17,64 17,36 30,97 21,41 22,42 10,42 33,43 18,01 15,04 12,51
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a 100 m. O VF3 (17,0%) ficou composto apenas pelo pH e o 
fator VF4 (12,6%) não apresenta nenhum coeficiente de maior 
importância. Neste caso a variabilidade do fator está associada 
ao conjunto de variáveis. 

Para o grupo G da sub-bacia com uso predominante-
mente agrícola, foram obtidos cinco fatores varimax que juntos 
explicam 80,9% da variância total dos dados (Tabela 4). O fator 
VF1 reúne 22,5% da variância explicada. Contribuem DBO e o 
pH, ambos com valores relativamente baixos. Da mesma forma, 
o VF2 (16,4%) formado principalmente pelo nitrato, o VF3 
(18,1 %) formado das variáveis fosfato e temperatura da água. 
O VF4 (11,8%) formado principalmente pelo nitrito indica baixa 
tendência de eutrofização, sendo os valores dos três nutrientes 
inferiores aos da maioria das estações amostrais na bacia. O VF5 
(12,1%) foi composto pela variável fluoreto. O fator pode ser 
considerado de origem da dissolução de constituintes do solo 
da região, as associações podem ser explicadas pela geologia 
das sub-bacias (rochas do grupo Paraná e formação de Furnas, 
Aquidauna e Palermo). 

DISCUSSÃO

A análise conjuntiva dos resultados analíticos de qua-
lidade de água com técnicas de análises multivariadas facilita 
uma visão sinótica das variações da qualidade em duas das mais 
importantes bacias contribuintes do Pantanal Norte.

Como já comprovado nos estudos de Kazi et al. (2009) 
e Salah, Turki e Al-Othman. (2012), a AAH mostrou ser técnica 
útil na classificação espacial dos pontos de amostragem nas duas 
bacias, formando das nove estações quatro grupos na bacia 
do rio Cuiabá, e das seis estações três grupos na bacia do São 
Lourenço. Os grupos gerados representam adequadamente as 
características socioambientais nas áreas de contribuição, po-
rém não foram obtidos resultados satisfatórios na tentativa de 
agrupar conjuntivamente estações das duas bacias (resultado 
não exposto). Este fato se deve a vários fatores. Primeiramente, 
considerando as características distintas no uso e ocupação nas 
sub-bacias amostradas, as diferenças nos valores médios das 
variáveis de qualidade de água são inferiores àquelas encontra-

das em outros estudos (JUAHIR et al., 2010), fato que limita 
a separabilidade entre os grupos. Adicionalmente, a qualidade 
de água nas partes altas da bacia do rio Cuiabá (P1) consistem 
em áreas ainda bastante conservadas, enquanto as estações a 
montante na bacia do São Lourenço (P7, P8) já possuem usos 
agropecuários intensos. Nesse caso, as características físicas 
similares como a temperatura, contrastam com diferenças em 
outros parâmetros de qualidade de água. P7 e P8 estão ainda 
localizados no Rio Vermelho, principal afluente do São Lourenço 
que é naturalmente mais rico em sedimentos (CORRADINI; 
ASSINE, 2012) e ainda possui atividades garimpeiras nas suas 
cabeceiras (ARAUJO; ZEILHOFER, 2011). Opostamente, de 
acordo com as previsões de Carvalho e Lou (1990), os pontos 
a jusante da hidroelétrica APM Rio Manso (P2-P4) devem 
possuir diminuição das cargas sólidas desde a implantação da 
hidroelétrica em 1999. Além disso, os pontos P6 e P10 (Grupo 
G) na bacia do São Lourenço possuem característica específica 
de uso quase exclusivo por lavoura, situação que nenhum ponto 
na bacia do rio Cuiabá possui.

O agrupamento obtido por bacia, entretanto pode 
subsidiar a redução do número de pontos de amostragem em 
programas de monitoramento operacionais, e assim também 
diminuir os custos envolvidos na análise experimental, sem perder 
a representatividade dos resultados obtidos. Estes resultados 
possuem importância primordial haja vista a rotina atual de 
monitoramento de qualidade no estado, que se caracteriza por 
um número elevado de estações atendidas, cuja frequência de 
amostragem é inferior a quatro coletas anuais em mais do que 
90% das estações de monitoramento, o que se deve a questões 
logísticas e descontinuidades orçamentárias. 

Os resultados da AD mostram exatidão geral na clas-
sificação dos pontos amostrais nas bacias do rio Cuiabá e São 
Lourenço com acertos de 81% e 93%, respectivamente. Todos 
os grupos foram classificados com acertos maiores do que 
70%, refletindo um bom desempenho no agrupamento. Este 
resultado confirma também a robustez do agrupamento pela 
AAH (KANNEL et al., 2007; SHRESTHA;  KAZAMA, 2007).

Porém, a AD não permitiu uma redução das 11 variáveis. 
Na aplicação do método stepwise forward não houve redução do 
número de variáveis se comparada com método standard para 

Tabela 5 - Matriz de análise fatorial de componentes rotacionada por varimax para a bacia do rio São Lourenço

E F G
VF1 VF2 VF3 VF1 VF2 VF3 VF4 VF1 VF2 VF3 VF4 VF5

pH 0,780 -0,343 0,217 -0,084 -0,182 0,842 0,105 -0,776 -0,094 -0,010 0,114 0,263
Cond. elétrica 0,027 0,881 -0,114 0,865 0,057 0,086 0,273 0,733 0,533 0,160 -0,027 -0,205
OD 0,793 0,069 0,083 -0,452 0,105 0,703 -0,291 -0,505 0,212 -0,527 0,477 0,045
DBO -0,552 0,626 0,053 0,604 0,323 -0,337 -0,424 0,807 -0,029 0,012 0,080 0,121
Fluoreto -0,087 0,686 -0,117 0,610 -0,458 0,030 -0,240 0,069 0,164 0,068 -0,115 -0,933
Cloreto -0,033 0,045 0,972 0,165 0,699 -0,189 0,315 -0,536 0,493 -0,003 -0,163 0,556
Nitrito 0,834 0,092 0,052 0,269 0,321 0,631 0,049 0,037 -0,063 0,040 0,821 0,060
Nitrato 0,602 -0,231 0,735 -0,089 0,407 0,085 0,692 0,119 0,942 -0,082 0,005 -0,099
Fosfato -0,578 0,194 -0,206 -0,144 -0,021 0,043 -0,599 -0,147 0,151 0,847 0,207 -0,110
Sulfato 0,361 0,740 0,335 0,740 0,505 -0,207 0,200 -0,004 0,490 -0,576 -0,428 -0,046
Temp. água -0,829 -0,368 0,162 -0,027 -0,875 -0,247 0,022 0,318 -0,193 0,792 -0,337 0,018
Autovalor 4,063 2,518 1,476 3,050 2,189 1,444 1,091 3,105 2,234 1,347 1,182 1,038
Variabilidade 3,760 2,546 1,751 2,373 2,141 1,872 1,387 2,476 1,799 1,995 1,301 1,336
Variança total % 34,20 23,20 15,90 21,60 19,60 17,00 12,60 22,50 16,30 18,10 11,80 12,20
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rio Cuiabá. Já para o São Lourenço, o modelo stepwise forward 
consegue manter o desempenho da classificação, se no máximo 
uma variável for excluída. Este resultado, distinto de estudos 
anteriores, se deve principalmente ao pequeno número de variá-
veis utilizadas. Singh et al. (2004), por exemplo, obtiveram uma 
diminuição de 8 variáveis sem perda significativa no desempenho 
da classificação, partindo de um conjunto original de 24 variáveis. 

Uma sintetização dos resultados da ACP/AF em forma 
da média dos autovalores VF1, VF2, VF3 para as duas bacias 
facilita uma interpretação sinótica das variações da qualidade 
de água e suas determinantes socioambientais (Tabela 5). Os 
VF1s nas duas bacias são mais fortemente influenciados por 
variáveis que caracterizam os diferentes níveis de oxigenação 
(OD, DBO/OD).

Tabela 5 Média dos fatores determinantes dos primeiros três 
autovalores por bacia hidrográfica

Cuiabá São Lourenço

VF1 VF2 VF3 VF1 VF2 VF3
OD 0.724 0.146 0.209 DBO 0.654 0.326 0.134
Nitrato 0.646 0.257 0.067 OD 0.583 0.129 0.438
Sulfato 0.552 0.356 0.210 pH 0.547 0.206 0.356
CE 0.535 0.281 0.427 CE 0.542 0.490 0.120
Cloreto 0.507 0.400 0.350 T. água 0.391 0.479 0.400
pH 0.469 0.285 0.399 Nitrito 0.380 0.159 0.241
T. água 0.428 0.235 0.329 Sulfato 0.368 0.578 0.373
DBO 0.374 0.495 0.199 Fosfato 0.290 0.122 0.365
Fluoreto 0.369 0.396 0.175 Nitrato 0.270 0.527 0.301
Nitrito 0.256 0.434 0.238 Fluoreto 0.255 0.436 0.072
Fosfato 0.106 0.555 0.525 Cloreto 0.245 0.412 0.388

O peso mais forte do OD no caso da bacia do rio Cuia-
bá é decorrente do gradiente entre as partes preservadas, mais 
altas da bacia (Grupo A, P1) com temperaturas de água mais 
baixas favorecendo os níveis de oxigenação e, por outro lado, as 
estações no Pantanal (Grupo D, P12-15) com concentrações de 
OD muito baixas no período de alagamento (fenômeno conhe-
cido como Decoada). Na bacia do São Lourenço, as estações de 
afluentes mais próximos das cabeceiras, com leitos de declive 
ainda acentuado (P6 e P10, grupo G) também possuem, apesar 
das intensas atividades de agricultura, altas concentrações de 
OD, porém todas as estações desta bacia estão fora da planície 
e não sofrem efeitos de Decoada. A DBO possui influência 
principalmente pelo seu forte aumento na estação a jusante 
da cidade de Rondonópolis, cujos lançamentos domésticos e 
industriais possuem taxas de tratamento abaixo de 25%.

O gradiente das concentrações de nutrientes analisa-
dos é mais expressivo na bacia do rio Cuiabá e possui assim 
contribuição mais forte nas VFs dos grupos (Tabela 3) e VFs 
médios (Tabela 5). Desta forma, o nitrato e o fosfato possuem 
a segunda maior contribuição média no VF1 e a maior contri-
buição média no VF2. Na bacia do São Lourenço somente o 
nitrato é identificado como segundo mais importante do fator 
VF2. Isso mostra que, na bacia do rio Cuiabá, os impactos de 

eutrofização são principalmente decorrentes da poluição pontual 
e difusa oriunda dos perímetros urbanos. Este fato é reforçado 
pela inclusão do nitrito como terceiro fator mais importante 
da VF2, com valores elevados a jusante do aglomerado urbano 
de Cuiabá (P5, Grupo C), variável que, por sua instabilidade 
química, indica contaminação orgânica recente. 

Os dois pontos com áreas de contribuição rurais e sem 
maiores concentrações populacionais (P1, P2) na bacia do Cuiabá 
possuem ainda concentrações de nitrato (≤0,3 mg/L) e fosfato 
(≤0,02 mg/L) próximos aos níveis naturais em cabeceiras do 
Cerrado (FONSECA et al., 2014).

Vale destacar, que as concentrações médias de nitrato, 
fosfato e CE em sub-bacias do São Lourenço com intensa ativi-
dade agrícola permanecem baixas (Grupo G). Estes resultados, 
com concentrações abaixo do esperado, em sub-bacias onde a 
soja é a principal cultura (MARKEWITZ et al., 2006; SILVA 
et al., 2007;), se deve à reduzida aplicação de fertilizantes ni-
trogenados nesta cultura, que não trazem incremento relevante 
de produtividade para o cultivo da soja (EMBRAPA, 2003). 
Deve-se considerar também, que se trata de regiões agrícolas 
consolidadas com grandes propriedades geralmente licenciadas 
que possuem áreas de preservação permanente em concordância 
com a legislação.

Além da identificação de variáveis de qualidade de água 
e seus VFs derivados, principalmente ligados às influências 
antropogênicas, as análises multivariadas detectam também 
variações ligadas às características geoambientais das sub-bacias. 
A presença do sulfato como fator determinante nos grupos A, 
B e D da bacia do rio Cuiabá (Tabela 3) e do pH nos grupos 
C (Cuiabá) e E-G (São Lourenço) e suas relativas importâncias 
gerais (Tabela 5), se devem principalmente à heterogeneidade 
geológica nas sub-bacias de contribuição amostradas. A parte 
noroeste da bacia do rio Cuiabá possui formações litológicas 
ricas em carbonatos de cálcio e magnésio, enquanto se desenvol-
vem, nas cabeceiras do planalto sobre arenitos (principalmente 
P10) solos com reação ácida (Tabela 1). Observa-se ainda que 
foram identificados grupos (Grupo B, F) de uso e ocupação 
misto, cujo agrupamento possui desempenho limitado e nas 
quais as variâncias permanecem insuficientemente explicadas 
pelos VFs da ACP/AF.

CONCLUSÃO

A investigação da variabilidade espacial da qualidade 
de água nas bacias do rio Cuiabá e São Lourenço baseada em 
uma campanha anual de monitoramento a partir de três técnicas 
multivariadas permitem as conclusões apresentadas a seguir. 

A partir do AAH foi possível comprovar que em pro-
gramas de monitoramento mensal os 15 pontos amostrais podem 
ser aglomerados em sete grupos, quatro na bacia do rio Cuiabá 
e três na bacia do rio São Lourenço. A escolha de uma estação 
de cada grupo garante ainda uma caracterização verídica das 
variações espaciais da qualidade de água nas bacias. De acordo 
com a AD, amostras das 15 estações originais são atribuídas a 
estes grupos com exatidões gerais maiores do que 80% e 90% 
nas bacias do Rio Cuiabá e São Lourenço, respectivamente. As 
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onze variáveis analisadas devem ser consideradas como uma 
quantidade mínima, tal qual seja capaz de identificar as varia-
ções de qualidade de água nas estações. A ACP/AF permite 
identificar três principais grupos de fatores que caracterizam as 
variações da qualidade da água nas bacias. As duas primeiras, 
principalmente formadas por variáveis de oxigenação (OD, 
DBO) e uma composta por nutrientes (nitrato, nitrito, fosfato) 
que estão relacionadas principalmente com lançamentos de 
efluentes domésticos e industriais, enquanto a atividade agrí-
cola possui menor influência sobre alterações nos mananciais 
em escala de análise de bacias. Outro conjunto de variáveis, 
composto pelo pH, sulfato e CE refletem principalmente as 
variações litológicas nas bacias. 
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RESUMO

 A outorga para lançamento de efluentes representa importante instrumento para controle da poluição de águas no Brasil. Entretanto, no País, não existe 
uniformidade de critérios para análise de solicitações de outorga. Existem, na literatura,diversas propostas de metodologias para estimativas de vazões de 
diluição de efluentes a serem consideradas em processos de outorga. Neste sentido, o presente trabalhoanalisoudiversas propostas disponíveis, com o objetivo 
de compararvalores de vazões de diluição estimadas através de cada metodologia. Foram realizadas simulações para cinco cenários, que incluem presença 
de lançamentos e captações. Foram utilizadas metodologias propostas por Kelman (1997), Hora (2001), Cardoso da Silva e Monteiro (2004), Nahon 
(2006), Roques (2006), além da Equação de Balanço de Massa, modificada por MMA (2000). Os resultados mostraram que as diferentes metodologias 
podem resultar em valores muito diversos de vazões de diluição, em função das diferentes variáveis consideradas nas equações e dos valores adotados para estas 
variáveis.A não consideração do processo de autodepuração usualmente resulta em superestimação de valores de vazões de diluição a jusante dos pontos de 
lançamento previstos. A incorporação das condições de qualidade no corpo d’água à montante dos lançamentos, por sua vez, faz com que a outorga fique con-
dicionada aos outros lançamentos já existentes anteriormente no rio, outorgados ou não. Neste contexto, avaliações de solicitações de outorga que considerem a 
real qualidade do curso d’água tornam oprocesso de análise mais próximos da realidade embora exijam maiores esforços de monitoramento dos corpos d’água.

Palavras Chave: Recursos hídricos. Qualidade da água. Outorga. Vazão de diluição.

ABSTRACT 

 The analysis of  permits for wastewater discharge is an important instrument for controlling water pollution in Brazil. Brazilian states adopt different criteria 
for the analysis of  requests for permits.  Several methods were developed for estimating river water discharges necessary for effluent dilution to be considered 
by water pollution control agencies during river wastewater discharge permit analysis processes. Methodologies proposed by Kelman (1997), Hora (2001), 
Cardoso da Silva and Monteiro (2004 ), Nahon (2006), Roques (2006 ) and Mass Balance Equation, modified by the Brazilian  Environment Ministry 
(2000 ) were analyzed  and compared with respect to required dilution water flow estimates. Five scenarios were simulated, considering different effluent 
discharges and raw water intakes.  The results showed that application of  different methodologies can result in very different flow dilution value estimations.  
Furthermore, it was concluded that effluent and river water quality monitoring may be very useful for the selection of  the more adequate methodologies and 
equation parameters to be employed during water permit request analysis processes. Application of  methodologies that do not consider river self-purification 
processes usually results in overestimation of  dilution flow rates downstream from the outflow discharge point. Incorporating water body quality conditions 
upstream from the outflow point, in turn, conditions the permit analysis to the other existing or permitted outflows. In this context evaluation of  permit 
requests taking into account actual watercourse quality can bring the analysis process closer to reality. However, this evaluation requires further efforts in 
monitoring water bodies.

Keywords:  Water resources . Water quality . Wastewater discharge permits. Dilution flows

Outorga de lançamento de efluentes em rios - estimativas de vazões de diluição

Permits for wastewater discharge into rivers - estimation of  required water flow for dilution
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INTRODUÇÃO

O aumento populacional e a aceleração das atividades 
econômicas têm causado crescente utilização dos recursos hídricos 
e aumento das restrições relativas à qualidade das águas. Nesse 
contexto, um dos objetivos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei nº 9433/97) é assegurar às gerações atuais e futuras 
a disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 
aos respectivos usos, promovendo a utilização racional e inte-
grada dos recursos hídricos. Para isto, estabelece instrumentos a 
serem empregados para o gerenciamento das águas, incluindo a 
outorga de direito de uso de recursos hídricos (BRASIL, 1997).

Dentre os tipos de outorga previstos, a de lançamentos 
de efluentes constitui o principal instrumento para garantia 
do controle da qualidade das águas. Ela está prevista na Lei nº 
9433/97 (BRASIL, 1997) e foi regulamentada na Resolução nº 
16/01 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
(BRASIL, 2001). No entanto, no Brasil, não existe consenso sobre 
um critério técnico para outorga de lançamento de efluentes. 
Além disto, diferentes estados da Federação adotam diferentes 
vazões de referência na adoção de critérios específicos. Dentre 
as adotadas por diferentes estados podem ser citadas Q7,10, Q90 
e Q95. Cabe observar que muitos cursos d’água brasileiros são 
intermitentes, não permitindo a adoção do Q7,10.No estado do 
Espírito Santo, estado em que se localiza a bacia do rio Santa Maria 
da Vitória, na qual foi desenvolvido estudo de caso apresentado 
neste artigo, foi definido, em 2005, por Instrução Normativa, 
que o somatório das vazões outorgadas ficaria limitado a 50% 
da vazão de referência, Q7,10 para rios perenes e Q90 para rios 
intermitentes. Posteriormente, em 2009, a vazão Q90 passou a 
ser adotada em substituição à Q7,10.

Na literatura são apresentadas metodologias de esti-
mativa de cálculo de vazões de diluição, dentre as quais podem 
ser citadas as desenvolvidas por Cardoso da Silva e Monteiro 
(2004), Hora (2001), Kelman (1997), Nahon (2006) e Roques 
(2006), além da estimada através da Equação de Balanço de 
Massa Modificada (MMA, 2000). Estas metodologias apresen-
tam diferentes formas de cálculo para estimativa da vazão de 
diluição, variando os parâmetros considerados e as formas de 
análise dos resultados obtidos.

Neste trabalho foram estudadas e comparadas as refe-
ridas propostas metodológicas. Procurou-se analisar como cada 
uma considera a estimativa de vazão de diluição nas seções de 
lançamento e nos trechos a jusante, o processo de autodepuração 
e a pré-existência de lançamentos ou captações. 

O estudo foi desenvolvido de forma a subsidiar escolhas, 
por parte de diferentes órgãos de controle de recursos hídricos, 
de metodologias a serem adotadas nas análises de solicitações 
de outorga de lançamento de efluentes. Foi desenvolvido estudo 
de caso, sendo realizadas simulações de diferentes cenários em 
uma bacia hidrográfica localizada no Espírito Santo. 

Cabe observar que, apesar do caso analisado considerar 
uma bacia localizada em um estado da federação específico, o 
estudo apresenta caráter geral, objetivando subsidiar decisões 
a respeito de metodologias a serem empregadas em bacias lo-
calizadas, também, nos demais estados brasileiros.

EQUAÇÕES DE VAZÃO DE DILUIÇÃO

Metodologia proposta por Kelman (1997)

De acordo com Kelman (1997), um usuário que lança 
um efluente num curso d’água se apropria de certa quantidade 
de água para diluir o mesmo. A Equação (1) é sugerida pelo 
autor para o cálculo da vazão de diluição.

 
(1) 

onde 
α - coeficiente de utilização qualitativo (adimensional);
Qdilx

 - vazão de diluição em um trecho do rio (m³/s);
Qefl- vazão do efluente lançado pelo usuário (m³/s);
Cefl- concentração do poluente lançado no local(mg/L);
Cmaxx

- concentração máxima permitida do poluente no corpo 
d’água, conforme enquadramento(mg/L).

O coeficiente α indica quanto um usuário irá consumir 
de água para diluir seu efluente. Seu valor depende do tipo de 
parâmetro que está sendo lançado no curso d’água e da distân-
cia que separa a seção analisada da seção de lançamento. Se o 
parâmetro for conservativo, não ocorre o processo de autodepu-
ração. No caso de parâmetros não conservativos, o poluente vai 
sendo degradado ao longo do curso do rio, sendo o coeficiente 
de utilização menor que 1, diminuindo com a distância entre o 
ponto de lançamento e a seção analisada.

Segundo Kelman (1997), o valor numérico do coeficien-
te α pode ser estimado a partir do uso de modelo matemático 
de qualidade de água, calibrado para a bacia em estudo. Esta 
metodologia é adotada no estado do Espírito Santo (SALIM; 
ROQUES; SOUZA, 2007), no qual está localizada a bacia do 
rio Santa Maria da Vitória, escolhida para o desenvolvimento 
de estudo de caso apresentado neste artigo. 

Metodologia proposta por Cardoso da Silva e 
Monteiro (2004)

A metodologia proposta por Cardoso da Silva e Mon-
teiro (2004) baseia-se nos conceitos propostos por Kelman 
(1997) e no Sistema de Suporte à Decisão para análise técnica 
dos aspectos quantitativos e qualitativos dos usos da água de-
nominado Sistema Quali-Quantitativo de Análise de Outorgas 
(SQAO), desenvolvido pela Secretaria de Recursos Hídricos do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2000).

Os autores consideram que as interferências qualita-
tivas no corpo de água são “transformadas” em equivalentes 
quantitativos. A metodologia baseia-se na equação de balanço 
de massa para as concentrações de demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO), conforme Equação (2).

  (2)

 

(1) 
Equação 1 

 

 
(2) 
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Na Equação (2):
Lo - Concentração de DBO final (mg/L);
Qr - vazão do rio(m³/s);
Cr  - concentração de DBO no rio (mg/L);
Qefl - vazão do efluente lançado pelo usuário (m³/s);
Cefl - concentração do poluente lançado no local(mg/L).

Alterando-se alguns termos da última equação se obtém 
a equação de balanço qualitativo (Equação (3)), denominada de 
equação de diluição, proposta por Kelman (1997).

  
(3)

Na última equação Cnat  representa a concentração natural 
do parâmetro no corpo receptor, imediatamente à montante da 
seção onde é realizado o lançamento (mg/L).

Para utilização desta metodologia, admite-se que o 
corpo de água se encontra na condição natural de concentração 
(sem interferência de outros lançamentos, apenas com matéria 
orgânica de folhas, galhos e fezes de animais que se encontram 
naturalmente na água) e não a condição atual (real, influenciada 
por outros lançamentos). Dessa forma, pode-se avaliar o compro-
metimento de qualidade associado a cada usuário, buscando-se 
atribuir o mesmo peso a usuários que lancem efluentes com 
mesmas características quantitativas e qualitativas.

O Manual Técnico de Outorgas da Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 
do Paraná (SUDERHSA, 2006) utiliza a equação desenvolvida 
a partir da equação de balanço de massa (Equação (4)) para 
análises dos pleitos de outorga para lançamento de efluentes. 
Entretanto, considera a concentração natural(Cnat) do rio como 
zero, de forma a analisar o lançamento individual do usuário.

Considerando o coeficiente de utilização qualitativo α 
naEquação (3), de forma a se estimar a depuração, obtém-se 
a Equação (4).

  (4)

Segundo Cardoso da Silva e Monteiro (2004), a Equação 
(3) fornecerá uma vazão de diluição que significa o quanto um 
usuário se apropria virtualmente da água para diluir determinado 
constituinte do efluente. Quando este é lançado, a vazão de dilui-
ção somada à vazão do efluente resulta na vazão de mistura, massa 
d’água na qual a concentração não deve ultrapassar os limites 
do enquadramento. Assim, a vazão de mistura do lançamento 
de um usuário, para determinado parâmetro, fica indisponível 
para outras diluições do mesmo parâmetro ao longo do curso 
d’água, bem como para captação (Equação (5)).

  (5)

Na Equação (5):
  Qdilindisp, x

- vazão de diluição que se torna indisponível para 
diluir outros efluentes(m³/s);
  Qdil xo

- vazão utilizada para diluir o efluente na seção de lan-

çamento(m³/s).
É importante ressaltar que o valor de Qdil xo

 é obtido 
pela Equação (3), considerando-se os valores das variáveis na 
seção de lançamento do efluente.

Dependendo da natureza do parâmetro, a vazão in-
disponível pode sofrer decaimento natural devido ao processo 
de autodepuração dos corpos d’água. Para matéria orgânica o 
decaimento é baseado na metodologia de Streeter-Phelps. Logo, 
o cálculo da vazão indisponível para DBO em qualquer trecho 
a jusante do lançamento utilizaa Equação (6).

  (6)

Na última equação:
 K1- coeficiente de desoxigenação (dia-1);
t - tempo de percurso(dias);
Cmaxx0

 - concentração máxima de DBO para o corpo hídrico 
na seção de lançamento (mg/L).

A verificação de atendimento ao balanço qualitativo deve 
ser realizada comparando-se a vazão de diluição indisponível 
total ( Qdilindisp, x 

) de determinado parâmetro de qualidade com 
a vazão remanescente. Se a vazão indisponível for maior que a 
remanescente significa que não há água suficiente para diluir os 
efluentes lançados para alcance da qualidade da classe desejada. 

Metodologia proposta por Roques (2006)

Para análise da diluição, Roques (2006) utilizou a Equa-
ção (4), proposta por Kelman (1997) e utilizada por  Cardoso 
da Silva e Monteiro (2004) e MMA (2000), considerando, na 
análise, somente o usuário em questão, independentemente dos 
demais lançamentos.

A ideia da metodologia é semelhante à sugerida por 
MMA (2000). Assim,o usuário, ao lançar seu efluente,indispo-
nibiliza para outros lançamentos vazão de diluição correspon-
dente à soma da vazão de diluição do rio com a vazão do seu 
próprio lançamento. A vazão indisponível não é fixa ao longo 
do trecho, sendo seu decaimento acarretado por processos de 
autodepuração. Para calcular a variação da vazão indisponibilizada, 
Roques (2006) utilizou a ferramenta computacional QUAL2E e 
as variações dos valores das concentrações máximas permitidas 
do parâmetro analisado nos trechos a jusante (Equação (7)).

                          (7)

Na Equação (7):
αx

 - coeficiente de utilização da vazão qualitativa para um pa-
râmetro na seção x a jusante do lançamento;
θx - coeficiente de alteração da concentração máxima permitida, 
na seção x, a jusante do lançamento;
 Qdilindisp, x0

 - vazão de diluição indisponível para outras diluições 
na seção de lançamento xo.

 
(3) 

 

 
(4) 

 

Qdilindisp, x
 = Qdil xo

 + Qefl

 
(6) 

 

Qdilindisp, x =  αx .  θx . Qdilindisp, x0
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Roques (2006) define as equações (8) e (9), respectiva-
mente, para o cálculo de   αx e   θx  .

  (8)

  

(9)

Nas duas últimas expressões:
  Capos x

- concentração de DBO no rio após o lançamento do 
efluente na seção x a jusante do lançamento, fornecida pelo 
modelo de simulação de qualidade de água (mg/L);
 Cantes x

-concentração de DBO no rio antes do lançamento do 
efluente na seção x a jusante do lançamento, fornecida pelo 
modelo de simulação de qualidade de água (mg/L);
 Capos x0

- concentração de DBO no rio após o lançamento do 
efluente na seção de lançamento x0, fornecida pelo modelo de 
simulação de qualidade de água (mg/L);
 Cantesxo

- concentração de DBO no rio antes do lançamento do 
efluente na seção de lançamento x0, fornecida pelo modelo de 
simulação de qualidade de água (mg/L).

Para o parâmetro DBO, a combinação das Equações 
(7), (8) e (9) permite que a vazão Qdilindisp, x

  tenha seu valor 
estimado com auxílio da Equação (10).

 

 (10)

Seguindo-se a metodologia, calcula-se então a vazão 
indisponibilizada para cada parâmetro. A cada lançamento, 
considera-se o maior valor de vazão,dentre aquelas associadas 
aos diferentes parâmetros analisados. Por fim, somam-se os 
valores para todos os lançamentos outorgados, obtendo-se o 
valor da vazão indisponível geral. 

Cabe ressaltar que esta metodologia é próxima à utilizada 
por Cardoso da Silva e Monteiro (2004). Roques (2006) utiliza 
o coeficiente de decaimento qualitativo para estimar a autode-
puração, enquanto que a metodologia proposta por Cardoso 
da Silva e Monteiro (2004) utiliza a equação de Streeter-Phelps 
para representar o decaimento.

Metodologia proposta por Hora (2001)

Esta metodologia considera um balanço de massa 
entre a carga relativa a determinado parâmetro no rio e a carga 
lançada por um usuário. Admite que, ao lançar um efluente, o 
usuário indisponibiliza qualitativamente parte da vazão do rio 
para jusante. Dessa forma, a metodologia procura estimar qual 
parte da concentração disponível do poluente o usuário estará 
consumindo indiretamente, expressa na forma de vazão, para 
diluir o seu efluente. 

A concentração disponível representa a diferença entre 
a concentração máxima permissível ( Cmax x

)e a já existente no 

rio antes do lançamento no ponto considerado ( Cantes).
Assim, por meio de um balanço entre a carga disponível 

para consumo, descontando-se a já existente no rio, e a carga 
lançada pelo usuário, obtém-se a vazão necessária para a diluição 
do poluente considerado (Equação (11)).

  (11)

Na Equação (11), representa a concentração do poluente 
no rio antes do lançamento (mg/L).

A cada novo pedido de outorga deverão ser recalculados 
balanços em todos os pontos de outorga à jusante, pois novos 
lançamentos alterarão a qualidade da água do rio e, consequen-
temente, os valores de entrada na equação relativos a outros 
usuários a jusante. 

Para poluentes sem decaimento, a análise dos pedidos 
de outorga pela metodologia proposta deve ser realizada de 
jusante para montante, de forma a assegurar que a outorga de 
lançamento leve em conta todas as afluências ao curso d’água 
principal, evitando-se que o acúmulo do poluente ultrapasse 
níveis aceitáveis. Para os parâmetros não conservativos, deve 
ser considerado um decaimento de concentrações com o tem-
po, como o obtido por meio do modelo de Streeter-Phelps 
(Equação (12)).

  (12)
 

Metodologia proposta porNahon (2006)

Nahon (2006) desenvolveu um sistema de apoio à análise 
de outorga de lançamento de efluentes para a variável DBO. 
Neste sistema é empregada metodologia de cálculo para vazão 
de diluição a partir da equação de Streeter-Phelps, consideran-
do, além do coeficiente de desoxigenação, k1, o coeficiente de 
sedimentação k3. É empregado um fator de proporcionalidade 
(Fc) decorrente de mudanças dos limites de classe de enquadra-
mento. Logo, a equação da concentração de mistura é obtida 
pela equação de balanço de massa (Equação (13)).

  (13)

O fator de proporcionalidade é dado pelaEquação (14).

  (14)

Cálculo do coeficiente de decaimento qualitativo

Kelman (1997) ressaltaque a vazão de diluição de um 
poluente degradável sofre decaimento ao longo do curso d’água 
devido à capacidade de autodepuração do corpo receptor. Esta 
capacidade é representada através de um coeficiente qualitativo 

(8) 

 
(9) 

 

 
(10) 

 

 
(11) 

 

 
(12) 

 

(13) 

 

 
(14) 
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(α) para cada seção do rio. Esse coeficiente pode ser estimado 
com a utilização de um modelo matemático de qualidade de água, 
calibrado para a bacia. O valor de α é menor do que a unidade e 
multiplica a vazão de diluição requerida em cada seção. 

Rodrigues (2000) sugere a Equação (15) para cálculo 
do coeficiente qualitativo médio, para cada lançamento e dentro 
de cada trecho.

  (15)

Roques (2006), baseando-se na definição de Rodri-
gues (2000), sugere que o cálculo do coeficiente  seja estimado 
pelaEquação (8), apresentada anteriormente. Nesta equação, a 
subtração da concentração do constituinte de qualidade no rio 
antes do lançamento ( Cantesx) da concentração no rio após o 
lançamento ( Capósx) objetiva avaliar o impacto do lançamento 
de cada usuário individualmente, sem influência de outros, 
outorgados ou não (RODRIGUES, 2000; ROQUES, 2006).

Aspectos relevantes a respeito das metodologias

A metodologia estabelecida por Kelman (1997), sem a 
incorporação do coeficiente de decaimento, por não considerar 
o processo de autodepuração, pode superestimar os valores das 
vazões de diluição para todos os trechos do rio.

As metodologias propostas por Cardoso da Silva e 
Monteiro (2004) e Roques (2006) e a equação de diluição obtida 
através da adaptação da equação de balanço de massa com a 
incorporaçãodo coeficiente de decaimento qualitativo (Equação4), 
consideram a concentração natural de matéria orgânica do rio 
antes do lançamento. Esta consideração reduz a carga do efluente 
que pode ser lançada no rio para se atingir o enquadramento 
requerido, pois a quantidade de matéria orgânica natural já de-
manda parte da vazão do rio para sua diluição. A metodologia 
estabelecida por Hora (2001), por outro lado, considera a con-
centração de DBO anterior (real) do curso d’água, geralmente 
superior à DBO natural, podendo corresponder à concentração 
de DBO de um lançamento à montante. Além disso, os valores 
das vazões de diluição nos pontos de lançamento correspon-
dentes às metodologias estabelecidas por Kelman (1997) e por 
Nahon (2006) - com e sem o coeficiente de decaimento - são 
menores, por não considerarem as concentrações de DBO 
pré-existentes no rio.

É relevante observar que as metodologias que utilizam 
o coeficiente de decaimento qualitativo apresentam decaimentos 
mais acentuados, quando comparados com os obtidos através 
de metodologias que utilizam apenas os coeficientes da equação 
de Streeter-Phelps. 

As metodologias propostas por Hora (2001) e por 
Cardoso da Silva e Monteiro (2004), por só utilizarem o coefi-
ciente k1, correspondem a menores efeitos de autodepuração ao 
longo dos cursos d’água, acarretando maiores valores de vazões 
de diluição. Por outro lado, pela metodologia estabelecida por 
Nahon (2006), onde se considera a sedimentação, os valores 
de vazões de diluição apresentam reduções mais acentuadas, 

quando comparadas com as correspondentes à metodologia 
estabelecida por Cardoso da Silva e Monteiro (2004). 

As metodologias propostas Cardoso da Silva e Monteiro 
(2004), Nahon (2006) e Roques (2006) consideram os efeitos do 
lançamento a ser outorgado sobre a qualidade da água do corpo 
hídrico, independentemente das outras outorgas já autorizadas. 
Somente depois da análise dos impactos individuais, é analisado 
o efeito cumulativo dos outros usos no corpo hídrico. As outras 
metodologias não se referem aos critérios de análise do processo 
de outorga e apenas apresentam as equações para estimativas 
de vazões de diluição. A metodologia proposta por Hora (2001) 
considera, na análise de cada novo lançamento, a condição de 
concentração de DBO anterior ao lançamento no rio.

As metodologias estabelecidas por Cardoso da Silva 
e Monteiro (2004) e por Roques (2006)  permitem que uma 
maior carga seja lançada no rio, pois consideram a vazão de 
diluição indisponível(soma da vazão de diluição na seção de 
análise com a vazão do efluente) para diluir a carga lançada, 
enquanto as outras consideram somente a vazão do rio. Cabe 
observar que a vazão do efluente é normalmente pequena em 
relação à vazão do rio. Adicionalmente, é relevante ressaltar que 
a metodologia definida por Roques (2006) difere da Cardoso da 
Silva e Monteiro (2004) por utilizar coeficiente de decaimento 
qualitativo para estimar a autodepuração, ao invés de utilizar a 
equação de Streeter-Phelps para representação do decaimento.

Conforme mostra a descrição das diversas metodologias 
cada uma delas apresenta particularidades. Desta forma, a escolha 
de uma delas para análise de solicitação de outorga dependerá, 
dentre outros fatores, da disponibilidade de informações a 
respeito de aspectos quali-quantitativos dos cursos d’água e de 
outros lançamentos de efluentes na bacia hidrográfica. 

Metodologias que requerem informações relativas às 
condições reais dos cursos d’água antes do lançamento a ser ou-
torgado apresentam como vantagem o fato da análise considerar 
as condições prevalentes no corpo receptor. Contudo, para suas 
implementações, dependem da disponibilidade de informações 
confiáveis a serem obtidas através de monitoramento. Monitora-
mento quali-quantitativo dos corpos receptores é fundamental, 
também, para mais precisa estimativa de parâmetros relacionados 
com decaimento e autodepuração necessários para aplicação da 
quase totalidade das metodologias. 

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo baseou-se em simulações de diferentes 
cenários de disposição de efluentes, nos quais foram calculadas 
as vazões necessárias para diluição da carga de efluente lançada, 
com o uso das metodologias propostas, de forma a obedecer ao 
enquadramento do corpo hídrico, de acordo com a Resolução 
nº 357do Conselho Nacional do Meio Ambiente, editada em 
17 de março de 2005 (BRASIL, 2005).

As metodologias de vazão de diluição citadas na revisão 
de literatura foram estruturadas em planilhas do Microsoft Office 
Excel, sendo utilizado o modelo computacional QUAL-UFMG 
(VON SPERLING, 2007) para cálculo do coeficiente de decai-
mento qualitativo (α).Para a aplicação das referidas metodologias, 

 
(15) 
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o parâmetro de qualidade de água considerado foi a DBO.
As equações utilizadas correspondentes às metodologias 

apresentadas neste trabalho são referenciadas da seguinte maneira:
a) Equação da metodologia proposta por Kelman(1997) 

(Equação (1))sem o coeficiente de decaimento, referenciada 
neste trabalho como “KelmanSD”;

b) Equação da metodologia de Kelman (1997) consi-
derando o coeficiente de decaimento qualitativo, referenciada 
como “KelmanCD”, empregada no estado do Espírito Santo, 
na qual está localizada a bacia do rio Santa Maria da Vitória, 
escolhida para o estudo de caso mostrado neste artigo;

c) Equação de diluição obtida através da adaptação da 
equação de Balanço de Massa, proposta por Kelman (1997), 
considerando o coeficiente de decaimento qualitativo(Equação 
(4)), referenciada como “EBMmodCD”;

d) Metodologia proposta por Cardoso da Silva e Mon-
teiro (2004) (Equação (6)), referenciada neste trabalho como 
“CSeM”;

e) Metodologia proposta por Roques (2006) (Equação 
(10)), referenciada como “Roques”;

f) Metodologia proposta por Hora (2001) com decai-
mento representado pela equação de Streeter-Phelps (Equação 
(11)),referenciada por “Hora”;

g) Metodologia de Nahon (2006) (Equação (13)), refe-
renciada como “Nahon”.

Para as metodologias que consideram a autodepuração, 
esta foi calculada de três formas: (i) Utilizando-se o coeficiente 
de desoxigenação (k1), como propõem as metodologias CSeM 
e Hora; (ii) Utilizando-se os coeficientes de desoxigenação e 
de sedimentação (k1 e k3), como na metodologia Nahon; e (iii) 
Utilizando-se o coeficiente de decaimento qualitativo, calculado 
a partir do modelo de qualidade de água QUAL-UFMG, como 

nas metodologias Roques, EBMmodCD e KelmanCD.

Cálculo do coeficiente de decaimento qualitativo

Neste trabalho,quando da incorporação dos efeitos 
decorrentes do fenômeno de autodepuração a partir do em-
prego do coeficiente de decaimento qualitativo, utilizou-se 
a Equação (8) (ROQUES, 2006)e o modelo de qualidade de 
água QUAL-UFMG. Cálculo das vazões de diluição com uso 
do coeficiente qualitativo foi empregado para as metodologias 
de análise KelmanCD, EBMmodCD e Roques.

Bacia piloto para aplicação das metodologias

Foi selecionada uma sub-bacia do rio Santa Maria da 
Vitória, localizada no estado do Espírito Santo, para demonstração 
do comportamento de cada metodologia e para fundamentar a 
aplicação das mesmas (Figura 1). Não foi objetivo deste trabalho 
realizar a caracterização das condições de qualidade das águas 
desta bacia. Neste sentido, cabe ressaltar que os resultados são 
teóricos e não necessariamente representativos da realidade desta 
bacia hidrográfica. Contudo, procurou-se tornar os estudos de 
caso os mais próximos possíveis desta realidade, com utilização 
de informações obtidas em monitoramentos de campo realiza-
dos por Mendonça e Almeida (2005) e Souza, Salim e Cardoso 
da Silva (2009).

O trecho do rio Santa Maria da Vitória selecionado 
possui 78 km de extensão, compreendendo desde a nascente 
até a represa de Rio Bonito. Para aplicação do modelo QUAL
-UFMG, dividiu-se o trecho em elementos computacionais 
apresentando 0,1 km.

 
 

Figura 1 - Localização  da sub-bacia do rio Santa Maria da Vitória
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Para todas as simulações foi considerado o período 
mais crítico de vazões, sendo utilizada como vazão de referên-
cia a Q7,10. A estimativa desta vazão foi baseada no trabalho 
de Coser (2003). A Equação (16) constitui a função regional 
empregada para a apropriação da referida vazão mínima de 
referência, estabelecida por Coser (2003) a partir do método 
estabelecido por Eletrobrás(1985).

  (16)

O valor da área de drenagem para a cabeceira da sub
-bacia foi calculado com o auxílio do ArcGis 9.3, sendo ovalor 
resultante136 km². A vazão mínima estimada foi 0,96 m³/s. 
Na tabela 1 são apresentados os valores de outros parâmetros 
utilizados na modelagem de qualidade da água.

Tabela 1 - Valores adotados dos parâmetros utilizados

* Klein (1962) apud von Sperling (2005)
** (UFES, 1999)
*** Von Sperling (2007)

Para a metodologia estabelecida por Hora (2001), 
considerou-se que o valor da DBO no corpo hídrico antes do 
lançamento também sofre decaimento. O decaimento foi cal-
culado através do modelo de Streter-Phelps, a partir do valor 
inicial de concentração,1 mg/L.

No estado do Espírito Santo, a quantificação das par-
celas de água indisponibilizadas nos cursos de água, em virtude 
dos lançamentos de efluentes, fundamenta-se no conceito de 
vazão de diluição, proposto por Kelman (1997), e preconizado 
na Resolução no 016/01 da Agência Nacional de Águas (BRA-
SIL, 2001), conforme documento intitulado “SQAO – Sistema 
Quali-Quantitativo de Análise de Outorgas” (MMA, 2000), 
elaborado pela Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, ou 
seja, aquele simbolizado neste estudo com KelmanCD. Contudo, 
como o presente estudo objetiva auxiliar na escolha da metodo-
logia a ser adotada na análise pelos diferentes órgãos federal e 
estaduais na estimativa de vazões de diluição, a aplicação desta, 
no estudo de caso relativo à sub-bacia do rio Santa Maria da 
Vitória, foi realizado em iguais condições às das demais, para 
permitir comparações.

Fontes simuladas

Para a simulação de cenários foram utilizadas duas 
cargas pontuais, descritas a seguir.

Fonte pontual 1: Lançamento do efluente de uma 
estação de tratamento de esgotos

Considerou-se o esgoto gerado por um município 
localizado na bacia e tratado por Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE), sendo lançado no curso d’água posteriormente. 

A vazão de esgoto que chega à ETE foi estimada con-
siderando a população do município, 33.663 habitantes, e um 
valor médio diário de consumo de água atribuído por pessoa 
correspondente a145 L/hab.dia, multiplicado por um coeficiente 
de retorno (c). O valor de c, que pode variar de 60 a 100%, foi 
adotado como 80%. Com isso, a vazão média de esgoto que chega 
à ETE corresponde a 0,045 m³/s. A carga per capta considerada 
para estações de tratamento de esgoto para o parâmetro DBO 
foi 54 g/hab.dia. A concentração de DBO foi calculada pela 
Equação (17) (VON SPERLING, 2005), sendo obtido o valor 
467,54 mg/L. O sistema de tratamento da ETE foi considerado 
como um Reator UASB. Para a simulação, adotou-se eficiência 
de remoção de 80%, obtendo-se a concentração final93,5 mg/L.

                                                                      (17)

Na Equação 17:
KPC: carga per capta de DBO (g/hab.dia);
Ce- concentração de DBO no esgoto (mg/L);
Pop - população do município(habitantes);
Qemed- vazão média do esgoto(m³/s).

Fonte pontual 2: indústria de laticínio

Devido à presença de atividade agroindustrial relacio-
nada com pecuária na região, a segunda fonte de lançamento 
foi simulada como uma indústria de laticínio produtora de leite 
pasteurizado. Considerou-se que a mesma teria capacidade de 
produção de 300 toneladas de leite por dia e produção de efluentes 
de 7,5 m³/ton (CETESB, 1990). Dessa forma estimou-se uma 
vazão efluente 0,025 m³/s. 

A concentração de DBO do efluente foi baseada em 
estimativa apresentada pela CETESB (1990),para laticínios: 290 
mg/L. Adotou-se uma estação de tratamento de efluentes com 
eficiência de 70%, estimando-se, dessa forma, uma concentração 
de 87 mg/L de DBO para o efluente tratado.

Cenários simulados

Foram feitas simulações de 5 cenários, com finalidade 
de análise do comportamento das metodologiaspara diferentes 
situações de lançamentos e captações. Os cenários simulados 
são apresentados na tabela 2.

 (16) 

 

Parâmetro Valor adotado 
OD 8 mg/L 

DBO  1 mg/L* 
Temperatura 20ºC** 
OD saturação 8,11 mg/L 

K1 0,21 d-1 *** 
K3 0,20 d-1 *** 

 

 
(17) 
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Tabela 2 - Cenários Simulados

Análise dos lançamentos

Conforme citado na análise das metodologias, as pro-
postas por CSeM, Roques e Nahon consideram os efeitos 
do lançamento a ser outorgado sobre a qualidade da água do 
corpo hídrico individualmente, independentemente das outras 
outorgas já autorizadas. As outras metodologias apenas apre-
sentam as equações para estimativas de vazões de diluição. A 
metodologia proposta por Hora considera, na análise de cada 
novo lançamento, a condição de concentração de DBO anterior 
ao lançamento no rio.

