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RESUMO 
 

A Área Portuária do Maranhão, situada na costa ocidental da Ilha de São Luís, na Baía de São Marcos, 
constitui-se no segundo maior complexo portuário da América Latina em termos de movimentação de carga.  
A caracterização da hidrossedimentologia do Canal de Acesso do Complexo Portuário do Maranhão foi conduzida a partir 
da compilação e análise dos dados de correntes existentes e da aplicação de modelagem computacional.  
Este trabalho também contempla uma metodologia para fornecimento de previsão de campos de corrente, a partir dos 
resultados das simulações hidrodinâmicas, e o fornecimento de previsão da evolução e migração das conformações de fundo.  
O modelo de transporte de sedimentos indicou pequeno transporte resultante nas Áreas IV, III e II, que explica a reduzida 
migração dessas ondas quando comparadas com a Área I. 
 
Palavras-chave: Hidráulica Marítima, Modelagem Numérica, Dragagem Marítima e Engenharia Portuária. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A Área Portuária do Maranhão constitui-se 
no segundo maior complexo portuário da América 
Latina e um dos maiores do mundo em termos de 
movimentação de carga.  Situada na costa ocidental 
da Ilha de São Luís, na Baía de São Marcos, esta área 
portuária abrange o Complexo Portuário de Ponta 
da Madeira, da CVRD - Companhia Vale do Rio 
Doce S. A., o Porto de Itaqui, da EMAP — Empresa 
Maranhense de Administração Portuária e o Porto 
da ALUMAR. Em termos do potencial logístico do 
transporte aquaviário brasileiro esta região 
constituir-se-á nos próximos anos no principal pólo 
portuário brasileiro em movimentação de cargas, em 
função dos projetos previstos para a área. 
Localizando-se próximo dos grandes mercados 
consumidores, como: Estados Unidos, Europa e Ásia 
através do Canal do Panamá. Constituindo-se em 
escoadouro natural de ampla região geoeconômica, 
que é a Amazônia Legal Oriental (ver Figura 1), as 
principais cargas movimentadas são os minérios de 
ferro e manganês, provenientes da Província 

Mineral de Carajás (PA), ferro gusa, concentrado de 
cobre, alumina e alumínio, grãos e granéis líquidos.  

O Canal de Acesso do Complexo Portuário 
do Maranhão é via de acesso para o Complexo 
Portuário de Ponta da Madeira (CVRD), Porto de 
Itaqui e o Porto da ALUMAR, constituindo-se no 
mais longo, largo e profundo Canal de Acesso 
balizado, das áreas portuárias brasileiras. 
Desenvolve-se em sua maior extensão na sub-área 
oceânica da Plataforma Continental do Maranhão 
(Golfão Maranhense), sendo o restante situado na 
própria Baía de São Marcos. 

Ao largo da costa do Maranhão, em frente à 
Baía de São Marcos, observa-se a formação de 
bancos de areia, margeando o Canal de Acesso, 
tendo sido, por conseqüência, necessário balizar o 
Canal em seus cerca de 100 km a partir da Ponta da 
Madeira. O Canal apresenta quatro áreas especiais 
denominadas Área I, Área II, Área III e Área IV, no 
sentido sudoeste-nordeste respectiva-mente, confor- 
me Figura 2. Essas áreas apresentam a formação de 
ondas de areia. Segundo CVRD (2001), a largura