Com o intuito de padronização da análise de balanço 
qualitativo dos lançamentos simulados neste trabalho, conside-
rou-se para as metodologias de KelmanSD, KelmanCD, CSeM, 
Roques, Nahon e EBMmodCD, primeiramente, a análise relativa 
aos lançamentos individuais. Posteriormente, consideraram-se, 
em conjunto, todos os lançamentos, através do somatório dos 
valores de vazão de diluição para todos os lançamentos, seção 
a seção (Equação (18)).

  (18)

Na Equação 18:
 Qdilgeral

- vazão de água necessária para diluir todos os lançamentos 
no curso d’água (m³/s);
Qdil1

- vazão de água necessária para diluir o lançamento do 
usuário i (m³/s);
n - número de usuários ao longo do curso d’água.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Cenário1

A tabela 3 e a figura 2 apresentam os resultados das 
simulações realizadas para o Cenário 1, obtidos pelas diferentes 

metodologias.

Tabela 3 – Valores de vazões de diluição, em m³/s, para 
diferentes seções do cenário 1

De acordo com a tabela 3, o maior valor de vazão de 
diluição na seção de lançamento foi obtido pela metodologia 
Hora (1,052 m³/s), enquanto o menor valor (0,797 m3/s) foi 
estimado pela metodologia Nahon. Os valores de vazões de di-
luição obtidos pelas metodologias CSeM, Roques e EBMmodCD 
foram superiores aos obtidos pelas metodologias KelmanCD, 
KelmanS De Nahon. Isto é justificado pelo fato das primeiras 
metodologias considerarem a concentração de DBO natural 
do curso d’água, adotada no estudo como 1 mg/L, enquanto 
que as últimas não consideram essa variável nas estruturas das 
equações de diluição.

Em relação ao decaimento dos valores de vazões de 
diluição ocasionados pelo processo de autodepuração do rio, 
dentre as metodologias que consideram o decaimento de acordo 
com a equação de Streeter-Phelps (CSeM, Hora e Nahon), a 
que resultou em maiores valores de vazão de diluição e, conse-
quentemente, menor efeito de autodepuração, foi a metodologia 
CSeM, seguida pela Hora e Nahon, como observado na tabela 3 e 
figura 2. As diferenças nos resultados obtidos pelas metodologias 
CSeM e Nahon são decorrentes do fato da primeira considerar 
apenas o coeficiente de desoxigenação (k1) para representar o 
consumo biológico da matéria orgânica, acarretando menor 
grau de autodepuração, enquanto que a metodologia Nahon 
considera, além do coeficiente de desoxigenação (k1), o de 
sedimentação da DBO (k3).

 

Figura 2 - Resultado das vazões de diluição obtidas na simulação 
do cenário 1

A metodologia Hora também considera somente o 
coeficiente k1. Entretanto,o decaimento é mais acentuado que 

Cenário 
1 

Fonte pontual 1, na cabeceira do rio Santa 
Maria da Vitória. 

Cenário
 2 

Fonte pontual 2 no Km 9, a partir da cabeceira, 
do rio Santa Maria da Vitória, desejando-se 
avaliar o impacto sobre a qualidade da água 
quando da implantação da fonte 1, no Km 44 
do rio. 

Cenário
 3 

Fonte pontual 1 no km 9 do rio, a partir da 
cabeceira, considerando a pré-existênciada fonte 
pontual 2 no Km 44 do rio. 

Cenário
 4 

Captação de 0,5 m³/s de água do rio Santa 
Maria no Km 15, desejando-se outorgar afonte 
pontual 1, no Km 44 do rio, a partir da 
cabeceira. 

Cenário
 5 

Fonte pontual 1, no km 9, considerando a pré-
existência de uma captação de 0,5 m³/s no Km 
44 do rio Santa Maria da Vitória. 

 

 
(18) 

 

Equação Vazões de diluição (m3/s) 
km0 km20 km40 km60 

CseM 1,041 0,536 0,334 0,230 
Hora  1,052 0,490 0,296 0,201 

EBMmodCD 0,996 0,168 0,048 0,018 
KelmanCD 0,842 0,142 0,041 0,015 
KelmanSD 0,841 0,841 0,841 0,841 

Nahon 0,797 0,185 0,047 0,000 
Roques  1,041 0,175 0,051 0,019 
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o correspondente à metodologia CSeM, pois utiliza a con-
centração de DBO atual do corpo hídrico (influenciada pelo 
lançamento de efluentes existentes à montante). Dessa forma, 
leva em conta o decaimento do poluente lançado e do poluente 
existente antes do lançamento (no caso deste cenário 1 mg/L, 
concentração de DBO natural assumida para a condução das 
simulações). Por outro lado, a concentração natural do corpo 
hídrico considerada para a metodologia de CSeM foi constante 
e igual a 1 mg/L ao longo de todo o trecho, sendo considerado 
apenas o decaimento do poluente lançado no rio.

Dentre as metodologias que consideram o coeficiente 
de decaimento qualitativo (EBMmodCD, KelmanCD e Roques), 
as vazões de diluição obtidas pelas metodologias Roques e 
EMBmodCD foram muito próximas e ligeiramente superiores 
às obtidas pela metodologia KelmanCD. Isso se deve ao fato 
das duas primeiras considerarem valores de concentrações de 
DBO natural do curso d’água na equação, enquanto a última 
não considera.

Em termos gerais, as vazões de diluição calculadas uti-
lizando-se o coeficiente de decaimento qualitativo e as obtidas 
pela metodologia Nahon apresentaram reduções mais rápidas 
ao longo do curso do rio devido ao fato destas considerarem 
o coeficiente de sedimentação (k3), diferentemente das outras 
metodologias que só consideram o coeficiente de desoxigena-
ção (k1). Entretanto, dentre estas metodologias, a metodologia 
Nahon apresentou menor decaimento para a vazão de diluição.

A metodologia KelmanSD resultou em valores de 
vazões de diluição constantes ao longo de todo curso d’água, 
por não considerar o processo de autodepuração. Como pode 
ser observado, a utilização desta metodologia superestima os 
valores de vazões de diluição do efluente nos trechos a jusante 
dos pontos de lançamento, em comparação com as demais 
metodologias.

Cenário 2

A tabela 4 e a figura 3 ilustram os resultados associados 
ao cenário 2.

Tabela 4 - Valores de vazões de diluição, em m³/s, obtidas no 
cenário 2, considerando apenas o lançamento a jusante, para 

diversas seções

Na análise individual das vazões de diluição estimadas 
para a seção de lançamento (km 44), a estimativa pela meto-
dologia Hora para este cenário foi inferior à estimativa para o 
cenário 1, com redução de 1,052 m³/s para 1,046 m³/s (Tabelas 
4 e 3). Esta redução se justifica pelo fato desta levar em conta 
a concentração de DBO anterior do curso d’água na seção de 

lançamento, e não a concentração de DBO natural. Com isso, 
apesar da carga lançada nos cenários 1 e 2 ser a mesma, a con-
centração de DBO anterior ao lançamento no curso d’água foi 
menor na seção do lançamento do cenário 2 do que na seção 
de lançamento do cenário 1, independentemente da presença 
do lançamento a montante.

 Figura 3 - Resultado da simulação do cenário 2, considerando 
a análise individual do lançamento a jusante

Para as outras metodologias não houve alteração nas 
estimativas das vazões de diluição na seção de lançamento, 
pois utilizam no cálculo as concentrações da DBO natural do 
rio, que não são influenciadas pelos lançamentos à montante. 
Dessa forma, as vazões de diluição para seção de lançamento 
não sofreram interferência devido à presença de lançamento 
pré-existente a montante.

Os valores estimados para vazões de diluição na seção 
de lançamento pela metodologia Hora são mais elevados do 
que os obtidos pela metodologia CSeM. Entretanto, apesar de 
utilizarem a mesma metodologia para estimar a autodepuração, 
a diminuição nos valores de vazões de diluição decorrentes do 
consumo de matéria orgânica ao longo do curso do rio cor-
respondentes à metodologia Hora é maior, uma vez que esta 
metodologia considera tanto o decaimento da concentração 
do poluente do lançamento pré-existente a montante quanto o 
atual, enquanto que a metodologia CSeM considera o decaimento 
relativo apenas ao segundo lançamento. 

A tabela 5 e a figura 4 ilustram os resultados relativos ao 
cenário 2, considerando a existência do lançamento a montante.

Tabela 5 - Valores de vazões de diluição, em m³/s, para 
diferentes seções do cenário 2

Equação Vazões de diluição (m3/s) 
km44 km54 km64 km74 

CSeM 1,041 0,862 0,727 0,622 
Hora  1,046 0,832 0,681 0,569 

EBMmodCD 0,996 0,609 0,390 0,260 
KelmanCD 0,842 0,515 0,330 0,220 
KelmanSD 0,841 0,841 0,841 0,841 

Nahon 0,797 0,538 0,373 0,263 
Roques  1,041 0,636 0,408 0,272 

 

 

Equação Vazões de diluição (m3/s) 
km 9 km43 km44 km70 

CSeM 0,538 0,227 1,263 0,732 
Hora  0,508 0,195 1,046 0,610 

EBMmodCD 0,513 0,050 1,044 0,319 
KelmanCD 0,435 0,043 0,882 0,270 
KelmanSD 0,435 0,435 1,276 1,276 

Nahon 0,410 0,056 0,849 0,309 
Roques  0,538 0,053 1,091 0,334 
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Ao considerar o lançamento à montante, o somatório 
das vazões de diluição para o trecho a jusante do lançamento, 
obtido através da metodologia KelmanSD, apresentou maior 
valor de vazão de diluição, 1,276 m³/s (Tabela 5), mostrando a 
importância da consideração da autodepuração, no sentido de 
não subestimar o potencial de diluição do rio. 

 
Figura 4 - Resultado da simulação do cenário 2, considerando 

os somatórios das vazões de diluição nas seções

Observando apenas as metodologias que consideram 
a autodepuração, CSeM estimou maiores valores de vazões de 
diluição na seção de lançamento (1,263 m³/s). Isto se deve ao 
fato desta metodologia só utilizar o coeficiente de desoxigena-
ção para representar o decaimento da concentração de DBO, 
que fez com que a depuração da matéria orgânica até a seção 
do segundo lançamento fosse menor do que as estimadas pelas 
outras metodologias.

As metodologias Nahon e KelmanCD apresentaram 
os menores valores de vazões de diluição na seção do segundo 
lançamento. Os valores referentes ao lançamento pré-existente,  
na seção imediatamente à montante do novo lançamento, esti-
madas pelas metodologias Roques e EBMmodCD foram 0,053 
e 0,050 m³/s, respectivamente, superiores apenas aos valores 
obtidos pela metodologia KelmanCD (0,043 m³/s). Contudo, 
as estimativas para as mesmas metodologias na seção do novo 
lançamento alcançaram valores superiores a 1m³/s, com au-
mentos superiores aos obtidos pelas metodologias Nahon e 
KelmanCD. Isto pode ser explicado pelo fato das metodologias 
Roques e EBMmodCD considerarem, para o novo lançamento, 
a concentração natural de DBO do rio, enquanto as outras 
metodologias não o fazem.

Cenário 3

A tabela 6 e a figura 5 ilustram os resultadosdo cenário 3.
Como as metodologias CSeM, KelmanCD, KelmanSD, 

EBMmodCD, Nahon e Roques analisam cada lançamento 
individualmente, as mesmas não consideraram o aumento da 
vazão de diluição devido à presença de lançamento pré-existente 
a jusante (km 44). A única exceção é a metodologia Hora, que 
considera a concentração de DBO do rio antes do lançamento, 
o que gerou aumento da vazão de diluição no km 44.As outras 
metodologias tiveram comportamento similar à simulação de 
um único lançamento, como observado anteriormente.

Tabela 6 - Valores de vazões de diluição, em m³/s, obtidas para 
o cenário 3, considerando somente o lançamento a montante

Figura 5 - Resultado da simulação do cenário 3, considerando a 
análise individual do lançamento a montante

A tabela 7 e a figura 6 demonstram resultados do 
somatório das vazões de diluição em diferentes seções do rio, 
quando considerados os dois diferentes lançamentos que deram 
forma ao cenário 3. Assim como no cenário 2, a metodologia 
KelmanSD apresentou os maiores valores de vazão de diluição. 
Dentre as metodologias que consideram a autodepuração, osva-
lores estimados pela metodologia de CSeM foram mais elevados, 
por esta só considerar o coeficiente k1.

Tabela 7 - Valores de vazões de diluição, em m³/s, para 
diferentes seções do cenário 3

Para as demais metodologias (EBMmodCD, KelmanCD, 
Nahon e Roques) o comportamento dos resultados foi similar 
ao correspondente Cenário 2.

Equação Vazões de diluição (m3/s) 
km 9 km 43 km 44 km 70 

CSeM 1,041 0,439 0,430 0,273 
Hora  0,982 0,378 0,640 0,347 

EBMmodCD 0,996 0,100 0,095 0,029 
KelmanCD 0,842 0,085 0,080 0,025 
KelmanSD 0,841 0,841 0,841 0,841 

Nahon 0,797 0,111 0,105 0,017 
Roques  1,041 0,105 0,099 0,030 

 

 

Equação Vazões de diluição (m3/s) 
km9 km43 km44 km70 

CSeM 1,041 0,439 0,968 0,615 
Hora  0,982 0,378 0,640 0,347 

EBMmodCD 0,996 0,100 0,608 0,185 
KelmanCD 0,842 0,085 0,515 0,157 
KelmanSD 0,841 0,841 1,277 1,276 

Nahon 0,797 0,111 0,495 0,151 
Roques  1,041 0,105 0,637 0,194 

 



189

Zandonadi et al.: Outorga de lançamento de efluentes em rios - estimativas de vazões de diluição

 Figura 6 - Resultado da simulação para o cenário 3, considerando 
os somatórios das vazões de diluição nas seções

Apesar de apresentarem valores próximos nas seções 
imediatamente à montante do segundo lançamento, as metodo-
logias Roques e EBMmodCD obtiveram valores mais elevados 
de vazão de diluição na seção de lançamento, quando comparada 
com as metodologias Nahon e KelmanCD. Este fato é devido à 
consideração da Concentração Natural (Cnat) do rio nas equações 
que dão forma a estes métodos.

Cenário 4

A tabela 8 e a figura 7 mostram os resultados das si-
mulações para o Cenário 4. Considerando-se que, neste cenário, 
não existe lançamento adicional de matéria orgânica à montante 
do lançamento, foi realizada apenas a análise associada ao lan-
çamento no quilômetro 44.

Tabela 8 - Valores de vazões de diluição, em m³/s, obtidas para 
diferentes seções do cenário 4

Com exceção da metodologia Hora, nenhuma outra 
apresentou alteração no valor da vazão de diluição na seção de 
lançamento devido à presença da captação a montante. Isso se 
deve ao fato das demais metodologias não considerarem direta-
mente nas equações a vazão do rio. Entretanto, a diminuição da 
vazão devido à captação alterou o processo de autodepuração 
pelo fato de ter acarretado diminuição nas velocidades do curso 
d’água e,consequentemente, aumentado o tempo de percurso. 
Isto ocasionou menores valores de vazões de diluição ao longo 
do curso d’água, para todas as metodologias, quando compara-
dos com os valoresapresentados na tabela 4, correspondendo a 
maior depuração no curso d’água.

 

Figura 7 - Resultado das vazões de diluição obtido na simulação 
do cenário 4

A metodologia Hora apresentou redução no valor da 
vazão de diluição na seção de lançamento, pois o valor da con-
centração de DBO na seção imediatamente anterior à seção de 
lançamento era menor, devido à maior depuração ocasionada 
pela captação que reduziu o tempo de percurso da água no rio.

Cenário 5

A tabela 9 e a figura 8 ilustram os resultados das simu-
lações relativos ao cenário 5. As metodologias apresentaram 
diminuições maiores nos valores das vazões de diluição ao longo 
do percurso do rio, a partir da seção de captação (km 44). Esta 
redução foi decorrente do tempo de percurso utilizado para 
calcular o decaimento, uma vez que o mesmo é função da vazão 
do curso d’água e da velocidade do rio. Os valores das vazões de 
diluição não se alteraram na seção de lançamento. Entretanto, 
a metodologia Hora apresentou menor valor de vazão de dilui-
ção na seção de lançamento, quando comparada com a vazão 
indicada na tabela 3, pelo fato desta metodologia considerar a 
autodepuração da matéria orgânica presente anteriormente no 
curso d’água (no caso, a concentração natural). 

Tabela 9 - Valores de vazões de diluição, em m³/s, obtidas com 
o lançamento para diferentes seções do cenário 5

Comparando-se os valores de vazões de diluição na 
seção de lançamento deste cenário com os valores estimados no 
cenário 4, observa-se que os resultados obtidos pela metodologia 
Hora no cenário 5 são menores que os do cenário 4 nas seções 
de lançamento, apesar da carga lançada ser a mesma(Tabela 8 e 
Figura 7). Isto se deve ao fato do valor da concentração de DBO 
na seção imediatamente anterior à de lançamento ter menor 

 

Equação Vazões de diluição (m3/s) 
km44 km54 km64 km74 

CSeM 1,041 0,835 0,686 0,547 
Hora  0,885 0,703 0,573 0,477 

EBMmodCD 0,996 0,555 0,331 0,208 
KelmanCD 0,842 0,469 0,280 0,176 
KelmanSD 0,841 0,841 0,841 0,841 

Nahon 0,797 0,502 0,328 0,219 
Roques  1.041 0,580 0,346 0,217 

 

 

Equação Vazões de diluição (m3/s) 
km9 km43 km44 km70 

CSeM 1,041 0,439 0,430 0,254 
Hora 0,982 0,378 0,370 0,213 

EBMmodCD 0,996 0,100 0,095 0,029 
KelmanCD 0,842 0,085 0,080 0,024 
KelmanSD 0,841 0,841 0,841 0,841 

Nahon 0,797 0,111 0,105 0,009 
Roques  1,041 0,105 0,099 0,030 
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valor no cenário 5. Este menor valor é decorrente do local de 
lançamento que é mais próximo da cabeceira do rio do que a 
seção de lançamento do cenário 4 (km 44). Com isso, a matéria 
orgânica do rio, no cenário 4, é mais consumida.

 Figura 8 - Resultado das vazões de diluição obtido na simulação 
do cenário 5

SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Os resultados indicam que, para os cenários simulados, 
com os parâmetros adotados, para os trechos do rio Santa Maria 
da Vitória considerados, as metodologias para as quais seriam 
requeridas maiores vazões de diluição dos efluentes simulados 
seriam os simbolizados por KelmanSD, CSeM e Hora. Por 
outro lado, a metodologia KelmanCD resultou nas menores 
vazões. Excluindo-se, a metodologia KelmanSD, que resultou, 
como esperado, nas maiores vazões, constantes, para a quase 
totalidade dos cenários os valores de vazões diluição estimadas 
pelos diferentes métodos formaram dois grupos. O primeiro 
grupo, formado pelos resultados da aplicação dos métodos CSeM 
e Hora, enquanto que o segundo, apresentando os menores 
valores, seria formado pelos resultados correspondentes aos 
demais. Mais baixos valores de vazões de diluição estimados pelas 
metodologias KelmanCD e Nahon eram esperados, pelo fato 
destas não considerarem as concentrações de DBO pré-existentes 
no corpo receptor, neste caso o rio Santa Maria da Vitória. A 
metodologia adotada no estado do Espírito Santo para análise 
de outorga de diluição de efluentes,KelmanCD, segundo Salim, 
Roques e Souza (2007),foi a que resultou em menores valores. 
Cabe observar que os resultados obtidos são específicos para as 
condições simuladas para trechos do rio Santa Maria da Vitória 
e foram influenciados pelos parâmetros adotados. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados das estimativas de vazões de diluição 
obtidos para diferentes cenários de lançamentos de efluentes 
no rio Santa Maria da Vitória demonstram que as diferentes 
metodologias apresentadas na literatura para estimativas de va-
zões de diluição de efluentes podem resultar em valores muito 
diversos. Estes resultados refletem, em diversos aspectos, as 

peculiaridades das diversas metodologias.
A não consideração do processo de autodepuração, 

como ocorre na aplicação da metodologia KelmanSD, resulta 
geralmente em superestimação de valores de vazões de diluição a 
jusante dos pontos de lançamento previstos, comparativamente 
aos estimados por meio das demais metodologias. Essa superes-
timativa pode impedir a aprovação de solicitações de outorga de 
lançamento posteriores. Entretanto, a metodologia KelmanSD 
permitiria estimativa de vazões de diluição associadas aparâmetros 
conservativos de qualidade de água, não sujeitos a depuração.

A consideração da concentração de DBO no corpo 
hídrico a montante do lançamento (Cantes), como sugere Hora, 
ao invés da análise individual de cada lançamento, faz com que 
a outorga fique condicionada aos outros lançamentos já exis-
tentes anteriormente no rio, outorgados ou não. Além disso, a 
utilização deste parâmetro exige que se faça um monitoramento 
constante da qualidade das águas do rio ao longo do tempo, 
podendo gerar custos elevados para os órgãos ambientais.Por 
outro lado, a análise do lançamento individual de cada usuário 
permite a avaliação de quanto da vazão do rio este comprometerá, 
de forma independente, facilitando, futuramente, a implantação 
do sistema de cobrança, pelo qual o usuário pagará apenas pela 
carga que ele realmente lança.Entretanto, a análise dos pleitos 
de outorga que considere a real qualidade do curso d’água pode 
tornar o processo de análise mais próximo da realidade.

Captações pré-existentes a montante ou jusante, pelo 
fato de influírem nas vazões, velocidades e tempos de percurso 
nos trechos do curso d’água, podem exercer grande influência 
sobre o processo de autodepuração e, consequentemente, nas 
estimativas de vazões de diluição.

Em relação à estimativa da autodepuração do rio, a 
utilização do coeficiente de decaimento qualitativo (α) pode ser 
mais realista ao processo de autodepuração do que a simples 
utilização direta dos coeficientes de desoxigenação e sedimen-
tação (k1 e k3), uma vez que através de modelos de qualidade 
de água, como o QUAL-UFMG, é possível considerar maior 
quantidade de parâmetros e coeficientes, caso estejam disponí-
veis informações a respeito da qualidade dos cursos d’água. Por 
outro lado, caso não existam, a utilização apenas do coeficiente 
de desoxigenação (k1) representa alternativa para estimativada 
autodepuração. Neste sentido, é de grande importância a boa 
calibração dos coeficientes, tanto para utilização do modelo de 
qualidade d’água quanto da simples equação de Streeter-Phelps, 
uma vez que valores inadequados podem sub ou superestimar 
os valores de vazões de diluição.

Este trabalho mostra, através de simulações, quanto 
os valores de vazões de diluição podem variar, em função das 
metodologias e, desta forma, fornece subsídios para tomadas 
de decisão por órgãos gestores de recursos hídricos. Cabe, 
entretanto,a estes órgãos avaliar qual dessas metodologias é 
mais adequada para aplicação, dependendo das características 
dos cursos d’água nos quais os lançamentos ocorrerão, da dis-
ponibilidade de informações a respeito do rio em questão, dos 
recursos disponíveis para monitoramento de vazões e qualidade 
de água e do rigor a ser adotado nas análises de solicitações de 
outorga para lançamento. A aplicação da metodologia Kelman-
CD, adotada nas análises de solicitações de outorga no estado 
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do Espírito Santo, onde a bacia do rio Santa Maria da Vitória 
se localiza, considerando os parâmetros adotados nos diversos 
cenários, conduziria a estimativas de vazões de diluição menores 
do que as obtidas através das demais metodologias. 
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RESUMO

 Certos cursos de água tais como ribeirões, próximos a regiões costeiras e que são afluentes de rios maiores, que por sua vez deságuam no mar, podem sofrer 
influência direta da ação de refluxos de maré. O fenômeno pode se mostrar desprezível em condições de maior vazão, porém o mesmo pode se tornar perceptível 
em condições de baixa vazão. Erros de cálculo de vazão em situações de níveis baixos podem ser consideráveis se um sistema de suavização de-noising ade-
quado não for utilizado para eliminar os efeitos da maré. Muitas vezes, examinando-se a série histórica hidrológica e usando-se a análise de Fourier padrão 
no domínio de tempo-frequência, pode não ser possível identificar de forma conclusiva onde se encontram as fontes de ruído (maré). No entanto, uma nova 
perspectiva pode ser obtida por meio da transformada wavelet ou ondaleta, em português, usada para analisar a série temporal no domínio de tempo-escala. 
Usando-se essa abordagem, um estudo de caso que envolve uma série hidrológica de nível observada no Ribeirão da Velha em Blumenau-SC é apresentado, 
no qual se aproveitou a instalação de uma nova rede telemétrica de medição de nível, com aquisição de dados em intervalos de 5 minutos, tornando-se possível 
a medição da maré de maneira precisa devido à alta resolução temporal. Tal análise rendeu provas conclusivas da influência das marés no local de medição de 
nível em períodos de baixo fluxo. Após a confirmação que a existência de flutuações de pequena amplitude são devidas à maré, a série de níveis de Ribeirão 
da Velha foi submetida a um procedimento de-noising, apropriado para obter uma série suavizada, que posteriormente foi submetida à análise de wavelet, 
evidenciando o desaparecimento do efeito da maré. Em seguida, provou-se, através de análise de coerência de potência e fase, que o efeito da maré no Ribeirão 
da Velha provém do Rio Itajaí-açú, no qual o primeiro deságua. Paralelamente, também se mostrou plausível o cálculo do atraso, com a posterior dedução da 
velocidade de deslocamento da maré através do ribeirão. 

Palavras Chave:  Espectro de potência de Fourier. Hidrologia. Maré. Transformada wavelet. De-noising. Espectro de potência wavelet. 

ABSTRACT

 Certain water courses such as large streams close to coastal regions and that are tributaries of  larger rivers which run into the sea may be directly influenced 
by tidal ebb. The phenomenon may be negligible when there are heavier flow conditions, but it may become perceptible at low flow.  Errors in calculating flow 
when levels are low may be considerable if  an adequate smooth de-noising system .system is not used to eliminate the effects of  the tide.  Often, when one looks 
at the hydrological historical series and using the standard Fourier analysis in the time-frequency domain, it may not be possible to identify conclusively  where 
the sources of  noise are (tide). However, a new perspective can be obtained by wavelet transformation which is used to analyze the time series in the time-scale 
domain. Using this approach, a case study that involves a hydrological series of  levels observed in the Ribeirão da Velha Blumenau-SC is presented, in 
which the installation of  a new telemetric network for level measurement was used, with the acquisition of  data at 5-minute intervals, making it possible 
to measure the tide precisely due to the high time resolution. This analysis provided conclusive proof  of  the influence of  tides at the measurement site during 
low flow periods. After the confirmation that the existence of  small range oscillations  is due to the tide, the Ribeiro da Velha series of  levels was submitted 
to a de-noising procedure, appropriate to obtain a smoother series which was later submitted to wavelet analysis, showing the disappearance of  the tide effect. 
Then, by analysis of  the consistency of  power and phase, it was proved that the effect of  the tide on Ribeirão da Velha comes from the Itajaí-Açú river, into 
which the former runs. At the same time it was found plausible to calculate the lag, with a later reduction of  the tide displacement velocity through the stream 

Keywords:   Fourier power spectrum. Hidrology. Tide. Wavelet transformation. De-noising. Wavelet power spectrum.  

Análise por ondaletas sobre níveis de rios submetidos à influência de maré

Analysis of  the level of  rivers under tidal influence using wavelets  
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o estudo de sinais aleatórios não estacioná-
rios exige a utilização de técnicas matemáticas robustas de análise 
para poder observar, caracterizar e compreender os fenômenos 
que estão atuando. Exemplos clássicos de dados que apresentam 
variabilidade complexa são aqueles relacionados à observação 
de variáveis atmosféricas e do meio ambiente (velocidade de 
vento, temperatura do ar, crescimento de biomassa, nível de 
rios, etc.) (BARBOSA et al., 2005). 

A análise por wavelets é um grande avanço nos métodos 
de análise de dados dos últimos trinta anos. Sua origem está 
na geofísica, por Morlet, para analisar sinais sísmicos (Morlet 
et al. (1982a,b)), sendo que posteriormente evoluiu a partir de 
campos diversos, tais como processamento de sinais, física e 
matemática. A aplicação da transformada wavelet na análise de 
dados temporais, especialmente aqueles com características não 
estacionárias, foi muito bem sucedida (NASON; SACHS, 1999; 
PERCIVAL; WALDEN, 2000). A propriedade de localizar no 
tempo ou espaço, bem como em escala (potência) ou frequên-
cia, fornecer o mapa de tempo-escala de um sinal, permite a 
extração de características que podem variar no tempo. Isso faz 
da transformada wavelet uma ferramenta ideal para a análise de 
sinais de natureza transiente ou não estacionária.

A literatura sobre a aplicação da transformada wavelet 
na área de hidrologia e engenharia de recursos hídricos é omissa 
e relativamente escassa. Jay e Flinchem (1995, 1997, 1999) de-
monstraram a interação da flutuação no fluxo de rios com marés 
barotrópicas usando análise wavelet. Smith et al. (1998) foram 
capazes de caracterizar cursos de água de diferentes regiões 
climáticas nos Estados Unidos usando a transformada wavelet. 
Aplicações na área de meteorologia também são importantes 
quando intimamente ligadas à hidrologia. Um excelente exemplo 
dessa relação é o documento apresentado por Torrence e Com-
po (1998). Gan (2001) demonstrou a evidência de que as secas 
nas pradarias canadenses estão relacionadas com a circulação 
de correntes marítimas padrão no Oceano Pacífico utilizando 

uma análise por wavelets. Lim e Lye (2004) demonstraram, atra-
vés da análise por wavelets, que o efeito da maré em cursos de 
água durante períodos de baixa vazão podem afetar de forma 
significativa o cálculo da curva chave. Muitos aspectos de hi-
drologia, de uma forma ou de outra, envolvem a análise de uma 
série temporal hidrológica. Assim, se houver qualquer melhoria 
significativa na técnica de análise de séries temporais, pode 
haver um desenvolvimento significativo sobre o entendimento 
de “processos hidrológicos” de uma maneira geral.

Não é possível verificar a presença das marés quando 
a flutuação do nível dos rios é devida a outros processos dinâ-
micos, tal como o efeito do escoamento local devido a eventos 
localizados de chuva. Se a presença do efeito das marés é com-
provada, a série em períodos de baixa vazão pode ser suavizada 
usando um método de-noising robusto (suavização) cancelando 
o efeito da maré na série de dados em questão.

Apesar do Ribeirão da Velha ser um pequeno tribu-
tário que desemboca após 2.56 km (ponto de medição) no rio 
Itajaí-Açú, e o mesmo estar a uma distância de 68.9 km do mar, 
técnicos que frequentemente aferem o local informam que o 
nível do ribeirão pode ser afetado pela maré durante períodos de 
baixa vazão. É de fato difícil confirmar a validade do argumento 
baseando-se em uma verificação casual dos valores flutuantes de 
nível. Esse tipo de problema é bastante comum em lugares onde 
o efeito da maré atinge grandes distâncias continente adentro. 

A análise do efeito da maré no presente ribeirão se 
tornou possível devido à instalação, em 2009, de uma estação 
telemétrica automática de coleta de nível, permitindo aquisições 
quase em tempo real, com intervalos entre coletas de 5 min. 

DADOS E METODOLOGIA

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos de duas 
estações telemétricas de monitoramento de nível, localizadas na 
cidade de Blumenau-SC, uma instalada no Ribeirão da Velha e a 
outra no rio Itajaí-Açú, tal como mostrado na Figura 1. A estação 

Figura 1 - Mapa de Blumenau, detalhe em branco do Ribeirão da Velha, e pontos de medição no Ribeirão da Velha (Bairro 
da Velha em Blumenau) e no rio Itajaí-Açú (Ponto em que o Ribeirão da Velha desemboca no rio Itajái-Açú)
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instalada no rio Itajaí-Açú se encontra próxima da desemboca-
dura do Ribeirão da Velha. O curso do Ribeirão da Velha, entre 
o ponto de medição e o rio Itajaí-Açú, é mostrado em branco 
na Figura 1, sendo que a distância entre as duas estações é de 
2.56 km. A Figura 2 mostra a posição relativa da Blumenau até 
o oceano atlântico. A distância percorrida pelo rio Itajaí-Açú 
do ponto de medição em Blumenau até a desembocadura no 
oceano Atlântico é de 68.9 km. O curso do rio Itajaí-Açú até o 
oceano é mostrado em branco na Figura 2.

A estação telemétrica instalada no Ribeirão da Velha 
adquire os dados de nível a cada 5 minutos, e utiliza um sensor 
de pressão submerso com compensação barométrica para a rea-
lização das medições. Por outro lado, a estação telemétrica no rio 
Itajaí-Açú utiliza um sensor ultrassônico (radar) instalado acima 
do nível do rio e adquire os dados em intervalos de 15 minutos.

Para a realização da análise multirresolução, a transfor-
mada wavelet faz uso de uma função base, chamada wavelet mãe. 
A wavelet mãe é uma onda de pequeno comprimento que cresce 
e decai em um período limitado (PERCIVAL; WALDEN, 2000; 
TORRENCE; COMPO, 1998). A wavelet mãe é o ponto crucial 
da análise wavelet, pois de acordo com a escolha da onda a ser 
utilizada, a transformada irá identificar ou desprezar determi-
nadas informações durante o processo de criação do gráfico do 
espectro de potência wavelet.

Para que a transformada wavelet funcione de maneira 
adequada é necessário que a wavelet mãe ψ(t) utilizada satisfaça 
as seguintes restrições:

,                                      (1)

e

.                                     (2)   

Esta wavelet mãe pode ser usada para gerar uma família 
completa de wavelets por meio da translação e escalonamento, 
tal como mostrado por:

,                    (3)

onde b é o parâmetro de translação e a é o parâmetro de esca-
lonamento. 

 A transformada wavelet de uma função f(t) é definida 
por meio da integral

.                   (4)

Ao mudar-se o parâmetro t tem-se o efeito de analisar 
a função f(t) em torno de diferentes pontos no tempo. Quando 
o fator de escala a aumenta tem o efeito de tornar a wavelet mais 
espalhada, o que leva em consideração somente oscilações de 
períodos maiores da função f(t) e vice-versa. Dessa forma a trans-
formada wavelet provê uma janela tempo-escala flexível que se 
estreita quando focada em características de alta frequência e que 
se alarga quando focada em características de baixa frequência.

O espectro de potência wavelet é extraído da transfor-
mada wavelet, e é definido por:

.                     (5)

O módulo da função é aqui utilizado, pois geralmente 
a função  (𝑎𝑎,𝑏𝑏)(𝑡𝑡)   é complexa, e consequentemente também 
a função 𝑊𝑊(𝑎𝑎,𝑏𝑏). .

 Para a geração do gráfico de potência wavelet defi-
nem-se dois vetores. Um contendo a sequência de valores para 
a, que corresponderão aos valores de escala que deverão ser 
aplicados à função 𝑊𝑊(𝑎𝑎,𝑏𝑏).  e que corresponderão ao eixo vertical 
do gráfico, e o outro contendo a sequência de valores para b, 
que corresponderão aos valores do deslocamento que deverão 
ser aplicados à função 𝑊𝑊(𝑎𝑎,𝑏𝑏).   e que corresponderão ao eixo 
horizontal do gráfico.

Exemplos típicos de wavelets mães são as de Morlet, 
Haar e Daubechies (NASON; SACHS, 1999; KUMAR; FOU-
FOULA-GEORGIOU, 1997).

 A função wavelet mãe escolhida para este trabalho foi 
a Morlet, que por ser complexa fornece informações a respeito 
da energia (amplitude) e fase (parte imaginária), segundo Weng 
e Lau (1994). Esta função possui a seguinte forma:

.              (6)

Figura 2 - Mapa da posição relativa de Blumenau em relaçao ao Oceano, com o rio Itajaí-Açú destacado em branco

∫ (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡+∞
−∞ = 0,                                       

∫ 2(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡+∞
−∞ = 1.                                      

(𝑎𝑎,𝑏𝑏)(𝑡𝑡) =
1
√𝑎𝑎
 (𝑡𝑡−𝑏𝑏𝑎𝑎 ) , 𝑎𝑎 > 0,        

 
𝑃𝑃(𝑎𝑎,𝑏𝑏) = |𝑊𝑊(𝑎𝑎,𝑏𝑏)|

2
.                      

𝑊𝑊(𝑎𝑎,𝑏𝑏) = ∫ 𝑓𝑓(𝑡𝑡)(𝑎𝑎,𝑏𝑏)(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
+∞
−∞ .                    

(𝑡𝑡) = 𝜋𝜋−1/4𝑒𝑒𝑖𝑖𝜔𝜔0𝑡𝑡𝑒𝑒−𝑡𝑡2/2.          
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 Essa função também é a mais adequada à captação de 
sinais atmosféricos e hidrológicos com características simétricas 
e assimétricas de maneira contínua ao longo do tempo (DAU-
BECHIES, 1992; WENG; LAU, 1994; TORRENCE; COMPO, 
1998).  

Em algumas aplicações, torna-se interessante suavizar 
o sinal, atenuando as frequências mais altas, por um processo 
chamado “suavização” ou de-noising (em Inglês).

Em geral, um sinal suavizado s(t) pode ser recuperado 
a partir de um sinal y(t) pela expressão:

 ,                (7) 

onde x(t) representa as oscilações em alta frequência e 
σ é o nível de tais oscilações. O método de suavização wavelet 
é uma estimativa da função s(t) usando-se uma base ortogonal, 
utilizando-se a transformada wavelet, dada pela equação 4. A 
principal razão de se usar o método de-noising utilizando-se 
wavelets é que elas permitem a atenuação no sinal de alta frequ-
ência sem a mudança de fase (atraso ou avanço), mantendo as 
características temporais do sinal. O mesmo não ocorre com 
métodos convencionais, tais como filtro média-móvel ou filtro 
passa-baixa, que sempre adicionam fase ao sinal, tal como ve-
rificado em (DONOHO; JOHNSTONE, 1994; COIFMAN; 
DONOHO, 1995).

Há várias questões a serem abordadas na suavização 
wavelet; entre as quais as escolhas da wavelet mãe, os níveis de 
decomposição, e os métodos de limiarização. As descrições 
dessas opções são encontradas em artigos como o de Donoho 
e Johnstone (1994, 1995), entre outros. No entanto, alguns 
julgamentos heurísticos ainda são necessários na escolha da 
melhor combinação.

RESULTADOS

O problema do efeito da maré no Ribeirão da Velha 
torna-se de interesse, pois ajuda a corrigir possíveis erros de 
cálculo de vazão durante períodos de baixa vazão do rio, os 
quais podem ser corrigidos pelo processo de “suavização” do 

sinal. O entendimento do efeito da maré no ribeirão também 
ajuda numa melhor compreensão da dinâmica existente entre 
o mesmo e o rio Itajaí-Açú.

A investigação do problema utilizando-se métodos 
tradicionais envolveria a análise por utilização da transformada 
de Fourier, a qual provê alguma compreensão a respeito da ocor-
rência da maré. Entretanto, como será mostrado posteriormente, 
a análise via transformada wavelet oferece uma perspectiva de 
análise totalmente diferente que conduz a conclusões muito 
mais sólidas e objetivas.

A Figura 3 mostra o gráfico do nível do Ribeirão da 
Velha, com amostragem de 5 em 5 minutos e duração de 168 
dias, começando em 1° de novembro de 2012. Pode se ver algu-
mas flutuações de alta frequência durante os períodos de baixos 
níveis e, consequentemente, baixa vazão. Tais oscilações são 
mostradas em maior detalhe na Figura 4, na qual foi selecionado 
um segmento do gráfico durante um período de baixa vazão.

A Figura 5 mostra o espectro de potência de Fourier 
para valores horários, para o mesmo período de 168 dias. O 
espectro mostra dois picos distintos, nos períodos de 23.92 e 
11.98 h, ou frequências de 0.0418 h-1 e 0.08346 h-1, respectiva-
mente.  O fenômeno da maré é causado pelo campo gravitacional 
da Lua, o qual tem um período em torno de 12.5 h. Outros 
períodos também podem ser observados, como o de 23.92 h, 
que pode ser causado por outros efeitos lunares ou solares. 
Essas periodicidades específicas certamente correspondem a 
assinaturas rastreáveis das marés de desigualdades diurnas, que 
dominam as águas costeiras da região sul do Brasil (TRUCCO-
LO; SCHETTINI, 1999).

 Apesar da coincidência na proximidade dos valores, a 
presença da maré no nível do Ribeirão da Velha durante perí-
odos de baixa vazão ainda é apenas um indício, pois ainda não 
se consegue correlacionar essas oscilações com os períodos 
de baixa vazão do rio. Desde que nenhuma outra informação 
pode ser retirada do gráfico do espectro de potência de níveis, 
nenhuma conclusão firme pode ser feita. 

 A transformada wavelet é uma ferramenta analítica 
poderosa, que está cada vez mais sendo usada como uma al-
ternativa à análise de Fourier. Naturalmente, se espera que o 
uso de tal transformada possa gerar uma melhor perspectiva de 
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Figura 3 - Nível do Ribeirão da Velha, no ponto de medição, para um período de 168 dias

 
𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) −  𝑥𝑥(𝑡𝑡),       
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compreensão do fenômeno em análise.
Na Figura 6 o espectro de potência wavelet (equação 

5), foi obtido através do uso da transformada wavelet (equação 
4). Nesse gráfico de potência wavelet, que corresponde a maior 
parte da Figura 6, o eixo x corresponde ao tempo em dias, da 
função analisada, que nesse caso é o nível do Ribeirão da Velha 
e o eixo y corresponde ao período de oscilação (1/f). A partir 
de uma inspeção no gráfico do espectro de potência, não é 
difícil perceber a ocorrência de “manchas” distintas de relativa 
potência em torno dos períodos de 12 e 24 h, evidenciadas 
preliminarmente pela análise de Fourier (fig. 5). Uma seta e um 
círculo foram colocados em um ponto de baixa vazão no mapa 
wavelets, de forma a indicar que a ocorrência dessas “manchas” 
corresponde aos períodos de baixa vazão do Ribeirão da Velha, 
o qual pode ser evidenciado no gráfico de nível.

Ao se tomar o espectro de potência wavelet e a partir 
deste efetuar o somatório de todos os espectros de potência 
wavelet locais, se obtém um espectro de potência wavelet global. 
Este gráfico é mostrado na parte inferior direita da Figura 6. 

Após a verificação do gráfico percebe-se a existência de dois 
picos suaves em torno do período de 12 e 24 h, porém não 
proeminentes, o que mostra que a componente de frequência 
mais elevada atribuída às marés não é dominante durante todo 
o período da série.

Com isso pode-se concluir que a análise via transforma-
da de wavelet adicionou uma dimensão à informação que havia 
no sentido de “tempo-escala”, a qual não pôde ser obtida via 
análise de Fourier. Assim, fica claro que as flutuações de nível 
que ocorrem em períodos de baixa vazão têm uma periodicidade 
em torno de 12 e 24 h. 

Os dados de nível do Ribeirão da Velha foram pos-
teriormente sujeitos a um processo de de-noising, de maneira a 
extrair a componente de alta frequência (maré). 

Como foi verificado anteriormente, o efeito da maré no 
Ribeirão da Velha é somente observável em períodos de baixa 
vazão. Portanto, ao se realizar o processo de “de-noising”, supor-
se-á que existe um nível máximo Amax  para o local, a partir do 
qual o efeito da maré não é mais observável. Amax será utilizado 
como limite para o processo de suavização da série de dados. 
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Para esse caso é sugerido o seguinte algoritmo:
1. Adaptar uma combinação satisfatória de opção de 

suavização wavelet da série de dados com base em Amax;
2. Realizar o processo de de-noising sobre a série de nível 

da água y(t) e obter uma série s(t) suavizada;
3. Para s(t) < Amax, s(t) é transformado em uma série 

suavizada z (t), e para s (t) > Amax, o segmento de série original 
y (t) é atribuído a z (t);

4. Verificar a continuidade e suavidade na transição da 
série de dados ao redor de Amax.

5. Ajustar Amax e repetir os passos de 2 a 4 até que os 
critérios de continuidade e suavidade sejam satisfeitos.

Todos os passos indicados nos itens de 1 a 5 podem 
ser realizados por meio do pacote de ferramentas Wavemenu, 
presente no software Matlab. Várias combinações envolvendo 
diferentes opções de wavelets, níveis de decomposição e de limiar 
estão disponíveis e podem ser considerados. 

Uma breve revisão nos valores da série de dados de nível 
do Ribeirão da Velha mostra que, em média, durante períodos 
de baixa vazão, a taxa de variação do nível é 1.33 cm/hora, 
sendo que os valores mais altos em épocas de enchente foram 
de até 0.5 m/hora. Estes valores físicos podem ser utilizados 
para eliminar algumas combinações pobres sobre o tipo de 
wavelet e do nível de decomposição a ser escolhido. Entretanto, 
será uma decisão heurística escolher qual é a melhor solução 
entre as disponíveis.

Neste estudo usou-se o processo de suavização utili-
zando wavelets Daubechies-4, que mostrou o melhor resultado 
de atenuação dentre as wavelets testadas através do uso do pacote 
de ferramentas Wavemenu do software Matlab. O resultado 
da suavização é mostrado na Figura 7, onde se percebe que a 
oscilação de alta frequência (maré) foi bastante atenuada.

Para confirmar a eficácia do processo de de-noising, foi 
gerado o espectro de potência wavelet para o sinal suavizado (Figura 
8). Em comparação com a Figura 6 (sinal original), verifica-se 
que as regiões correspondentes às oscilações periódicas em 
torno de 12 e 24 h foram removidas. Para melhor visualização, 
em uma dessas regiões foi colocado um círculo pontilhado. Esse 
fato também pode ser confirmado após visualização do espectro 
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Figura 7 - Detalhe do nível (linha contínua) do Ribeirão da Velha com o sinal suavizado (linha pontilhada)

wavelet global (Figura 8c), onde se percebe que os dois picos em 
torno do período de 12 e 24 h foram retirados, confirmando-se 
assim que o efeito da das oscilações de alta frequência (maré) 
no espectro de potências foi bastante atenuado.

Outra análise, para verificar se a ocorrência da maré 
no Ribeirão da Velha é devida ao rio Itajaí-Açú, baseou-se na 
correlação entre a maré que age sobre o rio e sobre o ribeirão. 
A existência da maré no ribeirão da Velha foi evidenciada nos 
parágrafos anteriores. 

O efeito da maré no rio Itajaí-Açú, que desemboca no 
mar é muito mais evidente visualmente que no ribeirão da Velha, 
tal efeito pode ser evidenciado pela Figura 9, na qual notam-se 
picos de maré aproximadamente a cada 12 h. 

Para a análise da correlação entre a maré do Ribeirão da 
Velha e do rio Itajaí-Açú, escolheu-se um período de 5 dias, do 
dia 04/09/2013 ao 09/09/2013, no qual não houve a ocorrência 
de chuvas, mantendo os níveis de vazão baixos, aumentando-se 
assim a influência da maré nos mesmos e facilitando a análise 
dos dados.

Na Figura 10 aplicou-se a transformada wavelet para cada 
um dos dois sinais, e, por esses gráficos, tem-se uma ideia inicial 
do intervalo de tempo em que ambos os sinais “carregam” mais 
potência. Pela paleta de tons de cinza percebe-se que as maiores 
potências são representadas pelas cores mais claras. Portanto 
verifica-se, no caso do rio Itajaí-Açú, um valor significativo 
ao redor de 12 h de intervalo, e no caso do Ribeirão da Velha 
encontram-se potências significativas em torno dos intervalos 
de 12 e 24 h.

Apesar de essa informação ser significativa, ela não nos 
confirma que existe correlação entre os dois sinais.

Para a referida análise de correlação utilizou-se as ferra-
mentas XWT (Cross Wavelet Transform), ou transformada cruzada 
Wavelet, e a WTC (Wavelet Coherence), ou coerência Wavelet, que 
são encontradas no software Matlab, tal como sugerido por 
(GRINSTED et al. 2004).

Com a primeira ferramenta (XWT) se detectam regi-
ões no tempo e na frequência onde ambos os sinais mostram 
combinações de potência em comum. A segunda ferramenta 
(WTC) coloca em evidência regiões no tempo e na frequência 
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onde os dois sinais variam com a mesma fase (em sincronismo). 
Ambos os gráficos (XWT e WTC), de acordo com 

informações presentes em Grinsted et al (2004) se interpretam 
da seguinte forma:

• As linhas em preto delimitam as áreas onde se tem mais 
de 95% de confiança estatística. 

• Portanto, em tais regiões, considera-se que a informação 
de coerência é válida.

• As setas trazem informação sobre a fase entre os dois 
sinais, da seguinte forma: em fase, apontando para a 
direita; em contra-fase, apontando para a esquerda; 
270º, apontando para cima; 90º, apontando para baixo.

• A escala de cinza determina os níveis de confiança esta-
tística entre os dois sinais, sendo que os tons mais claros 
correspondem a uma maior significância estatística.
Assim, objetivando encontrar mais dados evidenciando 

a relação entre os dois sinais, efetuou-se a análise XWT (Figura 
11) e a análise WTC (Figura 12). 

Na Figura 11 observa-se que ambos os sinais dividem 
correlação de potência em intervalos em torno de 12 e 24 h. 
Entretanto com a observação da Figura 12, evidencia-se uma alta 
coerência de fase entre os dois sinais em intervalos em torno de 
12 h. O que comprova a influência da maré de 12 h encontrada 
no rio Itajaí-Açú sobre o nível do Ribeirão da Velha.

Ao se visualizar as Figuras 11 e 12 percebe-se que as 
setas apontam em sua maioria para a direita, o que confirma que 
estão praticamente em fase (GRINSTED et al 2004).

Ao se confirmar que ambos os sinais apresentam uma 
forte correlação de potência e fase em torno do intervalo de 
12 h utilizou-se essa “janela” de forma a verificar se existe 
algum “atraso” entre a ocorrência da maré no rio Itajaí-Açú e 
no Ribeirão da Velha. Para isso fez-se uso da transformada de 
Fourier FFT, dessa vez para calcular a fase, em graus, entre os 

Figura 11 - Análise XWT da transformada Wavelet (TW) para os níveis do rio Itajaí-Açú e do Ribeirão da Velha, 
para um período de 5 dias

Figura 12 – Análise WTC da transformada Wavelet (TW) para os níveis do rio Itajaí-Açú e do Ribeirão da Velha, 
para um período de 5 dias
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dois níveis em torno do período de 12 h, o resultado obtido 
encontra-se na Figura 13. Observando-se a mesma conclui-se 
que a diferença de fase entre os dois níveis, em graus, é dada 
por: Δº = 4.63º – (– 1.15º) = 5.78º.

Considerando-se que o período da maré no Ribeirão da 
Velha é de 11.98 h, e que isso equivale a 360°, pode-se concluir 
que o atraso entre os dois níveis é de 11.54 minutos, ou seja:

Δ= (5.78/360)*11.98 * 60 = 11.54 minutos.

Sabendo-se que a estação de medição do nível do Ribei-
rão da Velha encontra-se a uma distância de aproximadamente 
2.56 km do rio Itajaí-Açú, concluiu-se que a maré viaja a uma 
velocidade média aproximada de: 

V =2.56 km/11.54 minutos= 13.31 km/h. 

CONCLUSÕES

Nesse trabalho realizou-se o estudo da identificação 
do efeito da maré no Ribeirão da Velha em Blumenau-SC, em 
períodos de baixa vazão, onde o fenômeno se torna mais per-
ceptível. Também se realizou o estudo da relação da maré no 
Ribeirão da Velha com a maré do rio Itajaí-Açú.

Para o estudo em questão utilizou-se a transformada 
wavelet, que tem se tornado uma ferramenta cada vez mais útil 
e significativa para a interpretação de fenômenos naturais dos 
mais diversos, em diferentes áreas de estudo. A transformada 
wavelet constitui uma base matemática robusta que encoraja as 
atividades de pesquisas científicas que visam a análise de sinais 
físicos com variabilidade complexa. A utilização desta técnica 
atualmente é bastante acessível devido ao grande número de 
rotinas disponíveis em várias linguagens de programação, por 
exemplo, IDL, Matlab e Fortran.

Verificou-se que, com a utilização do processo de 
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Figura 13 – Análise FFT para a fase dos níveis do rio Itajaí-Açú (em contínuo) e do Ribeirão da Velha (em pontilhado)

suavização via transformada wavelet, foi possível localizar as 
características periódicas da maré e confirmar que as mesmas 
ocorrem durante períodos de baixa vazão. A tradicional análise 
de Fourier, por outro lado, apesar de apresentar a ocorrência 
de duas frequências distintas, não fornece qualquer informação 
sobre o período de ocorrência de tais frequências, tais como, 
por exemplo, os de baixo fluxo. Por outro lado, quando utilizada 
a transformada wavelet é explicitamente mostrado no espectro 
de potência wavelet que o período de ocorrência das marés se 
evidencia em períodos de baixo fluxo.

Além disso, foi mostrado que é possível determinar de 
forma simples e bastante rápida a covariabilidade na energia e 
fase entre duas grandezas físicas, utilizando-se a transformada 
wavelet, o que levou à comprovação da inter-relação entre as 
marés que ocorrem no rio principal e no afluente.
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RESUMO
 No presente trabalho é proposto um método de interpolação denominado CHUVSAT para ser avaliado como dado de entrada a um modelo hidrológico. 
Esse método calcula campos de chuva em forma de grade regular combinando chuva obtida por pluviômetros com dados de chuva por satélite. O CHUVSAT 
está baseado em um cálculo de médias ponderadas que considera a distância e o tipo de dado (pluviômetro ou satélite) como fonte de informação. Os dados de 
chuva de pluviômetros e de satélite foram obtidos da Agência Nacional de Águas (ANA) e do produto Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), 
respectivamente. Os resultados foram avaliados comparando os hidrogramas calculados a partir de um modelo hidrológico distribuído com os hidrogramas 
observados em diferentes postos fluviométricos da bacia do Rio Tocantins. O desempenho do método CHUVSAT foi comparado ao desempenho do modelo 
hidrológico usando os dados do TRMM, e os dados de pluviômetros da ANA. Os resultados mostraram que a qualidade da série de vazões calculadas 
usando CHUVSAT conseguiu melhores coeficientes de eficiência de Nash-Sutcliffe para as séries geradas pelas fontes da ANA e do TRMM em bacias 
com área de drenagem da ordem de 5.000 km2. Em bacias maiores os resultados de CHUVSAT foram semelhantes aos obtidos utilizando apenas os dados 
de chuva observados em pluviômetros, enquanto os resultados utilizando dados de satélite foram inferiores. Conclui-se que a combinação de dados de satélite 
e pluviômetros tem potencial para aplicações hidrológicas, com ênfase na previsão de vazões em rios de grande porte.

Palavras Chave: Pluviometria. Interpolação de dados de chuva. Estimativa de chuva por satélite. TRMM. Simulação hidrológica.

ABSTRACT
 In this work, an interpolation method called CHUVSAT was proposed as input data to a hydrological model. This method calculates fields of  precipitation 
in the form of  a regular grid obtained by combining raingauges with satellite rainfall data. CHUVSAT is based on a calculation of  weighted average that 
considers the distance and the type of  data (raingauge or satellite) as a source of  information. The rainfall data from raingauges and satellite were obtained 
from the National Water Agency (ANA) of  Brazil and the Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), respectively. The results were evaluated by 
comparing the calculated hydrograph from a distributed hydrological model with observed hydrographs at different streamflow stations in the Tocantins River 
basin. The performance of  the method using CHUVSAT was compared to the performance of  the hydrological model using only the data from TRMM 
and ANA. The results showed that the quality of  the series of  streamflows calculated using CHUVSAT was generally better for series generated by the 
sources of  ANA and TRMM in basins with a drainage area of  around 5,000 km2. In larger basin results using the combined method CHUVSAT were 
similar to those obtained using only the data observed in rainfall gauges, while results using satellite data were less good. We conclude that the combination of  
satellite rainfall and raingauges has  a potential for hydrological applications such as streamflow forecasting for large rivers.

Keywords:  Precipitation rate. Interpolation of  rainfall data. Satellite rainfall estimation. TRMM. Hydrologic simulation.

Método de combinação de dados de precipitação estimados por satélite e medidos em 
pluviômetros para a modelagem hidrológica

Merging rainfall gauges and satellite rainfall data for hydrology modeling
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INTRODUÇÃO

A precipitação é, possivelmente, a principal variável 
para a caracterização hidrológica de uma região. Além disso, a 
precipitação é, também, o principal dado de entrada em modelos 
hidrológicos chuva-vazão. Normalmente, a estimativa da chuva 
que atinge uma bacia hidrográfica é realizada utilizando medições 
pontuais realizadas com pluviômetros ou pluviógrafos. Os dados 
de chuva de pluviômetros, válidos para um ponto, são utilizados 
para estimar a chuva média sobre toda a bacia hidrográfica, 
utilizando métodos de interpolação. Contudo, a quantificação 
da chuva é difícil devido a sua variabilidade espacial e temporal 
(SUMNER, 1998) e a qualidade da estimativa é fortemente de-
pendente da densidade espacial de postos pluviométricos, medida 
em número de postos por km2, ou o inverso da densidade, que 
é a área média (em km2) por posto pluviométrico. 

Em muitas regiões do Mundo, as densidades mínimas 
por estações são inferiores aos valores recomendados pela 
OMM, que são: 900 km2 por estação em regiões costeiras; 250 
km2 por estação em áreas montanhosas; 575 km2 por estação em 
regiões com morros e colinas no interior; e 20 km2 por estação 
em áreas urbanas (OMM, 1994). Muitas vezes a quantidade de 
postos pluviométricos tende a ser insuficiente para aplicações 
de técnicas de modelagem hidrológica, climática ou previsão 
de vazões. O desenvolvimento das redes de monitoramento 
em algumas dessas regiões, revelam que o número de postos 
pluviométricos não mostrou crescimento expressivo nas últimas 
décadas e, em alguns casos, até ocorreu um declínio na operação, 
como na bacia do rio da Prata (SU et al., 2009) e nas bacias do 
Sul da África (HUGHES, 2006).

Diferentemente dos pluviômetros, os radares meteoro-
lógicos permitem estimar a precipitação de forma razoavelmente 
contínua no tempo e no espaço. Em alguns casos, estes dados 
podem complementar a informação dos pluviômetros. Porém, 
a estimativa de precipitação por radar é baseada em medições 
indiretas e têm diversas fontes de incerteza, como a calibração 
do hardware, a orientação apropriada da antena de controle de 
radar, a atenuação devido a umidade ou neve, os ruídos não 
meteorológicos e a estimativa dos parâmetros da chamada função 
Z-R, que relaciona a refletividade e a intensidade da precipitação 
(EINFALT; MICHAELIDES, 2008).

No Brasil, a cobertura espacial dos radares para a es-
timativa da precipitação ainda é limitada. Por este motivo, nos 
últimos anos surgiu o interesse pela estimativa da precipitação 
a partir de sensores instalados em satélites.

A estimativa da precipitação por satélite está baseada na 
medição de radiação eletromagnética refletida ou emitida pelas 
nuvens e pela chuva, especialmente nas faixas de comprimento 
de onda correspondente ao infravermelho, micro-ondas e vi-
sível. A partir do final da década de 90 também começaram a 
disponibilizar dados de sensores de radar, colocados a bordo 
de satélites. Em geral, para obter estimativas de precipitação de 
uma determinada região por sensoriamento remoto, os dados 
de diferentes sensores são combinados através de algoritmos.

Os primeiros algoritmos desenvolvidos foram baseados 
na relação entre a temperatura no topo das nuvens e a intensidade 
da precipitação. Para estimar a temperatura no topo das nuvens 

podem ser utilizados sensores na faixa espectral correspondente 
ao infravermelho. Os sensores que percebem radiação na faixa 
de comprimento de onda de 10,6 a 12,6 μm é o resultado da 
absorção emitida sobre a superfície dos topos das nuvens para 
o espaço. A premissa física de um sistema de nuvens que gera 
precipitação ocorre porque existe uma relação entre a tem-
peratura de topo do sistema de nuvens e em função da altura 
destas. Desta forma, os topos de nuvens mais altos e mais frios 
correspondem às nuvens mais espessas e normalmente são as 
que mais precipitam (SCOFIELD; VENDRAME, 2003; KIDD, 
2001). A partir das premissas físicas, técnicas de estimação de 
precipitação pela banda do infravermelho foram desenvolvidas, 
por exemplo, o Hidroestimador (VICENTE, 1998).

Além da radiação na faixa do infravermelho, muitos 
algoritmos de estimativa de precipitação por sensoriamento re-
moto utilizam atualmente, dados de sensores de radiação na faixa 
de micro-ondas (10 a 150 GHz) e vem do resultado da radiação 
reemitida da Terra para o espaço (SCOFIELD; VENDRAME, 
2003). Esta energia interage com os hidrometeoros mediante os 
processos de absorção e espalhamento, atravessando as nuvens 
que inferem nas propriedades físicas amostradas. Os sensores 
de radiômetros passivos nessa banda respondem à presença 
de gotas de chuva e partículas de gelo presentes nas nuvens, 
ou seja, evidências físicas mais diretas da precipitação do que 
a temperatura do topo da nuvem (HOU et al., 2008). Sensores 
de micro-ondas passivos colocados a bordo de satélites em 
órbita polar, normalmente possuem resolução espacial baixa, 
da ordem de quilômetros.

Ao longo dos últimos 20 anos, e desde que o satélite 
Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) foi lançado ao 
espaço, diversos algoritmos de estimativa de precipitação foram 
criados.  Esses algoritmos estão baseados na observação mul-
tiespectral desde diversos satélites de diferentes órbitas. Podem 
ser citados como exemplo os produtos Climate Prediction Center 
Morphing - CMORPH (JOYCE et al., 2004); TRMM Multisatellite 
Precipitation Analysis - TMPA TRMM (HUFFMAN et al., 2007) e 
Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial 
Neural Network - PERSIANN (HONG et al., 2004), entre outros.

Considerando a variedade de produtos de estimativa de 
chuva por satélite, atualmente existem trabalhos apresentando 
diversas análises que buscam identificar a potencialidade dos 
diferentes produtos em áreas específicas, ou em todo o globo.  
No contexto da América do Sul, destacam-se os trabalhos de 
Scofield e Vendrame (2003); Collischonn et al. (2007); Saldanha 
et al. (2007); Araújo e Guetter (2007); Collischonn et al. (2008); 
Su et al. (2008); Dinku et al. (2010); Pereira Filho et al. (2010); 
Buarque et al. (2011); Getirana et al. (2011); Quiroz et al. (2011); 
Quiroz et al. (2013).

Erros sistemáticos foram observados em regiões em 
que a chuva ocorre sob influência orográfica. Nestas regiões a 
chuva é produzida por nuvens relativamente baixas e quentes, 
o que leva a uma subestimativa quando a chuva estimada por 
satélite é comparada com campos de chuva observada por 
pluviômetros instalados em Terra (HUGHES, 2006; DINKU 
et al., 2010, STAMPOULIS; ANAGNOSTOU, 2012; SALDA-
NHA et al., 2007). Esta tendência à subestimativa em regiões 
de forte orografia também foi observada quando as estimativas 
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de chuva de satélite foram utilizadas como dado de entrada 
para modelos hidrológicos, resultando em uma subestimativa 
nas séries de vazão calculada (QUIROZ et al., 2011; NIKO-
LOPOULOS et al., 2013; BEHRANGI et al., 2011; PAN et al, 
2010; GETIRANA et al., 2011). No entanto, em regiões mais 
planas do Brasil, no sul da bacia do rio Amazonas, precipitação 
do TRMM mostrou-se adequada como variável de entrada aos 
modelos hidrológicos, em simulação diária, como na bacia do rio 
Tapajós (COLLISCHONN et al., 2008) e alguns rios tributários 
do rio Amazonas (PAIVA et al., 2011). Mais para o Sudeste de 
Brasil, também os resultados se mostraram promissores como 
na Bacia do rio da Prata (SU, et al., 2008) e na bacia do Rio 
Iguaçu (ARAÚJO et al., 2007).

Diversos trabalhos mostram que os erros aleatórios 
dependem fortemente da escala de tempo em que é feita a 
avaliação. Tipicamente, as melhores correlações entre dados 
observados em pluviômetros e dados estimados por satélite, 
são obtidas quando a comparação é feita integrando os dados 
em intervalos de tempo mensais ou anuais, como em Pereira 
et al. (2010).

Considerando estas incertezas, acredita-se que a melhor 
forma de utilizar as estimativas de precipitação por sensoriamento 
remoto, é através de uma estratégia de combinação entre os da-
dos de pluviômetros e as estimativas por satélite. Neste sentido, 
possivelmente o exemplo mais conhecido seja o próprio produto 
TRMM-3B42, que é uma estimativa de chuva corrigida da base de 
dados do Projeto Climatológico de Precipitação Global (GPCP) 
na forma descrita em Huffman et al. (2007). Esse produto é 
fornecido pela NASA, via internet, em escala temporal de três 
em três horas para escala espacial de 0,25◦, no entanto, ele é 
fornecido com um atraso de três meses, impossibilitando seu 
uso para algumas aplicações hidrológicas imediatas.

Uma proposta de metodologia de combinação de dados 
de satélite com pluviômetros mais recente, foi apresentada por 
Rozante et al. (2010). Estes autores desenvolveram uma técnica 
de combinação de dados para a América do Sul, que foi deno-
minada MERGE, e que é baseada em estimativas de chuva por 
satélite e nos dados observados em pluviômetros do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC); Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e das estações climá-
ticas de Global Telecommunications System (GTS). As estimativas 
de chuva por satélite utilizadas no MERGE, são o resultado 
da aplicação do algoritmo TRMM-3B42RT por Huffman et 
al., (2007), que estão disponíveis em tempo quase real (com 
apenas algumas horas de atraso). O método MERGE tem a 
vantagem de utilizar uma grande quantidade de pluviômetros 
localizados no Brasil (ROZANTE et al., 2010), o que contribui 
para melhorar a qualidade da estimativa da chuva nesta região. 
Além disso, as estimativas de chuva do MERGE podem ser 
utilizadas em alguns casos de hidrologia operacional, porque 
são disponibilizadas com apenas 24 horas de atraso.

Outro trabalho similar, de combinação de estimativas 
de chuva por satélite com dados de pluviômetros, é apresentado 
por Vila et al. (2009), onde uma combinação linear ponderada 
de duas diferentes distorções da estimativa da chuva por satélite, 
na forma aditiva e proporcional, é efetuada para toda América 
do Sul. 

Mais recentemente, Clarke e Buarque (2013) exploraram 
a combinação de dois produtos de chuva por satélite, CMORPH 
e TRMM-3B42, em escala anual por meio de uma análise mul-
tivariada e modelos geoestatísticos paramétricos sobre a bacia 
do rio Tocantins. Os resultados mostraram que a combinação 
de ambas as fontes, podem ser variáveis preditoras em locais 
onde não se têm dados observados. Woldemeskel et al. (2013) 
na Austrália exploraram um método de combinação entre plu-
viômetros e chuva por satélite TRMM-3B42 em escala mensal. 
A técnica de combinação foi baseada no método de interpola-
ção ponderada pela distância, e os resultados mostraram que a 
técnica de combinação melhorou a estimativa da precipitação, 
sobre algumas regiões da Austrália.

As técnicas de combinação entre precipitação por 
satélite e postos observados em Terra, podem ser de interesse 
cientifico e prático na área de hidrologia ou climatologia. O 
objetivo do presente estudo aborda uma nova proposta de 
método de combinação de dados de chuva, medidos em pluvi-
ômetros com dados estimados por satélite em tempo quase real 
TRMM-RT, em escala temporal diária e em escala espacial de 
0,25°. Os resultados do método são avaliados, empregando uma 
metodologia de transformação de chuva em vazão, utilizando 
um modelo hidrológico e comparando as séries temporais de 
vazões calculadas, com as séries temporais de vazões observadas 
em diferentes seções de rios da bacia do rio Tocantins. 

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo foi realizada na bacia do rio Tocantins, 
na região Norte de Brasil. A área de drenagem do rio Tocantins 
é de, aproximadamente, 300.000 km2 até o local do posto flu-
viométrico Descarreto, que está localizado próximo à cidade de 
Imperatriz, no Maranhão, como mostrado na Figura 1. As alti-
tudes da bacia variam desde 115 a 1.670 metros, com as maiores 
altitudes no sul.  A bacia foi escolhida porque apresenta áreas 
com monitoramento pluviométrico relativamente deficiente, ou 
seja, com baixa densidade de postos pluviométricos por km2. 
Além disso, a bacia é importante do ponto de vista econômico, 
com a presença de várias grandes usinas hidrelétricas, como a 
UHE Estreito, e diversas cidades como, a cidade de Imperatriz, 
localizadas próximas ao rio principal.

DADOS E METODOLOGIA

Dados de chuva estimados por satélite e observados 
em uma rede de pluviômetros foram combinados através de 
uma metodologia de interpolação que considera, ao mesmo 
tempo, os dois tipos de informação. Posteriormente, os dados 
de chuva interpolados foram utilizados como dados de entra-
da para um modelo hidrológico distribuído, e os hidrogramas 
de vazão calculados, foram comparados com os hidrogramas 
observados em diversos postos fluviométricos, distribuídos em 
toda a bacia do rio Tocantins. Os itens que seguem descrevem 
a base de dados utilizada, a metodologia de interpolação e o 
modelo hidrológico adotado.
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Por último, os dados de temperatura média do ar, 
umidade relativa, velocidade do vento e pressão atmosférica 
e insolação, foram obtidos de 15 estações climatológicas do 
local. Todos os dados climáticos e de vazão observada para o 
processo de simulação hidrológica, foram obtidos da base de 
dados da Agencia Nacional de Águas (ANA).

Técnica de combinação das fontes de precipita-
ção

A metodologia de combinação de dados de satélite e de 
pluviômetros, proposta no presente trabalho, foi denominada 
CHUVSAT e é baseada numa técnica de interpolação ponde-
rada pela distância. Considera-se que a informação de chuva 
dos pluviômetros está disponível em pontos distribuídos de 
forma aleatória  

Foram utilizados dados de postos pluviométricos do 
banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA). Esses 
dados de precipitação fornecidos pela ANA são consistidos de 
acordo com o padrão estabelecido pela ANEEL (1999). Na área 
de estudo foram considerados 293 postos pluviométricos, tanto 
dentro como fora da bacia do rio Tocantins e, apresentam no 
máximo 30% de falhas. Na região de estudo existem 283 postos 
com menos de 5% de falhas nos dados, oito postos com 6% a 
20% de falhas e dois postos com 21% a 30% de falhas.

Entre os vários tipos de produtos de estimativa de 
chuva por satélite produzido pelo TMPA-TRMM, para este 
trabalho foi escolhido o produto TRMM-3B42RT, produtos 

de precipitação derivados do satélite TRMM e outros satélites.
Os principais instrumentos do satélite TRMM são: o 

imageador de micro-ondas (TMI), radar de precipitação (PR), 
radiômetros de radiação visível e infravermelha (VIRS). A 
cobertura dos produtos do TRMM-TMPA depende dos dados 
dos sensores de micro-onda, coletados por vários satélites em 
órbita baixa, incluindo o TMI e dados dos sensores de satélites 
geoestacionários.  

O produto TRMM-3B42RT é obtido da combinação de 
diversas fontes multiespectrais sem correção de dados observados 
em Terra e sem uso dos dados do Radar (PR). Esse produto 
fornece estimativas da precipitação a cada três horas, com uma 
resolução espacial de 0,25° e é disponibilizado em tempo quase 
atual, isto é, com cerca de 9 horas de defasagem. Os dados do 
TRMM-3B42RT estão disponíveis em todo o Globo, na região 
entre as latitudes 50°N e 50°S, e são fornecidos em arquivos 
individuais de três em três horas (oito arquivos por cada 24 horas).

Na aplicação descrita aqui, a chuva diária é obtida 
agregando os arquivos individuais desde as 15:00 UTC horas 
(período de 12:00-15:00) de um dia prévio até às 12:00 UTC horas 
(período de 09:00-12:00) do dia atual, de forma a corresponder, 
da melhor forma possível, aos dados normalmente coletados 
no Brasil em pluviômetros de observação manual.

Os postos fluviométricos com a disponibilidade de 
dados de vazão observada são contabilizados em 41. Do total 
desses postos, nove são afetados pela operação dos reservató-
rios de usinas e cinco são locais das usinas, as quais não serão 
consideradas nesse trabalho. Portanto, 27 estações com vazões 

 

Figura 1 - a) Localização da bacia do rio Tocantins com a distribuição pluviométrica e o relevo topográfico; b) Localização dos pontos 
de controle hidrológica com a área e rede de drenagem das principais sub-bacias tributárias

a) b) 
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observadas são consideradas para a análise do método de com-
binação de precipitação sobre o modelo hidrológico, as mesmas 
que estão listadas na Tabela 1.

de satélite, está disponível sobre os pontos de uma 
grade regular. A partir destes dois tipos de informação, a pre-
cipitação em um local qualquer (  pode ser calculada por uma 
média ponderada dos valores dos postos pluviométricos ( ) e 
das estimativas de precipitação de satélite ( ), de acordo com 
a Equação 1:

            (1)

onde,  é o valor da precipitação interpolada no 
intervalo de tempo  na posição ;  é o número de postos 
pluviométricos utilizados na interpolação;  é o número de 
pontos da grade da estimativa de chuva por satélite, utilizados 
na interpolação;  é o valor da precipitação observada no plu-
viômetro , no intervalo de tempo ;  é o valor da precipitação 
de satélite na posição  no tempo ;  é o ponderador aplicado 
aos dados dos pluviômetros e  é o ponderador aplicado aos 
dados do satélite.

Os ponderadores  e  tem duas componentes, 

conforme apresentado nas equações 2 e 3. O primeiro com-
ponente (a ou b) é um fator associado ao tipo de informação 
(pluviômetro ou satélite, respectivamente). O segundo compo-
nente do ponderador é um peso associado à distância, conforme 
as equações 2 e 3:

                           (2)

                           (3)

onde   é o ponderador aplicado aos dados dos pluviômetros; 
 é o ponderador aplicado aos dados do satélite;  é um peso 

associado com os dados dos pluviômetros;  é um peso asso-
ciado com os dados do satélite;  é a distância entre o ponto 

 em que é calculada a chuva e a posição do pluviômetro ou 
do ponto central de pixel da grade do satélite;  é o expoente 
da distância na ponderação dos dados de pluviômetros; e  é 
o expoente da distância na ponderação dos dados de satélite.

Os valores de , ,  e  são parâmetros do método 
de interpolação, que podem ser definidos com base em uma 
metodologia de calibração, que está descrita adiante no texto. 

Conforme mostra a Figura 2, as informações de chu-
va de pluviômetros estão definidas em pontos aleatoriamente 

Id Código Nome Nome do Rio 
Área de 

drenagem 
(km2) 

1 20100000 Jaragua Rio das Almas 1.983 
2 20250000 Ceres Rio das Almas 10.668 
3 20200000 Uruana Rio de Uru 3.695 
4 20050000 Ponte Quebra Linha Maranhão 11.275 
5 20950000 Ponte rio preto Rio Preto 881 
6 21300000 Alvorada Norte Rio Corrente 3.787 
7 21560000 Fazenda Veneza Rio São Domingos 2.859 
8 21220000 Flores de Goiás Rio Paranã 7.288 
9 21500000 Nova Roma Rio Paranã 22.774 
10 21600000 Ponte Paranã Rio Paranã 29.791 
11 21650000 Montante Barra Palma Rio Paranã 40.526 
12 21900000 Paranã Rio Paranã 58.568 
13 21850000 Rio da palma Rio Palma 12.992 
14 21890000 Barra Palma Rio Palma 17.989 
15 22100000 Colonha Rio Santa Teresa 8.741 
16 22150000 Jacinto Rio Santa Teresa 13.938 
17 22190000 Porto Alegre Rio Manuel Alves 1.803 
18 22250000 Fazenda Lobeira Rio Manuel Alves 14.517 
19 23150000 Itacaja Rio Manuel Alves 2.849 
20 23220000 Cachoeira Rio Manuel Alves 2.933 
21 23250000 Goiatins Rio Manuel Alves 10.098 
22 22680000 Jatobá Rio do Sono 17.076 
23 22700000 Novo Acordo Rio do Sono 18.187 
24 22900000 Porto Real Rio do Sono 44.293 
25 22850000 Dois irmãos Rio Perdida 9.546 
26 23230000 Jacare Rio Vermelho 4.085 
27 23468000 Fazenda Farinha Rio Farinha 5.176 
- 23700000 Descarreto Rio Tocantins 299.109 

 

Tabela 1 - Postos fluviométricos sobre a bacia do Rio Tocantins.
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distribuídos, e as informações de chuva estimada por satélite 
são dadas em pontos regularmente dispostos em uma grade. A 
interpolação é realizada recalculando valores de precipitação 
para os pontos de grade, correspondentes às informações de 
chuva de satélite. Para calcular a estimativa corrigida de chuva 
em um ponto de grade, utilizando a equação 1, são utilizados 
apenas os dados dos pluviômetros e dos pontos de grade da 
imagem de satélite contidos dentro do círculo de raio Rmax em 
torno do ponto, conforme mostra a Figura 2. 

Figura 2 - Representação esquemática da metodologia de 
CHUVSAT, os pluviômetros (representados pelo símbolo ◦) e 
estimativas de chuva por satélite (representadas pelo símbolo +) 

O método de interpolação foi utilizado retirando-se um 
posto pluviométrico do conjunto de dados, e gerando a série 
temporal de precipitação para o ponto correspondente a este 
pluviômetro. Os valores estimados por interpolação foram, en-
tão, comparados aos valores da série observada no pluviômetro. 
Este procedimento foi repetido retirando cada um dos pluviô-
metros e gerando a série no local correspondente. Os valores 
de precipitação estimada por interpolação foram comparados 
com os valores de precipitação observada, e para cada conjunto 
de valores dos parâmetros a, b, γ e θ foi calculado um valor 
correspondente de uma função objetivo F, dada pela equação 4:

Mínimo:   (4)

onde,  é o numero de intervalo de tempo da série de preci-
pitação,  é o valor da precipitação observada e  é o valor 
da precipitação estimada e  é a média dos  valores da 
precipitação observada. 

O procedimento foi repetido, com valores diferentes 
dos parâmetros a, b, γ e θ, buscando o menor valor de F. Este 
procedimento seguiu o método de otimização Shuffled Complex 

Evolution SCE-UA (DUAN et al., 1992; DINIZ et al., 1999). Os 
quatro valores ótimos dos parâmetros foram buscados dentro 
de limites pré-definidos, apresentados na Tabela 2.

Rotina de Interpolação

O método de interpolação combinada de chuva foi 
aplicado, após a interpolação dos seus parâmetros, gerando um 
novo campo de precipitação regular (denominado CHUVSAT) 
com resolução espacial de 0,25◦, igual à resolução original do 
produto TRMM-3B42RT, para cada intervalo de tempo (dia), 
de acordo com o procedimento descrito a seguir.

1- Leitura dos parâmetros do método de interpolação 
,  ,  e .

2 - Abre um laço para o número total de intervalos de 
tempo desde .
  a -Abre um laço de posição . 
Cálculo de precipitação interpolada nos mesmos centros 
de grade da precipitação por satélite.
  b- Busca dos postos pluviométricos dentro 
do raio Rmáx, quantificam-se os postos pluviométricos 

; calculam-se os valores dos ponderadores tal qual 
foi definido na Eq. 2.
  c - Busca dos centros de grade dentro do raio 
Rmáx, sem incluir a grade da posição , quantificam-se 
os centros de grade ; calculam-se os valores dos 
ponderadores tal qual foi definido na Eq. 3.
  e - Calcula-se a precipitação interpolada na 
posição  no intervalo de tempo  tal como foi definido 
na Eq. 1.
  f  - Fim de laço de interpolação da precipitação 
na posição  .
3 - Fim do laço do número total de intervalos de 

tempo 

Durante o processo de interpolação foram feitas as 
seguintes considerações: 

1) quando existe um posto pluviométrico com valor no 
interior de um ponto de grade, o valor da chuva interpolado no 
ponto de grade é igual à chuva do pluviômetro; 

2) quando não há nenhum posto pluviométrico dentro 
do raio máximo (Rmáx), o valor da chuva corrigida no ponto de 
grade permanece igual ao valor original da estimativa por satélite.

Modelo hidrológico distribuído MGB-IPH

O Modelo de Grandes Bacias (MGB-IPH) é um mo-
delo hidrológico distribuído, para bacias de grande escala e foi 
desenvolvido por Collischonn e Tucci (2001). Na sua versão 
mais recente, este modelo utiliza uma discretização da bacia 
em unidades irregulares, denominadas mini-bacias, que são 
definidas a partir de dados do relevo de um Modelo Digital de 
Elevação (FAN et al., 2009; FAN et al. 2010). As mini-bacias que 
compõem a bacia hidrográfica são subdivididas em Unidades de 
Resposta Hidrológicas (URH), que são áreas de comportamento 
hidrológico similar. O modelo é composto por módulos que 

 Alfa 
(α) 

beta 
(β) 

gamma 
(γ) 

teta 
(θ) 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Máximo 40,0 40,0 5,0 5,0 

 

Tabela 2 - Limites máximos e mínimos dos parâmetros 
envolvidos do método de interpolação
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calculam diferentes processos hidrológicos relevantes na trans-
formação da chuva em vazão, como a interceptação, o balanço 
hídrico do solo, a geração do escoamento em cada mini-bacia, 
a evapotranspiração e a propagação da vazão através da rede 
de drenagem.

A cada intervalo de tempo a chuva é calculada em 
cada mini-bacia, considerando as coordenadas do centróide da 
mini-bacia, por meio de um método de interpolação. Quando 
os dados de precipitação estão disponíveis na forma de uma 
grade regular, a estimativa da precipitação em cada mini-bacia 
é obtida com base em uma média aritmética dos dados de pre-
cipitação de todos os pontos de grade, localizados no interior 
da mini-bacia considerada.

Os hidrogramas calculados e observados podem ser 
comparados nos locais correspondentes aos postos fluviométricos 
com dados. A avaliação é feita usando estatísticas usualmente 
utilizadas em modelagem hidrológica, como o coeficiente de 
eficiência de Nash-Sutcliffe (NS), coeficiente de eficiência 
dos logaritmos das vazões de Nash-Sutcliffe (NSlog) e erro no 
Volume (DV). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente são descritos os resultados da calibração 
do método de interpolação de chuva combinada de satélite e de 
pluviômetros. Posteriormente são descritos os resultados obtidos 
utilizando as fontes de dados de precipitação nas simulações 
utilizando o modelo hidrológico. 

Geração do campo de precipitação combinado

Para calcular os parâmetros do modelo de interpola-
ção CHUVSAT, foram definidos dois períodos (calibração e 
verificação). A etapa de calibração corresponde ao período de 
1/3/2000 a 31/12/2003 e a etapa de verificação corresponde 
ao período de 1/1/2004 a 31/12/2006. 

Para determinar o valor ideal do raio máximo (Rmax), 
o processo de otimização dos parâmetros foi repetido 14 ve-
zes, utilizando dados do período de calibração, considerando 
valores de Rmax de 25 km até 200 km, conforme a Tabela 3. 
Esta mesma tabela mostra os valores dos demais parâmetros já 

otimizados, e o valor da função objetivo (Equação 4). A relação 
entre o valor de Rmax e a função objetivo FO é apresentada 
também na Figura 3. Observa-se que o valor mais baixo da 
função objetivo corresponde ao valor de Rmax=100 km. Este 
valor é semelhante ao sugerido por Rozante et al. (2009) e 
por Vila et al. (2010) que adotaram um valor de raio máximo 
de busca de aproximadamente 70 km em seus algoritmos de 
combinação de dados.

Nesta condição os valores dos parâmetros γ (1,14) e θ 
(1,40) são relativamente próximos entre sim, enquanto os valores 
de α (236,18) e β (54,11) são bastante diferentes. A diferença entre 
os valores dos parâmetros α (que pode ser entendido como um 
peso para o dado do pluviômetro) e β (que pode ser entendido 

Rmax 
(km)

alfa      
(±)

beta     
(β)

gamma 
(γ)

teta      
(θ) F

25 238.25 16.28 0.80 0.43 0.888
50 242.71 16.61 0.80 0.43 0.888
60 197.29 28.38 0.85 0.78 0.880
70 154.61 33.54 0.92 1.02 0.865
80 187.23 54.50 0.99 1.21 0.859
90 185.96 63.24 1.05 1.35 0.856
100 236.18 54.11 1.14 1.40 0.843
110 235.15 74.00 1.22 1.54 0.850
120 176.39 53.01 1.28 1.61 0.853
130 216.49 62.68 1.34 1.66 0.854
140 189.05 46.57 1.43 1.71 0.855
160 230.90 47.78 1.53 1.78 0.850
180 241.00 43.45 1.61 1.84 0.860
200 228.73 37.66 1.69 1.90 0.857

Figura 3 - Determinação do raio máximo (Rmax) com relação ao 
valor da função objetivo para o período de calibração 2000-2003 

sobre a bacia do Rio Tocantins

Tabela 3 - Valores dos parâmetros do método de interpolação 
CHUVSAT para cada raio máximo sobre a bacia do Rio 

Tocantins no período de 2000-2003
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Figura 4 - Valores dos pesos calculados na etapa de calibração. 
a) Pesos em referencia com os postos pluviométricos; b) Pesos 

em referencia a os centros de grade de satélite TRMM
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como um peso para o dado de estimativa de chuva por satélite) 
mostra que o procedimento de interpolação otimizado daria 
um peso maior para cada um dos dados dos pluviômetros do 
que para cada um dos dados de satélite. A Figura 4 mostra os 
pesos de informações de pluviômetros (equação 2 e Figura 4a) 
e de informações de satélite (equação 3 e Figura 4b) em todo o 
processo de calibração. Observa-se que os pesos dos dados de 
pluviômetros são maiores para uma mesma distância. 

A Figura 4 mostra também, que os pesos calculados 
pelos pluviômetros e pelo satélite TRMM-3B42RT, variam entre 
um valor próximo à zero até um valor próximo a 0,70. O peso 
tende a decrescer com o aumento da distância, como é de se 
esperar de acordo com as equações 2 e 3.

Após a calibração, o método de interpolação combinada 
CHUVSAT foi aplicado para gerar estimativas de precipitação 
em uma região retangular envolvendo a bacia do rio Tocantins. 
A Figura 5 apresenta a chuva no dia 1/1/2006, utilizando a 
interpolação considerando somente os dados dos pluviômetros 
(Figura 5a); utilizando somente os dados de satélite (Figura 5b); 
e utilizando o método CHUVSAT (Figura 5c).

Observa-se na Figura 5 que o campo de chuva inter-
polado pelo método combinado CHUVSAT apresenta algumas 
características da chuva obtida pelos pluviômetros e algumas 
características da chuva estimada por satélite. Na região central 
da bacia (entre 12 S e 13 S e 48 W e 49 W), por exemplo, onde 
há baixa densidade de postos pluviométricos, o método de 
interpolação combinada (Figura 5c) apresenta estimativas de 
chuva mais altas do que o método baseado apenas nos dados 
dos pluviômetros (Figura 5a). Isto ocorre porque nesta região 
a estimativa de chuva por satélite apresenta valores mais altos 
do que os observados nos pluviômetros.

Para demonstrar o efeito da combinação de dados de 
satélite e de pluviômetros na interpolação, foram analisados os 
dados de chuva média ponderada em uma das sub-bacias de 
cabeceira. A Figura 6 apresenta os resultados na sub-bacia do 
rio Paranã, a montante do Posto Fluviométrico Ponte Paranã 
(Código 21600000). A Figura 6a mostra um gráfico das séries 
temporais de precipitação média nessa sub-bacia, em intervalo 
diário, no período de julho/2000 a dezembro/2000. A Figura 6b 
apresenta um gráfico de dispersão, em que os valores de chuva 
média estimada pelo método TRMM-3B42RT (apenas dados de 
satélite) e pelo método CHUVSAT (combinação de dados de 
satélite e pluviômetros), são comparados com os dados de chuva 
média estimada apenas com os dados de pluviômetros (ANA). A 
Figura 6b mostra que a dispersão dos dados de chuva estimados 
com base na estimativa combinada (CHUVSAT), é menor do 
que a dispersão dos dados de chuva estimada apenas com base 
no satélite (TRMM-3B42RT). Entretanto, é preciso lembrar 
que esta menor dispersão não significa, necessariamente, que 
a estimativa de chuva média com base no método CHUVSAT 
seja melhor do que a estimativa baseada apenas no satélite. O 
resultado da Figura 6b apenas mostra que a utilização dos da-
dos de pluviômetros em combinação com os dados de satélite, 
permitiu criar uma série de dados de chuva mais semelhante à 
série baseada apenas nos dados de pluviômetros.

No período de tempo entre Janeiro/2000 e Dezem-
bro/2003 (etapa de calibração), o coeficiente de correlação linear 
entre os dados de chuva média do método CHUVSAT e os dados 
de chuva média obtida apenas com base nos pluviômetros é de 
0,97. Neste mesmo período, este mesmo coeficiente é de 0,78 
quando são comparados os dados de chuva média obtidos com o 
TRMM-3B42RT com os dados de chuva média obtidos com os 

PLUVIÔMETROS-ANA TRMM-3B42RT CHUVSAT  

   

 

 

a) b) c) 

Figura 5 - Campos de precipitação sobre a região da bacia do rio Tocantins para o dia 1/1/2006. Esquerdo: Campo de precipitação 
interpolado com base aos postos pluviométricos. Médio: Campo de precipitação de TRMM-3B42RT. Direito: Campo de precipitação 

como resultado do modelo de interpolação CHUVSAT
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d) 

a) 
b) 

c) 

Figura 6 - Chuva média diária sobre a sub-bacia da Ponte Paranã (30.000 km2) para três fontes de chuva ANA, TRMM e CHUVSAT. 
Acima: Etapa de calibração; Abaixo: Etapa de verificação

ANA 
Mínimo: 1085 
Máximo: 2246 

 

TRMM 
Mínimo: 1156 
Máximo: 1823 

 

CHUVSAT 
Mínimo: 1206 
Máximo: 2052 

 

 
 
 

 

 

Figura 7 - Chuva média anual sobre as mini-bacias da discretização do modelo hidrológico para as fontes de chuva ANA, TRMM, 
CHUVSAT para o período de 2000-2006
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pluviômetros. Na etapa de verificação (período de Janeiro/2004 
a Dezembro/2006), este mesmo padrão é mantido, conforme 
pode se observar nas Figura 6c e 6d.

Também foram mostrados em termos de chuva média 
anual calculada para cada mini-bacia para o período de 2000-
2006 e comparados com as isoietas da base de dados do Serviço 
Geológico do Brasil para o período de 1977 a 2006 (PINTO 
et al., 2011), como está mostrado na Figura 7. Todas as fontes 
analisadas mostram uma diminuição da chuva de Noroeste para 
Sudeste da bacia. Os resultados mostram maiores semelhanças 
para ANA e CHUVSAT comparadas com as isoietas do CPRM 
e maior sub-estimativa para TRMM-3B42RT. 

O campo de precipitação média anual calculada e mos-
trada na Figura 7 para CHUVSAT foram, também, comparados 
com os campos obtidos nos resultados do trabalho de Lourerio 
e Lisboa (2011). O campo de chuva média anual, com o método 
de interpolação de Thin Plate Spline aplicado nesse trabalho, foi 
mais similar com os campos de precipitação por CHUVSAT.

Aplicação no modelo hidrológico MGB-IPH

A avaliação do método CHUVSAT para a combina-
ção de dados de satélite e pluviômetro também foi realizada 
com base nos resultados da aplicação do modelo hidrológico 
MGB-IPH para o período de 1998-2006. A bacia hidrográfica 

foi dividida em 375 mini-bacias e em 27 sub-bacias, conforme 
ilustrado na Figura 8. 

A precipitação do produto TRMM-3B42RT foi compos-
ta por duas séries de precipitação, devido a que este produto está 
disponível apenas a partir do ano 2000 e o período de simulação 
hidrológica, neste trabalho, começa no ano 1998. Nesse sentido, 
a primeira série de precipitação por satélite é composta pelo 
produto TRMM-3B42 para o período de Jan/1998 - Fev/2000 
e pelo produto TRMM-3B42RT para o período de Mar/2000 
- Dez/2006. Porém, as duas séries foram juntadas em uma só 
para gerar a série de precipitação por satélite, aqui chamada de 
TRMM-3B42RT.

Inicialmente os parâmetros do modelo hidrológico 
foram calibrados com base nos dados de pluviômetros (ANA). 
Posteriormente, o modelo hidrológico foi aplicado com os 
dados de chuva estimados por satélite do TRMM-3B42RT e 
com os dados de chuva obtidos com o método de interpolação 
combinada, CHUVSAT, sem recalibrar o modelo.

A Figura 9 mostra os hidrogramas em quatro pos-
tos fluviométricos: Itacaja, Porto Real, Jacaré e Ponte Paranã 
durante o período de Set/2004- Set/2006. Observa-se que a 
variabilidade sazonal é bem representada pelas três fontes de 
precipitação. Porém, alguns picos máximos calculados não 
foram bem representados, como em Itacaja no dia 22/4/2006 
e em Paranã em 20/12/2005, mostrando em ambos os casos 

 
Figura 8 - Discretização da bacia em mini-bacias e sub-bacias para aplicação do modelo hidrológico MGB-IPH sobre a bacia do rio 

Tocantins
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vazões máximas calculadas que ficaram subestimadas. Também 
foram encontradas diferenças no posto fluviométrico da Ponte 
Paranã, onde o hidrograma calculado apenas com os dados 
do TRMM-3B42RT resultou em uma sub-estimativa durante 
período úmido do ano 2005 e 2006.

A Tabela 4 mostra valores estatísticos como Nash-Sut-
cliffe (NS), Nash-Sutcliffe dos logaritmos da vazão (NSlog) e Erro 
no Volume (dV) das 27 estações fluviométricas com dados de 
vazão observada na bacia do Rio Tocantins. Os valores marcados 

em negrito representam os valores dos testes estatísticos das 
estações que se mostram nos hidrogramas da Figura 9. 

Na Tabela 4 é interessante observar, que as estatísticas, 
como o coeficiente de eficiência de Nash Sutcliffe, é melhor para 
CHUVSAT em quase todas as sub-bacias. A média do valor de 
NS de todos os postos fluviométricos é de 0,63 quando se usa 
os dados de chuva combinados (CHUVSAT) e de 0,60 quando 
se usa apenas os dados de chuva de pluviômetros. O mesmo 
ocorre com o valor do coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe 
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Figura 9 - Comparação dos hidrogramas de vazões diários observados e calculados, durante o período de setembro/2004 a setembro/2006, 
para quatro estações de controle, sobre a bacia do rio Tocantins
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dos logaritmos das vazões (NSlog), que é de 0,57 no caso em 
que é usado o método de combinação CHUVSAT e de 0,55 
quando são usados apenas dados de chuva de pluviômetros.

A tabela 4 mostra também que o valor do erro de vo-
lume tende a aumentar um pouco quando são utilizados dados 
da estimativa combinada de chuva CHUVSAT. A mesma tabela 
mostra também que quando são usadas apenas as estimativas de 
chuva por satélite (TRMM-3B42RT), todas as estatísticas são 
piores. O NS cai de 0,60 para 0,42 e o erro de volume passa 
de +2,04 para -12,56. Este último resultado explica, em parte, 
porque o método de chuva combinada CHUVSAT apresenta 
erro de volume negativo, em média. Aparentemente, a estimativa 
de chuva por satélite nesta região conduz a uma subestimativa 
da chuva média, se comparada com a chuva de postos pluvio-
métricos. Finalmente, os resultados apresentados na Tabela 4, 
indicam que em média há um ganho quando são incorporadas 
estimativas de chuva por satélite a um método de interpolação 

de dados de chuva.
A Figura 10 mostra o coeficiente estatístico de Nash-

Sutcliffe onde se mostra o ganho da fonte de CHUVSAT sobre 
as outras duas fontes de precipitação ANA e TRMM-3B42RT 
de forma localizada. Os valores de NS para os dados com TR-
MM-3B42RT, atingiram o valor de 0,68. Enquanto que, para as 
fontes ANA e CHUVSAT a eficiência atingiu o valor de 0,86.

Os resultados com CHUVSAT são melhores do que os 
resultados usando chuva de pluviômetros em bacias de cabeceira, 
as quais são localizadas no Sul e Nordeste, onde a densidade 
de postos pluviométricos é inferior. Porém, na estação Ponte 
Quebra Linha (20050000) sub-bacia próxima a varias estações 
pluviométricas (Vide Figura 1), o valor de NS para os dados 
com CHUVSAT se mostrou inferior comparado com ANA. 
Nessa estação aparentemente existe uma sub-estimativa da 
precipitação com dados de CHUVSAT que se mostra no valor 
do erro no volume (dV=+24,17), que piorou as vazões calcula-

NS NSlog dV NS NSlog dV NS NSlog dV

1 Ponte rio preto 881 0,55 0,76 -5,99 0,42 0,68 -8,80 0,58 0,61 18,86
2 Porto Alegre 1803 0,01 -0,27 3,40 -0,33 -0,30 16,18 -0,05 -0,12 13,05
3 Jaragua 1983 0,56 0,75 -10,83 0,03 0,13 -50,26 0,64 0,78 -16,32
4 Itacaja 2849 0,61 0,72 22,55 0,66 0,76 16,75 0,73 0,80 14,71
5 Fazenda Veneza 2859 0,23 -1,33 -1,91 -0,05 -0,92 10,02 0,33 -1,03 0,98
6 Cachoeira 2933 0,47 0,46 -9,95 0,23 -0,10 -38,86 0,39 0,18 -34,88
7 Uruana 3695 0,64 0,81 3,61 0,51 0,62 -19,86 0,75 0,84 -0,85
8 Alvorada Norte 3787 0,47 0,59 7,82 0,50 0,57 -4,69 0,55 0,66 -0,61
9 Jacare 4085 0,49 0,73 8,86 0,64 0,75 -1,20 0,75 0,82 1,59
10 Fazenda Farinha 5176 0,33 -0,38 -18,63 0,30 0,28 -6,25 0,36 -0,03 -15,94
11 Flores de goias 7288 0,58 0,80 7,48 0,38 0,59 -44,22 0,78 0,85 -13,37
12 Colonha 8741 0,82 0,68 10,92 0,65 0,63 -5,34 0,83 0,68 3,94
13 Doisir maos 9546 0,63 0,74 15,06 0,56 0,78 -5,19 0,67 0,80 5,85
14 Goiatins 10098 0,70 0,76 1,07 0,63 0,69 -8,41 0,82 0,80 -7,34
15 Ceres 10668 0,68 0,86 5,22 0,32 0,50 -20,54 0,68 0,85 8,23
16 Ponte Quebra Linha 11275 0,74 0,85 3,71 0,44 0,59 -22,60 0,61 0,80 24,17
17 Rio da palma 12992 0,48 0,62 2,61 0,31 0,18 -25,32 0,52 0,58 -19,46
18 Jacinto 13938 0,82 0,58 10,23 0,62 0,54 -2,38 0,81 0,57 6,11
19 Fazenda Lobeira 14517 0,75 0,85 9,02 0,42 0,71 7,32 0,69 0,79 16,83
20 Jatobá 17076 0,49 0,25 -5,28 0,41 0,04 -20,88 0,55 0,21 -16,59
21 Barra Palma 17989 0,66 0,65 7,91 0,50 0,64 -12,52 0,69 0,74 -9,63
22 Novo Acordo 18187 0,55 0,26 -7,68 0,40 0,03 -22,10 0,56 0,23 -16,98
23 Nova Roma 22774 0,80 0,89 2,56 0,52 0,77 -17,08 0,78 0,88 -4,97
24 Ponte Parana 29791 0,86 0,91 -0,89 0,60 0,82 -12,09 0,85 0,92 -1,39
25 Montante Barra Palma 40526 0,71 0,72 -4,68 0,51 0,66 -16,23 0,72 0,73 -6,39
26 Porto Real 44293 0,81 0,83 6,70 0,68 0,76 -3,34 0,83 0,85 0,90
27 Parana 58568 0,65 0,66 -7,74 0,44 0,60 -21,32 0,62 0,66 -14,96

Mínimo 0,01 -1,33 -18,63 -0,33 -0,92 -50,26 -0,05 -1,03 -34,88
Médio 0,60 0,55 2,04 0,42 0,44 -12,56 0,63 0,57 -2,39

Máximo 0,86 0,91 22,55 0,68 0,82 16,75 0,85 0,92 24,17

CHUVSATAREA 
(Km2)ESTAÇÃOITEM

ANA TRMM-3B42RT

 

 Tabela 4 - Coeficientes Estatísticos para os postos fluviométricos com as três fontes de precipitação em análises sobre a bacia do 
rio Tocantins
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das, sobretudo nos valores máximos, onde o valor de eficiência 
de Nash- Sutcliffe é mais sensível. Acredita-se que com uma 
calibração com base nos dados de CHUVSAT, os valores de 
eficiência podem melhorar nessa estação.

A Figura 11 mostra o valor do coeficiente de eficiência 
de Nash-Sutcliffe em função da área de drenagem de cada posto 
fluviométrico, nas três simulações realizadas. Os quadrados de 
cor cinza indicam os valores de NS na simulação com chuva de 
postos pluviométricos. Os pontos vermelhos indicam os valores 
de NS na simulação com chuva combinada CHUVSAT, e os 
triângulos verdes indicam os resultados com a chuva estimada 
por satélite, sem correção. Em geral, é importante observar que 

há uma tendência de aumento do valor de NS com o aumento 
da área de drenagem. 

Na mesma Figura 11, observa-se que nas bacias com 
maior área de drenagem o valor de NS é semelhante, quando 
são usados dados de chuva apenas de pluviômetro ou de combi-
nação CHUVSAT. Entretanto, é importante destacar que, numa 
faixa de áreas de drenagem entre aproximadamente 2.000 km2 e 
aproximadamente 10.000 km2, os resultados obtidos utilizando 
CHUVSAT são consistentemente superiores aos obtidos utili-
zando apenas os dados de pluviômetros. Finalmente, a Figura 
11 também mostra que os valores de NS obtidos com a chuva 
do TRMM-3B42RT são mais baixos do que os valores de NS 

   
 

a) b) c) 

Figura 10 - Comparação entre coeficiente de Nash-Sutcliffe para a bacia do Rio Tocantins. a) ANA; b) TRMM-3B42RT; c) CHUVSAT

 
 

Figura 11 - Coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (NS) em função da área de drenagem para a bacia do rio Tocantins
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obtidos com a chuva dos pluviômetros (ANA) e com o método 
combinado (CHUVSAT).

CONCLUSÃO

Neste trabalho é apresentado um método de combina-
ção de dados de chuva de pluviômetros e de satélite através de 
interpolação ponderada pela distância e pelo tipo de informa-
ção. Considerando que os pluviômetros estão disponíveis em 
pontos aleatórios e que a informação de chuva de satélite, está 
disponível sobre os pontos de uma grade regular. Esse novo 
campo de chuva é avaliado como dado de entrada a um modelo 
hidrológico distribuído.

Uma calibração do método de combinação também é 
apresentada, a partir da maximização da correlação entre os dados 
interpolados e os dados observados em postos pluviométricos. 
A chuva média anual calculada com o método de combinação 
de dados de satélite e pluviômetros mostrou concordância com 
o mapa de isoietas produzido pela CPRM, embora as estima-
tivas de chuva de satélite (TRMM-3B42RT) apresentem uma 
subestimativa na região, especialmente no Noroeste da bacia.

Os resultados sugerem que a combinação dos dados de 
chuva de satélite com os dados de chuva de postos pluviométricos 
permitem criar um conjunto de dados útil para aplicações em 
hidrologia. Na avaliação baseada na comparação dos hidrogramas, 
obtidos com um modelo chuva-vazão com dados observados de 
vazão em postos fluviométricos, os melhores resultados médios 
foram encontrados quando foram utilizados os dados de chuva, 
obtidos pelo método de interpolação CHUVSAT. Este resultado 
foi mais evidente em bacias cuja área de drenagem tem entre 
2.000 e 10.000 km2. 

O método de combinação de dados de precipitação pro-
posto é relativamente simples e pode ser generalizado para outras 
fontes de observação. Por exemplo, poderiam ser explorados os 
dados de outros produtos de estimativa de precipitação a partir 
de satélites, como CMORPH  ou PERSIANN. Da mesma forma, 
acredita-se que poderiam ser utilizados outros tipos de dados 
de pluviômetros, como os dados de pluviômetros automáticos 
das redes de telemetria, em que os dados são disponibilizados 
em intervalo de tempo horário, ou até menor.

Acredita-se que os métodos de combinação de dados de 
chuva de satélite e de pluviômetros continuem sendo relevantes 
no futuro, apesar das melhorias nas estimativas de satélite que 
são esperadas com as tecnologias mais recentes adotadas em 
novas missões espaciais.
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RESUMO

 A compreensão do processo de expansão das atividades antrópicas, em bacias hidrográficas, se mostra fundamental nos dias atuais. No que tange ao pro-
blema da contaminação das águas subterrâneas, a análise do uso e cobertura do solo existente e das variáveis do meio físico podem auxiliar na compreensão e 
gestão desta problemática. O presente trabalho teve por objetivo elaborar a carta de potencial de contaminação de aquíferos por atividades humanas na bacia 
hidrográfica do Ribeirão do Meio (Leme, SP), abrangendo uma área de 246,81 km2 na escala 1:50.000. A produção da carta englobou a análise do mapa 
de substrato geológico, a elaboração da carta de unidades aquíferas, da carta de declividades e de uso e cobertura do solo. Com o uso do software ArcGIS® e 
de uma metodologia de análise multicritério, chegou-se a uma classificação do potencial de contaminação envolvendo cinco classes (muito baixo, baixo, médio, 
alto e muito alto). No caso específico desta área, verificou-se que as classes de potencial médio (47,71%) e muito baixo (33,68%), foram mais representativas. 

Palavras Chave:  Bacia hidrográfica. Unidades Aquíferas. Potencial de Contaminação. 

ABSTRACT

 It is currently essential to understand the expansion of  human activities in drainage basins. As for the problem of  groundwater contamination, the analysis 
of  existing land usage, ground cover, and environmental variables can be helpful in gaining an understanding of  and managing this problem. The purpose 
of  this study was to chart the contamination potential of  aquifers by human activities in the watershed of  Ribeirão do Meio creek (Leme, SP, Brazil), 
which encompasses an area of    248km2, on a 1:50,000 scale.  This chart was produced based on a surface geological map, a chart of  aquifer units, and the 
preparation of  a chart of  the slopes and of  the land use and cover. Using a Geographic Information System and a multi-criteria analysis methodology, the 
contamination potential of  this watershed was classified according to five ratings (Very Low, Low, Intermediate, High and Very High). In that specific area 
it was found that the Intermediate (47,71%) and Very Low (33,68%) rating were the most representative. 

Keywords:  Watershed. Aquifer units. Contamination potential

Potencial de Contaminação de Aquíferos por Atividades Antrópicas da Bacia do Ribeirão do Meio –            
Município de Leme – SP

Study of  the contamination potential of  aquifers by human activities in the Ribeirão do Meio creek watershed 
(Leme, SP, Brazil)
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INTRODUÇÃO

O uso intensivo e indiscriminado dos recursos naturais, 
em especial, dos recursos hídricos, tem ocasionado impactos 
diversificados na qualidade e quantidade dos mesmos. Esse 
recurso está cada vez mais escasso devido à essa crescente 
demanda tanto pela intensificação da urbanização como pelo 
aumento das atividades econômicas, aumento da descarga de 
efluentes contaminados, infraestrutura de abastecimento defi-
ciente, mudanças globais com relação aos eventos hidrológicos 
e a problemas de gestão e governabilidade desses recursos 
(TUNDISI et al., 2008).

Outro aspecto da contaminação dos recursos hídricos 
subterrâneos se mostra ligado às atividades agroindustriais. 
Muitos compostos resultantes destas atividades são transfor-
mados em outros materiais e inseridos no ciclo hidrológico por 
processos naturais e antrópicos que podem acelerar e modificar 
as características hidrogeoquímicas do sistema.   

A preocupação a respeito da poluição das águas subter-
râneas é recente e restrita em nosso país, uma vez que o usuário 
do recurso subterrâneo, particular ou governamental, ainda 
desconhece sua importância e ignora as graves consequências 
de sua contaminação (LOURENCETTI; PEREIRA; MARCHI 
et al., 2007). 

Surge, então, a necessidade de elaboração de estudos 
que busquem compreender possíveis riscos de contaminação 
dos recursos hídricos por resíduos provenientes de diversas 
atividades humanas.

Estes estudos, geralmente ligados ao planejamento e 
gestão de bacias hidrográficas, se mostram essenciais no processo 

decisório dos atores envolvidos, sendo baseado na análise de 
um ou mais critérios. 

Neste contexto, o presente trabalho visa caracterizar, 
com base no cruzamento de dados do meio físico e com o uso 
do geoprocessamento, as áreas com maior ou menor potencial 
de contaminação dos aquíferos existentes na bacia do Ribeirão 
do Meio (Brasil, São Paulo, Leme) por atividades humanas, na 
escala de 1:50.000.

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO

A bacia hidrográfica do Ribeirão do Meio está locali-
zada na região centro-leste do Estado de São Paulo e faz parte 
da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRH 
do Rio Mogi Guaçu e compreende uma área de drenagem de 
246,81km², tendo como coordenadas UTM extremas: nascente 
– W246.754m e S7.545.578m, foz – W267.125m e S7.555.696m.

Suas nascentes localizam-se a oeste do município de 
Leme – SP e sua foz no Rio Mogi Guaçu, no mesmo município. 
Cabe ressaltar também a bacia abrange parte dos municípios 
de Pirassununga e Araras contidos em duas cartas topográficas: 
Leme e Araras.

São Paulo - SMA/CRH (2009) considera que nessa 
UGRH já são utilizados mais de 60% da disponibilidade hídrica 
superficial e subterrânea. Somente no município de Leme, de 
acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (SÃO 
PAULO – DAEE, 2014), existem 29 poços em operação dis-
tribuídos nos aquíferos Tubarão (Formação Tatuí), Serra Geral 
e freático. Os usos predominantes são para o setor industrial, 
agrícola e abastecimento urbano. 

Figura 1 - Carta de Unidades Aquíferas da bacia hidrográfica do Ribeirão do Meio – Leme (SP)
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A população de Leme em 2013 era de 91.755 habitan-
tes enquanto a de Pirassununga era de 73.656 habitantes com 
densidade demográfica de 227,75 hab./ km² e 96,38 hab./ km² 
respectivamente (BRASIL – IBGE, 2013). 

Quanto à geologia, a bacia localiza-se na Bacia Sedi-
mentar do Paraná apresentando arenitos da Formação Botuca-
tu, folhelhos variegados da Formação Corumbataí, folhelhos 
carbonosos e calcários da Formação Irati, arenitos fluviais da 
Formação Pirambóia, siltitos arenosos da Formação Tatuí, 
Rochas Intrusivas Básicas e depósitos recentes do Quaternário.

Ocorrem na área de estudo, três unidades aquíferas: 
Aquíferos Sedimentares (compostos pelas formações Botuca-
tu, Pirambóia, Tatuí e depósitos do Quaternário), Aquíferos 
fraturados (representados pelas rochas Intrusivas Básicas) e 
Aquicludos (formações Corumbataí e Iratí) (Figura 1).

A formação florestal predominante na área é a Floresta 
Estacional Semidecidual (FES), com elementos da formação 
vegetacional Cerrado. Ressalta-se que o processo de ocupação 
do interior paulista, com o avanço da fronteira agrícola, foi 
responsável pela diminuição da área florestada (MIRANDA, 
2010; RUDORFF et al., 2010).

Atualmente, as áreas outrora florestadas e com vegetação 
nativa deram lugar a diferentes cultivos como cana-de-açúcar, 
citricultura, café, e silvicultura. A região ainda apresenta mine-
ração, piscicultura, instalações rurais e solo exposto.

De acordo com Mendonça e Danni-Oliveira (2007) o 
clima da região é o tropical úmido-seco, também conhecido como 
tropical do Brasil central sem seca. Este tipo climático apresenta 
chuva em todos os meses do ano, com maior concentração no 
verão e redução no inverno. Há grande influência dos sistemas 
atmosféricos oceânicos tropicais e polares, o que justifica a 
grande pluviosidade e as variações térmicas ao longo do ano.

Nos mapas elaborados por Ross e Moroz (1997) na 
escala 1:500.000 para o Estado de São Paulo é possível identi-
ficar que a bacia do Ribeirão do Meio está situada na Unidade 
Morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná. Quanto à 
Unidade Morfoescultural, a bacia encontra-se na Depressão 
Periférica Paulista, Depressão Moji Guaçu. As formas do relevo 
são resultado de processo denudacional. Os modelados domi-
nantes são formados por colinas com topos amplos e tabulares. 
Quanto aos índices de dissecação do relevo apresenta dimensão 
interfluvial grande (1750 à 3750m) e o grau de entalhamento 
dos vales é classificado como muito fraco (< 20m) com vales 
pouco entalhados.  

A pedologia do local é caracterizada por apresentar 
as seguintes classes de solos classificadas por Oliveira et al. 
(1982) e atualizadas com base em BRASIL – EMBRAPA (1999): 
LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos 
(LATOSSOLO ROXO eutrófico e distrófico e LATOSSOLO 
VERMELHO ESCURO de textura argilosa e média), LATOS-
SOLOS VERMELHOS-AMARELOS Distróficos câmbicos, 
Distróficos argissólicos e Distróficos típicos (textura média, 
textura argilosa e textura indiscriminada), ARGISSOLOS VER-
MELHOS-AMARELOS Distróficos típicos (textura média 
a muito argilosa),  NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos 
(SOLOS LITÓLICOS Distróficos de textura média e eutró-
ficos/distróficos de textura indiscriminada) e GLEISSOLOS 

HÁPLICOS Tb Distróficos/Eutróficos (Gley pouco húmico 
e/ou Gley húmico com ou sem solo orgânico).

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os planos de informação georreferenciados utilizados 
no trabalho foram elaborados utilizando o software ArcGIS® 10.2. 
Para a montagem do banco de dados foram utilizadas as cartas 
topográficas das cidades de Leme (SF-23-Y-A-II-1) e Araras 
(SF-23-Y-A-II-3) (BRASIL – IBGE, 1971), o mapa do substrato 
geológico de Lollo (1991), a carta pedológica da quadrícula de 
Araras (SF-23-Y-A-II) (SÃO PAULO – IAC, 1981) todas na 
escala 1:50.000. Também foram utilizadas imagens do satélite 
LANDSAT 8 de 19/03/2014 (composição colorida RGB das 
bandas 4, 5 e 6 com fusão com a banda pancromática 8 de 
15 metros) (UNITED STATES – USGS, 2014) e imagens do 
satélite IKONOS de 23/02/2010 com resolução espacial de 1 
metro (ESRI, 2014).

Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se uma estra-
tégia de análise multicritério baseada em matrizes de decisão e 
na avaliação dos critérios por equipe multidisciplinar. 

A análise multicritério é caracterizada pelo cruzamento 
de atributos do meio físico e antrópicos em ambiente SIG. Tal 
método de investigação se mostra efetivo quando aplicado na 
gestão e planejamento do espaço dentro de um determinado 
contexto, como por exemplo, a determinação de áreas com 
potencial de contaminação em aquíferos.

Deste processo, chegou-se a análise dos vários critérios 
e cenários descritos pela realidade analisada sobre a área de 
estudo, levando-se em conta a avaliação integrada e criteriosa 
dos mesmos por parte de uma equipe multidisciplinar. Este 
processo, ilustrado na (Figura 2 e Tabelas 1 e 2), descreve a 
metodologia utilizada usando como exemplo os dois primeiros 
cruzamentos (substrato geológico x pedológico e resultado do 
cruzamento – cruzamento 1 x declividade) realizados.

Cabe ressaltar que as áreas de vegetação de preservação 
permanente e corpos d´água existentes foram excluídas das 
análises realizadas, devido às mesmas possuírem restrições legais 
de uso (protegidas) ou representarem áreas reconhecidamente 
sem potencial de contaminação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da metodologia proposta, na qual se analisou 
quatro cruzamentos, determinou-se 5 classes com potencial de 
contaminação de aquíferos por atividades antrópicas: Muito 
Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, a partir da análise de 
cinco atributos do meio físico (Uso e Cobertura do Solo, Geo-
logia, Pedologia, Declividade, Unidades Aquíferas).

A relação entre o uso e cobertura do solo e os demais 
atributos é essencial para compreensão do potencial de con-
taminação das águas subterrâneas e na bacia hidrográfica do 
Ribeirão do Meio, esta ocorre da seguinte forma (Figura 3): 

a) a classe de uso urbano (9,11% da área) situa-se sobre 
a Formação Corumbataí e nas Intrusivas Básicas. No que tange 



221

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 218 - 225

Cana Solo 
Exposto

Área 
Urbana

Vegetação Reflorestamento Piscicultura Mineração Instalações 
Rurais

Outras 
Culturas

Muito Baixo - 1 3 3 2 1 2 1 5 2 2
Baixo - 2 4 5 3 2 3 2 5 3 3
Médio - 3 5 5 4 3 3 3 5 4 3
Alto - 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4

Muito Alto - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Resultado 
2

Uso e Cobertura do Solo

Tabela 1 - Matriz de Decisão do Cruzamento 3 – Resultado 2 x Uso e cobertura do Solo

Figura 2 - Fluxograma do processo de análise multicritério
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à pedologia, situa-se sobre os LATOSSOLOS VERMELHOS 
Eutroférricos e Distroférricos de textura argilosa a média e 
LATOSSOLOS VERMELHOS-AMARELOS Distróficos 
Cambicos, Argissolos e Típicos. Neste uso, predominam declivi-
dades baixas e médias (0 a 10%), sendo observadas as unidades 
aquíferas Intrusivas Básicas e Formação Corumbataí. 

Pelo primeiro cruzamento, verifica-se um predomínio 
dos potenciais de contaminação muito baixo e baixo em decor-
rência dos minerais de granulometria fina presentes no substrato 
rochoso e nos tipos de solos provenientes do intemperismo de 
rochas básicas. 

No entanto, nota-se que no cruzamento dois, a presença 
de áreas com baixa declividade, por facilitar a infiltração da água 
e de possíveis contaminantes, elevou o índice para o limiar alto. 

No cruzamento quatro, a presença de unidades aquíferas 

Intrusivas Básicas, com baixa permeabilidade, e aquicludos, nos 
quais a presença de siltitos e folhelhos limita a capacidade de 
receber e transmitir água contribuiu para que a mancha urbana da 
cidade de Leme ocupasse principalmente as classes de potencial 
de contaminação médio e muito baixo (Figura 4 e Tabela 3). 

b) a classe de uso cana-de-açúcar representa 58,82% 
da área de estudo, recobrindo todas as formações geológicas, 
pedológicas, unidades aquíferas e está presente em declividades 
baixas, médias e altas. 

No que tange ao potencial de contaminação de aquífe-
ros, verificou-se que a presença de cana-de-açúcar em solos de 
textura argilosa derivados do intemperismo de rochas básicas, 
está associada ao resultado predominante do índice de potencial 
de contaminação entre médio e muito baixo. Este resultado 
deve-se as propriedades físicas do solo (micro-porosidade e 

Figura 3 - Carta de Uso e Cobertura do Solo da bacia hidrográfica do Ribeirão do Meio – Leme (SP)

Sedimentar 
Aluvionar 

Sedimentar 
Botucatu

Sedimentar 
Pirambóia

Sedimentar 
Tatuí 

Fraturado 
Intrusivas 

Básicas

Aquicludo 
Corumbatái

Aquicludo 
Irati

Muito Baixo - 1 4 4 3 3 1 1 1
Baixo - 2 4 4 4 3 1 1 1
Médio - 3 5 5 4 4 2 1 1
Alto - 4 5 5 5 5 3 1 1

Muito Alto - 5 5 5 5 5 3 1 1

Unidades Aquíferas

Resultado 
3

Tabela 2 - Matriz de Decisão do Cruzamento 4 – Resultado 3 x Unidades Aquíferas
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média permeabilidade) descritas por Lollo (1991) que atuam 
como barreira natural. 

Entretanto, verifica-se que esse tipo de cultura está 
presente em 74,6% das áreas com índice de contaminação muito 
alto, onde predominam unidades aquíferas Tatuí (poroso, semi-
confinado), Pirambóia (poroso, parcialmente livre) e Aluvionar 
(poroso, livre).

De um modo geral, estes aquíferos são constituídos 
predominantemente por arenitos de granulação fina a média 
com grande quantidade de poros interconectados com grande 
capacidade de armazenar e transmitir água (LOLLO, 1991).

c) Foram identificados outros tipos de culturas (classe 
de uso “outras culturas” – 2,29% da área) ao longo da bacia 
hidrográfica, sendo que estas se encontram geologicamente 
na formação Corumbataí, Intrusivas Básicas e Tatuí. Quanto 
à distribuição das unidades pedológicas, observam-se os LA-
TOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos, 

LATOSSOLOS VERMELHOS-AMARELOS e ARGISSOLOS 
VERMELHOS-AMARELOS, sendo encontradas em declividades 
altas, médias e baixas. No que se refere às unidades aquíferas, 
tem-se: Corumbataí, Intrusivas Básicas e Tatuí. 

Pelo primeiro cruzamento, nota-se que, independente 
dos variados tipos de solo sobrejacentes à Formação Corumba-
taí, o potencial de contaminação se manteve em muito baixo. A 
combinação de solos argilosos com rochas Intrusivas Básicas fez 
com que o potencial de contaminação fosse classificado como 
baixo. Por outro lado, solos argilosos cruzados com a Formação 
Tatuí elevaram o potencial de contaminação para médio e os 
solos arenosos para alto. 

O resultado do cruzamento dois elevou o potencial 
de contaminação da classe “outras culturas”, pois grande parte 
dessas áreas situa-se em declividades de 0 a 10%, condição que 
possibilita maior infiltração de água e de possíveis contaminantes. 

Com relação às unidades aquíferas (cruzamento quatro), 

Tipos de Uso Muito Alto % Alto % Médio % Baixo % Muito Baixo %
Solo Exposto 2.07 17.73 - - 22.91 19.46 - - 13.73 16.52
Área Urbana 0.17 1.44 - - 10.97 9.32 - - 11.34 13.65

Cana 8.70 74.60 - - 80.86 68.66 0.09 4.59 55.51 66.79
Instalações Rurais 0.06 0.48 - - 0.88 0.74 - - 0.32 0.38
Outras Culturas 0.61 5.27 - - 1.90 1.61 1.94 95.41 1.21 1.46

Mineração - - - - 0.11 0.09 - - 0.84 1.01
Piscicultura - - - - 0.13 0.11 - - - -

Reflorestamento 0.06 0.48 0.11 100.00 - - - - 0.17 0.20
Total 11.66 100.00 0.11 100.00 117.76 100.00 2.03 100.00 83.12 100.00

Potencial de Contaminação

Áreas não consideradas (APP´s) e vegetação natural = 32,13 km2

Área total da Bacia = 246,81 km2

Figura 4 - Carta de Potencial de Contaminação de Aquíferos por Atividades Antrópicas da bacia hidrográfica do Ribeirão do Meio 
– Leme (SP)

Tabela 3 - Distribuição dos usos e coberturas do solo em função do Potencial de Contaminação de Aquíferos
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verifica-se que, sobre o aquicludo Corumbataí, o potencial de 
contaminação mantém-se muito baixo, já sobre a unidade aquífera 
Intrusivas Básicas há uma redução do potencial de contaminação 
devido à baixa permeabilidade. Porém, sobre a unidade aquífera 
Tatuí houve um aumento no potencial de contaminação devido, 
principalmente, as características relacionadas à porosidade e 
a condição de semi-confinamento. Ao final, foi apurado que 
a classe “outras culturas” representa 95,41% do potencial de 
contaminação baixo, estando associada às áreas de rochas In-
trusivas Básicas e unidade aquífera correspondente. Porém, essa 
classe representa 5,27% do potencial de contaminação muito 
alto quando situada sobre o aquífero Tatuí.  

d) a classe de uso “piscicultura” (0,05% da área) se con-
solida sobre as rochas e na unidade aquífera Intrusivas Básicas. 
Quanto à pedologia, têm-se os LATOSSOLOS VERMELHOS 
Eutroférricos e Distroférricos, sendo predominantemente ob-
servados em baixa declividade. 

No cruzamento um, verifica-se que o potencial de 
contaminação obtido foi médio devido à preponderância dos 
minerais de granulação fina presentes nas formações geológicas 
e tipos de solos. Por outro lado, no cruzamento dois, o potencial 
é elevado à alto devido à baixa declividade. No cruzamento 
quatro, o potencial de contaminação volta a ser médio devido 
à elevada coesão e baixa permeabilidade litológica das rochas 
Intrusivas Básicas que condicionam o aquífero derivado.     

A classe de uso e cobertura do solo “piscicultura” está 
presente em 0,11% da área de potencial de contaminação médio.    

e) quanto ao uso do território pela mineração (0,38% 
da área), predomina a exploração de rochas da Formação Co-
rumbataí (siltitos) e das rochas Intrusivas Básicas (diabásio) 
em locais de solos NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos e 
ARGISSOLOS VERMELHOS-AMARELOS. As atividades 
de mineração ocorrem em áreas com declividades variando 
entre médias e altas, e sob as unidades aquíferas Corumbataí e 
Intrusivas Básicas.

Constata-se, no cruzamento um, que o potencial de 
contaminação dos NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos e 
ARGISSOLOS VERMELHOS-AMARELOS sobrejacentes à 
Formação Corumbataí foram classificados como muito baixo. 
Sobre a Formação Intrusivas Básicas, os NEOSSOLOS LITÓ-
LICOS com características argilosas foram classificados com 
potencial baixo, já os ARGISSOLOS VERMELHOS-AMA-
RELOS variaram do potencial de contaminação médio a alto 
de acordo com a presença de argila e areia. 

Com relação à declividade (cruzamento dois), nota-se 
que houve um aumento gradativo no potencial de contaminação 
(baixo, médio e alto) das regiões com declividade de até 15% 
para as áreas consideradas planas (de 0 a 5%), alcançando o 
limiar de muito alto.

No quarto cruzamento, o potencial de contaminação 
apurado foi de médio nas áreas de mineração sobre a unidade 
aquífera Intrusivas Básicas em virtude da baixa permeabilidade, 
e muito baixo para o aquicludo Corumbataí devido à deficiência 
deste em armazenar e transmitir água.

As atividades minerarias estão dispostas sobre 0,09% 
da área abrangida pelo potencial de contaminação médio e 
1,01% da área sobre o potencial de contaminação muito baixo 

(Figura 4 e Tabela 3).
f) quanto aos reflorestamentos da área estudada (0,14% 

da área), estes se situam nas Formações e nas unidades aquíferas 
Corumbataí, Botucatu e Pirambóia, sobre os ARGISSOLOS 
VERMELHOS-AMARELOS Distróficos Típicos de textura 
média a muito argilosa. Tais usos ocorrem em declividades 
predominantemente altas.

Os ARGISSOLOS VERMELHOS-AMARELOS 
Distróficos Típicos de textura média a muito argilosa quando 
cruzados com litologia da Formação Corumbataí resultam em 
potencial de contaminação muito baixo (cruzamento um). Porém, 
verifica-se que o potencial de contaminação eleva-se para alto 
e muito alto quando esses tipos de solos são cruzados com os 
arenitos das Formações Botucatu e Pirambóia. O motivo desse 
aumento está relacionado à combinação da textura argilosa ou 
arenosa dos tipos de solos com as características de tais for-
mações geológicas, como a boa permeabilidade e porosidade.

Com relação à declividade, representada no cruzamento 
dois, nota-se que o potencial muito baixo se mantém, enquanto 
que as baixas declividades fazem com que o potencial de con-
taminação seja elevado para o limiar muito alto.

No cruzamento quatro, o potencial de contaminação 
da classe reflorestamentos se mantém em muito baixo com 
relação ao aquicludo Corumbataí, porém alcança nível muito 
alto quando essa classe situa-se sobre as unidades aquíferas Bo-
tucatu e Pirambóia que comportam-se como aquíferos porosos 
e parcialmente livres. Tal uso representou 0,48% do potencial 
de contaminação muito alto e a totalidade do potencial “alto”.

g) foram identificadas também pequenas instalações 
rurais (0,51% da área), como por exemplo, granjas. Estas ocorrem 
sob as Formações geológicas Pirambóia, Corumbataí, Botucatu 
e sob Rochas Intrusivas Básicas. Os solos ligados a este uso são 
LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos 
e LATOSSOLOS VERMELHOS-AMARELOS, caracterizados 
por declividades de baixa a alta. As unidades aquíferas presentes 
são Intrusivas Básicas, Pirambóia e Botucatu. A maior parte desse 
tipo de uso esteve presente na classe de contaminação médio. 

h) nas áreas identificadas como solos expostos (15,68% 
de área), foram notadas todas as formações geológicas presen-
tes na área, assim como todos os tipos de solos, declividades e 
unidades aquíferas, sendo os mesmos provavelmente associados 
ao plantio de cana-de-açúcar. Tal tipo de uso, eleva o potencial 
de contaminação de aquíferos predominando sobre as classes 
muito alto e médio.

i) a vegetação presente na paisagem (12,25% da área) 
está fragmentada ao longo da bacia, a ponto de ser especializadas 
sob todas as formações geológicas, pedológicas, de declividades 
e unidades aquíferas.

CONCLUSÕES

A Análise Multicritério foi adequada como ferramenta 
de integração dos critérios, respeitando as inter-relações e os 
potenciais decorrentes das características do meio físico e do 
uso e cobertura do solo.

Em geral, a área não apresenta elevado potencial de 
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contaminação de aquíferos (47,71% da área foi classificada como 
potencial médio, 0,82% como baixo e 33, 68% como muito baixo, 
somando 82,21%). As áreas que apresentam menores potenciais 
estão situadas sobre o aquífero Intrusivas Básicas e aquicludos 
Corumbataí e Irati, com litologias que limitam a capacidade 
de armazenar e transmitir água, associadas à presença de solos 
argilosos sobrejacentes, que retardam a percolação. 

No entanto, existem áreas com potencial de contami-
nação muito alto (4,72%) e alto (0,05%), onde os aquíferos sedi-
mentares porosos e livres das Formações Botucatu, Pirambóia, 
Tatuí e os Aluvionar estão associados aos solos arenosos em 
terrenos com baixa declividade, condições que potencializam 
o fluxo vertical de água e contribuem para a percolação de 
possíveis contaminantes. 

Nas áreas onde as condições do meio físico implicam 
maior potencial de contaminação, o cultivo de cana-de-açúcar 
eleva tais riscos.

A presença de fragmentos de vegetação (12,25%) 
pode atuar atenuando o potencial de contaminação muito alto, 
protegendo os mananciais subterrâneos.

Tendo em conta os condicionantes naturais e decorrentes 
do uso e cobertura do solo, a inclusão de cadastro e avaliação de 
fontes potenciais de contaminação, pontual ou difusa associada 
às avaliações de riscos relacionados ao transporte de cargas, em 
particular pela rodovia SP 330, é ação complementar necessária 
para a proposição de medidas de ordenamento.
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RESUMO
 Os sedimentos urbanos são a principal fonte de contaminação das águas pluviais por metais e outras substâncias potencialmente tóxicas nos centros urbanos. 
Nesta perspectiva, com intuito de mensurar a carga de sedimentos e a concentração de metais tóxicos em área urbana, amostras de sedimento foram coletadas 
em três ruas com diferentes tráfegos de veículos, por meio do método de aspiração e escovação a seco em seis parcelas experimentais de 0,5 (m²), em duas cam-
panhas de amostragem com duração de 14 dias cada. As amostras foram analisadas quanto à distribuição granulométrica por difração a laser e determinação 
de metais por Espectrometria de Absorção Atômica em três frações granulométricas (<63 μm, 250-63 μm, 500-250 μm). Os resultados mostram que as 
cargas diárias de sedimento variaram de 0,48 a 99, 2 g/m² para as ruas amostradas. Da composição granulométrica, observou-se que cerca de 52% das 
frações do sedimento são < 500 μm, sendo que destas, a fração predominante está entre areia fina e silte, ou seja, entre 250-63 μm. Para os metais verificou-
se que as maiores concentrações estão preferencialmente nas partículas < 63 μm, e que segue em geral a seguinte ordem decrescente de concentração Fe > Mn 
> Cu > Pb > Zn > Cd > Cr.

Palavras Chave: Sedimentos urbanos. Metais pesados. Contaminação. Águas pluviais.

ABSTRACT

 Urban sediments are the main source of  stormwater contamination from heavy metals and other potentially toxic substances in urban areas. In this respect, 
aiming to measure the sediment load and heavy metals concentration in urban areas, sediment samples were collected on three streets with different traffic 
intensity by the dry brushing and vacuuming method in six experimental plots of  0.5 (m²) in two sampling campaigns lasting 14 days each. The samples 
were analyzed in terms of  particle size distribution by laser diffraction and of  metal content by Atomic Absorption Spectrometry in three particle size ranges 
(≤63 μm, 250-63 μm, 500-250 μm). The results showed that the daily load of  sediment varied from 0. 48 to 99.2 g/m² in the sampled streets. It was 
observed from the particle size distribution that nearly 52% of  sediment fractions were < 500 μm, and of  these, the predominant fraction is between fine 
sand and silt, in other words, between 250-63 μm. For the metals it has been found that higher concentrations are preferably in particles < 63 μm. In general 
the concentration was in the following decreasing order Fe > Mn > Cu > Pb > Zn > Cd > Cr.

Keywords:  Urban sediment. Heavy metals. Contamination. Stormwater.

Metais Tóxicos em sedimentos urbanos de superfícies asfálticas

Toxic metals in urban sediments of  asphalt surfaces
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INTRODUÇÃO

O crescimento urbano desordenado e sem planejamen-
to efetivo tem provocado alterações nas bacias hidrográficas e 
consequentemente no ciclo hidrológico. Estas mudanças são 
decorrentes do aumento das áreas impermeáveis e redução da 
infiltração da água no solo, com consequente aumento do esco-
amento superficial e carreamento de poluentes para os cursos 
d’água. Tais fatores provocam problemas de cheias e poluição 
dos recursos hídricos.

Nesta perspectiva vários estudos (BRIS et al., 1999; 
DELETIC; ORR, 2005; SHI; CHEN; WANG., 2013; TUCCI, 
2003) têm mostrado que os sedimentos urbanos, partículas 
depositadas na ruas e telhados advindas principalmente da depo-
sição atmosférica, uso do solo, tráfego de veículos e transporte 
de resíduos urbanos, são uma fonte potencial de deterioração 
da qualidade da água nos centros urbanos. Ainda, para Dotto 
(2006) e Herngren (2005), estes sedimentos provocam obstru-
ções das canalizações prejudicando a funcionalidade das redes 
de drenagem, se depositam no leito de rios, elevam a turbidez 
da água, são grandes transportadores de metais tóxicos e outros 
poluentes nocivos ao ecossistema aquático e a qualidade das 
águas nas bacias hidrográficas.

Para Egodawatta (2007), a composição dos sedimen-
tos urbanos e a concentração dos poluentes estão diretamente 
relacionadas com o uso do solo, onde o fluxo de veículos é um 
fator que afeta a concentração de elementos tóxicos deposita-
dos nas superfícies. Zhao, Li e Wang (2011), comentam que a 
maior contribuição de metais pesados como Pb, Cu, Cd e Zn 
depositados nas superfícies são advindos do tráfego e emissões 
veiculares, pois muitos destes metais estão na composição da 
gasolina, baterias, lubrificantes, e outros produtos usados nos 
veículos. Ainda, em estudos da EPA (1999), os metais Pb, Zn 
e Cu foram detectados no escoamento superficial urbano com 
frequência de 75%.

Outro fator importante que atua nos processos de de-
posição e transporte dos sedimentos nas superfícies asfálticas, 
é a o tamanho das partículas. De acordo com Viklander (1998), 
“as partículas finas são as mais importantes para contaminação dos sedi-
mentos”, pois são nelas que estão as maiores concentrações de 
metais tóxicos. Para Sutherland (2003), em Palolo, Hawaii, as 
frações > 2000 μm são de limitada importância no transporte e 
adsorção de metais nos sistemas urbanos, sendo que, as maiores 
concentrações encontradas para o Pb neste estudo foram nas 
partículas de argila, silte e areia (64%), ressaltando ainda, que 
nas partículas < 63 μm foram encontradas 51% da carga total 
de chumbo armazenada. Em Queensland, Austrália, Gunawar-
dana et al. (2012), observaram que mais de 70% das partículas 
coletadas eram < 150 μm, nas quais estavam cerca de 60% da 
massa de metais pesados.

O tamanho das partículas também determina a distribui-
ção do sedimento na superfície asfáltica, a qual se dá pela ação 
dos ventos, varrição, chuva e tráfego de veículos. Sabe-se que 
esta não é uniforme, pois as partículas grosseiras se encontram 
próximo à linha da sarjeta e as mais finas na faixa central da rua 
como observado por Deletic e Orr (2005) e Grottker (1987). 
Também, Sartor e Boyd (1972), comentaram que geralmente ao 

longo do centro da pista são encontradas as maiores concen-
trações de substâncias tóxicas, pois uma variedade de líquidos 
que derramam ou vazam dos veículos são concentrados nesta 
faixa. Por isso, em estudos que visam à análise de metais tóxicos 
e organofosforados, as maiores concentrações estarão ao longo 
da faixa central da rua. 

Neste contexto, esta pesquisa teve por objetivo deter-
minar a concentração de metais pesados e a carga de sedimentos 
depositados em superfícies asfálticas de áreas urbanas de Goiânia, 
Goiás, e avaliar o efeito do tráfego de veículos na concentração 
de metais, na carga de sedimento e na distribuição do tamanho 
das partículas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Goiânia, 
município mais populoso do Estado de Goiás localizado no 
Centro-Oeste do Brasil. A cidade tem uma população estimada 
de 1.302.001 milhões de habitantes (IBGE, 2010). Como área 
de estudo foram selecionadas três ruas (Figura 1), escolhidas 
pela diferença do tráfego de veículos, para verificar a relação 
do mesmo com as concentrações de metais tóxicos. O fluxo de 
veículos foi determinado pelo Volume Médio Diário (VMD) 
do tráfego das vias pela Ficha de Contagem Volumétrica I, do 
Manual de Estudos de Tráfego em dois períodos de 4 horas 
(BRASIL, 2006). As ruas adotadas foram a Avenida Universi-
tária, Rua 240 e Viela 1.

Figura 1 – Localização da área de estudo

Avenida Universitária é uma via arterial que dá acesso 
a pontos estratégicos da cidade, de uso comercial e residencial, 
possui área permeável nos canteiros onde há presença de plantas 
ornamentais. A superfície asfáltica está em ótimas condições e 
contém um VMD de 10.000 veículos/dia e uma declividade média 
de 2,5%. A Rua 240 é uma via coletora, possui uso preferen-
cialmente residencial/comercial, possui grande área permeável 
nos canteiros com muitas árvores. A superfície asfáltica está 
conservada, e a rua possui um VMD de 1.500 veículos/dia e 
declividade média de 3,7%. A Viela 1 é uma via que dá acesso 
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aos lotes, de uso residencial, tem pouca área permeável e poucas 
árvores, a superfície asfáltica está desgastada e possui um VMD 
de 150 veículos/dia e uma declividade média de 2,7%. 

Quanto ao serviço de limpeza das ruas, o qual foi mo-
nitorado no decorrer da pesquisa, observou-se que a Avenida 
Universitária conta com serviço de varrição duas vezes por 
semana, a Rua 240 uma vez por semana e a Viela 1 o sistema 
de limpeza é ocasional, ou seja, não é periódico.

Amostragem do sedimento seco

O sedimento foi coletado em duas campanhas de amos-
tragem compreendidas entre os meses de agosto e setembro de 
2013, período de ausência de precipitação, usando a técnica de 
aspiração e escovação a seco (DOTTO, 2006; GASTALDINI; 
SILVA, 2012; VAZE; CHIEW, 2002). Em cada campanha as 
amostras foram coletadas em seis parcelas distribuídas ao longo 
de 200 m de cada rua durante 14 dias, sendo coletadas amostras 
no 1°, 2°, 3°, 5°, 7° e 14° dias secos antecedentes a um evento 
de chuva, em uma área de 0,5m², delimitada por uma moldura 
de madeira colocada entre a sarjeta e a faixa central da estrada, 
conforme ilustrado esquematicamente na figura 2.

Para coleta do sedimento a superfície foi aspirada utili-
zando um aspirador de pó e água modelo Flex S com potência de 
1400 W, depois para desagregar os finos foi levemente escovada 
com uma escova de fibra, e então aspirada novamente. As etapas 
do processo são ilustradas na figura 3.

Os sedimentos foram aspirados para dentro de sacos 
coletores do próprio aspirador, os quais foram adaptados quanto 

ao volume e garantem a retenção das partículas mais finas. Desta 
forma, foram obtidas seis amostras em cada rua por campanha, 
as quais foram enviadas para o laboratório para verificação dos 
parâmetros analíticos.

Procedimentos analíticos

As amostras foram encaminhadas ao laboratório e 
submetidas à secagem a 100°C ± 3°C por 24 h em estufa de 
secagem para remover a umidade, conforme estudos de Suther-
land e Tolosa (2000) e Vaze e Chiew (2002). A determinação da 
massa foi por gravimetria em balança analítica de precisão. Após 
a secagem e pesagem as amostras individuais de cada dia foram 
agrupadas e homogeneizadas para obter maior representatividade. 
As amostras compostas foram analisadas quanto à distribuição 
granulométrica e determinação de metais.

Para determinar a granulometria as amostras foram 
previamente peneiradas em frações de 1000 μm e 500 μm em 
peneiras de material não metálico. O material passante de cada 
peneira foi então pesado e armazenado separadamente. Uma 
parte da fração passante da peneira de 500 μm, cerca de um 
grama, foi então avaliada em um analisador de partículas por 
difração a lazer da Malvern, modelo HYDRO 2000MU, pelo 
software Mastersizer 2000, no Laboratório de Geomorfologia, 
Pedologia e Geografia Física-LABOGEF do Instituto de Ciências 
Sócio- Ambientais da Universidade Federal de Goiás - UFG. 
Para desagregação das amostras não foram utilizados disper-
santes químicos, apenas o banho de ultrassom. Os dados foram 
tratados no GRADISTAT (programa estatístico de análise de 

 

 

Figura 2 – Mapa experimental da coleta do sedimento na rua

Figura 3 - Coleta de sedimento na parcela amostral (A) aspiração, (B) escovação e (C) aspiração novamente
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sedimentos). A outra parte foi então passada em peneiras de 250 
μm e 63 μm, nas quais as massas passantes foram armazenadas 
separadamente. As análises de metais foram conduzidas em três 
frações granulométricas de 500-250 μm, 250-63 μm e < 63 μm.

Em relação aos metais, sete elementos foram selecio-
nados por apresentarem características tóxicas aos ecossistemas 
aquáticos e por serem potencialmente encontrados em águas de 
escoamento superficial urbano, a saber, cádmio, chumbo, cromo, 
cobre, zinco, ferro e manganês, como observado por Deletic e 
Orr, 2005; Gunawardana et al., 2012; Herngren, 2005; Volesky, 
2011. Os metais foram analisados por Espectrofotometria de 
Absorção Atômica por chama, um método sensível para deter-
minar mais de sessenta metais em soluções, apresentando limites 
de detecção na faixa de 0,001 a 0,020 ppm na atomização por 
chama (SKOOG; HOLLER; TIMOTHY, 2002).

A abertura da amostra foi conduzida segundo método 
descrito por Robertson, Taylor e Hoon (2003), onde um grama 
de sedimento foi pesado em balança analítica de precisão, e então 
foi adicionado 10 mL de HNO3. A digestão foi mantida por 
1 hora a ± 85°C em chapa elétrica, com vidro de relógio sob 
o béquer para efetivar a digestão e evitar a secura rápida, até a 
redução do volume para ± 5 mL. Esse montante foi filtrado em 
papel de filtro faixa branca em um balão volumétrico de 50 mL 
e então avolumado. As leituras foram realizadas no Laboratório 
de Análise de Solo e Foliar - LASF da UFG por meio de um 
espectrofotômetro da Perkin Elmer, modelo AA-100.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise da carga dos sedimentos secos

A figura 4 apresenta a distribuição temporal das cargas 
de sedimentos pelos dias secos antecedentes em cada rua, para 
as duas campanhas de amostragem.

Da carga de sedimentos verificou- se que em geral a 
Rua 240 apresentou as maiores cargas diárias, as quais variaram 
de 16,9 a 69,7 g/m², seguida da Viela 1 com 3,5 a 99, 2 g/m² 
e Avenida Universitária com 0,48 a 6,7 g/m² (Figura 4). Estes 
dados mostram que a distribuição das cargas de sedimento não 
é uniforme ao longo das ruas nem dos dias secos, mas nota-se 
que esta tende a aumentar com do número de dias secos. Logo, 
verifica-se que a carga está diretamente associada às condições 
de uso de cada local, como condições do asfalto, densidade de 
plantas, limpeza urbana e tráfego de veículos. 

Observou-se pelos dados levantados in loco, que a rua 
com maior densidade de plantas possui em geral as maiores cargas 
de sedimento, visto que gravetos e folhas são incorporados aos 
sedimentos. Também, as superfícies asfálticas mais degradadas 
elevam a carga de sedimento, pois o pavimento desgastado 
libera material particulado usado na sua confecção, como brita 
e areia, o qual é incorporado ao sedimento.

Outro fator importante observado foi o sistema de 
limpeza das ruas, pois a varrição é essencial para diminuir o 
acúmulo de partículas grosseiras durante os dias secos antece-
dentes. Neste trabalho, quando as coletas foram realizadas no dia 
seguinte ao evento de varrição, pode-se perceber o decaimento 
da carga de sedimentos, este efeito é mais acentuado na Rua 240 
onde a carga cai de 53,7 para 30, 1 g/m² do dia 05/07 para o dia 
06/07 (Figura 4). Este fato foi verificado por esta rua possuir a 
maior densidade de árvores, ou seja, alta porcentagem de folhas 
e galhos, os quais são removidos pela varrição diminuindo assim 
a carga do dia seguinte.

Também, nota-se que o acúmulo de sedimentos possui 
uma relação com o fluxo de veículos, visto que a massa acumulada 
tende a diminuir com o aumento do tráfego de veículos. Exceto 
para Rua 240, onde se acredita que o aporte de folhas e galhos 
incorporados ao sedimento interfere no montante acumulado. 
Esta análise é apresentada na figura 5, onde se observa que a 
Avenida Universitária, rua com maior fluxo de veículos, possui 
as menores massas acumuladas durante os 14 dias de coleta para 
as duas campanhas de amostragem.

Figura 5 – Relação do fluxo de veículos com a massa acumulada

 

Figura 4 – Variação da carga de sedimentos com os dias secos 
antecedentes para as três ruas amostradas
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Resultados similares para carga de sedimentos foram 
encontrados por Vaze e Chiew (2002) na Austrália, em coletas 
na faixa central de uma rua, onde observaram uma variação 
5,0 a 55,0 g/m². Deletic e Orr (2005), também na Austrália 
coletando sedimentos na faixa central encontram uma variação 
de 18,3 a 321,0 g/m². Herngren, Goonetilleke e Ayoko (2006), 
encontraram uma variação de 0,8 a 5,3 g/m² para diferentes 
ruas com diferentes dias antecedentes. Dotto (2006) em Santa 
Maria-RS, Brasil encontrou para ruas residenciais uma variação 
de 4,0 a 350,0 g/m² na Rua Marquês do Herval e de 10,0 a 240,0 
g/m² na Rua Rigoberto Duarte.

Observa-se que as cargas coletadas podem variar muito 
de um local para o outro, e que esta depende das condições de 
uso de cada local, e dos métodos de coleta do sedimento. Dotto 
(2006) encontrou faixas maiores de acúmulo, possivelmente, 
porque a coleta foi conduzida ao longo da sarjeta, onde a pro-
porção de sedimento é maior que ao longo da via, e também 
pelo fato das ruas amostradas não receberem varrição periódica.

Distribuição granulométrica dos sedimentos

A tabela 1 apresenta as cargas totais de sedimento co-
letados na Avenida Universitária, Rua 240 e Viela 1, nas faixas 
granulométricas ≥1000 μm, 1000-500 μm, 500-250 μm, 250-63 
μm e < 63 μm.

Nesta pode-se observar que cerca de 52% das frações 
totais do sedimento das ruas são < 500 μm, sendo que esta por-
centagem é ainda maior na Avenida Universitária(62%). A média 
para todas as ruas é de 57,8%. Dos sedimentos mais grosseiros, 

verifica-se que a Rua 240 possui as maiores porcentagens com 
33,6% dos sedimentos > 1000 μm. Isso se deve ao fato, desta 
rua possuir alta concentração de folhas e gravetos no montante 
do sedimento, como já abordado anteriormente.

Na figura 6 são apresentadas as curvas de distribuição 
granulométrica dos sedimentos das ruas amostradas para a 
primeira e segunda campanha respectivamente. Esta figura 
apresenta um estudo detalhado da composição dos sedimentos 
< 500 μm, da qual é possível observar as porcentagens de argila, 
silte e areia. A análise estatística dos dados, que se refere ao cál-
culo das porcentagens foi obtida pelo GRADISTAT, programa 
estatístico de análise de sedimentos e é apresentada na tabela 2. 

Desta análise verifica-se que o maior constituinte dos 
sedimentos é a areia, no entanto, os maiores volumes, mais de 
41% das frações (Tabela 2), estão na faixa de 250-63 μm que 
compreende a areia fina, partículas de pequeno diâmetro fáceis 
de serem transportadas pelo escoamento, vento e tráfego de 
veículos.

Este mesmo fato foi observado por Zhao, Li e Wang 
(2011) em estudos na China, onde constataram que os sedi-
mentos urbanos acumulados em superfícies asfálticas eram 
predominantemente < 250 μm. Robertson, Taylor e Hoon 
(2003) na Inglaterra, encontraram que os sedimentos urbanos 
eram compostos principalmente por areia, onde os diâmetros 
frequentes das partículas estavam entre 200 e 300 μm. Contudo, 
Herngren (2005) e Sutherland (2003), comentaram que as fra-
ções de sedimento < 75 μm são as partículas mais importantes 
na caracterização dos sedimentos urbanos, pois nelas estão as 
maiores concentrações de metais. Neste estudo, essas partículas 
representam em média 21,9%, 29,5% e 18,3% das frações para 

Granulometria Av. Univ. Rua 240 Viela1 
(μm) g/m² % g/m² % g/m² % 

≥ 1000 3,62 20,33 71,96 33,68 32,94 22,84 
1000-500 3,27 17,33 30,67 14,36 26,40 18,05 
500-250 3,53 17,88 35,51 16,70 37,57 25,44 
250-63 3,88 24,28 62,02 29,20 39,48 26,86 
< 63 3,40 20,18 12,72 6,06 9,80 6,81 

Total 17,7 100,0 212,9 100,0 146,2 100,0 
 

 1a Campanha 2a Campanha 
Composição 
Física (%) Av. Univ. Rua 240 Viela 1 Av. Univ. Rua 240 Viela 1 

Argila  0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,3 

Silte 18,0 16,6 15,5 25,3 41,5 20,4 

Areia Fina 52,1 54,0 41,2 45,8 36,2 46,0 

Areia média 19,6 24,2 27,3 17,3 12,8 21,7 

Areia grossa 10,1 5,0 15,6 11,1 8,8 11,7 
 

Tabela 1- Distribuição média da carga total de sedimento nas frações granulométricas

Tabela 2 - Composição física dos sedimentos coletado
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a Avenida Universitária, Rua 240 e Viela 1 respectivamente, ou 
seja, são o somatório das frações de argila e silte.

Para completar a classificação granulométrica a tabela 3 
apresenta os diâmetros médios das partículas (d50), que corres-
ponde ao tamanho médio das partículas que ocorre com uma 
frequência de 50%. Nota-se que a Viela 1 é a via que possui 
os maiores diâmetros, mas que estes estão preferencialmente 
entre areia fina e silte .

Tabela 3 – Diâmetro médio dos sedimentos

Resultados similares foram encontrados por Deletic 
e Orr (2005) na Escócia, onde em amostras coletadas na faixa 
central detectaram um d50 de 238 μm, já para as amostras cole-
tadas na sarjeta o d50 foi de 400 μm. Dotto (2006), também para 
coletas na sarjeta encontrou d50 de 350 μm para duas ruas em 
Santa Maria, mostrando que os sedimentos coletados na sarjeta 
são mais grosseiros que os encontrados na faixa central. Já Mar-
tínez (2010), coletando amostras na faixa central de três ruas em 
Porto Alegre encontrou valores de d50 variando de 55 a 64 μm.

Distribuição dos metais pesados nos sedimentos

A tabela 4 apresenta a concentração de metais nos 
sedimentos da Avenida Universitária, Rua 240 e Viela 1, nas 
faixas granulométricas para duas campanhas de amostragem. 

Observa-se que os metais seguem em geral a ordem 
decrescente de concentração com Fe > Mn > Cu > Pb > Zn > 
Cd > Cr, e que estes estão preferencialmente na granulometria 
< 63 μm. Tal ocorrência só não foi verificada para o Fe e Mn 

na Avenida Universitária. 
O fato dos metais se depositarem em partículas menores 

já foi observado por Bris et al. (1999) e Robertson, Taylor e 
Hoon (2003), sobretudo Deletic e Orr (2005), comentam que a 
concentração de metais nos sedimentos tende a aumentar com 
o decréscimo do tamanho da partícula. 

Nas figuras de 7 a 12 são apresentados os metais nas 
faixas granulométricas, onde é possível verificar de forma mais 
clara a distribuição dos metais para as ruas amostradas.

Na figura 7 são apresentadas as concentrações de cobre 
para as duas campanhas de amostragem, (A) e (B) respectivamente. 
Nesta observa-se que as concentrações de cobre variaram de 
7,0 a 168,0 mg/kg, sendo que as maiores concentrações foram 
detectadas na Avenida Universitária, seguida da Rua 240 e Viela 
1, respectivamente. 

As concentrações de zinco, figura 8, variaram de 14,7 
a 55,9 mg/kg e foram similares para todas as ruas, no entanto, 
a Avenida Universitária teve em geral as maiores concentrações.

As concentrações de chumbo na figura 9, variaram de 
35,0 a 80,0 mg/kg, sendo que as maiores concentrações foram 
observadas para Avenida Universitária em todas as frações. 

Na figura 10, as concentrações de cádmio variaram de 
2,5 a 8,0 mg/kg, onde observa-se que as  maiores concentrações 
foram detectadas para Avenida Universitária, principalmente na 
fração < 63 μm.

Na figura 11, as concentrações de ferro variaram de 
4.756,5 a 21.004,0 mg/kg, em geral as maiores foram encontradas 
para Viela 1 e Rua 240. Para o manganês, figura 12 as maiores 
concentrações foram detectadas na Viela 1 e Rua 240 para as 
frações < 63 μm, as quais variaram de 104,5 a 331,0 mg/kg.

Pelos dados apresentados observa-se que o fluxo de 
veículos interfere na concentração de metais dos sedimentos 
de cada rua, este fato é evidenciado, pois as maiores con-
centrações de cobre, chumbo e cádmio foram detectadas na 
Avenida Universitária (local com maior fluxo de veículos), fato 
também verificado para o Zn na segunda campanha, sendo 
ainda importante ressaltar que o Cr só foi detectado na Avenida 

Local de 
amostragem 

1° CAMP. 2° CAMP.  

d50 (μm) 
Av. Univ. 143,8 123,5 
Rua 240 161,2 75,0 
Viela 1 207,9 156,6 

 

 

Figura 6 - Distribuição granulométrica dos sedimentos para as ruas amostradas para (A) primeira e (B) segunda campanha, 
respectivamente obtidas por meio do analisador de partículas
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  Concentração em mg/kg 
  1a Campanha 2a Campanha 

Metais Granulometria Av. Univ.  Rua 240  Viela 1 Av. Univ.  Rua 240  Viela 1 

Fe 
500-250 μm 10.901,0 10.402,5 4.756,5 21.004,0 11.148,0 12.175,5 
250-63 μm 8.656,0 7.994,0 10.208,5 17.382,5 11.195,5 1.420,5 
< 63 μm 8.882,0 15.773,0 18.023,5 11.964,5 17.886,0 19.817,5 

Mn 
500-250 μm 132,5 169,5 106,5 185,0 176,0 50,5 
250-63 μm 108,5 117,5 161,5 188,0 176,5 213,0 
< 63 μm 104,5 227,5 25,0 155,0 290,0 331,0 

Cu 
500-250 μm 75,0 15,0 26,3 56,0 7,0 54,0 
250-63 μm 42,5 20,0 15,3 71,0 31,0 63,0 
< 63 μm 130,0 60,5 48,0 168,0 89,5 71,0 

Pb 
500-250 μm 55,0 50,0 36,5 70,0 44,5 35,0 
250-63 μm 65,0 54,5 45,0 60,0 50,5 50,0 
< 63 μm 70,0 55,0 55,0 80,0 55,0 69,0 

Zn 
500-250 μm 42,5 33,6 26,3 41,5 23,7 32,6 
250-63 μm 42,6 28,8 41,1 55,9 14,7 23,6 
< 63 μm 43,2 47,0 54,2 52,3 42,7 40,2 

Cd 
500-250 μm 3,5 3,5 3,0 3,5 2,5 3,1 
250-63 μm 4,0 3,5 3,6 5,0 3,7 4,5 
< 63 μm 5,0 4,2 4,0 8,0 5,0 4,5 

Cr 
500-250 μm nd* nd nd nd nd nd 
250-63 μm nd nd nd nd nd nd 
< 63 μm 6,0 nd nd 5,0 nd nd 

 

 

 

Figura 7- Concentração de cobre nas faixas granulométricas para (A) primeira e (B) segunda campanha respectivamente

Figura 8 - Concentração de zinco nas faixas granulométricas para (A) primeira e (B) segunda campanha respectivamente

Tabela 4 - Concentrações de metais nas ruas amostradas pelas faixas granulométricas

nd: não detectado
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Figura 9 - Concentração de chumbo nas faixas granulométricas para (A) primeira e (B) segunda campanha respectivamente

Figura 10 - Concentração de cádmio nas faixas granulométricas para (A) primeira e (B) segunda campanha respectivamente

Figura 11 - Concentração de ferro nas faixas granulométricas para (A) primeira e (B) segunda campanha respectivamente
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Universitária na fração < 63 μm. A concentração dos metais 
seguem em geral a ordem de crescimento do fluxo de veículos 
das ruas, sendo assim Avenida Universitária > Rua 240 > Viela 
1. Tal relação só não foi verificada para manganês e ferro, e 
acredita-se que a presença destes deve-se em grande parte a 
composição do solo local.

Da relação dos resultados com outras pesquisas, ob-
serva-se que as concentrações encontradas para os metais 
foram inferiores as encontradas por Deletic e Orr (2005), que 
encontraram concentrações médias de 1.040,0 630,0 470,0 mg/
kg respectivamente para Zn, Pb e Cu na granulometria < 63 
μm. Também, verifica-se que a sequência encontrada por eles foi 
inversa à encontrada neste estudo. No entanto, as concentrações 
de Cd encontradas por eles em média 1,7 mg/kg foram inferiores 
as encontras neste estudo, em média 5,0 mg/kg.

Robertson, Taylor e Hoon (2003), encontraram em 
seus estudos concentrações médias em mg/kg de 11.302,0 (Fe), 
706,0 (Zn), 354,0 (Pb), 263,0 (Mn) e 92,0 (Cu). Observa-se que 
as concentrações foram similares às encontradas neste estudo, 
exceto para o Zn e Pb. 

Yeung, Kwok e Yu (2003), encontraram concentrações 
médias para diversas ruas em Hong Kong em mg/kg de 14.100,0 
(Fe) 3.840,0 (Zn), 594,0 (Mn) 124,0 (Cr), 120 (Pb), e 110,0 (Cu). 
Nota-se que as concentrações Zn, Cr e Pb foram superiores as 
encontradas nesta pesquisa.

Martinez (2010), encontrou concentrações médias em 
mg/kg para três ruas em Porto Alegre de 531,9 (Zn), 245,2 
(Pb) e 0,9 (Cd) nas frações de 63 μm, também nota-se que as 
concentrações foram superiores, exceto para o cádmio. E as 
maiores concentrações para os metais foram detectadas nas 
partículas <63 μm, como observado em geral nesta pesquisa.

Shi, Chen e Wang (2013) na China, encontraram va-
lores médios em mg/kg de 604,4 (Mn), 375,4(Zn), 135,6 (Cr), 
132,2 (Cu), 77,3 (Pb) e 0,13 (Cd). Observou-se que em geral 
as concentrações também são próximas as encontradas neste 
estudo, exceto para o Zn e Cr. Ressalta-se ainda que em todos 
os estudos analisados, estes dois metais obtiveram concentrações 
muito superiores às encontrados nesta pesquisa. Para o cádmio 
ocorreu o inverso, ou seja, as concentrações encontradas neste 
estudo foram superiores.

CONCLUSÃO

Os resultados mostram que a carga de sedimento acu-
mulada nas ruas pode ser elevada dependendo das condições 
de uso do solo, sendo que, este determina a composição dos 
sedimentos, uma vez que características como tráfego de veículos, 
densidade de árvores e a varrição da rua influenciam na carga 
acumulada e na granulometria do sedimento.

Das ruas estudadas observou-se que a carga de sedi-
mentos tende a decrescer com o aumento do fluxo de veículos. 
No entanto, tal observação está aliada a ação de outros fatores. 
Também, observou-se que a carga de sedimento tende a aumentar 
com número de dias secos antecedentes, mas este crescimento 
não é linear, pois sofre influência de fatores como a varrição 
da rua e tráfego de veículos, que atua distribuindo as partículas 
na superfície.

Da granulometria dos sedimentos observou-se que a 
Rua 240 possui as partículas mais grosseiras, onde aproximada-
mente 34% das frações são > 1000 μm, fato que está diretamente 
correlacionado com o aporte de folhas e gravetos ao sedimento. 
Para as outras ruas a faixa de partículas grosseiras foi próxima 
de 20%, onde foi possível observar que as partículas grosseiras 
tendem a diminuir com o aumento do fluxo de veículos. As 
frações predominantes para todas as ruas foram as < 500 μm 
com aproximadamente 58%, onde desta fração contatou-se que 
cerca de 41% das partículas estão entre 63- 250 μm (areia fina).

Da análise de metais pesados, observou-se que os se-
dimentos urbanos possuem altas concentrações de elementos 
metálicos independentemente do tráfego de veículos, pois em 
todas as ruas foram encontrados metais como Fe, Mn, Cu, Pb, 
Zn e Cd. No entanto, a diferença do tráfego de veículos pode 
elevar ou diminuir a concentração dos metais de uma rua para 
outra, pincipalmente para o Cr e Cu. Também, nota-se que 
os metais possuem uma relação com o tamanho da partícula, 
uma vez que nas frações < 63 μm foram detectadas as maiores 
concentrações da maioria dos metais, fato só não observado 
em geral neste estudo para o Fe e Mn. 

 

Figura 12 - Concentração de manganês nas faixas granulométricas para (A) primeira e (B) segunda campanha respectivamente



235

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 226 - 236

AGRADECIMENTOS

A CAPES - Coordenação de Pessoal de Nível Superior 
e a FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, 
pelo apoio e financiamento à pesquisa. Aos laboratórios de 
Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física- LABOGEF do 
Instituto de Ciências Sócio - Ambientais na pessoa do professor 
Maximiliano Bayer e ao laboratório de Análise de Solo e Foliar 
- LASF na pessoa do professor Wilson Mozena pela parceria e 
apoio nas análises laboratoriais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT. Manual de estudos de tráfego. Rio de Janeiro: 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2006. 
Disponível em: <http://ipr.dnit.gov.br/manuais/manual_
estudos_trafego.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2012.

BRIS, F. J.; GARNAUD, S.; APPERRY, N.; GONZALEZ, 
A.; MOUCHEL, J. M.; CHEBBO, G.;THÉVENOT, D. R A 
street deposit sampling method for metal and hydrocarbon 
contamination assessment. Science of  the Total Environment, v. 
235, p. 211-220, 1999.

DELETIC, A.; ORR, D. W. Pollution Buildup on Road Surfaces. 
Journal of  Environmental Engineering –ASCE, v. 131, n. 1, p. 149-
159, Jan. 2005.

DOTTO, C.B.S. Acumulação e balanço de sedimentos em superfícies 
asfálticas em área urbana de Santa Maria- RS. 2006. 126 f. Dissertação 
(Mestrado de Engenharia Civil_ -Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, 2006.

EGODAWATTA, P. Translation of  small-plot scale pollutant build-up 
and wash-off  measurements to urban catchment scale. 2007. Thesis - 
Faculty of  Built Environment and Engineering, Australia, 2007.

EPA- Environment Protection Agency. Preliminary Data Summary 
of  Urban Storm Water Best Management Practices. EPA-821-R-99-012. 
Office of  Water (4303). Washington: Environment Protection 
Agency, 1999.

GASTALDINI, M. C. C.; SILVA, A. R. V. Estudo da Distribuição 
de Poluentes em Superfícies Urbanas. RBRH: revista brasileira 
de recursos hídricos, v. 17, n. 4, p. 97-107, out./dez. 2012.

GROTTKER, M. Runoff  quality from a street with medium 
traffic Loading. Science of  the Total Environment, v. 59, p. 457-466, 
1987.

GUNAWARDANA, C. ;  GOONETILLEKE, A. ; 
EGODAWATTA, P.; DAWES, L; KOKOT, S. Role of  solids 
in heavy metals build-up on urban road surfaces. Journal of  
Environmental Engineering-ASCE, v. 138, n. 4, p. 490-498, Apr. 2012.

HERNGREN, L. Build-up and wash-off  process kinetics of  PAHs 
and heavy metals on paved surfaces using a simulated rainfall. Thesis - 
Faculty of  Built Environment and Engineering, Australia, 2005. 

HERNGREN, L.; GOONETILLEKE, A.; AYOKO, G. A. 
Analysis of  heavy metals in road-deposited sediments. Analytica 
Chemical Acta- Elsevier, v. 571, n. 2, p. 270-278, July 2006.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 
demográfico 2010. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/
home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000402.pdf>. 
Acesso em: 30 out. 2013.

MARTINEZ, L. L. G. Distribuição de poluição difusa por sedimentos 
urbanos em áreas impermeáveis de Porto Alegre. Dissertação (Mestrado 
em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

ROBERTSON, D. J.; TAYLOR, K. G.; HOON, S .R. Geochemical 
and mineral magnetic characterization of  urban sediment 
particulates, Manchester, UK. Applied Geochemistry, v.18, n. 2, p. 
269-282, Feb. 2003.

SARTOR, J. D.; BOYD, G. B. Water pollution aspects of  street surface 
contaminants. Washington: Office of  Research and Monitoring 
U.S. Environmental Protection Agency- EPA, 1972.

SHI, X.; CHEN, L.; WANG, J. Multivariate analysis of  heavy 
metal pollution in street dusts of  Xianyang city, NW China. 
Environmental Earth Science, v. 69, n. 6, p. 1973-1979, July 2013.

SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; TIMOTHY, A. Princípios de 
análise instrumental. 5. ed. Porto Alegre: Bookmam, 2002.

SUTHERLAND, R. A. Lead in grain size fractions of  road-
deposited sediment. Environmental Pollution, v. 121, n. 2, p. 
229-237, 2003.

SUTHERLAND, R. A.; TOLOSA, C. A. Multi-element analysis 
of  road-deposited sediment in an urban drainage basin, Honolulu, 
Hawaii. Environmental Pollution, v. 110, n. 3, p. 483-495, Dec. 2000.

TUCCI, C. E. M. Drenagem Urbana. Ciência e Cultura, v. 55, n. 
4, p. 36-37, out./dez. 2003.

VAZE, J.; CHIEW, F. H. S. Experimental study of  pollutant 
accumulation on an urban Road surface. Urban Water, v. 4, n. 4, 
p. 379-389, Dec. 2002.

VIKLANDER, M. Particle size distribution and metal content 
in street sediments. Journal of  Environmental Engineering, v. 124, 
n. 8, p. 761-766, Aug. 1998.

VOLESKY, B. Detoxification of  metal-bearing effluents: 
biosorption for the next century. Hydrometallurgy, v. 59, n. 2-3, 
p. 203-216, Feb. 2001.



236

Silva et al.: Metais Tóxicos em Sedimentos Urbanos de Superfícies Asfálticas

YEUNG, Z. L. L.; KWOK, R. C. W.; YU, K. N. Determination 
of  multi-element profiles of  street dust using Energy Dispersive 
X-Ray Fluorescence (EDXRF). Radiation and Isotopes, v. 58, n. 3, 
p. 339-346, Mar. 2003.

ZHAO, H.; LI, X.; WANG, X. Heavy Metal Contents of  Road-
Deposited Sediment along the Urban-Rural Gradient around 
Beijing and its Potential Contribution to Runoff  Pollution. 
Environmental Science and Technology, v. 45, n. 17, p. 7120-7127, 
Sept. 2011.



Revista Brasileira de Recursos Hídricos 
Versão On-line ISSN 2318-0331
RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 237 - 248

Michael Mannich1, João Furtado Resende2, Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes3,

Julio Werner Yoshioka Bernardo4, Einara Zahn5 e Tobias Bernward Bleninger6

1Universidade Federal do Paraná - Departamento de Engenharia Ambiental 
mannich@ufpr.br

2Universidade Federal do Paraná-  Departamento de Hidráulica e Saneamento 
j.furtado.r@gmail.com

3Universidade Federal do Paraná - Departamento de Hidráulica e Saneamento
cris.dhs@ufpr.br

4Universidade Federal do Paraná- Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental
 juliowernery@gmail.com

5Universidade Federal do Paraná- Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 
einara.zahn@gmail.com

6Universidade Federal do Paraná- Departamento de Engenharia Ambiental 
 bleninger@ufpr.br

Recebido: 26/06/14 - Revisado: 23/09/14 - Aceito: 24/09/14

RESUMO

 As questões ambientais associadas à emissão de gases de efeito estufa, notadamente Metano, Dióxido de Carbono e Óxido Nitroso, em reservatórios ga-
nharam uma dimensão peculiar a partir de estudos publicados na década de 90, pois destacaram potencial impacto negativo de geração de energia renovável 
através de grandes hidrelétricas. Os estudos que se seguiram a estas premissas de caráter ambiental apresentam foco na medição dos fluxos desses gases, sem, 
no entanto, qualificarem modelos matemáticos para a estimativa precisa destes fluxos. Dentro deste contexto, este artigo apresenta um modelo matemático 
zero dimensional capaz de estimar os fluxos difusivos e ebulitivos do dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4). O modelo incorpora a dinâmica do carbono 
orgânico e inorgânico em frações dissolvidas e particuladas, suas interações com o sedimento em conjunto com a influência dos forçantes meteorológicos e hidro-
lógicos. O modelo foi calibrado com base em dados medidos no Reservatório do Capivari (Paraná) e aplicado para um período de 43 anos. Os resultados são 
promissores em função da coerência com a natureza física do sistema, apresentando diminuição do fluxo ao longo do tempo e acúmulo de carbono no sedimento.

Palavras Chave: Ciclo do Carbono. Gases de Efeito Estufa. Modelagem. Reservatórios.

ABSTRACT

 Environmental issues associated with greenhouse gases emission, notably methane, carbon dioxide and nitrous oxide in reservoirs became a source of  interest 
due to studies published in the 90s, which highlighted the potential negative impact of  this energy source. Studies which followed these premises have focused 
on measuring the fluxes of  these gases without, however, qualifying mathematical models for an accurate estimate of  these fluxes. In this context, this paper 
presents a zero-dimensional mathematical model capable of  estimating the diffusive and bubbling fluxes of  carbon dioxide (CO2) and methane (CH4). The 
model incorporates the dynamics of  organic and inorganic carbon in dissolved and particulate fractions, their interactions with the sediment together with the 
influence of  meteorological and hydrological forcings. The model was calibrated based on data measured in Capivari Reservoir (Paraná) and applied for a 
period of  43 years. The results are promising because of  its coherence with the physical nature of  the system, showing decreasing fluxes over time and the 
carbon storage in the sediment.

Keywords:  Carbon cycle. Greenhouse Gases. Modeling. Reservoir

CICLAR: Modelo 0D para Dinâmica de Carbono em Lagos e Reservatórios

CICLAR: 0D Model for Carbon Dynamics in Lakes and Reservoirs  



238

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 237- 248

INTRODUÇÃO

A partir da década de noventa, estudos surgiram apon-
tando que reservatórios de Usinas Hidrelétricas (UHEs), até 
então consideradas fontes de energia limpa, seriam potenciais 
emissores de gases de efeito estufa (GEE), principalmente di-
óxido de carbono (CO2) e metano (CH4) (KELLY et al., 1994; 
RUDD et al., 1993). Segundo Rudd et al. (1993) os fluxos de 
GEE dos reservatórios para a atmosfera poderiam ser significa-
tivos quando comparados com a emissão causada pela geração 
de energia a partir de combustíveis fósseis.

Após o alerta inicial sobre o potencial impacto ao meio 
ambiente desta fonte energética, pesquisas realizadas com intuito 
de elucidar a questão (ABRIL et al., 2005; CHANUDET et al., 
2011; DEMARTY; BASTIEN, 2011; DUCHEMIN et al., 1995; 
GUÉRIN et al., 2006; KEMENES; FORSBERG; MELACK, 
2011; MANNICH, 2013; ROLAND et al., 2010; SANTOS et al., 
2006; TEODORU et al., 2012), têm focado na quantificação das 
emissões através de medições e no entendimento da mudança 
na dinâmica do carbono com a criação do reservatório.

Com intuito de estimar as emissões desses gases, tanto 
em reservatórios quanto em lagos, alguns pesquisadores têm 
proposto modelos matemáticos que consideram o sistema 
modelado um reator homogêneo de mistura completa, ou ze-
ro-dimensional (HANSON et al., 2004; SBRISSIA et al., 2011; 
WEISSENBERGER et al., 2010).

Hanson et al. (2004) desenvolveram um modelo ma-
temático em regime de mistura completa (0-D) considerando 
quatro compartimentos de carbono que interagem entre si: 
carbono inorgânico dissolvido (CID), carbono no sedimento 
(CS), carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono orgânico 
particulado (COP). Este último ainda foi separado em carbono 
orgânico particulado vivo (COPV) e morto (COPM). Os resultados 
encontrados para mais de 60 lagos indicam que apenas aqueles 
com concentrações baixas de COD e de concentrações altas ou 
moderadas de fósforo apresentam uma grande produtividade, 
e são sumidouros de carbono da atmosfera. No entanto, com 
respeito aos GEE, o modelo é limitado por desprezar a produ-
ção de CH4. Adicionalmente a hipótese de sistema misturado 
pode ser relaxada somente em certos períodos do ano e casos 
específicos.

Sbrissia (2008) adaptou o modelo de Hanson et al. (2004) 
incorporando a formação de CH4 no sedimento, contudo limitou 
a análise a um sistema em estado estacionário. Os parâmetros 
da cinética de reação dos processos foram estimados a partir de 
dados de monitoramento de um reservatório de uma Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH). Mais recentemente, Bernardo et al. 
(2011) realizaram testes de calibração do modelo supracitado, 
destacando a forte sensibilidade aos parâmetros de entrada e os 
potenciais erros de calibração, com forte questionamento sobre 
a solução numérica adotada por Sbrissia et al. (2011).

Weissenberger et al. (2010) também consideraram um 
modelo 0-D, omitindo as emissões de CH4, para analisar o im-
pacto de uma série de sete reservatórios no Canadá. Os autores 
concluíram que o principal responsável pelo aumento da evasão 
do carbono para a atmosfera é o aumento na área de superfície 
aquática, e, consequentemente, no tempo de residência da água.

Mukherjee, Pandey e Singh (2002) desenvolveram 
um modelo matemático para estudar as variações do carbono 
inorgânico em ecossistemas aquáticos, devido principalmente 
à fotossíntese, respiração e deposição de carbonato de cálcio. 
O sistema foi modelado considerando um compartimento 
biótico separado em três sub-compartimentos: produtores, 
consumidores e decompositores, e um compartimento abiótico 
que representa o equilíbrio do sistema carbonato. O modelo 
considera o equilíbrio químico do sistema carbonato de forma 
que as principais entradas do modelo são o pH e a alcalinida-
de. A partir desse modelo, Mukherjee, Pandey e Singh (2002) 
estudaram a interação entre carbono inorgânico, pH, luz solar, 
temperatura e nutrientes em um lago.

Barrette e Laprise (2002) desenvolveram modelo nu-
mérico para estimativa de emissões de CO2 em reservatórios, 
apresentado com maiores detalhes por Barrette e Laprise (2005). 
O modelo é 1-D vertical, desprezando os gradientes horizontais, 
o qual é acoplado com um modelo térmico desenvolvido por 
Hostetler e Bartlein (1990). O transporte é totalmente por difusão 
turbulenta vertical, condicionado pela estratificação térmica. A 
limitação do modelo é que considera apenas produção de CO2 
e CH4 no sedimento, desprezando a dinâmica do carbono na 
coluna d’água. Estas espécies são transportadas até a superfície 
por transporte difusivo turbulento enquanto a interação com a 
atmosfera foi controlada por meio de equações paramétricas de 
fluxo. Desta forma, as respostas aos forçantes meteorológicos 
são bastante dependentes da profundidade do reservatório.

Gruber, Wehrli e Wuest (2000) desenvolveram um 
modelo 1-D vertical de difusão turbulenta para simular os ciclos 
do carbono e oxigênio no lago Soppensee (Suíça). Os proces-
sos considerados foram produção primária, mineralização da 
matéria orgânica, sedimentação, trocas gasosas na superfície, 
entradas e saídas, e precipitação e dissolução de carbonato de 
cálcio. O modelo considera os processos de primeira ordem e 
as relações diretas entre COP, CID e OD, desconsiderando a 
fração dissolvida do carbono orgânico (COD).

O modelo 1-D vertical de Karagounis, Trösh e Zamboni 
(1993) avalia as variações de formas dissolvidas e particuladas de 
fósforo tanto orgânicas quanto inorgânicas, OD, temperatura, 
condutividade e suas relações com o sedimento. Utiliza o COP 
para determinação da biomassa de algas. O CO2 dissolvido na 
água é controlado por processos físicos e biogeoquímicos como 
mistura, mudanças de temperatura, reações de equilíbrio químico, 
trocas na interface ar-água e atividades biológicas.

Mannich (2013) desenvolveu um modelo 1-D de trans-
porte vertical de calor e das espécies orgânicas e inorgânicas de 
carbono, denominado BCR (Balanço de Carbono em Reserva-
tórios). É possível simular a influência dos forçantes meteoro-
lógicos sobre a dinâmica térmica e de transferência de gases. 
O modelo incorpora também a interação com o sedimento, a 
produção de CH4 e sua liberação por influência da variação de 
nível de água do reservatório.

De acordo com Lu, Gan e Dai (2012), simulações nu-
méricas do acoplamento dos processos físicos e biogeoquímicos, 
combinadas com observações de campo, propiciam interpolação 
e extrapolação dinâmica das medições incompletas ou escassas 
e compensam as limitações temporais e espaciais das medições 
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de campo. Ainda para Lu, Gan e Dai (2012), um modelo 1-D 
vertical acoplado a modelos dos processos biogeoquímicos com 
elevada frequência e temporalmente dependente dos forçantes 
meteorológicos pode efetivamente identificar os processos 
fundamentais que controlam a pCO2(pressão parcial do CO2 
na água) em diferentes escalas de tempo.

Finalmente, Weiping et al. (2011) apresentam um modelo 
3-D do ciclo do carbono no Lago Taihu, China, considerando 
efeitos hidrológicos, ciclo de nutrientes e alguns processos bio-
lógicos. Os autores demonstraram uma evidente variabilidade 
diurna do fluxo de CO2 na interface ar-água. O modelo simula o 
pH também, porém, considera a alcalinidade constante. Adicio-
nalmente, despreza a produção de CH4 na água e no sedimento.

Todas as pesquisas e modelos supracitados obtiveram 
resultados de emissão de gases na interface água-ar, consistente 
com muitas observações na literatura (IHA, 2010). Todavia, a 
construção matemática de alguns destes modelos e a apresen-
tação de resultados é limitada nadinâmica com o sedimento e 
o balanço integrado do carbono entre suas distintas formas. 
Mannich (2013) destacaque a estratégia convencional adotada 
para produzir um diagnóstico é fundamentada na medição de 
fluxos, potencialmente mitificando reservatórios como emis-
sores de GEE. Estes fluxos deveriam incluir os transportes de 
carbono dissolvido nas entradas e saídas e os fluxos na interface 
água-ar. Todavia, a maioria dos estudos foca nas emissões na 
interface água-ar e no processo de desgaseificação à jusante 
da barragem. Adicionalmente, a grande variabilidade temporal 
e espacial destas propriedades limita a representatividade das 
medições e análise dos dados.

Dentro deste contexto, o objetivo do presente artigo é 
o de aprimorar os modelos matemático zero-dimensional (0-D) 
existentes a fim de se obter estimativas dos fluxos de CO2 e CH4 
para a atmosfera e incorporar a questão da variação do estoque 
de carbono na área afetada pelo reservatório destacado por 
IHA (2010). As emissões de GEE se baseiam em processos de 
alterações químicas influenciadas pela dinâmica de temperatura 
a partir das alterações de matéria orgânica no sistema aquático, 
incorporando a produção de CH4 no sedimento.

O artigo é organizado de forma a apresentar o modelo 
proposto, a formulação matemática e hipóteses simplificadoras. 
A seção de resultados e discussão apresenta os fluxos reais 
medidos, os parâmetros e variáveis de entrada e os principais 
resultados do modelo em termos de fluxos e do balanço de 

carbono no reservatório. Enquanto as conclusões destacam a 
similaridade entre as observações e simulações.

O MODELO CICLAR

O modelo CICLAR-0D (Ciclo do Carbono em Lagos e 
Reservatórios) consisteno balanço de carbono, fundamentado em 
uma descrição das formas orgânicas e inorgânicas do carbono, 
e dos fluxos entre elas. O modelo incorpora as interações com 
o sedimento e com a interface ar-água.

O modelo CICLAR-0D é uma evolução dos modelos 
propostos por Hanson et al. (2004), Sbrissia et al. (2011) e Weis-
senberger et al. (2010) e incorpora questões químicas relevantes 
destacadas por Mannich (2013), em especial no que concerne 
a uma melhor representação da interação físico-química dos 
processo de emissão.

A figura 1 exibe o diagrama conceitual do modelo, no 
qual as setas representam o processo e o sentido de transfor-
mação ou transporte das espécies químicas do carbono. Cada 
compartimento representa uma forma diferente de carbono, o 
qual foi dividido em seis frações, conforme a tabela 1.

O CID compreende as formas inorgânicas CO2(aq), 
HCO3

− e CO3
2− que representam um equilíbrio químico, o sistema 

carbonato. As setas entre os compartimentos representam as 
reações que ocorrem entre eles. Como exemplo, o COD pode ser 
transformado em CID, através da respiração dos microrganismos, 
e a taxa de reação entre esses dois compartimentos de carbono 
é KAB. Com exceção do carbono no sedimento, todas as outras 
formas de carbono contam com fluxo de entrada, que representa 
o carbono vindo da bacia de drenagem e dos rios afluentes, e 
fluxo de saída, que representa o carbono transportado pela água 
que deixa o reservatório. O fluxo de CH4 do reservatório para 
a atmosfera ocorre diretamente do sedimento sem atenuação 
por oxidação. Enquanto o fluxo difusivo do CO2 é calculado a 
partir do gradiente de concentração entre o ar e a água.

O COPV representa o carbono orgânico particulado 
no fitoplâncton, e não é diferenciado de outras formas como o 
carbono particulado derivado da decomposição do fitoplâncton, 
excreção do zooplâncton e fontes alóctones. O COD representa 
partículas orgânicas de carbono de tamanho coloidal e compo-
nentes dissolvidos que não sedimentam.

Tabela 1 – Formas do carbono consideradas no modelo CICLAR-0D

Descrição Símbolo
Carbono Inorgânico Dissolvido CID

Carbono Orgânico Dissolvido COD

Carbono Orgânico Particulado Vivo COPV

Carbono Orgânico Particulado Morto COPM

Carbono Lábil no Sedimento CSLAB

Carbono Refratário no Sedimento CSREF
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FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

As equações 1 a 6 exprimem as taxas de variação 
temporal das variáveis consideradas no modelo CICLAR-0D, 
apresentadas na tabela 1. O modelo contempla, fundamental-
mente, as transformações de carbono como reações de 1ª ordem, 
o transporte nas entradas e saídas, o processo de sedimentação 
do carbono particulado, as interações com o sedimento e o 
fluxo na interface ar-água. Nas Equações 1 a 6, V é o volume 
do reservatório [L³], VS é o volume do sedimento [L³], Q é a 

vazão afluente e efluente [L³T−1] simbolizados, respectivamente, 
pelos subíndices “E” e “S”,A é a área do reservatório [L²], C 
é a concentração de carbono dentro do reservatório [ML−3] e 
os subscritos indicam a espécie, de acordo com o diagrama da 
figura 1, e o subscrito “E” indica a entrada da espécie de carbono 
no reservatório [ML−3].

A tabela 2 apresenta a descrição e representação dos 
processos descritos pelos parâmetros das taxas de reação entre 
os compartimentos apresentados na figura 1 e pelas equações 
matemáticas do modelo.

Figura 1 - Diagrama conceitual dos processos avaliados no modelo CICLAR-0D
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A produção primária, PP, constante nas equações 2 e 
4 é descrita conforme

 
= − 

+ 
exp

VP COP
S S CID

I I CID
PP K 1 C

I I K CID
 (7)

na qual IS (Wm−2) é a radiação para a qual a taxa de fotossíntese 
é máxima, I (Wm−2) é a radiação solar, KP(d

−1) é o coeficiente 
de produção primária máxima e KCID(mgL−1) é a constante de 
saturação.

Todos os parâmetros são influenciados pela temperatura 
conforme a expressão:

T 20
T 20K K θ −=  (8)

na qual K20(d
−1) é o valor do parâmetro a 20°C, KT(d−1) é o valor 

do parâmetro a uma temperatura T(°C) e θ é um coeficiente 
adimensional.

Os modelos de Hanson et al. (2004) e Sbrissia et al. 
(2011) não consideram distintas frações do carbono no sedi-
mento. Adicionalmente, Hanson et al. (2004) não incorporou a 
formação de CH4 no sedimento. Com base nestes fundamentos 
foram incluídas as frações lábil e refratária do carbono no sedi-
mento, como aproximação para considerar o efeito das distintas 
frações e taxas de degradação do material inundado.

O termo FCO2 da equação 2, multiplicado pela área da 
superfície do reservatório (A), representa o fluxo de dióxido de 
carbono da água para a atmosfera, e é expresso por: 

[ ] [ ]( )2CO 2 2A EF k CO CO= −  (9)

na qual o termo [CO2]A representa a concentração de dióxido de 
carbono dissolvido na água, e [CO2]E representa a concentração 
de equilíbrio do CO2, sendo calculado através da lei de Henry, 
que diz que a quantidade de gás que se dissolve na água é pro-
porcional à pressão que o gás exerce sobre o líquido (STUMM; 
MORGAM, 1996). k é a velocidade de transferência do gás 
[LT−1], e depende principalmente da velocidade do vento e da 
temperatura conforme a expressão (WANNINKHOF, 1992):

,
,

0 5
2
10

Sc
k 0 39 u

660

−
 = ⋅  
 

 (10)

na qual k é dada em cmh−1, u10 (ms−1) é a velocidade do vento 
a 10 m de altura e Sc é o número de Schmidt, definido como 
a viscosidade cinemática da água dividida pelo coeficiente de 
difusividade do gás. O valor de 660 no denominador é o valor 
do número de Schmidt para o CO2 a 20°C em água salgada. O 
Apêndice 2 apresenta formulações adicionais para o cálculo de k.

A determinação da concentração de CO2 dissolvido 
depende da concentração de CID, do pH e da temperatura da 
água. O impacto dos processos biogeoquímicos na alcalinidade 
e no pH é importante para uma modelagem adequada dos pro-
cessos e uma ferramenta para compreensão da dinâmica do pH 
nos sistemas aquáticos, em especial sua relação com diversos 
equilíbrios químicos.

Há dois aspectos conceituais relevantes que devem ser 
considerados na modelagem do pH. O primeiro é a diversidade 
de técnicas ou aproximações. O segundo é a complexidade 
natural do sistema. Isso se deve às diferentes escalas de tempo 
envolvidas nos processos biológicos e físicos, com escala de 
dias, enquanto reações químicas apresentam escala de frações 
de segundo (HOFMANN et al., 2008).

Portanto, a seleção das reações ácido-base é que deter-
minará a qualidade da simulação do pH. Nesta pesquisa con-
siderou-se apenas as reações ácido-base do sistema carbonato 
apresentadas na tabela 3.

Tabela 3 – Reações ácido-base

As duas invariantes do equilíbrio químico são:

[ ] 2
2 3 3CID CO HCO CO− −   = + +     (11)

2
3 3TA HCO 2 CO OH H− − − +       = + + −         (12)

Tabela 2 – Parâmetros do modelo CICLAR

Parâmetro Descrição 
KAB Respiração do COD 
KCA Excreção do COPV 
KCB Respiração do COPV 
KCD Morte do COPV 
KDB Respiração do COPM 
KCE Taxa de sedimentação do COPV 
KDE Taxa de sedimentação do COPM 
KED Taxa de ressuspensão do CSLAB 
KEB Respiração do CSLAB 
KEB Taxa de produção de metano do CSLAB 
KEF Transformação de CSREF em CSLAB 
KFEB Taxa de produção de metano do CSREF 
KPP 
KCID 

Taxa de produção primária máxima 
Constante de meia saturação para o CID 

IS Radiação solar máxima 
V Volume do Reservatório 
VS Volume do Sedimento 
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A equação 11 representa a concentração total de carbono 
inorgânico dissolvido (CID), enquanto a equação 12 representa 
a alcalinidade total (TA). A inclusão da nova variável alcalinidade 
exige uma nova equação diferencial.

Partindo da equação 12 e das condições de equilíbrio 
químico obtém-se, como apresentado em Mannich (2013):

)TA S TAEQC Q CdTA 18
R

dt V 106

−
= − ∑  (13)

Neste contexto, a equação geral que define a estequiome-
tria das reações de metabolismo do fitoplâncton e a degradação 
da matéria orgânica foi definida conforme a aproximação de 
Redfield et al. (1963) para a alcalinidade de 106 C:18 H+. Na 
equação 13 o termo somatório de R se refere a todas as reações 
descritas na equação 2. Após a solução das equações 2 e 13 é 
necessário resolver o equilíbrio químico com intuito de obter as 
frações do carbono inorgânico e o pH cujo método é descrito 
com detalhes no Apêndice 1.

O presente modelo é acoplado a um balanço de energia 
térmica, uma vez que as reações que ocorrem na água são pro-
porcionais à temperatura da mesma. Quando ocorre aumento 
na radiação solar durante o verão, o metabolismo na coluna de 
água torna-se mais acelerado.

A taxa de reciclagem de componentes orgânicos e mi-
nerais nos lagos aumenta com o aumento da temperatura, onde 
as reações químicas e atividades biológicas tais como respiração 
e excreção aproximadamente dobram com um aumento na tem-
peratura de 10°C (HORNE; GOLDMAN, 1994). A equação 14 
representa o balanço de energia no reservatório:

( )( )

E E S

S
SL AL RA C E

P

Q T Q TdT
dt V

A
R R R R R

C Vρ

−
=

− + − + +  (14)

na qual T(K) é a temperatura dentro do reservatório, TE é a 
temperatura da água afluente, AS(L

2)é a área superficial, ρ (ML−3)
é a massa específica da água e CP o calor específico da água 
(L2T2K-1). Os termos entre parênteses representam as trocas 
de energia na superfície da água. RSL é a radiação solar líquida 
(GIANNIOU; ANTONOPOULOS, 2007) (KOTSOPOULOS; 
BABAJIMOPOULOS, 1997), RAL é a radiação atmosférica lí-
quida, RRA é a radiação emitida pela água, RC é o termo devido à 
condução e convecção e RE é devido à evaporação e condensação 
(CHAPRA, 1997).

O nível do reservatório também é variável, conforme 
a operação e as vazões afluentes. O balanço de massa dos 
constituintes não estará completo sem o balanço de massa da 
água. Adicionalmente, a variação de nível do reservatório pode 
desencadear o processo de ebulição e mudanças da estrutura 
térmica. A equação a ser resolvida é:

E S
dV

Q Q
dt

= −  (15)

A solução das equações 1 a 15 exige um conjunto de 
variáveis de entrada que coordenam os processos para a simu-
lação. Estes dados meteorológicos, hidrológicos e de qualidade 
da água são listados na tabela 4.

Tabela 4 – Variáveis de entrada do modelo CICLAR

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

 O reservatório do Capivari (Figura 2) é formado prin-
cipalmente pelos rios Capivari, dos Patos e Tapera. O reserva-
tório foi inundado em 1970, possui área de 13 km2 e volume de 
179 hm3. A área de drenagem é de 945 km2 com vazão média 
anual de 20 m3s−1, tempo de residência de 103 dias e profun-
didade média de 14 m. Baseado nas vazões diárias afluentes e 
turbinadas, menos de 8% da vazão foi vertida. O reservatório 
fica localizado no Paraná, região Sul do Brasil, próximo ao 
município de Curitiba-PR e alimenta a Usina Hidrelétrica 
(UHE) Governador Parigot de Souza localizado no município 
de Morretes-PR, com capacidade instalada de 250 MW. Neste 
sistema ocorre uma transposição de bacias e a usina descarrega 
água para o Rio Cachoeira.

Figura 2 – Localização e pontos de amostragem do Reservatório 
do Capivari
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Medições

Foram realizadas medições de ebulição de CH4 através 
de funis e medição de fluxo difusivo de CO2 na interface água-ar 
através de câmaras flutuantes. Os funis possuem seção circular 
com 1 m de diâmetro para captura dos gases que emanam do 
sedimento e foram ancorados em posição fixa. Todo o ar é re-
tirado no momento da submersão e a posição do funil marcada 
através de um elemento flutuante. A verificação de emissões foi 
realizada 24 horas após instalação do dispositivo. O volume total 
foi medido e uma amostra de gás foi retirada por meio de uma 
seringa e analisada por cromatografia gasosa com detector de 
ionização de chama (FID) e detector de condutividade térmica 
(TCD) Kan et al. (2013).

As câmaras flutuantes utilizadas possuíam área na 
interface ar-água de 23 cm2 e volume de 1,0 L. As medições 
foram realizadas ao lado da embarcação. A medição foi iniciada 
após um pequeno intervalo de tempo para evitar interferência 
significativa dos gases do motor do barco. A câmara foi inicial-
mente posicionada contra a direção do vento para promover 
homogeneidade da condição atmosférica antes da medição. Por 
meio de seringas foram retiradas 5 amostras de 20 mL do gás 
na câmara em intervalos de 2 minutos, totalizando 8 minutos 
de medição Kan et al. (2013).

O estoque de carbono no sedimento foi estimado a 
partir de medições da concentração de carbono e da espessura 
do sedimento. Amostras de sedimento foram obtidas por meio 
da uma draga do tipo de Petersen. O conteúdo de carbono or-
gânico no sedimento foi determinado através do equipamento 
Shimadzu TOC-VCP com o módulo SSM 5000A. A profun-
didade do sedimento foi considerada de 0,4 m, equivalente ao 
tamanho da amostra obtida através de testemunhador (dados não 
apresentados). Tal consideração é conservadora, considerando 
os resultados de Kan et al. (2013) para o mesmo reservatório.

Simulação e Calibração

Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos 
da estação 25254905 localizada no município de Pinhais-PR 
(−25,42°S −49,13°O) operada desde 1998. A tabela 5 apresen-
ta os valores médios mensais dos parâmetros meteorológicos, 
os quais foram utilizados como dados de entrada no modelo 
CICLAR e considerados representativos das informações na 
região do reservatório Capivari.

Os dados de vazão afluente foram obtidos através da 
estação fluviométrica 81299000 (Barragem Capivari – Montante), 
localizada no maior afluente (Rios Capivari). A estação se localiza 
a poucas centenas de metros à montante do reservatório, sem 
influência de seu remanso devido à presença de uma queda d’água. 
A vazão afluente total ao reservatório foi estimada com base 
nesta estação, considerando as áreas de influência de contribui-
ção. A vazão efluente foi obtida da operadora, estimada a partir 
da geração hidrelétrica. A figura 3 apresenta as vazões médias 
mensais afluente e efluente desde o início da operação da usina.

Tabela 5 – Dados meteorológicos

Mês Temperatura (°C) Umidade(%) Velocidade do 
vento (ms−1)

Jan 20,26 88,5 2,0
Fev 20,62 87,2 1,9
Mar 19,97 87,6 1,8
Abr 17,98 87,6 1,8
Mai 14,50 87,3 1,8
Jun 14,11 86,0 1,9
Jul 13,40 85,1 2,0

Ago 14,51 81,8 2,1
Set 14,98 86,1 2,2
Out 16,81 88,1 2,2
Nov 18,09 86,3 2,2
Dez 19,51 86,6 2,1

Figura 3 – Vazões médias mensais afluente e efluente do 
reservatório do Capivari

A figura 4 apresenta a curva cota-área-volume do re-
servatório, construída através de levantamento topobatimétrico 
no reservatório. As informações apresentadas graficamente são 
introduzidas no modelo CICLAR em forma tabular e funda-
mentais no cálculo do nível do reservatório e da área superficial 
que variam ao longo do ano.

A solução das equações do modelo foi obtida com o 
emprego do método numérico de RungeKutta de 4ª ordem, 
utilizando passo de tempo fixo de 1 dia. Definiu-se a duração 
de simulação em 43 anos, equivalente à idade do reservatório. 
Para a simulação do modelo foram admitidas que as variáveis 
de entrada apresentam um comportamento cíclico ao longo 
dos anos iguais às médias mensais de cada parâmetro, a saber: 
vazão afluente e efluente (turbinada e vertida), temperatura da 
água, CID, COD e pH.

As informações de qualidade da água são, em geral, em 
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quantidade limitada para representar a variabilidade temporal. 
Adicionalmente, o foco tradicional de monitoramento não 
inclui as frações de carbono. Os parâmetros de qualidade da 
água foram considerados constantes na simulação, cujos valores 
foram definidos com base em medições expeditas, os quais são 
apresentados na tabela 6. A temperatura da água afluente foi 
estimada com base em regressão de dados da temperatura média 
do ar de acordo com Stefan e Preud’Homme (1993).

Tabela 6 – Parâmetros de qualidade da água afluente

Parâmetro Valor
pH 6,5
COD 2,5
CID 5,0
COPv 0
COPm 2,5

Em virtude da grande variabilidade e da carência de 
dados a estratégia de calibração manual dos parâmetros obedeceu 
à seguinte hierarquia de objetivos:

•	obter o estoque de carbono atual igual ao valor medido;
•	obter fluxos atuais dentro dos intervalos medidos;
•	obter concentrações das frações de carbono na água e 

o pH dentro de intervalos medidos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Medições

 Os resultados dos fluxos de gases (CO2 e CH4) ebu-
litivo e difusivo na interface água-ar são resumidos na tabela 
7. Observou-se uma grande amplitude de valores tanto entre 
os fluxos difusivos quanto ebulitivos. A emissão via ebulição é 
predominantemente na forma de CH4 – apenas 0,3% daemis-

são é devida ao CO2. Os fluxos difusivos apresentaram valores 
negativos, indicando absorção, e valores positivos, que indicam 
emissão. Adicionalmente, observou-se variabilidade temporal, 
reflexo da sazonalidade e alteração das condições meteorológicas 
e da dinâmica do reservatório.

Os dados da tabela 7 destacam a variabilidade tempo-
ral e espacial dos fluxos, no entanto, não são conclusivos com 
relação as emissão de GEE. Isto se deve ao fato de que estes 
fluxos referem-se somente à interface ar-água, enquanto o 
transporte nas demais fronteiras do sistema precisa ser avaliado 
em conjunto (MANNICH, 2013).

Tabela 7 – Fluxos difusivo e ebulitivode CO2 e CH4medidos no 
Reservatório Capivari (KAN et al., 2013)

* Os valores entre parênteses refletem os valores mínimo e máximo medidos.

 
A tabela 8 apresenta os dados do sedimento nos pontos 

amostrados (Figura 2). A variabilidade espacial do conteúdo 
de carbono destaca sua relevância no cálculo do estoque de 
carbono por unidade de área. O estoque médio de carbono no 
sedimento do reservatório foi de 35,2 kgC/m2.

O estoque de carbono na água (0,5 kgC/m2) foi obtido 
por meio de perfis verticais de COD, COP, CID e CH4 (KAN 
et al., 2013). Desta forma o estoque total de carbono 43 anos 
após o enchimento do reservatório é de 35,7 kgC/m2, com 
contribuição majoritária do sedimento (98,6%).

Tabela 8 – Dados de carbono nos sedimentos

* densidade seca / densidade aparente

Kan et al. (2013) apresentaram o perfil do conteúdo de 
carbono em 1 m no solo e a altura média das árvores. O conte-
údo de carbono integrado na vertical fornece um estoque por 
unidade de área de 12,0 kgC/m2 e o estoque na vegetação foi 
estimado em 12,4 kgC/m2 com base na equação paramétrica de 
Asner et al. (2010). Desta forma o estoque de carbono no cenário 
de pré-enchimento (solo + vegetação) totaliza 24,4 kgC/m2.

Figura 4 – Relação entre cota, área e volume do reservatório 
Capivari

Processo Espécie Fluxo (mgCm−2d−1)* 
Nov/Dez 2012 Mai 2013 

Difusão 
CO2 

−69,5 262,8 
(−581,7/1179,5) (−66,9/913,6) 

CH4 
8,1 2,4 

(−4,4/112,6) (−5,7/18,4) 

Ebulição CH4 
11,8 24,2 

(0/57,7) (0/98,5) 
 

Ponto Carbono 
(gC/kg) 

Umidade 
(%) 

Densidade* 
(kg/m3) 

Estoque 
(kgC/m2) 

P1 73,1 22,4 1140/1109 25,2 
P2 53,0 28,5 1100/1072 16,2 
P3 193,2 35,5 1120/1078 53,8 
P4 81,5 40,8 1400/1237 23,9 
P5 124,7 43,9 1540/1303 36,5 
P6 242,3 41,7 1460/1268 71,7 
P7 87,4 47,9 1660/1344 24,5 
P8 113,6 45,6 1370/1201 29,7 
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O sedimento do reservatório apresentou um estoque 
de carbono superior ao solo e vegetação do entorno, caracte-
rizando um comportamento de sumidouro de carbono desde 
sua formação. O reservatório do Capivari estocou, portanto, 
10,8 kgC/m2 nos sedimentos durante 43 anos, o que equivale a 
uma absorção média de 720 mgCm−2d−1.

Resultados do Modelo

Às taxas de reação constantes nas equações 1 a 7 foram 
atribuídos os valores apresentados na tabela 9, e constituem o 
resultado de uma calibração manual dos parâmetros do modelo. 
Os valores adotados foram fundamentados em Hanson et al. 
(2004) e Mannich (2013).

Tabela 9 – Parâmetros da simulação

 A figura 5 exibe os fluxos de CO2 e CH4 na interface 
ar-água. O fluxo de CH4 é maior logo após o enchimento do 
reservatório e diminui com o tempo. De acordo com Abril et al. 
(2005), os principais processos responsáveis pela alta emissão de 
gases de reservatórios jovens é a decomposição microbiológica 
da matéria orgânica inundada, que é composta por solo, troncos 
e folhas. Segundo Rudd et al. (1993), a duração das altas emissões 
de GEE de um reservatório após a inundação é desconhecida. 
Há um período inicial de rápida decomposição da porção lábil 
do carbono, como folhas das árvores, no qual a produção e 
o fluxo de gases para a atmosfera é elevado. Quando a maior 
parcela da matéria orgânica lábil é completamente decomposta, 
segue-se um período de lenta decomposição da matéria orgânica 
refratária, como os galhos das árvores, que contém lignina que 
é de lenta degradação na água (ST. LOUIS et al., 2000).
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O fluxo de CO2, apresentado na figura 5, apresenta 
um ciclo anual, da mesma forma que o fluxo de CH4. Esta 
sazonalidade é decorrente principalmente: (i) da variação da 
temperatura, (ii) das vazões afluente e efluente e (iii) da varia-
ção da radiação solar incidente, a qual influencia diretamente a 
produtividade primária. Durante determinados períodos o fluxo 
de CO2 apresenta valores negativos, o que indica absorção de 
carbono da atmosfera. Todos os fluxos são consistentes com 
os valores medidos, apresentados na tabela 7.

Estas questões previamente discutidas são corroboradas 
com os resultados da figura 6, que ilustra a variação temporal dos 
estoques de carbono lábil e refratário no sedimento. Conforme 
o carbono lábil diminui, diminui também o fluxo de CH4. Apesar 
disso, o estoque de carbono total aumenta, principalmente pelo 
aumento de carbono no sedimento devido à sedimentação do 
COP. O estoque de carbono, definido como o principal parâ-
metro para calibração foi igual ao valor medido de 35,5 kgCm−2.

A figura 7 ilustra as concentrações de CID, COD, COPM 
e COPV em função do tempo. Os ciclos apresentados se devem 
pelas mesmas razões discutidas com relação ao fluxo e ao fato 
de todas as variáveis são interdependentes. Os valores médios 
destes parâmetros estão bastante relacionados com a origem do 
carbono, se alóctone ou autóctone.
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Figura 6 – Variação temporal do estoque total de carbono e o 
estoque de carbono lábil e refratário no sedimento
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Figura 7 – Evolução temporal das concentrações de CID, COD, 
COPM e COPV no reservatórioFigura 5 –  paração entre os fluxos de dióxido de carbono e metano 

na interface água-ar medidos (pontos) e simulados (linha contínua)

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 
KAB 0,05 d-1 KEB 0,00015 d-1 
KCA 0,002 d-1 KEEB 1,0x10−6 d-1 
KCB 0,4 d-1 KFE 1,0x10−6 d-1 
KCD 0,4 d-1 KFEB 3,0x10−8 d-1 
KDB 0,3 d-1 KPP 3,0 d-1 
KCE 0,8 d-1 KCID 1,8mgL-1 
KDE 0,9 d-1 IS 250 Wm-2 
KED 0   
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A dinâmica do pH, alcalinidade e temperatura, apesar 
da característica de mistura completa do modelo, apresentaram 
valores consistentes com as medições realizadas.

CONCLUSÕES

O modelo CICLAR trata a dinâmica do carbono em 
reservatórios de lagos de forma a incluir os principais processos 
de transformação e a relação com o sedimento. Todas as formas 
de carbono foram incluídas, orgânicas e inorgânicas, dissolvidas 
ou particuladas. Alguns processos, bem como o tratamento do 
sistema de mistura completa caracterizam simplificações. No 
entanto, o modelo é robusto e destaca-se entre os pioneiros na 
avaliação do balanço de carbono, particularmente fundamentado 
no tratamento completo do sistema. As simplificações permi-
tiram o uso de menor número de parâmetros, em contraponto 
aos modelos complexos que são também difíceis de serem 
analisados e calibrados.

Os resultados obtidos com o modelo são coerentes 
com os resultados de medições apresentados por Abril et al. 
(2005), Rudd et al. (1993) e St. Louis et al. (2000). Destaca-se 
a relevância do balanço térmico e hidrológico como forçantes 
da sazonalidade observada e simulada. Constatou-se também 
a importância da separação do carbono no sedimento em suas 
porções lábil e refratária, uma vez que essas frações são degra-
dadas em velocidades diferentes, e comandam as emissões dos 
gases em reservatórios recém-inundados, especialmente do CH4.

As medições dos parâmetros de qualidade da água 
afluentes, das emissões na interface ar-água e do estoque de 
carbono no sedimento foram fundamentais como dados para 
a calibração.A estratégia de calibração adotada foi objetivou 
reproduzir o estoque de carbono observado 43 anos após o 
enchimento do reservatório, procedimento fundamentado no 
balanço de carbono no reservatório.

Embora as simplificações adotadas sejam limitantes 
do ponto de vista prático os resultados são consistentes e o 
modelo constitui uma ferramenta potencial para avaliar cenários 
e estratégias de mitigação das emissões.

A evolução natural do modelo será estender as relações 
para o tratamento unidimensional na vertical a fim de incorporar 
os processos de estratificação que são dominantes em diversos 
corpos d’água lênticos.
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APÊNDICE1

Após o cálculo das concentrações de CID e TA por 
meio das equações 2 e 11 é necessário determinar o pH. A 
equação 11, que descreve a alcalinidade foiexpressa em termos 
das equações do equilíbrio químico:
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A equação A1 foi reorganizada de forma a obter:

4 3 2 1aH bH cH dH e 0+ + + ++ + + + =  (A4)

onde

a 1=  (A5)

1b K TA= +  (A6)

( )1 1 2 wc K TA CID K K K= − − −  (A7)

( )1 2 w 1 2d K K K 2K K CID= − −  (A8)

1 2 we K K K= −  (A9)

A equação A4 foi resolvida por meio do Método de 
Ferrari para solução de equações do quarto grau.

APÊNDICE2

O número de Schmidt (Sc) denota a razão entre pro-
priedades do transporte molecular, a viscosidade cinemática para 
quantidade de movimento e o coeficiente de difusão para o gás 
(JÄHNE et al., 1987). O número de Schmidt que é a razão entre 
a viscosidade cinemática da água e o coeficiente de difusão do 
gás na água. Wanninkhof  (1992) apresenta um polinômio para 
avaliar o número de Schimdt para o CO2 para temperaturas 
variando entre 0 e 35°C:
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, , , ,2 3Sc 1911 1 118 11T 3 4527T 0 041320T= − + −  (A10)

A concentração de equilíbrio na água é dada por 
(STUMM; MORGAN, 1995):

[ ] =2 AR HECO C K RT  (A11)

na qual CARé a concentração do gás no ar, KH é o coeficiente 
de Henry dimensional, R é a constante universal dos gases 
(R=8,31447215 J mol−1 K−1) (MOHR; TAYLOR; NEWELL, 
2008) e T é a temperatura em Kelvin. O valor de KH a 298,15 
K é aproximadamente 0,034 mol L−1 atm−1. A variação de KH 
com a temperatura, desprezando o efeito da salinidade, é dado 
pelaexpressão proposta por Weiss (1974), na qual T é dado em 
Kelvin:

  = − + +     

9050,69exp 58,0931 22, 2940 ln
100H
T

K
T

       (A12)
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ABSTRACT

The Low Impact Development (LIC) techniques, when establishing among their guiding principles the maintenance of  time of  concentration (TC) of  the 
predevelopment site, implicitly transform TC into one of  the most important indicators for project development and urban physical-territorial planning.  
However, due to the multiplicity of  definitions and methods for estimating the value of  TC of  a particular river basin,  an issue reappears for which the 
technical literature is still seeking the right answer: which is the most appropriate method to be recommended for this purpose to planning agencies in dealing 
with their local realities? This work, using a rural watershed in a supposed scenario of  urban predevelopment, reflects on the topics and points at the use of  
a modified velocity method associated with geotechnology as a good alternative to estimate the TC. Besides offering a more reliable estimate of  value, the spa-
tialization of  TC enables better understanding of  its occurrence from every point in the basin. Thus, it is still feasible to adopt criteria for validation by the 
engineer in selecting the most representative point of  the TC as opposed to systems of  calculation that offer options of  simple values obtained from empirical 
methods without having any reference to a “true value”. The spatial distribution of  the TC also enables research planning of  direct measurement for the 
determination of  TC and planning of  events in the basin that depend on  the travel time of  flow such as flood warning systems or transport of  pollutants.

Keywords: LID. Time of  concentration. Geoprocessing. Watershed. Urban planning.

RESUMO: 

As técnicas de baixo impacto de urbanização, ao estabelecerem entre seus princípios norteadores a manutenção do tempo de concentração (TC) da situação de 
pré-desenvolvimento, implicitamentetransformam-no em um importante indicador para o desenvolvimento de projetos e planejamento físico-territorial urbano. 
Entretanto, diante da multiplicidade de definições e métodos para se estimar o valor do TC de uma determinada bacia hidrográfica, ressurge uma questão para 
a qual a literatura técnica ainda busca a resposta adequada: qual seria o método mais apropriado a esse propósito, que pudesse ser recomendado aos órgãos de 
planejamento nas suas realidades locais? Este trabalho, utilizando-se de uma bacia rural monitorada, em suposto cenário de pré-desenvolvimento urbano, faz 
uma reflexão sobre o tema e aponta o uso de método de velocidade modificado, associado à geotecnologia, como alternativa recomendável para estimativado TC. 
Além de oferecer maior confiabilidade de valor, a espacialização do TC possibilita clara compreensão de sua ocorrência a partir de cada ponto da bacia.  Dessa 
forma, torna-se viável ainda a adoção,pelo projetista,de critérios de verificação de consistência na escolha de pontos mais representativospara a definição do 
valor final do TC, em contraposição a sistemas de cálculo que oferecem opções de valores isolados, obtidos por diferentes métodos empíricos sem haver qualquer 
referência de um “valor verdade”.  A espacialização do TC possibilita ainda o planejamento de pesquisa de medição direta para a determinação do TC e de 
eventos na bacia que dependam do tempo de translado do escoamento superficial, a exemplo de sistemas de alerta contra inundações ou transporte de poluentes.                                                                                                

Palavras Chave: LID. Tempo de concentração. Geoprocessamento. Bacia hidrográfica. Planejamento urbano.

Urbanização de baixo impacto (LID): Uso de geotecnologias para estimativa do tem-
po de concentração de bacia em cenário de pré-desenvolvimento.

Low Impact Urbanization (LID): Use of  geotechnologies to estimate the concentration time of  a basin in a 
pre-development scenario

NOTA TÉCNICA



250

RBRH vol. 20 no.1 Porto Alegre jan./mar. 2015 p. 249 - 266

INTRODUÇÃO

A urbanização de baixo impacto – LID (Low Impact 
Development) tem sido difundida como estratégia de gerencia-
mento de águas pluviais para manter a hidrologia local e mitigar 
impactos adversos ao escoamento superficial e à poluição difusa. 
Em sistemas de LID, o tempo de concentração (TC) passa a ser 
OBSERVADO também como parâmetro indicador da situação 
de pré-desenvolvimento urbano que não pode ter seu valor 
reduzido na urbanização (DER, 1999; DOD, 2010). 

Este artigo faz parte de um projeto que irá investigar 
os benefícios de LID em uma bacia monitorada, onde o TC será 
um dos parâmetros utilizados na análise de seu comportamento 
hidrológico. 

A Bacia do córrego do Mato Frio (BMF), escolhida para 
o desenvolvimento do projeto, dispõe de registros hidrológicos 
de doze anos de monitoramento contínuo de vazões, em inter-
valos de 10 minutos, realizado pelo Centro de Desenvolvimento 
da Tecnologia Nuclear (CDTN), além de contar com informa-
ções do Serviço Geológico do Brasil – CPRM (Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais), operador desta bacia desde 
agosto de 1976. Localiza-se no município de Itaúna, contíguo 
à região metropolitana (RMBH) e distante cerca de 50 km de 
Belo Horizonte (Figura 1). Trata-se de uma bacia rural com área 
de 11 km2 e relevo entre ondulado (8 a 20% em 40,8% da área) 
a forte ondulado (20 a 45% em 46,5% da área). O córrego do 
Mato Frio é um dos formadores do ribeirão Serra Azul, que 
juntamente com o Mateus Leme formam o rio Juatuba, afluente 
do Paraopeba, da sub-bacia 40 (Alto São Francisco). O Serra Azul 
e o Mateus Leme são os principais cursos d’água que compõem 
a Bacia do Juatuba, representativa da região central de Minas 
Gerais. As características do relevo da BMF não são incomuns 
na região metropolitana e por isto a bacia está sendo estudada 
também em simulações de urbanização por sua similaridade 
com outras, densamente ocupadas na RMBH.

Diante da perspectiva de se utilizar o TC como refe-
rência para o planejamento urbano emergem duas questões: 
qual o conceito de tempo de concentração a ser utilizado e qual 
método poderia ser recomendado aos órgãos de planejamento 
para estimativa do valor de TC como indicador na recuperação 
de áreas ou planejamento de novos empreendimentos urbanos?

Conceitos de TC

O tempo de concentração é uma grandeza fundamental 
para análises hidrológicas e compreensão do escoamento pro-
duzido em uma bacia hidrográfica (FANG et al., 2008; MATA
-LIMA et al., 2007). Sua magnitude influencia o pico e a forma 
do hidrograma de escoamento (GUPTA, 2011; MATA-LIMA 
et al., 2007; TUCCI, 2001). Trata-se da variável de tempo mais 
conhecida e utilizada pelos engenheiros que atuam nas áreas 
de hidrologia e hidráulica e uma das mais importantes entradas 
de projetos hidrológicos de bacias hidrográficas (KANG et al., 
2008; MCCUEN et al. 1984; MCCUEN, 2009; WONG, 2009). 
Sua importância destaca-se ainda pela utilização crescente em 
grande variedade de modelos hidrológicos modernos (ALVA-
REZ, 2006; GRIMALDI et al., 2012). 

As técnicas de LID focalizam o comportamento hidro-
lógico da bacia como um todo e não apenas as cheias. Tanto a 
urbanização quanto as detenções concentradas ou distribuídas 
no espaço físico urbano alteram as características do escoamento 
superficial (HAWLEY et al., 1981; MCCUEN, 1998). Chuvas 
críticas de duração maior do que o tempo de concentração 
podem produzir vazões maiores do que as previstas para o TC, 
principalmente quando há armazenamento na bacia, como 
demonstra o trabalho de DINIZ (2002). Ainda assim, o TCé 
tido como tempo crítico, a exemplo das técnicas baseadas no 
conceito de Hidrograma Unitário (HU) e HU sintéticos paramé-
tricos (Alvarez, 2006; Green;  Nelson, 2002; Wilken, 1978); na 
determinação da intensidade de precipitação de curvas IDF, 
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Falaguasta e Genovez, (2003) na previsão de vazão Silva et al., 
(2006), na determinação da vazão de pico para o dimensiona-
mento de estruturas hidráulicas Fang et al., (2007),  Kang et 
al. (2008), Sharifi e Hosseini, (2011) e no dimensionamento de 
sistemas de drenagem, armazenamento e controle (MATA-LI-
MA  et al., 2007).

Apesar da importância do TC para a hidrologia, Singh 
(1988) já alertava sobre suas diversas definições e Grimaldi  et 
al. (2012), Sharifi e Hosseini (2011), ainda atualmente, esclare-
cem que não há um único conceito que possa ser considerado 
universal para se contrapor à multiplicidade de definições que 
permeiam a literatura técnica.  Outros autores como Akan 
(1986), Guo e Adams (1998) afirmam que o TC é definido 
vagamente na literatura.

Na tentativa de sistematização, Grimaldi et al.(2012) 
baseados em McCuen et al. (1984), relacionam seis definições 
“computacionais” vinculadas a informações sobre chuva e 
escoamento superficial e duas “teóricas”, respectivamente cor-
respondentes à do ponto hidraulicamente mais distante da saída 
da bacia em estudo e a que considera o tempo desde o fim da 
chuva efetiva até o fim do escoamento superficial.

Maidment (1993) defende que o TC é um conceito 
idealizado que reflete a resposta de uma bacia para determinado 
evento de chuva.  

A definição de TC como o tempo necessário para que 
toda a bacia contribua na seção de saída pressupõe a mesma como 
reservatório para o escoamento superficial direto, geralmente 
representado por uma combinação de efeitos de translação e 
armazenamento. Segundo Silveira (2005), o efeito de translação 
pode ser considerado linear, mas o de armazenamento não, já 
que varia com a carga hidráulica e implica diminuição do TC 
com o aumento de intensidade da chuva. Através do modelo 
conceitual representado pela Figura 2, uma bacia inteira pode 
ter o processo de transferência de fluxo de água em seu interior 
definido por um único operador, que conduz a resposta biofísica 
da bacia (uso e ocupação, vegetação, características geomorfo-

lógicas, pedológicas, geológicas e biológicas) à sua saída.
Nesta hipótese, o TC seria o tempo de equilíbrio quando 

o regime permanente fosse estabelecido entre uma chuva efetiva 
de intensidade constante e o seu escoamento superficial direto 
(CHOW et al., 1988; MAIDMENT, 1993; SILVEIRA, 2005).

Estão implícitas ainda nesse conceito idealizado de TC 
as hipóteses de que a evapotranspiração seja desprezível, que o 
solo esteja saturado por chuva antecedente e que a precipitação 
seja uniformemente distribuída na bacia e constante no tempo.

Admite-se, também, o TC com oscilação tão pequena 
de valor que pode ser considerada invariável em relação à inten-
sidade de precipitação, conforme mostram estudos realizados 
por Dooge (1973), Drumond (2004) e Grimaldi et al. (2012) 
durante a ocorrência de eventos de cheia com alto período de retorno.  Para 
Silveira (2005), ao se admitirem a propagação de onda e um valor 
de referência constante para a intensidade da chuva, o TC pode 
ser considerado como parâmetro hidrológico invariável.  Com 
base nessas hipóteses, a definição mais comumente empregada, 
considera, de forma implícita, que o tempo de concentração 
refere-se a um valor constante que determina o quanto o escoa-
mento leva para atingir a saída da bacia em estudo, a partir do 
ponto hidraulicamente mais distante (USDA, 1986).

Métodos para Estimativa de TC

Diante da pluralidade de definições com simultaneidade 
de uso, estabelecer um único e confiável método de estimativa 
para o TC torna-se um desafio.  A falta de efetividade de me-
dições diretas de TC contribui para esse quadro de múltiplos 
caminhos de escolha e sem referencial único. Ben-Zvi e Sheva 
(2013) chegam ao ponto de afirmar que a variável TC é imen-
surável. Talvez esse posicionamento mais radical tenha relação 
com as dificuldades de se realizarem medições práticas e precisas 
que considerem integralmente as várias definições e todos os 
seus pressupostos.
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Figura 2 – Bacia hidrográfica esquematizada como um sistema (Reservatório S)
Fonte: Adaptado de Todini e Martina (2008) e Versace (2004)
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Medição Direta de TC

Entre as raras pesquisas para medição direta pode-se 
citar os exemplos do australiano Pilgrim (1976) e do brasileiro 
Drumond (2004), que empregaram traçadores em suas medi-
ções.  A medição direta de Drumond (2004), através de traçador 
fluorescente (predominantemente, Rodamina WT a 20%), foi 
realizada na BMF e compreendeu 19 campanhas durante um 
período de cinco anos, sendo a primeira de testes e duas sem 
resultados. A partir de um dos pontos escolhidos lançava-se 
certa quantidade de traçador e monitorava-se a passagem da 

frente de avanço do mesmo no exutório da BMF.  A Tabela 1 e 
a Figura 3 sumarizam os resultados experimentais obtidos por 
DRUMOND (2004).

Drumond (2004 )relata que as incertezas nos resultados 
(valor médio 13,3%) foram atribuídas principalmente ao tempo 
de coleta de amostras em intervalos de uma hora. Apesar de 
facilitar as operações de campo, o intervalo de coleta adotado era 
próximo do valor de TC esperado para a BMF, o que implicou 
uma incerteza máxima nos resultados estipulada em meia hora.

O erro absoluto médio (ē) foi estimado através dos n valores 
observados (TCobs) e calculados a partir da curva ajustada (TCcalc) 

Figura 3 – BMF: Curva Ajustada - Tempo de Concentração x Vazão
Fonte: Adaptado de Drumond (2004)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

Tabela 1 – BMF: Medição Direta do Tempo de Concentração

Fonte: Produzida em conformidade com informações contidas em Drumond (2004)
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em confronto com vazões registradas:

O intervalo de tempo entre o lançamento e a passagem 
do pico de concentração do traçador na saída da BMF representa 
o tempo observado (TCobs), como ilustra a medição realizada 
entre 07 e 10/12/99 (Figura 4). 

Figura 4 – BMF: Medição direta de TC
Fonte: Editado de Drumond (2004, p.236)

Se consideradas as 16 campanhas efetivas, o erro ab-
soluto médio foi de 0,86h. Entretanto, esse valor cai para 0,4h, 
se admitidos apenas os eventos 5 e 8 (Tabela 1 - lançamentos 
em pontos distintos T1e T2) em que ocorreram precipitações 
antecedentes e chuvas intensas distribuídas por toda a bacia. 
Como o valor 1,8 h definido para o tempo de concentração 
corresponde a extremos de vazão (Figura 3), Drumond assumiu 
que o erro para o tempo de concentração seria de 0,4 h. Portanto, 
o valor do TC definido para a BMF encontra-se dentro da faixa 
de 1,8h +/- 0,4h.

Em função da variabilidade significativa entre TC 
observados (Tabela 1), Drumond (2004) realizou também uma 
correlação dos TCs com períodos de retorno. Utilizando-se 
de análise de frequência para uma série com 21 eventos de 
vazões máximas anuais, registradas entre os anos hidrológicos 
de 1979-1980 a 2001-2002, conseguiu o melhor ajuste com a 
distribuição de Gumbel para máximos. Obteve, então, a relação 
entre período de retorno (T [anos]) e vazões de pico (Q[m3/s]):

 (1)

Extraindo o valor de Q em função de TC a partir da 

curva ajustada (Figura 3) e substituindo na equação (1), chegou 
à relação entre período de retorno (T[anos]) e tempo de concen-
tração (TC [h]) dada pela equação (2).

Constatou-se, portanto, que com o aumento de T 
ocorre uma tendência de o TC ficar muito próximo do valor 
final estimado, como mostra a Tabela 2, derivada da equação 
(2). Observa-se, na faixa de altos períodos de retorno (itens de 
1 a 5), que, enquanto a variação do TC permanece constante 
e praticamente desprezível (6 minutos), T sofre significativas e 
crescentes variações de décadas, chegando a 358,47 anos.

Métodos Empíricos e Semi-Empíricos

Os métodos empíricos utilizados para estimativa de TC nor-
malmente resultam da análise estatística de grandes volumes de 
informação de campo que conduzem à obtenção de equações de 
regressão. São rígidos e estáticos, não consideram a variabilidade 
espacial e temporal das características e procuram estabelecer 
uma relação entre o TC e a fisiografia da bacia.  

Tornaram-se os mais conhecidos e empregados porque 
são os mais simples, já que se utilizam apenas dos dados geo-
métricos da bacia por tratar-se de modelos concentrados em 
relação à distribuição espacial. De forma bem geral, na prática da 
engenharia, a escolha do método empírico a empregar pode se 
caracterizar como arbitrária, já que nem sempre é clara a relação 
entre a bacia em estudo e aquela empiricamente analisada que 
embasou o método selecionado. Os métodos semi-empíricos apre-
sentam maior flexibilidade de uso por incluírem parâmetros que 
variam com as condições biofísicas da bacia, caracterizando-se 
melhor como modelos espacialmente distribuídos. Possibilitam 
análises sob diferentes cenários e a previsão de comportamentos 
hidrológicos em função de alterações no uso do solo (MATA
-LIMA et al., 2007; SHARIFI; HOSSEINI, 2011).

Dentre os métodos semi-empíricos recomendáveis para 
uso em sistemas de LID destacam-se os de velocidade ou cinemático 
s por serem os mais apropriados, precisos e amplamente reco-
nhecidos na análise de diferentes cenários de uso e ocupação de 

Notas: 
1)  Lançamento feito em 07/12/99 às 17h: 45min
 2)  Primeira amostra coletada em 07/12/99 às 17h:58min
 3) A precipitação indicada corresponde aos dados da Estação Fazenda Laranjeiras 
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uma bacia hidrográfica. O método de velocidade TR-55 (Technical 
Release 55), do Natural Resources Conservation Service (NRCS), aqui 
chamado simplesmente de método de velocidade para determinação 
de TC (mvTC), possui uma base conceitual sólida para estimar 
a velocidade de fluxo. Ele tem sido comumente escolhido por 
sua flexibilidade e também como o mais preciso para o cálculo 
do TC em bacias hidrográficas urbanas e não urbanas (DAVIS; 
MCCUEN, 2005; DER, 1999; FANG et al. 2007; McCUEN et 
al., 1984; SHARIFI;  HOSSEINI, 2011; USDA, 1986). 

Apesar de idealizado para pequenas bacias, em teoria, 
pode ser aplicado em bacia de qualquer dimensão (McCuen et 
al., 1984). Em suas análises McCuen et al. (1984) verificaram 
evidências de uma estreita concordância entre o valor médio 
calculado pelo mvTC e aquele obtido a partir de dados de pre-
cipitação e hidrograma.

 Métodos distribuídos como o mvTC foram criados para 
fornecerem melhores estimativas de TC. Buscam ser mais realistas 
na determinação do tempo de translado, intervalo necessário para 
um determinado volume de água escoar de um ponto a outro, 
e, também por isto, requerem um número maior de parâmetros 
de entrada (GREEN; NELSON, 2002; SHARIFI; HOSSEINI, 
2011; WONG, 2009).

O mvTC considera para o cálculo de TC, além do cami-
nho hidraulicamente mais longo percorrido pelo escoamento, o 
tipo de fluxo que se forma nesse trajeto. Pode ocorrer escoamento 
difuso sobre a superfície, chamado aqui de fluxo de rampa (sheet 
flow), fluxo de canal (channel flow) ou fluxo misto (shallow concentrated 
flow), relacionados respectivamente aos regimes de escoamento 
laminar, turbulento e de transição. Inicialmente pode ocorrer 
o fluxo de rampa, que após determinada distância, define seu 
curso em canais rasos (fluxo misto) até atingir o escoamento 
em canais (fluxo de canal). O processo de cálculo consiste na 
determinação do valor do tempo do trajeto de fluxo, conside-
rados seus diferentes tipos, desde o ponto de referência até a 
saída da bacia. A soma dos tempos correspondentes aos fluxos 
de rampa, canal e misto, do trecho hidraulicamente mais longo, 
fornecerá o valor do TC.  Na seção de Metodologia deste artigo 
o mvTC será oportunamente detalhado.

Muitos autores, a exemplo de Esteves e Mendiondo 
(2003), Fang et al. (2007, 2008), Grimaldi et al. (2012), Kliber e 
Aron (1993), Kobiyama et al.(2006), Liang e Melching (2012), 
Loukas e Quick (1996), Mata-Lima et al. (2007), McCuen et al. 
(1983, 1984), McCuen (2009), Papadakis e Kazan (1987), Sharifi 
e Hosseini (2011), Silveira (2005), Upegui e Gutiérrez (2011) e 
Wong (2005) realizaram estudos com o objetivo de classificar, 
avaliar, sistematizar, comparar valores ou estabelecer padrões 
entre métodos estimativos de TC, em geral também buscando 
identificar suas origens, suas principais características e selecio-
nar quais métodos produziriam as estimativas mais confiáveis. 
Um ponto em comum é que a variação de resultados estimados 
por diversos métodos em geral mostra-se bastante expressiva, a 
exemplo dos estudos de Grimaldi et al.(2012) e Papadakis e Ka-
zan (1987), em que as predições numéricas através de diferentes 
métodos variaram 500%. McCuen et al. (1984), após analisarem 
11 métodos e constatarem ampla margem de variabilidade entre 
valores computados, questionaram a validade de se continuar a 
utilizar fórmulas empíricas para estimativas de TC.  A afirmação 

quase profética de McCuen et al.(1984) de que o verdadeiro 
valor do TC nunca será determinado ainda possui muita força 
em seu significado. 

Considerando a importância do TC para análises hi-
drológicas, essas incertezas inerentes aos métodos tornam-se 
muito críticas, podendo implicar situações indesejáveis ou muito 
diferentes das previstas (MCCUEN; SPIESS, 1995).  Fang et 
al. (2007) observam que a precisão na estimativa do TC tem 
implicações diretas no valor da vazão de pico, já que um TC 
superestimado pode implicar em vazão de pico subestimada.  

Geotecnologias para determinação do TC

O geoprocessamento integra informações de bases 
de dados numéricas e espaciais em um modelo hidrológico 
específico de interesse em estudo (BILASCO, 2011).  Através 
da visualização espacial dos resultados de cálculo, facilita a ve-
rificação de consistência dos dados e possibilita ampla análise 
pelo projetista.

Apesar do grande avanço da tecnologia há que se 
considerar que nem sempre imagens de alta resolução estarão 
disponíveis, principalmente em função dos custos envolvidos. 
Por isso, tanto a base de dados para gerar os modelos digitais de 
terreno (MDT)quanto os modelos digitais de elevação (MDE) 
devem ser manipulados criteriosamente.  

Os modelos digitais que servem de base para a maioria 
das operações de geoprocessamento, geralmente apresentam 
falhas (pits, sinks, depressions) em quantidade inversamente pro-
porcional às suas resoluções gráficas. Essas alterações artifi-
ciais de relevo podem criar descontinuidades nos padrões de 
drenagem e influenciar na resposta hidrológica do escoamento 
superficial da bacia. Há, portanto, a necessidade de utilização 
de mecanismos para correção dessas falhas. Contudo, durante 
esse processo de ajuste, deve haver também o devido cuidado 
na consideração das informações sobre a hidrografia natural 
da bacia. Dessa forma, evita-se a possibilidade de ocorrência 
indevida de áreas artificialmente planas que poderiam afetar a 
condição real do escoamento (GRIMALDI et al., 2007, PIRES 
et al., 2005). Em determinados processamentos também são 
recomendáveis ajustes pontuais em locais com erros evidentes. 
Isso se aplica, por exemplo, em falhas geradas por interpolação 
de borda, no contorno da bacia, onde o fluxo deveria seguir 
para o interior da mesma, mas comporta-se como se o divisor 
de águas estivesse deslocado, forçando o desvio de parte do 
escoamento para a bacia contígua.

METODOLOGIA

Para facilitar a descrição, nas próximas seções serão 
adotadas as definições a seguir:

a) Ponto de Concentração (PC) - O exutório, a saída ou a 
seção de estudo na bacia onde as águas se concentram; b) Tempo 
de Concentração Celular (TCcel) - Tempo que o fluxo demora a 
atingir o ponto de concentração partindo do ponto em análise, a 
célula de referência; c) Tempo de Concentração (TC) - Corresponde 
ao maior valor da série consistida de tempo de concentração 
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celular (TCcel).Quando o PC receber o volume de água corres-
pondente ao ponto com o maior TCcelda série consistida da 
bacia estará ocorrendo, simultaneamente, a contribuição de 
todos os pontos representativos da bacia; d) Tempo de Passagem 
(tp) – Tempo que um tipo de fluxo demora a atravessar uma 
célula qualquer; e) Tempo de trânsito celular – (Ttcel): Tempo de 
passagem (tp) correspondente ao tipo de fluxo predominante 
que passa por determinada célula; f) Tempo de Trânsito (Tt): 
Tempo que o fluxo leva para sair do ponto mais a montante, 
seguindo a direção de fluxo, até atingir a célula de referência; 
g) Modelo digital de terreno hidrologic amente consistido (MDT-HC) 
- Superfície sintética, obtida por interpolação, que representa 
a distribuição espacial da altimetria do terreno com variação 
contínua no espaço. Para a sua geração são consideradas, além 
das curvas de nível e pontos cotados, as informações relativas a 
lagos, depressões, canais de drenagem, entre outros elementos 
hidrográficos (RAMOS, 2013).

Base de dados 

O MDT-HC foi gerado com resolução espacial de 5 m 
(Padrão de Exatidão Cartográfica – PEC, classe A). Utilizou a 
base cartográfica do Instituto de Geociências Aplicadas (IGA), 
escala 1: 25.000, complementada através da hidrografia regional 
fornecida pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 
Para o geoprocessamento adotou-se o sistema geodésico de refe-
rência SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas), com projeção UTM (Sistema Universal Transverso de 
Mercator), fuso 23S. Empregou-se o software ArcGis for Desktop 
v.10.2.2, com licença Advanced e o Python (software livre), linguagem 
interpretada de alto nível de programação que também integra 
o pacote do ArcGis. As soluções aqui apresentadas podem ser 
reproduzidas de forma semelhante por outros softwares livres, a 
exemplo do Spring, Quantum Gis, Terra View ou Grass.  

Para a classificação da vegetação, uso e ocupação do 
solo utilizou-se o Google Earth, com variação de escalas (zoom)
em até 1: 500. A qualidade das imagens nesse nível de escala 
permitiu ótima identificação de elementos. O desenho de cada 
componente de classe da área foi realizado com o uso de fer-
ramentas avançadas do próprio Google Earth. As informações 
gráficas passaram por processo de vetorização seguido de geo-
processamento no ArcGis. Para dirimir eventuais dúvidas foram 
analisadas informações adicionais de campo, disponibilizadas 
pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) 
ou por SOARES, 2010. 

Também foram utilizados dados de precipitação dis-
poníveis pelo Hidroweb, da Agência Nacional de Águas (ANA) 
de 36 anos de observação do posto pluviométrico da Fazenda 
Laranjeiras, localizado na BMF.

Método de Estimativa do TC

Inicialmente, há a necessidade de se determinarem 
para todas as células da bacia os tempos de passagem (tp’s)
para cada tipo de fluxo. O conjunto de células da bacia com 
ostp’s, classificados por tipo de fluxo, corresponderá à matriz 
de elementos dos tempos de trânsito celular (Ttcel). A partir 

das matrizes deTtcel’s e de direções de fluxo correspondentes 
determina-se, por geoprocessamento, a matriz de elementos 
TCcel’sda bacia. O elemento com o maior valor na matriz de 
TCcel’s corresponderá ao TC preliminar.  Através de processo de 
classificação dos TCcel e de análise de consistência o valor final 
do TC será então selecionado.

Tempo de Passagem (tp)

Com base em USDA (1986), os tempos de passagem 
por unidade de comprimento [seg/m] para os escoamentos de 
rampa, canal e misto podem ser calculados, respectivamente, 
pelas equações:

                                                                         (3)

                                                                       

  (4)

                                                                
 (5)

Onde:
tp_rampa[seg]: Corresponde a uma simplificação da fór-

mula da onda cinemática do tempo de concentração associada à 
equação de Manning. Refere-seà uma chuva efetiva estabelecida 
com intensidade constante e duração de 24 h (USDA, 1986);

tp_canale tp_misto[seg]: Correspondem à fórmula de 
Manning;

L: comprimento de fluxo [m] (distância máxima percor-
rida pelo fluxo a partir de montante até o ponto de referência);

I: declividade [m/m];
Rh: raio hidráulico [m];

Nota1: Para os locais com reservatórios ou lagos consi-
derou-setp =0(USDA, 1986, p.3-4). Nos pontos onde I=0ouL=0, 
admitiu-se também tp=0.

Fluxo de Rampa

P2: precipitação [mm] para 24h com período de retorno 
de 2 anos (Para a BMF obteve-seP2 = 80,04 mmcom base em 36 
anos de observação do posto Fazenda Laranjeiras);

n1: coeficiente de rugosidade (Manning) para fluxo 
de rampa (ALVAREZ, 2006, p.307; ENGMAN, 1986, p.49; 
USDA, 1986, p.3).

Fluxo de Canal

n2: coeficiente de rugosidade (Manning) para canais 
(Tabela 03) estimado pelo Método Cowan de acordo com Chow 
(1959, p.109), citado também por Baptista e Coelho (2010, p.240).
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Nota 2: Para a determinação do raio hidráulico em fluxo de canal admitiu-se, 
como hipótese simplificadora, a predominância de ocorrência de canais trian-
gulares de seção 1V: 2H

Fluxo Misto

n3: coeficiente de rugosidade (Manning) para fluxo 
misto, adotado n3 = 0,05 (USDA, 1986, p. F-1). 

Nota 3: Considerando também que para superfícies não pavimentadas a veloci-
dade v [m/s], segundo USDA (1986), é determinada pela equação (6):

 
                                                                                       (6)

Pode-se obter então por Manning o raio hidráulico (Rh)

(7)

Assim, para n2 =0,05,a equação (5) pode ser reescrita 
na forma da equação (8):

                                                                                    (8)

Tempo de Trânsito Celular (Ttcel)

O tempo de trânsito celular corresponde ao tempo 
de passagem por UNIDADE de comprimento (tp/L), devida-
mente classificado por tipo de fluxo (tp_class), multiplicado pelo 
comprimento do fluxo na célula ou comprimento celular (Lcel):

Ttcel = (tp_class/L). Lcel

Para determinação dos Ttcel’s, os tp’s foram classificados 
(tp_class) segundo os critérios:

tp_rampa_class:A predominância do fluxo de rampa é 
estabelecida pela equação (3) para L≤ 100m (USDA, 1986);

tp_canal_class: A determinação do fluxo de canal foi 
realizada de forma interativa por geoprocessamento, adotando-
se a equação (4) com variação da área contribuinte (A) para a 
formação do escoamento. O valor aceito corresponde à situação 

em que o fluxo de canal coincide com os levantamentos de 
campo disponíveis. No caso da Bacia do Mato Frio, os canais 
simulados por geoprocessamento para diversos valores de área 
contribuinte foram confrontados com mapas hidrográficos do 
IGA. Conclui-se que para a BMF o fluxo de canal ocorre para 
A ≥ 80.000m2.Portanto,para essa condição, a equação (4) define 
o tp_canal_class.

Tp_misto_class: Pode ser definido através da equação 
(8), para as regiões da BMF onde não predominam os fluxos 
de rampa ou canal.

A matriz dos Ttcel’s será então formada pela união de 
todos os tp’s_class/Lx Lcel.

Restrições ao mvTC

Entre as principais críticas encontradas na literatura 
técnica, que despertam incertezas em relação ao uso do mvTC, 
destacam-se as seguintes:

Pela definição adotada pelo USDA (1986), o TC é esta-
belecido com um único valor. Um único ponto, hidrau-
licamente mais distante, torna-se, pela definição, o eleito 
para representar uma bacia hidrográfica em sua plenitude 
(Fang et al., 2007; Grimaldi et al., 2012);

Subjetividade na escolha das variáveis de entrada do 
método pelos projetistas (Fang et al., 2007; Grimaldi et 
al., 2012). Fang, Pradhan e Malla (2007) verificaram, por 
análise de sensibilidade das variáveis, que o comprimento 
de fluxo (L) e a rugosidade de Manning (n) representam os 
mais importantes parâmetros para estimativa pelo mvTC;

A qualidade, a resolução espacial e a forma de utilização 
de modelos digitais de terreno em cálculos de geopro-
cessamento podem produzir alterações no valor final de 
TC (Grimaldi et al., 2012).

Possibilidade de se subdimensionar o Ttmisto por supe-
restimação de velocidades quando as declividades são 
superiores a 4% (Grimaldi et al., 2012);

A não consideração do efeito de armazenamento nos 
canais pode subestimar o valor de TC (MCCUEN, 2009; 
GRIMALDI et al., 2012).

O método de velocidade TR-55 do NRCS foi selecionado 
neste estudo devido ao seu uso constar das recomendações em 
manuais de LID e também por ser um dos mais indicados no 
fornecimento de estimativas precisas e confiáveis, o suficiente 
para que se possa tratar o valor calculado como referência na 
verificação de outros métodos estimativos (DER, 1999; IOWA, 
2008; MCCUEN et al., 1984; MCCUEN, 1998; NYS, 2010; 
SHARIFI;  HOSSEINI, 2011). 

Modificações foram aqui introduzidas a fim de se re-
duzirem as limitações do mvTC. Por facilidade de descriçãoserá 
denominado mvTCM (método de velocidade modificado para o 
cálculo de TC).

 Tabela 3 – BMF: Rugosidade n2 estimada Tabela 3 – BMF: Rugosidade n2 estimada
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Critérios Adotados para o mvTCM

De acordo com Grimaldi et al. (2012), o mvTC pode ser 
melhorado pela seleção apropriada do ponto hidraulicamente 
mais distante. Ampliando-se essa linha de raciocínio, realizou-se 
a principal modificação que corresponde ao conceito adotado 
neste trabalho para o TC, (definição exposta na alínea “c”, da 
seção principal de Metodologia), minimizando-se a limitação 
apontada no item “I” – (único ponto define o TC).

Procurou-se reduzir as restrições “II” (subjetividade na 
escolha de valores de entrada) e “III” (resolução espacial) com criteriosa 
seleção dos dados de entrada pela forma, já descrita, de classifi-
cação das imagens e critérios para geração do modelo digital de 
terreno, produzindo-se um MDT-HC (definido na alínea “g”).

 Para se atenuar a restrição “IV” (superestimação de 
velocidades) foram acatadas as recomendações de McCuen et 
al.(1984), McCuen (2009) e Fang et al. (2007) com a apropriação 
da correção da velocidade no cálculo do Ttmisto de (GRIMALDI 
et al., 2010; GRIMALDI et al., 2012).

 Desta maneira, o cálculo do tempo de passagem para 
fluxo misto foi produzido a partir da equação (8).

                                                                      
   (9)

onde:

De acordo com a restrição do item “V” (efeito de armaze-
namento), por não se considerar o efeito de armazenamento em 
canais pode-se, eventualmente, subestimar o valor estimativo 
do TC em uma bacia.

Em condições normais, a urbanização convencio-
nal sempre reduzirá o valor de TC em relação à situação de 
pré-desenvolvimento. Assim, para efeito de planejamento de 
empreendimentos de baixo impacto de urbanização torna-se 
bastante razoável a aceitação da estimativa pelo mvTCM do TC 
como indicador a ser igualado ou superado.

Geoprocessamento

O geoprocessamento, através do ArcGis, pode ser 
totalmente automatizado, utilizando integralmente os recursos 
da linguagem Python. Por questões didáticas, serão mostrados os 
principais processamentos na forma convencional no ArcGis. Os 
passos iniciais que geraram as variáveis necessárias ao cálculo 
de TCcel estão representados na Figura 5.  Em seguida foram 
gerados e posteriormente classificados os tempos de passagem 
por unidade de comprimento, para produzir os tempos de 
trânsito celular (Figura 6A).

Para a criação da matriz de elementos TCcel foram 
desenvolvidas duas funções no Python, a adiciona e aprox_cel. A 
primeira (Figura 6A) coleta todos os valores de Ttcel na direção 
de fluxo, desde a célula de referência até o PC.A segunda (Figura 
6B) fornece os índices da célula vizinha para a qual o fluxo será 
direcionado, dependendo do valor da direção de fluxo (DF) da 
célula de referência.

O cálculo e a espacialização do TCcel ocorrem no mó-
dulo principal do Python (Figura 6D), em que todas as células 
da bacia são processadas e de onde o valor máximo de TCcel 
é extraído, em conformidade com o conceito tradicional de 
tempo de concentração.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – BMF: Passos iniciais do geoprocessamento

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6A – Geração dos Tempos de Trânsito 
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As tabelas de I1 a I4  sintetizam as operações de geo-
processamento e facilitam a compreensão dos detalhes para a 
reprodução de cada etapa pelo leitor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6B – Função adiciona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6C – Função prox_ cel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6D – Módulo Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela I1 – Cálculos Preliminares 
Geração MDT-HC, Declividade I, Comprimento 

1.1 Geração do MDT-HC preliminar(MDT-HCp): [3D 
Analyst Tools/Raster Interpolation/Topo to Raster] - Input: curvas 
de nível, pontos cotados, contorno da bacia, rede de 
drenagem e lagos - Output surface raster: MDT-HCp 
Output cell size: função da escala E (adotada maior precisão 
admissível: 0,2 mm x E) - Margins in cells: valor zero (porque 
as curvas ultrapassam o limite da bacia, mitigando 
problemas de interpolação de borda) - Tolerance 1: (relativa a 
depressões) valor adotado 5: metade da distância entre 
curvas de nível, 10m - Tolerance 2: (relativa a elevações) valor 
adotado 500:5 x a distância entre curvas de nível.1.2 
Geração do MDT-HC: [Spatial Analyst 
Tools/Hydrology/Fill] - Input: arquivo rasterMDT-HCp gerado 
- Output: MDT-HC.  1.3 Cálculo da Declividade: [3D 
Analyst Tools/Raster Surface/Slope] - Input: arquivo 
rasterMDT-HC- Output measurement: Percent_Rise - Z factor: 
1 
1.4 Determinação das direções de fluxo: [Spatial Analyst 
Tools/Hydrology/Flow Direction] - Input: MDT-HC - Output: 
arquivo raster de direção de fluxo (DF). 1.5 Determinação 
do comprimento do trajeto de fluxo superficial 
(L):[Spatial Analyst/Tools/Hydrology/Flow Length] - Input: DF - 
Output: L - Direction of measurement: UPSTREAM 
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Análise de Consistência do TC

Após a determinação por geoprocessamento do valor 
máximo de TCcel (TC preliminar), a série de valores de TCcel foi 
dividida em classes para se analisar, por distribuição de frequência, 
a eventual presença de outliers e a influência de cada intervalo de 
classe em relação à área da bacia. Considerando-se o intervalo 
de tempo mínimo de 600 segundos (10 min) utilizado no moni-
toramento na BMF e a amplitude da distribuição de TCcel ’s, 
optou-se por dividir a amostra em 24 classes utilizando, através 
do ArcGis, o algoritmo de Jenks (Natural Breaks). Por meio de 
processo de cálculo, que considera os erros correspondentes à 
soma dos desvios absolutos sobre a mediana de classe, o Natural 
Breaks busca o estabelecimento de quebras naturais da série 
constituída por TCcel ’s para então promover o agrupamento dos 
dados com menor variação. Dessa forma, minimiza a variância 
intraclasses e maximiza a variância interclasses (GIRARDI, 2008). 

Em seguida, atribuiu-se uma cor única para todas 
as classes (preto). Iniciou-se, manualmente, a alteração de cor 
(amarelo), partindo-se da classe com maiores valores de TCcel 
(classe 24) para as imediatamente anteriores, observando-se no 
mapa, a cada nova inserção de cor amarela, a repercussão visual 
na área total da bacia.

Posteriormente, foram realizados cálculos complemen-
tares para determinação das áreas e confirmação das evidências 
visuais que destacam a presença de outliers e de regiões com 
altos valores de TCcel, mas sem representatividade na área to-
tal da bacia. Dessa forma, células muito distantes, mas pouco 
significativas na formação do escoamento e que demandam 
um tempo expressivo para atingir o PC deixam de mascarar o 
valor final do TC.

A classificação também possibilita identificar possíveis 
distorções relativas à base de dados que originou o MDT-HC, 
permitindo um refinamento domodelo digital previamente 
ajustado pelos mapas hidrográficos da bacia. Assim, de manei-
ra interativapara efeito de cálculo do TC, o método também 
proporciona facilidades para o ajuste de pequenas distorções e 
descarte de pontos não significativos.  O maior valor de TCcel 
do intervalo representativo de valores consistidos corresponderá 
ao TC estimado pelo método mvTCM. 

RESULTADOS

O processo de análise de consistência para a seleção do 
TCé um significativo diferencial do mvTCM em relação a outros 
métodos. De acordo com a metodologia empregada, cabe ao 
projetista tomar a decisão pela escolha do TC representativo da 
bacia. AFigura 08 apresenta os resultados dessa análise da série 
de valores de TCcel gerados por geoprocessamento. Observam-
se os TCcel ’s (amarelo) considerados outliers (gráfico B), seja por 
problemas nos dados que geraram o MDT-HC ou pela pouca 
representatividade em relação à área ocupada (gráfico A – mapa 
(amarelo) e percentuais de área).

Desprezados os valores máximos das classes não re-
presentativas (16 a 24), o maior valor de TCcel entre os dados 
consistidos (6.673 seg. ou 1,9 h.) corresponde ao TC estimado 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela I2 – Cálculos Intermediários  
Comprimento máximo de fluxo celular Lcel, Vazão produzida por 
uma célula Qcel, Vazão acumulada Q, Altura da lâmina d’água h, 
Raio hidráulico Rh. 

2.1 Cálculo de Lcel:[SpatialAnalyst Tools/Conditional] - Con 
(“DF”=2 OR “DF”=8 OR “DF”=32 OR “DF”=128, 7.07, 
5):   se o valor da direção de fluxo  for par, Lcel = diagonal 
= 7,07m, senão Lcel= Lado da célula = 5m - Output : Lcel  

 
 
 
 
 

 

Tabela I2 – Cálculos Intermediários:Comprimento máximo 
de fluxo celular Lcel, Vazão produzida por uma célula Qcel, Vazão 
acumulada Q, Altura da lâmina d’água h, Raio hidráulico Rh. 

2.2 Cálculo de Qcel:  Precipitação máxima de 24h com 
período de retorno de 2 anos (P2): 80,04mm - Área da célula 
(5x5m) (Acel): 25 m2 
Qcel = (P2/24) x Acel x 10-3/3600 = 2,316 x 10-5 m3/s 
2.3 Cálculo de Q:[Spatial  Analyst Tools/Hydrology/Flow 
Accumulation] - Input flow direction raster: DF - Output 
Accumulation Raster: Q - Input weight raster:  Qcel - Coeficiente 
de rugosidade para fluxo canalizado adotado:  n2 = 0,123 
2.4 Cálculo de h e Rh: [Spatial Analyst Tools/Map 
Algebra/Raster Calculator] - Adoção de seção de canal 
triangular 1V: 2H - Output: h, Rh.  
2.5 Determinação de n1: [Conversion Tools/To Raster/Feature 
to Raster] - Input: shapefile que contém o coeficiente de 
rugosidade para fluxo de rampa, n1, em sua tabela de 
atributos - Field: n1- Output: n1- Output Cell size: 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela I3 – Cálculos de Tempos de Passagem tp e de 
Trânsito Celular Ttcel (fluxos de rampa, de 
canal e misto) 

3.1 Tempos de passagem/m (tp_L) do fluxo pela célula:  
[Spatial  Analyst Tools/Map Algebra/ Raster Calculator] 
3.2 Classificação dos tempos de passagem  
[Spatial Analyst Tools/Conditional] • tp_rampa_ class/L: 
[Con(L <= 100, tp_rampa)] - Output: tp_rampa_class_L 
• Cálculo da área acumulada (Acc) segundo direção de fluxo 
[Spatial Analyst Tools/Hydrology/Flow Accumulation] - Input flow 
direction raster: DF - Output Accumulation Raster: Acc - Input 
weight raster: Acel• tp_canal_class/L:[Con(Acc ≥0.08, tp_canal) 
Output: tp_canal_class_L]. • tp_misto_class/L: 
[Con (IsNull (“tp_rampa_class”) OR IsNull(“tp_canal_class”), 
“tp_misto_class)”] - Output: tp_misto_class_L• Operações 
para atribuição de valores nulos às células com 
“NoData” para todos os tipos de tpi’s classificados 
(i=rampa, canal, misto) – [Con (IsNull (“tpi_class_L”), 0, 
tpi_class_L)]- Saídas: tp1_rampa_class, tp2_canal_class, 
tp3_misto_class.•Criação de Mosaicotp_class/L, 
integrando todos os tempos de passagem classificados e 
ajustados (tp1_rampa_L, tp2_canal_L etp3_misto_L): [Data 
Management Tools\Raster\Raster Dataset\Mosaic To New 
Raster] - Mosaic operator: Mean - Tamanho da Célula: 5x5m 
Pixel Type: 32 bits float - Output: tp_class_L•Atribuição de 
valor nulo para tp_class_L em locais com lagos ou 
reservatórios (criado previamente um rastertp_lagos com 
valores de pixels nulos onde existem lagos e NoData, sem 
ocorrência): [Spatial  Analyst Tools/Map Algebra/ Raster 
Calculator] - tp_class_L x IsNull(tp_lagos) –  
Output: TP1234_class. 3.3 Tempos de trânsito celular: 
[Spatial Analyst Tools/Map Algebra/Raster Calculator];Ttcel = 
TP1234_class x Lcel 
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para a BMF. Esse valor de TC representa o tempo para que 
98,54% da bacia contribua no ponto de concentração (PC). O 
gráfico A (Figura 8) indica também a influência de área que 
haveria, caso o valor escolhido estivesse nos limites superiores 
das classes 16 ou 17.Ressalte-se que, se considerado o ponto 
hidraulicamente mais distante (a contribuição de 100% da bacia), 
o maior valor da série de TCcel seria de 15.325,07 seg. ou 4,3h. 
Em síntese, pela definição usual 98,54% da área contribuinte 
levaria 1,9h para atingir o PC e os 1,46% restantes, mais 2,4h!

Os mapas gerados a partir de geoprocessamento de in-
formações da BMF, mostrados nas figuras a seguir, correspondem 
à classificação do uso do solo (Figura 9),às declividades (Figura 
10),aos coeficientes de rugosidade para fluxos de rampa (Figura 
11), tipos de escoamento (Figura 12) e tempos de concentração 
celular (Figura 13).

A Figura 13, representando o mapa da espacialização de 
TCcel ajustado e em classes com intervalos de 15 minutos, destaca 
a porção correspondente a 1,5%da área da bacia que, com seus 
valores superiores ao TC estimado (6.673 seg),seria responsável pela 
majoração em 126,32% do valor estimado para o TC pelo mvTCM.

McCuen et al. (2009) afirmam que diferentes propósitos 
podem conduzir a diferentes métodos de se estimar TC. Cabe ao 
projetista escolher as ferramentas adequadas que lhe ofereçam 
mais informações para a tomada de decisão.

 

Figura 8 – Análise de consistência da série de valores TCcel 

A - Distribuição de Frequência 

B - Box Plot 

Figura 8 – Análise de consistência da série de valores TCcel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - BMF: Classificação do Uso e Ocupação do 
Solo 

Figura 9 - BMF: Classificação do Uso e Ocupação do Solo
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Figura 11 - BMF: Rugosidade n1 para fluxo de rampa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - BMF: Tempos de Concentração Celular 

 

 Figura 10 - BMF: Declividades Figura 12- BMF: Tipos de Escoamento

Figura 11 - BMF: Rugosidade n1 para fluxo de rampa Figura 13 - BMF: Tempos de Concentração Celular
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Confronto dos Resultados com a Medição Direta

Com o objetivo de se estimular maior discussão em 
trabalhos futuros sobre a medição direta na BMF realizada por 
Drumond (2004) e, também, sobre este método estimativo do 
TC empregado, buscou-se traçar um paralelo entre os resultados 
obtidos e os observados.

De acordo com as informações sobre a medição direta 
do TC realizada na BMF, constantes na Figura 3 e Tabela 1, 
Drumond (2004) estimou que o valor final do TC(1,8 h para a 
BMF)deveria estar contido na faixa entre 1,4 a 2,2 h. Observa-se 
inicialmente uma coincidência numérica pela proximidade dos 
valores de TC estimados por Drumond (1,8 h)e pelo mvTCM (1,9h). 

Analisando-se os mapas das figuras 12 e 13, constata-
se que a medição direta foi realizada, exclusivamente, a partir 
de pontos com fluxo de canal (pontos T1, T2 e T3). Verifica-se 
ainda, pela Figura 3, que o ponto T2 foi determinante para o 
ajuste da curva dos valores observados e, consequentemente, 
para a estimativa do valor final de TC por (DRUMOND, 2004).

Os valores de TCcel calculados pelo mvTCM correspon-
dentes aos pontos T1, T2 e T3foram, respectivamente, 1,14h,0,94h 
e 0,64 h. Concentrando-se a atenção apenas no valor de T2(0,94h), 
ponto efetivamente empregado para a estimativa de TC por 
Drumond, nota-se que corresponde a 70% do valor mínimo da 
faixa recomendada pela medição direta, porém dentro do limite 
de erro absoluto médio obtido através de todas as campanhas 
discriminadas na Tabela 1. 

Antes de uma comparação mais efetiva dos resultados, 
convém ressaltar que o mvTCM realiza cálculos com precipitação 
máxima de 24h para período de retorno de 2 anos (80,04 mm para 
a BMF). Além disso, para gerar o escoamento conforme USDA 
(1986) atribuiu-se uma intensidade pluviométrica constante 
(duração de 24h) de 3,34 mm/h (80,04 mm /24h). O contraste 
marcante fica estabelecido através do evento 8, em destaque na 
Tabela 01, o mais representativo das campanhas de Drumond 
(2004), que se refere a uma intensidade de precipitação de 49,2 
mm/h.

Em princípio, parecem estranhas essas proximidades 
numéricas de valores de TC (experimental x teórico), uma vez 
que as intensidades pluviométricas dos eventos em comparação 
são muito diferentes. Todavia, uma abordagem complementar 
dos conceitos envolvidos pode esclarecer melhor essa questão.

Para gerar o escoamento superficial direto na BMF, um 
evento teórico do mvTCM produz em uma hora, de acordo com os 
pressupostos desse método, uma precipitação efetiva de 3,34 mm. 

O evento 8 (Tabela 1), em uma hora, produziu uma 
precipitação total de 49,2mm. Torna-se necessário, portanto, o 
conhecimento da precipitação efetiva causada pelo evento 8 nesse 
intervalo de tempo.

Drumond (2008) realizou o balanço hídrico da BMF 
utilizando-se dos registros de monitoramento da Estação Fazenda 
Laranjeiras da BMF e de dados experimentais de infiltração no 
solo com o uso de traçador radioativo (Trítio), chegando aos 
resultados mostrados na Tabela 4.

Há que se considerar que a precipitação efetiva em 
relação ao total precipitado, de 6,6%(Tabela 04), refere-se ao 
período de um ano e que a que se analisa no momento corres-

ponde a um evento de uma hora. 
O valor da precipitação efetiva por evento apresenta, 

normalmente, grande variabilidade devida a fatores como 
intensidade, volume de chuva ou número de dias sem chuva 
antecedente.  Se a intensidade do evento for alta, assim como 
seu volume, o percentual de precipitação efetiva sobre o volume 
de chuva, tende a ser bem mais alto que o que se obtém com 
um balanço anual. Por outro lado, caso o número de dias sem 
chuva seja elevado a precipitação efetiva poderá ser menor.

Para efeito comparativo, no caso em análise, a pre-
cipitação efetiva correspondente da BMF relativa ao evento 
8 poderia ser estimada em 6,6% de 49,2 mm, ou seja, 3,25 mm. 
Portanto, um valor bem próximo da precipitação efetiva do 
evento teórico (3,34 mm).

Logo, verifica-se uma compatibilidade na estreita relação 
entre os resultados práticos dos experimentos de Drumond e os 
do método de velocidade modificado aplicado à BMF.

Fica evidenciado que o dado de entrada de precipitação 
total, máxima de 24h com período de retorno de 2 anos (80,04 
mm para a BMF), ao entrar como variável no mvTCM passou a 
ser assimilado, implicitamente, como precipitação efetiva.

Através de análise da Tabela 02, pode-se concluir que 
essa precipitação efetiva (80,04 mm) gera um escoamento su-
perficial correspondente à faixa de elevados valores de T(itens 
1 a 5, Tabela 2) onde praticamente não ocorrem variações de 
TC enquanto T salta em décadas, como pode ser constatado 
também pela Figura 3 (Curva Ajustada TC x Q).

Convém lembrar, mais uma vez, que a estimativa do TC 
pelo mvTCM para a BMF utilizou simplificações para o cálculo 
do raio hidráulico.

Há que se considerar também as visitas de campo 
à bacia que apontaram alguns trechos dos cursos d’água a 
morfologia fluvial apresentando afloramentos de rocha. Essas 
elevações, atuando como como controles hidráulicos, produzem 
armazenamentos a montante, o que pode ter um efeito sobre 
o tempo de propagação da onda de cheia e, em consequência, 
sobre o TC. Uma vez que o mvTCM não considera o efeito de 
armazenamento, isso também pode justificar o porquê do valor 
calculado pelo o mvTCM encontrar-se no limite inferior do valor 
observado pela medição direta. 

As variáveis L (comprimento de fluxo) e n (rugosidade 
de Manning) foram apontadas, em análise de sensibilidade por 
Fang, Pradhan e Malla (2007), como os mais importantes parâ-
metros para a estimativa pelo mvTC.Os cuidados tomados para 
a geração e ajustes do MDT-HC já procuraram evitar eventuais 
problemas relativos à variável L. 

Adicionalmente, procurou-se verificar implicações de 

 
 
 
 
 

Tabela 4 – BMF: Balanço Hídrico Anual (2006-2007) 

Fonte: Extraída dos Resultados de Drumond (2008) 

Tabela 4 – BMF: Balanço Hídrico Anual (2006-2007)

Fonte: Extraída dos Resultados de Drumond (2008)
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uma majoração pontual induzida (+20,33%), dentro da lógica 
do método de Cowan,na rugosidade de Manning para canais 
n2 (onde houve medição direta do TC). Admitiu-se, para fins 
desse teste, uma alteração na variável m5- vegetação (Tabela 03), 
considerando-a muito alta (0,075),o que resultou o valor den2 = 
0,148. Nessa hipótese, mantidas as demais condições, o valor de 
TCcel no ponto T2 passaria de 0,94 h para 1,08h (+14,89%) e o 
valor do TC de 1,85 h para 1,98 h (+7,03%). Importante destacar 
que, nesse caso, onde se alterou apenas a rugosidade dos canais, 
não houve uma variação significativa do TC para a BMF. Mas, se 
esta majoração pontual ocorresse em bacia de maior dimensão, 
com predominância de fluxo de canais, esse aumento de valor 
na rugosidade poderia ser significativo no valor final do TC.  
Destaca-se, portanto que, apesar da aparente subjetividade, a 
escolha das variáveis de entrada precisa ser bastante criteriosa. 

CONCLUSÕES

Este estudo pode contar, de fato, com o “valor verda-
de”, ausente nas decisões sobre escolhas metodológicas para o 
TC, conforme referido por McCuen et al. (1984). A utilização 
dos resultados da pesquisa de medição direta, na Bacia do Mato 
Frio, constituiu importante diferencial que balizou as análises 
e proporcionou maior segurança na avaliação dos resultados 
obtidos. Esse fato evidenciou que o aperfeiçoamento das ba-
ses conceituais para estimativas de TC não pode persistir na 
dependência apenas de trabalhos isolados ou de publicações de 
pesquisas feitas de acordo com a realidade de outros países.  É 
imprescindível que se promovam novos experimentos e que se 
garanta a continuidade de trabalhos como os de (DRUMOND, 
2004, 2008). 

O mvTCM associado ao uso de geotecnologias possibili-
tou, principalmente, melhor conhecimento da bacia hidrográfica 
em estudo. 

Diante da abundância de tantos conceitos, métodos e 
incertezas inerentes, o mvTCM mostrou-se eficiente e confiável 
para a estimativa do valor de TC que, ao ser utilizado como 
indicador para o planejamento de empreendimentos sustentá-
veis, deve ser igualado ou superado no pós-desenvolvimento. 

O resultado da análise de consistência, associado às 
características fisiográficas da BMF e ao emprego da geotecno-
logia, ressaltou a necessidade de se alterar o conceito dominante 
sobre o TC. Brooks et al.(2013), a exemplo de muitos outros 
autores, utilizam a definição tradicional de TC como o tempo 
requerido para que toda a bacia contribua com o fluxo no PC. 
Entretanto, o geoprocessamento da BMF evidenciou que não é 
recomendável que um único ponto defina o comportamento da totalidade 
da bacia, independentemente de suas dimensões. 

O maior valor de TCcel deve ser escolhido de forma 
a garantir que o TC estabeleça o momento em que uma porção 
significativa da bacia estiver contribuindo com o escoamento 
superficial no PC. Essa porção poderá atingir o valor de 100%, 
dependendo das características fisiográficas da bacia ou da 
finalidade do uso do TC, cujo valor deve ser definido pelo 
projetista através da análise da distribuição espacial de tempos 
de concentração celular.

Conceitualmente consistente, o mvTCM pode ser aplicado 
em bacias urbanizadas ou não e permite, com a participação do 
projetista em cada fase intermediaria do processo, uma mode-
lagem espacial específica para um caso em estudo. 

A complexidade do fornecimento de muitos dados 
de entrada e operações de cálculo pode ser minimizada com o 
uso de geotecnologias. No caso do ArcGis, ferramenta de uso 
comum, todas as etapas podem ser automatizadas através do 
Python, permitindo que o processo de cálculo do TC se torne 
muito simples. Estabelecida a automatização do cálculo, um 
profissional, ainda que desconheça programação, conseguirá 
estimar o TC de forma semelhante à que realiza, por exemplo, a 
análise de declividades através de um modelo digital pelo ArcGis. 

O resultado a ser obtido pelo mvTCM pode ser melhorado 
com a seleção criteriosa das variáveis de entrada.  Nesse caso, 
tornam-se fundamentais a precisão das bases cartográficas e a 
realização de levantamentos de campo complementares.

 Em relação às bases cartográficas, as perspectivas em 
futuro próximo mostram-se promissoras. Há hoje imagens de 
todo o planeta com resolução de 30m acessíveis ao público 
(SRTM-Shuttle Radar Topography Mission/Topodata, ASTER-Shuttle 
Radar Topography Mission). Considerando-se a disponibilidade 
no mercado de imagens de alta qualidade, com resolução da 
ordem de 60 cm, há a possibilidade de que, em horizonte não 
muito distante, modelos digitais com resoluções inferiores a 30 
m estejam em domínio público.

O cálculo do TC, como proposto neste estudo, permite, 
de acordo com Maziero (2010), sua utilização criteriosa na forma 
de variável de entrada em softwares de modelagem hidrológica, 
podendo tornar desnecessária sua calibração como parâmetro 
hidrológico.

O uso da metodologia aqui empregada, ainda facilita 
o planejamento de experiências de campo para medição direta 
de TC. Os órgãos de planejamento, tomando como referência a 
metodologia de ajuste empregada por Sharifi e Hosseini (2011), 
também poderiam, por conveniência, utilizar o mvTCM para 
ajustar fórmulas empíricas comumente empregadas.
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RESUMO
 A qualidade das águas é fortemente influenciada pelo uso e manejo dos solos de uma bacia hidrográfica e pelo regime hídrico. No período chuvoso há arraste 
de materiais superficiais, e na estiagem, aumento das concentrações de poluentes advindos dos despejos, pelo fato da redução da vazão. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi analisar a variação espaço-temporal da qualidade da água e das características tróficas dos principais cursos de água na microbacia do Ribeirão 
Vermelho em Lavras-MG. Determinou-se o Índice de Qualidade de Água (IQA) e o Índice do Estado Trófico (IET) no período chuvoso (verão) e no período 
de estiagem (inverno). Com base nos resultados obtidos em três amostragens durante o período chuvoso e três no período de estiagem, verificou-se valores de 
IQA entre 31 e 64 no período do verão e de 33 a 67 no período de inverno. Em relação à trofia dos mananciais, foram verificados valores de IET entre 48 
e 50 no período chuvoso e de 38 a 45 no período de estiagem, variando de oligotrófico a eutrófico. Diante dos resultados obtidos, verificou-se que o Ribeirão 
Vermelho e seus afluentes apresentam forte influência das formas de uso e ocupação do solo constatada pela entrada de matéria orgânica e de nutrientes nos 
sistemas hídricos por meio do lançamento de esgoto doméstico sem tratamento e pela agropecuária na rede de drenagem da bacia.

Palavras Chave: Índice de qualidade de água. Índice de estado trófico. Eutrofização. Poluição hídrica.

ABSTRACT 

 Water quality is strongly influenced by the use and management of  soils in a watershed and the rainfall. During the rainy season there is surface runoff  and 
during the dry season, increased concentrations of  pollutants from releases, because of  reduced flow. This work aimed to evaluate the spatial and temporal 
variation of  water quality and trophic characteristics of  the main watercourses in the watershed of  Ribeirão Vermelho in Lavras - MG. The Water Quality 
Index (IQA) and the Trophic State Index (IET) during the rainy season (summer) and the dry season (winter ) were determined.. IQA values were obtained 
in three samples during the rainy period and three in the dry season. They were between 31 and 64 during the summer and 33 and 67 in the winter. Results 
obtained showed that the Ribeirão Vermelho and its tributaries are strongly influenced by forms of  land use and occupation found by the input of  organic 
matter and nutrients into the water systems from discharging untreated sewage and by agriculture in the watershed drainage system.

Keywords: Water quality index. Trophic state index. Eutrophication. Water pollution.

Qualidade da água de um ecossistema lótico urbano

Water quality of  an urban lotic ecosystem

NOTA TÉCNICA
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INTRODUÇÃO

Os efeitos combinados da urbanização e das demais 
atividades antropogênicas associadas ao rápido crescimento 
populacional das últimas décadas são facilmente visualizados 
nos ecossistemas aquáticos. Muitos rios, córregos, lagos e re-
servatórios têm sido degradados em consequência do impacto 
crescente das atividades humanas (WENGRAT; BICUDO, 2011; 
BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013). 

Esta situação é particularmente visível em áreas de 
densa população humana, especialmente no meio urbano, onde 
cursos de água recebem uma grande quantidade de esgoto 
doméstico e industrial, como também sedimentos e resíduos 
sólidos urbanos. Deste modo, rios urbanos são transformados, 
perdendo suas características naturais e alterando a qualidade 
de suas águas (YU et al., 2013; ZHOU et al., 2011; ORTEGA; 
CARVALHO, 2013).

Diante desse quadro, o monitoramento das águas super-
ficiais destaca-se como um importante instrumento de gestão, 
independente do tamanho da bacia, possibilitando a tomada de 
decisão por parte dos órgãos ambientais. Esse monitoramento 
propicia a obtenção de dados qualitativos e quantitativos da 
água, evidenciando requisitos de qualidade traduzidos, de forma 
generalizada e conceitual, em função de seus usos previstos. Sob 
esse aspecto, os Índices de Qualidade de Água (IQA) (IGAM, 
2005) e o Índice do Estado Trófico (IET) (Lamparelli, 2004) 
constituem-se em ferramentas que viabilizam uma avaliação rápida 
das características da água, em relação às fontes de poluição. 

O IQA constitui-se em uma ferramenta de avaliação da 
condição de qualidade dos corpos de águas, indicando o grau 
de contaminação devido aos materiais orgânicos, nutrientes e 
sólidos, que normalmente são indicadores de poluição. Esse 
índice foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation (TYA-

GI et al., 2013; AKKOYUNLU; AKINER, 2012) e adaptado 
por órgãos ambientais de São Paulo (CETESB) e Minas Gerais 
(IGAM). Além do IQA, outros índices são utilizados, como o 
índice do estado trófico (IET), que tem por finalidade classifi-
car corpos d’água em diferentes graus de trofia. O IET avalia 
a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes 
e seu efeito, relacionado ao crescimento excessivo das algas ou 
ao aumento de infestação de macrófitas aquáticas (CETESB, 
2013; IGAM, 2013). 

Pelo fato da qualidade das águas ser fortemente influen-
ciada pelo uso e manejo dos solos de uma bacia hidrográfica, 
o regime hídrico influencia o arraste de materiais superficiais 
no período chuvoso; bem como o aumento das concentrações 
de poluentes advindos dos despejos, pelo fato da redução do 
volume de água escoado no período de estiagem (LEMOS et 
al., 2010; SANTI, et al., 2012; CUNHA et al., 2013).

Neste contexto, no presente estudo objetivou-se carac-
terizar a variação sazonal e espacial das variáveis físicas, químicas 
e biológicas de uma microbacia urbana, abrangendo diferentes 
períodos e avaliar a qualidade de suas águas com o Índice de 
Qualidade da Água (IQA) e do Índice do Estado Trófico (IET).

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

Localizada na Mesorregião Sul do Estado de Minas Ge-
rais, entre as coordenadas geográficas 21º11’ a 21º16’ de latitude 
Sul e 44º57’ a 45º03’ de longitude Oeste, a bacia hidrográfica 
do Ribeirão Vermelho, afluente do Rio Grande, está inserida no 
município de Lavras (Figura 1). A nascente do Ribeirão Verme-

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Ribeirão Vermelho em Lavras-MG, distribuição dos pontos amostrais e principais 
usos e ocupação do solo na bacia
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lho, assim como seus principais afluentes, encontra-se na zona 
urbana da cidade de Lavras que pelo censo de 2010 apresentou 
92.200 habitantes (IBGE, 2010). Após percorrer aproximada-
mente 15 km, o Ribeirão Vermelho deságua no Rio Grande, 
um dos principais formadores da bacia hidrográfica do Paraná.

Apesar de a cidade de Lavras possuir uma estação 
de tratamento de esgoto doméstico na bacia hidrográfica em 
estudo, parte do esgoto é lançada ao longo do percurso no Ri-
beirão Vermelho e seus afluentes. Além disso, ao cortar a zona 
rural do município, há diversas fontes de poluição difusa como 
plantações e criatórios de animais, principalmente bovinos de 
forma extensiva.

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima 
da região é classificado como Cwa, temperado chuvoso (me-
sotérmico) com inverno seco e verão chuvoso, subtropical e 
temperatura anual variando em torno de 19,3ºC, tendo nos meses 
mais quente e mais frio, temperaturas médias de 22,1ºC e 15,8ºC, 
respectivamente. A precipitação anual normal (1961−1990) na 
bacia é de 1.530 mm (Figura 2) (Brasil, 1992).

Coleta e análise da água

Foram coletadas amostras em seis períodos diferentes 
entre janeiro e setembro de 2011, representando duas épocas 
amostrais: período chuvoso (verão) e período de estiagem (in-
verno) (Figura 3), em oito pontos ao longo da bacia do Ribeirão 
Vermelho: P1 - Nascente do Ribeirão Vermelho; P2 - Ribeirão 
Vermelho à montante do Córrego Centenário; P3 - Córrego 
Centenário; P4 - Ribeirão Vermelho à montante do Córrego 
do Antigo Matadouro; P5 - Córrego do Antigo Matadouro; P6 
- Ribeirão Vermelho à montante do Córrego Campestre; P7 - 
Córrego Campestre; e P8 - Foz do Ribeirão Vermelho no Rio 
Grande (Figura 1). Os pontos de amostragem foram escolhidos 
de acordo com o posicionamento dos tributários do córrego e 
da distribuição das possíveis fontes de poluição. 

A forma de amostragem foi do tipo manual e as amos-
tras coletadas próximas à superfície (ABNT, 1987), em função 
da pequena profundidade dos cursos de água. 

Foram determinadas as seguintes características físicas, 
químicas e biológicas: potencial hidrogeniônico (pH), por po-
tenciometria; turbidez, pelo método nefelométrico; demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), pelo método iodométrico; nitrato 
(NO3

−), por colorimetria pelo método do salicilato; fósforo (P), 
por colorimetria pelo método do vanado-molibdato; sólidos 
totais (ST), pelo método gravimétrico; oxigênio dissolvido 
(OD), pelo método iodométrico; coliformes termotolerantes, 
pelo método dos tubos múltiplos (APHA et al., 2005). As me-
dições de temperatura foram feitas no momento das coletas, 
utilizando-se termômetro de mercúrio. 

Para estimativa da vazão dos cursos de água utilizou-se 
o método do flutuador (AZEVEDO NETO, 1998). 

Os dados foram submetidos à comparação de médias 
entre os períodos (verão e inverno) com nível de significância de 
5% e teste de Scott-Knott para avaliar a diferença entre os pontos 
avaliados utilizando-se o software SISVAR (FERREIRA, 2011).

Cálculo dos índices de qualidade

Para o cálculo do IQA foi utilizada a metodologia pro-
posta pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM, 2005) 
utilizando a Equação 1. Os pesos relativos a cada parâmetro 
estão apresentados na Tabela 2.

iwn
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Em que, IQA – Índice de Qualidade de Água (0−100); 
Wi – peso relativo do i-ésimo parâmetro; e qi – valor do subíndice 
relativo ao i-ésimo parâmetro. 
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Figura 3 - Dias de amostragem, indicados pelas setas, e dias de 
ocorrência de precipitação durante o período amostral

Figura 2 - Totais médios de precipitações mensais em Lavras, no 
período de 1961 a 1990
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Tabela 1 - Parâmetros de qualidade de água e os respectivos 
pesos relativos utilizados no cálculo do Índice de Qualidade de 

Água (IGAM, 2005)

Parâmetros Pesos (wi)
Oxigênio dissolvido 0,17
Coliformes Termotolerantes 0,15
pH 0,12
DBO 0,10
Nitrato 0,10
Fósforo 0,10
Turbidez 0,08
Sólidos torais 0,08
Variação da temperatura 0,10

A partir dos valores de IQA as águas foram classificadas 
de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 - Classificação das águas naturais, de acordo com 
os valores do Índice de Qualidade de Água (IQA) observados 

(IGAM 2005)

IQA Classificação quanto à qualidade
90 < IQA < 100 Excelente
70 < IQA < 90 Bom
50 < IQA < 70 Médio
25 < IQA < 50 Ruim
0 < IQA < 25 Muito Ruim

Para o cálculo médio do IET, utilizou-se do modelo 
matemático proposto por Lamparelli (2004) para ambientes 
lóticos (Equação 2).
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Em que, IET - Índice de Estado Trófico proposto por 
Lamparelli; e P - concentração de fósforo total, mg L−1.

Para a interpretação do estado trófico dos corpos 
aquáticos foram utilizados os limites apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Classificação das águas naturais, de acordo com 
os valores do Índice de Estado Trófico (IET) observados 

(LAMPARELLI, 2004)

IET Classificação quanto à trofia
IET > 67 Hipereutrófico
63 < IET ≤ 67 Supereutrófico
59 < IET ≤ 63 Eutrófico
52 < IET ≤ 59 Mesotrófico
47 < IET ≤ 52 Oligotrófico
IET ≤ 47 Ultraoligotrófico

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por se tratar de um período chuvoso, as estimativas de 
vazão feitas nos cursos de água no verão apresentaram maiores 
valores de vazão quando comparadas ao inverno (Tabela 4). 
A variação na vazão pode refletir diretamente na qualidade da 
água, principalmente quanto ao efeito diluição dos poluentes, tal 
como observado por Coradi et al. (2009 a,b) e Santi et al. (2012). 
Por outro lado, no período chuvoso o escoamento superficial 
aumenta, e maior se torna o carreamento de substâncias, como 
verificado por Lemos et al. (2010).

A temperatura diferiu entre os períodos de inverno e 
verão (p<0,05), sendo mais elevada no verão e em direção à foz 
(P8) (Tabela 4). Corpos de água naturais apresentam variações 
de temperaturas sazonais devido ao regime climático normal 
(OLIVEIRA et al., 2008). Fatores como a latitude, altitude, 
estação do ano, período do dia e profundidade, influenciam 
a temperatura superficial. Como os cursos de água avaliados 
são pouco profundos, houve, provavelmente, influência da 
temperatura ambiente na temperatura da água. Além disso, o 
aumento do canal do ribeirão ao longo do percurso provocou 
maior exposição à radiação solar e, consequentemente, aumento 
da temperatura da água. Outro fator que pode ter influenciado 
na temperatura da água foi a escassa vegetação ciliar observada 
no curso de água.

Os valores de pH observados nas amostras diferiram 
estatisticamente entre os períodos de verão e inverno (p<0,05), 
exceto na foz (P8), apresentando maiores valores no período 
de chuva onde foram verificadas as maiores vazões (Tabela 4). 
O pH é influenciado pela quantidade de matéria orgânica a ser 
decomposta, sendo que, no geral, quanto maior a quantidade 
disponível, confirmados pelos valores de DBO, menor o pH, 
devido à biodegradação, que produz ácidos orgânicos e gás 
carbônico (OLIVEIRA et al., 2009). Deste modo, quanto me-
nor as vazões, maiores a concentrações de matéria orgânica, 
diminuindo os valores de pH. Parte dos esgotos da cidade de 
Lavras são lançamentos nos cursos de água que cortam o mu-
nicípio sem tratamento prévio, o que contribui para o aumento 
da matéria orgânica nos mesmos. A redução dos valores de pH 
na nascente (P1) durante o inverno podem estar relacionada à 
matéria orgânica proveniente da mata ciliar que circunda o local. 

Outro fator que influencia o pH da água é a temperatura 
da mesma; quanto maior a temperatura menor é o valor de pH, 
diferentemente do observado neste trabalho. Assim, acredita-se 
na maior influência da matéria orgânica sobre a variável pH. 
Ao contrário do observado neste trabalho, Silva et al. (2008) 
verificaram a diminuição dos valores de pH com o aumento da 
temperatura da água e das precipitações pluviométricas. Segundo 
Esteves (2011), os valores de pH nos rios brasileiros são bastante 
amplos, tendendo a ser ligeiramente alcalinos devido à presença 
de carbonatos e bicarbonatos.

Os maiores valores médios de turbidez foram observa-
dos no verão, exceto para P1 e P5. No entanto, os sólidos totais 
(ST) foram semelhantes tanto no inverno quanto no verão para 
os mesmos pontos avaliados. Assim, acredita-se que a maior 
parte dos ST observados no verão foram sólidos em suspensão, 
responsáveis pela turbidez das águas. Em função do arraste de 
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resíduos sólidos das áreas urbanizadas e de partículas de solo 
das áreas agrícolas da bacia, tal como verificado por Cunha et 
al. (2013), Santi et al. (2012) e Silva et al. (2008).

Para os afluentes do Ribeirão Vermelho (P3, P5 e P7) 
houve diferenciação nos valores de ST em relação ao próprio 
Ribeirão Vermelho (p<0,05). Os afluentes drenam áreas estrita-
mente urbanizadas e recebem muitos resíduos sólidos urbanos 
e resíduos de construção civil.

As concentrações de fósforo (P) foram maiores no in-
verno. Sabe-se que o fósforo pode estar diretamente ligado aos 
sólidos em suspensão presentes nas águas, Bertol et al. (2011), 
e que também causam a turbidez. No entanto, a turbidez apre-
sentou comportamento contrário. Neste caso, tal como relatado 
por Quevedo e Paganini (2011), a contribuição dos esgotos 
domésticos, por meio do aporte de sólidos dissolvidos, parece 
ter sobressaído ao arraste de fósforo dos solos, influenciando 
diretamente as concentrações deste elemento na água. Desta 
forma, maiores concentrações de DBO são consistentes com 
maiores concentração de P na água. 

As concentrações de P no período de estiagem alcan-
çaram valores de 60 a 140 vezes superiores aos observados no 
período chuvoso, com valores entre 0,80 e 2,82 mg L−1. Somente 
no período chuvoso as concentrações (0,01 e 0,02 mg L−1 de P) 
ficaram dentro do limite estabelecido pela legislação ambiental 
vigente para os cursos de água Classe 2 (BRASIL, 2005).

Diferentemente do fósforo, os maiores teores de nitratos 
observados na época de verão (p<0,05) se relacionam com os 

aportes exógenos da bacia de drenagem que estão relacionados 
com as atividades humanas baseadas na utilização de recursos 
naturais, e na emissão de resíduos para o ambiente, além do 
aporte oriundo da lixiviação de solos dedicados a agropecuária, 
e da deposição atmosférica mais intensa no período chuvoso 
(MOLISANI et al., 2013). Durante os períodos chuvosos, os 
escoamentos das águas pluviais transportam inúmeras espécies 
químicas, entre as quais o nitrito e o nitrato, que são muito 
solúveis em água - Silva et al., (2010), aumentando sua concen-
tração nas águas.

Dentre as atividades antrópicas desenvolvidas na bacia 
do Ribeirão Vermelho estão as fontes relacionadas à urbanização 
como a geração e deposição inadequada de resíduos sólidos, do 
esgoto doméstico e escoamento urbano; e atividades agrope-
cuárias. Parte da bacia possui características urbanas (21,4%), 
e parte possui características rurais, sendo composta por: mata 
secundária (19,3%), área agricultada (16,7%), pastagem (32,6%) 
e solo exposto (6,2%); o restante (3,9%) é ocupado por água 
(Figura 1). Vale ressaltar que, o principal complexo de nascen-
tes e a cabeceira da bacia encontram-se sob uso predominante 
de pastagem. A pastagem existente na bacia apresenta algum 
estado de degradação em sua maior parte, com perda de vigor 
e produtividade (NEVES JUNIOR et al., 2013). Tal fato facilita 
processos erosivos e favorece o escoamento superficial. 

Tais atividades podem ser fontes representativas na 
emissão de matéria orgânica nos cursos de água o que reflete 
diretamente nos elevados valores de DBO observados nas 

Tabela 4. - Valores médios das variáveis mensuradas nas amostras de água coletadas em diferentes períodos do ano (chuvoso e 
estiagem), nos diferentes pontos amostrais ao longo do Ribeirão Vermelho (P1, P2, P4, P6 e P8) e seus principais afluentes (P3, P5 

e P7)

Variáveis P1 P2 P4 P6 P8 P3 P5 P7

pH PC 7,5 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
PE 6,7 6,9 7,0 7,1 7,0 6,9 7,3 6,9

Turb. PC 5,6 482,8 321,8 241,8 18,1 18,3 241,4 177,1
PE 2,3 26,1 16,8 24,2 12,4 27,8 16,7 47,4

T PC 18,3 19,0 20,3 20,3 19,3 21,7 20,3 20,3
PE 14,3 14,7 15,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,3

DBO PC 1,4 18,7 16,0 23,1 26,8 35,1 10,6 19,1
PE 5,9 36,8 32,6 39,4 33,6 69,5 34,5 42,0

OD PC 7,4 5,1 4,6 4,8 2,8 3,5 4,6 4,9
PE 8,6 7,8 6,2 5,7 4,2 5,0 7,1 4,7

NO3
- PC 0,09 0,98 1,32 2,58 2,23 5,24 1,89 1,39

PE 0,02 0,74 1,11 2,30 1,50 5,57 2,10 1,37

P PC 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
PE 2,82 2,47 1,80 1,77 1,25 2,38 2,21 0,80

ST PC 41,3 114,4 90,7 110,9 102,5 100,7 100,0 109,6
PE 65,8 66,9 81,7 87,8 104,4 112,0 128,7 101,3

CT PC 9,6E+03 1,4E+07 1,8E+07 2,0E+08 4,3E+08 6,2E+09 9,0E+08 2,0E+09
PE 1,2E+03 3,7E+07 3,7E+07 4,7E+07 1,5E+06 5,0E+06 4,7E+05 4,7E+07

Qe PC - 1.334,3 1.576,4 9.161,5 147,4 161,0 2.313,4 519,3
PE - 208,8 599,3 1.508,7 44,2 39,1 739,2 227,6

PC – Período chuvoso; PE – Período de estiagem; Tur. – Turbidez (UNT); T – temperatura (ºC); DBO - demanda bioquímica de 
oxigênio (mg L-¹); OD - oxigênio dissolvido (mg L−¹); NO3

− - nitrato (mg L−¹); P – fósforo (mg L−¹); ST - sólido totais (mg L−¹); CT 
- coliformes termotolerantes (NMP 100 mL−¹); e Qe – vazão (L s−¹)
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diferentes amostragens. Maiores valores de DBO foram ob-
servados no inverno, período com menor incidência de chuvas 
e consequente aumento na concentração dos poluentes devido 
às menores vazões nos cursos de água.

Os maiores valores encontrados de oxigênio dissolvido 
(OD) na nascente (P1), em relação aos demais pontos amostrais 
já era esperado pelo fato de ser o único ponto de coleta que ainda 
possui alguma de suas características naturais que contribuem 
para a proteção quanto os impactos causados pela urbanização. 
Ao contrário do observado por Oliveira et al. (2008), foram 
verificados maiores valores médios de OD no inverno, apesar 
de serem observados maiores valores de DBO neste período. 
Sabe-se que os microrganismos consomem o OD das águas 
para degradar a matéria orgânica. No entanto, acredita-se que as 
menores temperaturas no inverno tenham reduzido a atividade 
metabólica microbiana o que reduziu o consumo de OD. Além 
disso, em menores temperaturas, a água tem maior capacidade 
de manter maiores concentração de OD. Ao longo dos cursos 
de água, a ausência de cobertura ciliar, permite que a radiação 
incida diretamente sobre a água o que aumenta a temperatura 
da água principalmente no verão, reduzindo o nível de OD 
(OLIVEIRA et al., 2009).

Outro fator que pode ter influenciado diretamente a 
concentração de OD nas águas no inverno, foram as elevadas 
concentração de nutrientes (nitrato e fósforo) que permitem o 
desenvolvimento de plantas aquáticas e algas que produzem OD 
para o ambiente por meio da fotossíntese. Sabe-se que o papel 
de plantas aquáticas e algas é mais importante nos cursos de 
água lênticos. No entanto, com as reduzidas vazões e turbidez no 
período de inverno houve redução da velocidade de escoamento, 
redução da profundidade e maior incidência de luz o que pode 
ter favorecido o desenvolvimentos dessas espécies aquáticas.

A presença de coliformes termotolerantes (CT) na 
nascente do Ribeirão Vermelho pode estar associada à presença 

frequente de bovinos que utilizam a mesma como fonte para 
o consumo. Tal fato foi evidenciado por Pinto et al. (2012), 
entretanto em menor intensidade. Os autores verificaram entre 
25 e 300 NMP 100 mL−1. Enquanto neste trabalho a variação 
de CT ficou entre 1.200 e 9.600 NMP 100 mL−1. O lançamento 
de esgotos domésticos, provavelmente, foi a principal contri-
buição para o aumento dos CT ao longo do Ribeirão Vermelho 
e seus afluentes, impedindo o uso desses mananciais para o 
desenvolvimento de atividades de contato primário (MINAS 
GERAIS, 2008).

A partir dos resultados das variáveis físico-químicas e 
bacteriológicas (Tabela 4) foi possível determinar o Índice de 
Qualidade da Água (IQA) para os cursos de água da bacia do 
Ribeirão Vermelho. Os valores do IQA variaram entre 64 (P1) 
a 31 (P5) no período do verão e 67 (P1) a 33 (P5) no período 
de inverno (Figura 4). 

A água da nascente do Ribeirão Vermelho no ano de 
2011 pôde ser classificada, de acordo com IGAM (2005), como 
de qualidade média a partir dos valores de IQA. Os maiores 
valores de IQA encontrados para a nascente podem estar 
relacionados com a menor exploração da área observada na 
cabeceira deste curso de água quando comparado ao impacto 
gerado pela cidade. No entanto, por se tratar de uma nascente o 
valor é relativamente baixo. Foram encontrados valores relativa-
mente elevados de DBO, fósforo e coliformes termotolerantes. 
Segundo Brasil (2005), as águas Classe 1 devem ter valores de 
DBO, fósforo e coliformes termotolerantes inferiores a 3 mg 
L−1, 0,1 mg L−1, e 2,0 E+02 NMP 100 mL-1. Estes parâmetros 
foram superados pelos valores observado no P1, pelo menos no 
período de inverno. Além disso, por se tratar de uma nascente, 
P1 deveria apresentar as condições da Classe Especial, em que 
devem ser mantidas as condições naturais do corpo de água 
(BRASIL, 2005). A nascente do Ribeirão Vermelho avaliada 
encontra-se à jusante de um loteamento na área urbana da ci-
dade de Lavras. Apesar de haver junto à nascente uma área de 
preservação permanente composta por mata ciliar, há também 
pastagens e o gado tem livre acesso à área ao redor da nascente, 
constituindo uma fonte de poluição difusa. 

Os demais pontos amostrais ao longo do Ribeirão 
Vermelho e de seus afluentes tiveram suas águas classificadas 
como de qualidade ruim. Apesar de não haver diferença sig-
nificativa ao longo dos pontos observados, verificou-se uma 
tendência do decréscimo da qualidade da água em direção à foz 
do Ribeirão Vermelho.

Kemerich et al. (2012), estudando uma microbacia com 
situações de urbanização obtiveram resultados semelhantes, em 
que a principal causa da alteração da qualidade da água foi o 
esgoto doméstico. Portanto, a dinâmica de uso e ocupação do 
solo de forma desordenada na área da microbacia do Ribeirão 
Vermelho contribui substancialmente para a degradação da 
qualidade da água, e o fator determinante se deve às cargas 
poluidoras de origem doméstica (esgotos sanitários e resíduos 
sólidos) e agropastoris. O resultado reflete o observado in loco 
quando da amostragem da água, pois a área, na sua maior parte, 
apresenta lançamento clandestino de esgoto no corpo d’água, 
áreas de erosão, degradação da cobertura vegetal e transporte 
de lixo, devido ao acúmulo nas margens.
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Em relação ao grau de trofia, não foram encontradas 
diferenças significativas entre os períodos amostrados, como 
também não foi verificado diferenças significativas entre os 
pontos ao longo do Ribeirão Vermelho e os afluentes avalia-
dos (Figura 5). Vale ressaltar que esta avaliação levou apenas 
em consideração as concentrações de fósforo total, sendo que 
para ter um completo diagnóstico do índice de trofia de um 
corpo d’água seria necessário levar em consideração também a 
concentração de clorofila a (LAMPARELLI, 2004).

Apesar de não haver um padrão entre as estações 
avaliadas, observa-se uma variabilidade sazonal nos valores do 
índice de estado trófico. Segundo Bello e Guandique (2011), a 
variabilidade é em virtude da variabilidade sazonal dos processos 
ambientais que têm influência sobre o grau de eutrofização de 
um corpo hídrico. Em geral, segundo os autores, no início da 
primavera, com o aumento da temperatura da água, maior dis-
ponibilidade de nutrientes e condições propícias de penetração 
de luz na água, é comum observar um incremento do processo 
após o inverno, em que se mostra menos intenso.

Os dados de índice de estado trófico revelam um 
ambiente oligotrófico a eutrófico, da nascente a foz do Ribei-
rão Vermelho, indicativo de uma maior entrada de nutrientes 
e consequente produção primária. Apesar de haver junto à 
nascente uma área de preservação permanente composta por 
mata ciliar, parece que a nascente sofreu interferência da co-
munidade circunvizinha, devido às elevadas concentrações de 
fósforo observadas. Farage et al. (2010) também obtiveram 
valores elevados de fósforo (0,08 e 0,11 mg L−1) na nascente 
do Rio Pomba, na zona da mata mineira, e atribuíram o fato à 
interferência antrópica.

Atividades antrópicas como o lançamento de esgotos, 

mesmo que tratados, e a poluição difusa proveniente da agro-
pecuária degradam a qualidade das águas, tal como observado 
por Ortega e Carvalho (2013). Os maiores Índices de Estado 
Trófico obtidos para o Ribeirão Vermelho podem estar associados 
ao excesso de esgotos, tendo em vista que se trata de uma área 
extremamente urbanizada, e ao despejo dos efluentes tratados 
por uma das estações de tratamentos de esgotos de Lavras, a 
ETE Ribeirão Vermelho, principalmente em P6 e P8.

Fia et al. (2009) ao avaliarem cursos de água de áreas 
urbanizadas e afluentes à Lagoa Mirim no Rio Grande do Sul, 
obtiveram IET variando entre mesotrófico e hipereutrófico, 
além de concentrações médias de fósforo entre 0,60 e 57,5 mg 
L−1, durante três anos de monitoramento. Já Farage et al. (2010) 
obtiveram para o Rio Pomba, na região do Alto Rio Pomba 
durante o período chuvoso, IET entre 57 (mesotrófico) e 89 
(hipereutrófico), e concentrações de fósforo entre 0,07 e 0,59 
mg L−1. 

CONCLUSÕES

Menores valores de IQA e maiores valores de IET 
foram observados no período chuvoso em relação ao de estia-
gem. Tanto no inverno quanto no verão, o Ribeirão Vermelho e 
seus principais afluentes apresentaram qualidade de água ruim, 
exceto na nescente.

Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que 
o Ribeirão Vermelho e seus afluentes apresentam influência 
antrópica constatada pela entrada de matéria orgânica e de nu-
trientes nos sistemas hídricos apresentado pelo lançamento de 
esgoto doméstico sem tratamento e pela agropecuária presente 
na rede de drenagem da bacia.

Tornam-se necessárias melhorias no sistema de esgo-
tamento sanitário e do manejo do solo da bacia hidrográfica do 
Ribeirão Vermelho para melhorar a qualidade da água na bacia. 
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RESUMO

 No planejamento e gestão de recursos hídricos, são fundamentais e complementares as operações contínuas em estações de monitoramento fluviométrico e a 
modelagem chuva-vazão. A presença de centrais hidrelétricas na bacia hidrográfica do rio Araguari é um dos fatores que indica a importância de se prever 
as vazões dos rios a partir do uso de modelos chuva-vazão com parâmetros locais devidamente calibrados. O reservatório da usina hidrelétrica de Nova Ponte 
regulariza o fluxo em cascata, a fim de otimizar a produção de energia e garantir as demandas superficiais. Esta nota técnica discorre sobre a aplicação da 
ferramenta computacional EVALHID na modelagem chuva-vazão em quatro sub-bacias situadas a montante do reservatório Nova Ponte. Utilizou-se uma 
adaptação em Visual Basic do algoritmo Shuffled Complex Evolution method - University of  Arizona (SCE-UA) na autocalibração dos parâmetros dos 
modelos Témez e Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning (HBV) a partir de uma função objetivo. Foram consideradas três sub-bacias contribuintes a 
três postos fluviométricos, além do agrupamento de sub-bacias contribuintes ao posto fluviométrico localizado no ponto de afluência do rio Quebra-Anzol ao 
reservatório de Nova Ponte. Os melhores ajustes das vazões observadas e simuladas ocorreram nas sub-bacias não agrupadas. Nestas, a função Fméd ficou 
acima de 0,8 para o modelo Témez e próxima a 0,7 para o modelo HBV. A discrepância da relação Qmáx/Qmín anual nas sub-bacias não agrupadas está 
relacionada com a capacidade de armazenamento de água no solo Hmáx (no modelo Témez) e com o limite máximo de fluxo subsuperficial Lmáx (no modelo 
HBV). Os bons ajustes das vazões, nos meses de poucas chuvas, credenciam tais modelos hidrológicos para serem incorporados na análise de conflitos de uso 
da água superficial, os quais são potencializados nos períodos de estiagem.

Palavras Chave:  EVALHID. Modelo Témez. Modelo HBV. Rio Araguari  

ABSTRACT: 

Continuous monitoring operations of  fluviometric stations and rainfall-runoff  modeling are essential and complementary in the planning and management of  
water resources. The presence of  hydroelectric dams in the basin of  Araguari river is a factor that indicates the importance of  predicting river flows by using 
rainfall-runoff  models with duly calibrated local parameters. The Nova Ponte reservoir regulates the waterfall flow to optimize hydroelectric production and en-
sure surface demands. This technical note discusses the application of  the EVALHID computational tool in the rainfall-runoff  modeling in four sub-basins 
located upstream of  the Nova Ponte reservoir. We used an adaptation in Visual Basic of  the  Shuffled Complex Evolution method algorithm - University 
of  Arizona (SCE-UA), for the self-calibration of  the parameters of  Témez and Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning (HBV) models through an 
Fmédia objective function. Three sub-basins contributing to three fluviometric stations were considered, in addition to the grouping of  sub-basins contributing to 
the fluviometric station located at the point of  confluence of  the river to the Nova Ponte reservoir. The best fitting of  the observed and simulated flows occurred 
in non grouped basins. In these, the Fmédia function was above 0.8 for the Temez model and close to 0.7 for the HBV model. The discrepancy of  the  annual 
Qmax/Qmin ratio in non grouped basins is related to the storage capacity of  the soil water Hmax (in the Temez model) and the maximum subsurface flow Lmax 
(the HBV model). The good fits of  the flow, in the low rainfall months, accredit such hydrological models for incorporation of  the analysis of  surface water 
use conflicts, which are enhanced during drought periods. 

Keywords:  EVALHID. Témez model. HBV model. Araguari river

Aplicação da ferramenta EVALHID para calibração de parâmetros e simulação de 
vazões no alto curso do rio Araguari, Minas Gerais

Application of  the EVALHID tool for parameter calibration and flow simulation in the upper course              
of  Araguari river, Minas Gerais

NOTA TÉCNICA
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INTRODUÇÃO

Os múltiplos usos da água, sejam para fins consunti-
vos ou não consuntivos, geram conflitos de interesses sociais, 
econômicos e políticos em escalas local, regional e nacional, 
onde a outorga de direito de uso tende a ajustar demandas e 
disponibilidades para usos atuais e futuros desse recurso natural 
(OLIVEIRA et al., 2013). 

O planejamento e gestão de recursos hídricos dependem 
de uma eficiente avaliação dos fluxos superficiais e subterrâne-
os, incluindo confiabilidade na predição de vazões. Para isto, 
são fundamentais e complementares as operações contínuas 
em estações de monitoramento fluviométrico e a modelagem 
chuva-vazão. 

Com base na literatura da área, a quantidade de ferramen-
tas computacionais suportes na transformação de precipitação 
em vazão de cursos de água superficiais é considerável, com 
níveis distintos de complexidade matemática na representação 
do escoamento superficial, subsuperficial e de base. A grande 
quantidade de ferramentas permite ao usuário escolher a me-
lhor alternativa ao seu propósito (PAREDES-ARQUIOLA et 
al., 2011).

Os modelos hidrológicos conceituais mais utilizados 
podem ser encontrados em publicações clássicas, como: Témez 
- Témez (1977), HBV- Bergström (1995), SCS -Cronshey et al., 
(1986),  Sacramento - Burnash et al. (1973), SWM - Stanford 
Watershed Model - Linsley e Crawford (1966), HEC-HMS - 
Feldman (2000), IPH II -Tucci et al. (1981), Topmodel - Beven, 
(1997), SWMM - Storm Water Management Model - Huber et 
al. (1975), entre outros. 

A mesorregião do Triângulo Mineiro possui enorme 
potencial hidrelétrico e acentuada demanda por irrigação, na 
qual a implementação de modelos chuva-vazão dos mais varia-
dos níveis de complexidade são fundamentais para a adequada 
avaliação quali/quantitativa dos recursos hídricos. 

Na bacia hidrográfica do Rio Araguari, existem diversas 
centrais hidrelétricas com reservatórios em cascata. O reserva-
tório de usina de Nova Ponte regulariza o fluxo em cascata, a 
fim de otimizar a produção hidrelétrica e garantir as demandas 
superficiais outorgadas. Sendo assim, torna-se imprescindível 
prognosticar os fluxos superficial e subterrâneo nas sub-bacias 
hidrográficas afluentes a este reservatório. Neste artigo, foram 
avaliadas as vazões em quatro sub-bacias localizadas a mon-
tante do reservatório de Nova Ponte, utilizando os modelos 
chuva-vazão Témez e HBV, ambos associados à ferramenta 
computacional EVALHID.

Diversos trabalhos da literatura demonstram que existe 
uma grande discrepância entre os valores dos parâmetros cali-
brados pelos modelos Témez e HBV, justamente pelas distintas 
características das bacias hidrográficas estudadas, tais como o 
uso e ocupação do solo, declividade do solo, forma da bacia 
hidrográfica, configuração da rede de drenagem natural, etc. 
Dentre estes trabalhos, destacam-se os realizados por García et 
al. (2012) na bacia do rio Grande Morelia (México), Pizarro et al. 
(2005) na bacia do rio Purapel (Chile) e Maidment e Tarboton 
(2013) na bacia hidrográfica do rio Blando (Espanha).

De acordo com Paredes-Arquiola et al. (2011) e Mas 

(2013), “a ferramenta EVALHID permite o desenvolvimento de 
modelos precipitação-vazão em bacias hidrográficas complexas, 
escolhidas em função dos dados disponíveis, da complexidade 
da bacia hidrográfica e da experiência do usuário no desenvol-
vimento e calibração de modelos hidrológicos”.   

Ferramenta EVALHID

A ferramenta EVALuación de los recursos HIDricos 
(EVALHID) é um programa computacional que possibilita, 
através de diversos modelos chuva-vazão, a avaliação dos recursos 
hídricos em uma ou várias bacias hidrográficas simultaneamente 
e com modelos variados. A ferramenta foi desenvolvida por Pa-
redes-Arquiola et al. (2011) e integra seis modelos chuva-vazão 
(Témez, HBV, Sacramento, GR2M, GR4J e AWBM), todos do 
tipo agregado com aplicação semidistribuída, o que significa 
que a bacia hidrográfica é dividida em sub-bacias. Em cada 
sub-bacia pode-se escolher um modelo disponibilizado pelo 
programa (PAREDES-ARQUIOLA et al., 2011; MAS, 2013). 

 Nesta nota técnica, foram utilizados os modelos Témez 
e HBV, em função dos dados hidrológicos disponíveis na região 
de estudo e do reduzido número de parâmetros a calibrar.

Modelo Témez

O modelo Témez de Témez (1977) é um modelo de 
quatro parâmetros, com uma larga trajetória de aplicação na 
Europa e América Latina, para a avaliação de recursos hídricos 
(PIZARRO et al., 2005; MURILLO; NAVARRO, 2011; BAEZA, 
2011; GIMÉNEZ, 2012; GARCÍA et al., 2012; MAIDMENT; 
TARBOTON, 2013). Todo o processo é governado pelo princípio 
da continuidade e de balanço de massa em escala mensal, com 
aplicação limitada às bacias hidrográficas que possuem certa 
homogeneidade climática e geológica. Para sua aplicação em 
bacias hidrográficas maiores, é necessário realizar a subdivisão 
em sub-bacias, onde o modelo pode funcionar como semi-agre-
gado. O modelo considera o terreno dividido em zona superior 
(não saturada) e zona inferior (saturada) que deságua na rede de 
drenagem superficial. No balanço de massa, são considerados o 
fluxo de entrada (precipitação P), fluxos de saída (evapotranspi-
ração real ETreal, saída superficial Ssup. e saída subterrânea Ssub.), 
fluxo intermediário (infiltração I, identificada pela recarga Rt de 
aquífero durante um tempo t menor que o período mensal de 
simulação) e armazenamentos intermediários (umidade do solo 
Ht e volume armazenado no aquífero Vt), conforme esquema 
ilustrado na Figura 2. 

Superficial Ssup.

Base Ssub.

Infiltração I ou 
recarga R

Precipitação P

Umidade  do solo
H 

Evapotranspiração
ETreal

Esc.total
Qtotal

Volume aquífero
V

Figura 2 - Esquema dos tanques na estimativa do escoamento 
total por meio do modelo Témez
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Na sequência, são apresentadas as equações de estado 
que regulam o ciclo hidrológico.

- da precipitação total Pt, a porção não armazenada 
no solo é considerada como excedente (Tt), representada pela 
Equação (1) a (3).

Tt = 0; se Pt ≤ Po              
                                             
Tt = (Pt-Po)

2/(Pt-δt-2Po); se Pt > Po                                               (1)

δt = Hmáx-Ht-1+EPTt                                                        (2)

Po = C.(Hmáx-Ht-1)                                                             (3)

em que Hmáx é a capacidade máxima de armazenamento do solo, 
que depende da textura, declividade do terreno e espessura do 
solo onde ocorre a evapotranspiração (L), Ht-1 é o armazenamento 
do solo no tempo t-1 (L), ETPt é a evapotranspiração potencial 
no tempo t (L), C é um fator adimensional que permite obter 
um valor limite de precipitação inicial Po a partir do déficit de 
umidade do solo (Hmáx-Ht-1), Pt é a precipitação total (L), Tt é a 
porção não armazenada no solo (L) e δt é o déficit máximo de 
umidade do solo (L);

 - a porção armazenada na parte superior do solo Ht, 
que depende das condições de armazenamento no tempo t-1 
(Ht-1), é representada pela Equação (4).

Ht = máx{0; Ht-1+Pt - Tt - ETPt}                                      (4)

 - a evapotranspiração real ETreal é representada pela 
equação (5). Sempre que existe umidade na parte superior do 
solo, ocorrerá a ETreal até alcançar o limite da evapotranspiração 
ETP;

ETreal = mín{Ht-1 + Pt - Tt; ETPt}                                     (5)

 - a infiltração It corresponde à fração que recarrega o 
aquífero e, portanto, é o excedente que não escoa superficialmen-
te. Depende do excedente Tt e de um parâmetro denominado 
infiltração máxima (Imáx), conforme equação (6).

It = Imáx.Tt/(Tt+Imáx)                                                         (6)

 - A saída superficial Ssup. (L/T) é expressa pela Equação 
(7). A vazão cedida ao escoamento superficial Qt é diretamente 
proporcional ao volume armazenado Vt, conforme Equação 
(8).

Ssup. = Tt - It                                                                      (7)

Qt = Ssub.Asub. = α.Vt                                                        (8)

em que Asub. é a área interfacial entre a região não saturada e 
a saturada (L2), α é uma constante que relacionada o volume 
armazenado no aquífero com a vazão fornecida ao escoamento 
superficial (1/T);

 - Na obtenção da equação final de Vt aplica-se o balanço 

de massa no aquífero, resultando na Equação (9).

It - Qt = dVt/dt; It = Rt        
              
Rt - α.Vt = dVt/dt; (para t = 0, Vt = V0 e Rt constante)

Vt = V0.exp-α.t + (Rt/α).(1-exp-α.t);       Rt = Asub..It  

Vt = Vt-1.exp-α.Δt + (S.It/α).(1-exp-α.Δt)                                (9) 

em que Vt-1  é o volume armazenado no tempo t-1 (L3), Rt é 
a recarga no tempo t (L3/T) e S é a área de fundo da zona 
superior (L2). 

 Com isso, no modelo Témez, é preciso ajustar apenas 
os parâmetros Hmáx, C, Imáx e α. Os parâmetros Hmáx e C regulam 
o armazenamento de água no solo, Imáx reparte o escoamento 
superficial do subterrâneo e o parâmetro α controla a drenagem 
subterrânea. Como condições iniciais de simulação, a umidade 
inicial do solo H0 e do armazenamento do aquífero V0 são 
adotados, cujos efeitos são rapidamente abatidos no decorrer 
da simulação. 

Modelo HBV

 O modelo HBV model de Bergström (1995) pertence 
a uma gama de modelos que utilizam os processos mais impor-
tantes integrantes ao escoamento superficial por meio de uma 
estrutura simples e com oito parâmetros, que trabalham com 
escala temporal diária ou mensal e que utilizam, como dados 
de entrada, as séries de precipitação, temperatura do ar e eva-
potranspiração média mensal. Este modelo foi originalmente 
desenvolvido pelo Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco 
(SMHI) para prever o escoamento afluente às centrais hidrelétri-
cas (BERGSTRÖM, 1995). Ainda que a estrutura principal do 
modelo tenha sido mantida, existem algumas versões adaptadas 
que evidenciam a elevada aceitação em diversos países (HUN-
DECHA; BÁRDOSY, 2004; SEIBERT, 2005; ABEBE et al., 
2010; DAKHLAOUI et al., 2012; JIA; SUN, 2012).

 Adequando-se à realidade brasileira, o modelo engloba 
três módulos principais: um de precipitação efetiva e umidade 
do solo, um de evapotranspiração e outro de estimativa de es-
coamento (soma dos escoamentos superficial, sub-superficial 
e de base), conforme esquema ilustrado na Figura 3. 

Superficial Q0

Subsuperficial Q1

Base Q2

Percolado Qperc.

Precipitação P

Umidade  do solo
SM 

Evapotranspiração
ETreal

Esc. total
Qtotal

Figura 3 - Esquema dos tanques para estimar o escoamento  
     total por meio do modelo HBV
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Na sequência, enfatizam-se as equações de estado para 
os módulos.

 - A precipitação efetiva Pef. ou escoamento superficial 
depende da umidade do solo no momento da precipitação, 
obtida por meio da equação (10).

Pef. = (SM/FC)β.P                                                           (10)

em que SM é a umidade do solo (L), FC é a máxima capacidade 
de armazenamento do solo (L), P é a precipitação mensal (L) e 
β é um parâmetro de ajuste do modelo (-);

 - No módulo de evapotranspiração relaciona-se a umi-
dade do solo SM e a evapotranspiração real ETreal, por meio de 
um parâmetro de saturação do solo PWP, conforme Equação 
(11).

ETreal = ETP, se SM ≥ PWP

ETreal = ETP.(SM/PWP), se SM < PWP                        (11)

 - De acordo com a Figura 3, a vazão total Qtotal é obtida 
pela soma do escoamento superficial (Q0), sub-superficial (Q1) 
e de base (Q2), representadas pela Equações (12) a (15).

Q0 = 0, se S1 ≤ L   
                                                     
Q0 = k0.(S1-Lmáx).A, se S1 > Lmáx                                    (12)

Q1 = k1.S1.A                                                                  (13)

Qperc. = kperc..S1.A                                                             (14)

Q2 = k2.S2.A                                                                  (15)

em que ko é o coeficiente do escoamento superficial (1/T), 
k1 é o coeficiente do escoamento subsuperficial (1/T), k2 é o 
coeficiente do escoamento base (1/T), kperc. é o coeficiente de 
percolação (1/T), S1 é o nível líquido no reservatório superior 
(L), S2 é o nível líquido no reservatório inferior (L), L é o fluxo 
subsuperficial (L), Lmáx é o limite máximo de fluxo subsuperficial 
(L) e A é a área da bacia hidrográfica (L2).

 O modelo HBV contempla o ajuste de oito parâmetros: 
ko, k1, k2, kperc., Lmáx, PWP, FC e β. Como condições iniciais de 
simulação, a umidade inicial do solo H0, S1 e S2 ,no tempo inicial, 
são fatores que devem ser adotados.

ESTUDO DE CASO

 Este item descreve a área de estudo, a ferramenta 
EvalHid e os modelos hidrológicos utilizados, a origem dos 
dados de entrada e os resultados das calibrações dos parâmetros 
e validação da modelagem.  

Área de estudo

 A bacia hidrográfica do Rio Araguari está localizada na 

região Oeste do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 
18°20’ e 20°10’ latitude Sul e 46°04’ e 48°42’ longitude Oeste. A 
nascente encontra-se no Parque Nacional da Serra da Canastra, 
no município de São Roque de Minas, e percorre 475 km até a 
sua foz no Rio Paranaíba, o qual integra a Bacia Transnacional 
do Rio Paraná. A bacia do Rio Araguari possui uma área de 
aproximadamente 22 mil km2, formada por dezoito sub-bacias, 
com população residente de aproximadamente 1,2 milhões de 
habitantes, distribuída em dezoito municípios. De acordo com 
o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, os principais 
usos de água advêm de consumo humano, irrigação, mineração, 
aquicultura, dessedentação de animais, produção hidroelétrica 
e turismo. As quatro sub-bacias hidrográficas estudadas nesta 
nota técnica (Ribeirão Grande, Rio São João, Rio Misericórdia 
e Alto Rio Quebra-Anzol) possuem uma área total de 4925,66 
km2 e situam-se a montante do reservatório de regularização 
de Nova Ponte, conforme ilustra a Figura 1.

Dados de entrada

 Os dados de entrada temporais para cada sub-bacia 
incluem a precipitação, evapotranspiração potencial e área de 
drenagem.  

No presente trabalho, utilizou-se uma escala mensal, 
com períodos variados em função da disponibilidade de dados 
históricos, cujo período mínimo foi de 12 anos (janeiro de 2000 
até dezembro de 2012) e o máximo de 33 anos (janeiro de 1981 
até dezembro de 2012). Neste artigo, de acordo com a Figura 4, 
devido ao posicionamento dos postos fluviométricos utilizados 
no processo de calibração dos parâmetros, as sub-bacias des-
critas na Figura 1 foram delimitadas de acordo com as áreas de 
contribuição aos postos fluviométricos ilustrados na Figura 4. 
Com isto, a sub-bacia do Rio São João foi denominada sub-bacia 
1, a sub-bacia do Rio Misericórdia foi denominada sub-bacia 2, 
a cabeceira do Alto Rio Quebra-Anzol foi denominada sub-ba-
cia 3 e, para finalizar, a área compreendida pela sub-bacia do 
Ribeirão Grande e trecho do Alto Rio Quebra-Anzol (entre os 
postos fluviométricos 60250000 e 60280000) foi denominada 
sub-Bacia 4.  

A Tabela 1 indica os códigos e instituições responsáveis 
pelas operações das estações de monitoramento pluviométrico, 
fluviométrico e de evapotranspiração potencial utilizadas em 
cada uma das quatro sub-bacias definidas na Figura 4, além 
das correspondentes áreas de drenagem e vazões outorgadas 
consideradas. 

Tabela 1 - Códigos e instituições responsáveis pelas 
operações das estações de monitoramento, áreas de drenagem 
e vazões outorgadas. Com relação aos dados históricos de pre-
cipitação, as ausências de registros em meses variados foram 
preenchidas por método estatístico de regressão linear simples, 
no qual correlacionam-se os dados de precipitação falhos de 
um posto de monitoramento, com dados de um posto vizinho. 

 Para cada sub-bacia, os dados de precipitação e evapo-
transpiração potencial foram estimados por meio da interpolação 
de dados vizinhos, obtidos nas estações listadas na Tabela 1, 
ao centróide de cada sub-bacia, utilizando a função inverso do 
quadrado da distância entre os dados vizinhos e o centróide. 
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Figura 1 - Área de estudo. 

Estações Sub-bacia 
1 2 3 4 

Pluviométricas Códigos 

1946004, 
1946009, 
1946018 e 
1946022 

1946004, 
1946007, 
1946009 e 
1946010 

1946007, 
1946010, 
1946011 e 
1946019 

1946004, 1946007, 
1946008, 1946018, 
1946019, 1947006 e 

1947007 
Operadora ANA 

Fluviométricas Códigos 60270000 60265000 60250000 60280000 
Operadora ANA CEMIG 

Evapotranspiração Códigos 83531, 83570, 83579 e 83582 
Operadora INMET 

Área de drenagem (km2) 962,12 1411,23 1330,09 1222,22 
Vazões outorgadas 

hm3/mês 
Operadora SUPRAM/IGAM 

Valor 19,20 7,95 2,53 3,14 
 

Tabela 1 - Códigos e instituições responsáveis pelas operações das estações de monitoramento, áreas de drenagem e vazões
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Calibração e validação da modelagem

 Os parâmetros dos modelos chuva-vazão Témez e 
HBV foram calibrados através do algoritmo evolutivo de ca-
libração SCE-UA (Shuffled Complex Evolution method, University 
of  Arizona). Para isto, as séries temporais de vazão obtidas na 
ferramenta EVALHID foram comparadas com as séries tem-
porais de vazão observadas e, através de uma adaptação em 
Visual Basic do algoritmo SCE-UA, procedeu-se a autocalibração. 
Este algoritmo foi desenvolvido por Duan et al. (1992) e foi 

utilizado com êxito na resolução de problemas não lineares em 
diversas aplicações de modelos hidrológicos em escala de bacia 
hidrográfica (PAREDES ARQUIOLA et al., 2011). O algoritmo 
SCE-UA avalia grande quantidade de combinações de valores 
de parâmetros para encontrar o melhor ajuste entre os dados 
observados e simulados. Neste estudo, realizaram-se os ajustes 
maximizando-se o valor médio encontrado de quatro funções 
objetivo, denominado, neste artigo, como Fmédia. Estas funções 
equacionam o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (NS), 
o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe da transformação 
logarítmica da vazão (ln NS), o coeficiente de correlação de Pe-
arson e a medida da simetria do ajuste entre a simulação média e 
a observação média. O ajuste perfeito é alcançado quando Fmédia 
= 1,0.

 O período utilizado para as calibrações variou de acordo 
com a disponibilidade de dados observados de vazão, a saber: 
nas sub-bacias 2 e 3, foram realizadas entre janeiro de 1981 até 
dezembro de 2010; nas sub-bacias 1 e 4, entre janeiro de 2000 
até dezembro de 2010. Com relação à validação da modelagem, 
utilizou-se o período de janeiro de 2009 até dezembro de 2012 
para todas as sub-bacias.

 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 As Figuras 5, 6, 7 e 8 ilustram, respectivamente, os 
resultados obtidos de calibração e validação dos modelos Témez 
e HBV nas sub-bacias 1, 2, 3 e 4. Nestas Figuras,  (a) representa 

Sub-bacia 1

Sub-bacia 2

Sub-bacia 3

Sub-bacia 4

60250000

60265000

60272000

60280000

1946022

1946008

1946018

19460041946007

1946019

1946010

1946011

1946009

1947006

1947007

 
Figura 4 - Delimitação das sub-bacias e posicionamento dos

postos fluviométricos (●) e pluviométricos (▪).
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 Figura 5 - Resultados da calibração e validação dos modelos Témez e HBV na sub-bacia 1
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 Figura 6 - Resultados da calibração e validação dos modelos Témez e HBV na sub-bacia 2

Figura 7 - Resultados da calibração e validação dos modelos Témez e HBV na sub-bacia 3
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o ajuste entre os dados observados e simulados de vazão total, 
(b) representa a variação da vazão anual e (c) representa a va-
riação da vazão média mensal no período de simulação. Houve 
satisfatório ajuste entre os dados observados e simulados de 
vazão total, tanto no período de calibração (de janeiro de 1980 
até dezembro de 2008 para as sub-bacias 2 e 3; de janeiro de 
2000 até dezembro de 2008 para as sub-bacias 1 e 4), quanto 
na validação (janeiro de 2009 até dezembro de 2012). 

 De acordo com as Figuras 5(a), 6(a), 7(a) e 8(a), as 
subestimativas acentuadas nas vazões simuladas, em períodos 
chuvosos, possivelmente estão relacionadas ao reduzido número 
de estações pluviométricas operantes na região estudada ou à 
ocorrência de chuvas concentradas em regiões não cobertas por 
pluviômetros.     

 Nas Sub-bacias 1, 2 e 3, de acordo com as Figuras 5c, 
6c e 7c,  observa-se que os modelos aplicados apresentaram 
melhores ajustes no período de poucas chuvas, correspondente 
aos meses de maio até outubro. Este satisfatório ajuste favorece 
a realização de uma simulação de qualidade da água, para uma 
situação crítica da capacidade de auto-depuração natural do 
curso de água e também a análise de conflitos de uso da água 
superficial.  

 Os parâmetros calibrados dos modelos Témez e HBV 
e o valor da função Fmédia utilizada no algoritmo evolutivo de 
calibração SCE-UA, em cada sub-bacia, estão listados na Tabela 
2. Nas sub-bacias 1, 2 e 3, as vazões simuladas pelos modelos 
tiveram satisfatórios ajustes com as vazões observadas, nas quais 

a função Fmédia variou entre 0,69 e 0,86. Os valores da função 
Fmédia acima de 0,8, obtidos com a aplicação do modelo Témez, 
demonstram melhor ajuste em comparação ao modelo HBV. 

Constatação contrária foi detectada por Mas (2013), 
na avaliação de vazões na bacia hidrográfica do rio Túria/
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Figura 8 - Resultados da calibração e validação dos modelos Témez e HBV na sub-bacia 4

Parâmetros Sub-
bacia 1 

Sub-
bacia 2 

Sub-
bacia 3 

Sub-
bacia 4 

Modelo Témez 
Hmáx (mm) 63,190 159,322 188,489 369,356 

C (---) 0,100 0,100 0,100 0,100 
Imáx (mm/mês) 399,993 399,998 399,978 625,060 

Alfa (mês-1) 0,157 0,168 0,173 0,111 
Fmédia 0,866 0,853 0,818 0,413 

Modelo HBV 
Lmáx (mm) 22,408 0,013 0,114 1,370 
K0 (dia-1) 0,131 0,124 0,068 0,200 
K1 (dia-1) 0,252 0,316 0,358 0,030 
K2 (dia-1) 0,007 0,081 0,080 0,002 
Kperc (dia-1) 0,556 0,534 0,502 0,835 

PWP (mm) 633,575 349,317 310,231 579,326 
FC (mm) 649,590 649,757 649,731 508,855 
β (---) 1,000 1,000 1,001 2,893 
Fmédia 0,767 0,714 0,697 0,602 

 

Tabela 2 - Parâmetros calibrados  e valores da função Fmédia 
obtidos pelo algoritmo evolutivo de calibração SCE-UA em 

cada Sub-bacia
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Espanha, onde a função Fmédia variou entre 0,63 a 0,66 para o 
modelo Témez e entre 0,78 a 0,80 para o modelo HBV. A ex-
tensão temporal dos dados de precipitação e evapotranspiração 
utilizada por Mas (2013) na calibração dos parâmetros foi de 
outubro de 1995 até setembro de 2006, extensão esta muita 
próxima à utilizada neste estudo para as sub-bacias 1 e 4, cujos 
processos de autocalibração foram similares. Todavia, o número 
acentuado de estações operantes na Espanha possibilitou, por 
meio da interpolação de dados vizinhos, melhor estimativa dos 
resultados nas diversas sub-bacias. Tal constatação mostra que o 
modelo HBV apresenta maior sensibilidade quanto à qualidade 
dos dados de precipitação e evapotranspiração. 

O agrupamento do médio e baixo cursos da sub-bacia 
do Alto Rio Quebra-Anzol com a sub-bacia do Ribeirão Gran-
de, agrupamento este denominado sub-bacia 4 resultou em 
Fmédia igual a 0,413 para o modelo Témez e 0,602 para o modelo 
HBV. Neste agrupamento, a vazão considerada na calibração 
dos parâmetros foi obtida a partir da vazão observada no posto 
fluviométrico 60280000, subtraída das vazões observadas nos 
postos fluviométricos de montante. Neste caso, os reduzidos 
valores de Fmédia para os modelos podem ser creditados à des-
consideração do amortecimento das vazões na calha principal 
do rio Quebra-Anzol, dentro da Sub-bacia 4.

Isto pode ser explicado pela reduzida quantidade de 
dados observados no posto fluviométrico sob código 60280000 
(ver Figura 8). Além desta carência, os dados dispersos observados 
no período de janeiro de 2000 até dezembro de 2008 interferiram 
na qualidade da calibração dos parâmetros. Como conseqüência, 
as validações dos modelos na sub-bacia 4 ficaram prejudicadas.

As Figuras 5(b), 6(b), 7(b) e 8(b) ilustram a variação da 
vazão anual. A relação Qmáx/Qmín nas sub-bacias 2, 3 e 4 encon-
tra-se entre 3,19 e 4,16 e, na sub-bacia 1, entre 1,40 e 1,71 (ver 
Figura 9). Esta discrepância para a sub-bacia 1 está relacionada 
com a capacidade de armazenamento de água no solo e com o 
limite máximo de fluxo subsuperficial, respectivamente descritos 
por Hmáx (para o modelo Témez) e Lmáx (para o modelo HBV). 
Na sub-bacia 1, observa-se que o valor de Hmáx é inferior e que 
Lmáx é superior aos valores das outras sub-bacias.

Figura 9 - Relação Qmáx/Qmín nas Sub-bacias 1, 2, 3 e 4.

 Por meio de uma simples análise nas equações de estado 
do modelo Témez, para o valor fixo da capacidade máxima de 
infiltração Imáx. (ver Tabela 2), existe uma relação direta entre a 
capacidade máxima de armazenamento do solo Hmáx, o excedente 
de precipitação Tt., a infiltração It e a saída superficial Ssup.. Em 
outras palavras, o baixo valor de  Hmáx  acarretou na diminuição 
da saída superficial Ssup., o que justificou os menores valores da 
relação Qmáx/Qmín obtidos na sub-bacia 1. Ainda por meio de 

uma simples análise nas equações de estado do modelo HBV, 
observou-se que o elevado valor do limite máximo de fluxo 
subsuperficial Lmáx na sub-bacia 1 influenciou na diminuição da 
vazão superficial Q0, o que também explica os menores valores 
da relação Qmáx/Qmín.

CONCLUSÕES

  O artigo apresentou a autocalibração dos parâmetros 
de dois modelos chuva-vazão, cujos melhores ajustes das vazões 
observadas e simuladas, no período de poucas chuvas, favorece 
a simulação de qualidade da água para uma situação crítica da 
capacidade de autodepuração do curso de água e também a 
análise de conflitos de uso da água superficial.

 A autocalibração bem sucedida dos parâmetros através 
do algoritmo evolutivo de calibração SCE-UA é encarada como 
uma importante contribuição deste artigo,  visto que esta é uma 
das atividades mais importantes e difíceis na modelagem chuva-
vazão. 

 Os valores alcançados da função objetivo Fmédia para 
os modelos Témez e HBV, em comparação com outro estudo 
que utilizou a mesma função objetivo no processo de calibração 
dos parâmetros, mostram que o modelo HBV apresenta maior 
sensibilidade quanto à qualidade dos dados de entrada de pre-
cipitação e evapotranspiração.
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Peer review system

The manuscripts are sent to two reviewers for evaluation 
and should present scientific and technical contribution to the 
community. Manuscripts need to be submitted through RBRH’s 
Editorial Manager: http://rbrh.edmgr.com. Manuscripts received 
will follow the procedures established by the Editorial Board.

Scientific Article (original research)

Refers to original research, with well-defined hypothesis, 
honoring innovation issues. The text should include the titles in 
bold and capital letters without numeration, leaving two spaces 
(ENTER twice) after the previous item and one space (ENTER 
once) to begin the text, in the following order: manuscripts in 
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authors, abstract, keywords, title (English), abstract and ke-
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To ensure blind peer review, authors names must be omitted 
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AUTHORS: The number of  authors should be the 
minimum possible, considering only people who actually contri-
buted to the manuscript. When needed, the Editorial Board may 
request justifications to explain the presence of  the authors work. 
Authors’ names should be omitted from main manuscript file.

ABSTRACT: Text should start two lines after authors, 
and should be clear and concise and explain goal (s) manus-
cript, trying to justify their importance (do not cite references), 
the main procedures adopted, the most significant results and 
conclusions. Maximum number of  lines is 12. Two lines bellow 
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repeating title) written in lowercase and bold. A full version of  
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INTRODUCTION AND REVIEW: Should be avoided 
ramblings, present recent literature (past 5 years - journal papers) 
and appropriate to formulate the problems addressed and justify 
of  the importance of  the subject, making it very clear what (s) 
goal (s) of  the manuscript are.

METHODOLOGY: Depending on the nature of  
the work, a characterization of  the experimental area must be 
presented, making clear the conditions under which the study 
was conducted. When the methodology is not original, only the 
references are needed, otherwise a detailed description is required. 
Units of  measure and symbols should follow the International 
System- metric system.

RESULTS AND DISCUSSION: Figures, charts and 
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for the final edition and production. Figures: may have colored 
parts, and the legend below picture. Figures  must be numbered 
in consecutive Arabic numerals. Avoid extensive and unnecessary 
tables; their captions should be concise and self  -explanatory. 
Photos: can be presented in colors. In the discussion, compare 
the results with data obtained in the literature.

CONCLUSION: Should be based solely on the results 
of  the work. Avoid present results in this section. The findings 
should be written to assist reads on manuscript understanding.
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REFERENCES:  only essential should be cited. In-
clude only those mentioned in the text and tables, figures or 
illustrations. Should be listed in alphabetical order and in capital 
letters. Avoid quotes abstracts, unpublished data and personal 
communication. At least 70% of  the references should be within 
the last 5 last years and 70% of  journal papers. References in the 
text should appear in lowercase, followed by the date: Silva and 
Santos (2012), or (SILVA; SANTOS, 2012), if  more than one 
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text will be quoted only the first author followed by et al., but 

on references the other names should also appear. Please refer 
to NBR-6023 (August 2000) of  ABNT for further details. It 
is advisable that, before writing the manuscripts, the authors 
should take as a base for formatting, a paper published in the 
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Technical Article (Technical Note)

Must present technological advances without a hypothe-
sis. It should be written in technical language, easy to understand, 
on issues related to the areas of  knowledge of  the Journal, by 
the author (s) showing (m) experience on the subject matter, 
allowing guidance for different users RBRH. Technical articles 
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Abstract, Keywords (Keywords), Introduction, description of  the 
subject, conclusions and References. The identification of  the 
authors will be included only after the acceptance for publication:

In the header of  the first page should be presented: 
TECHNICAL ARTICLE, in capital letters, underlined, in bold, 
centered and spaced 1.1 cm from the top edge.
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explaining the importance, the current status of  the subject, 
relying on literature review, and clearly present the purpose of  
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TEXT: should present the theory, experiences and 
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CONCLUSIONS:  should be written in a clear and 
concise manner, consistent with the (s) goal (s) set (s). It should 
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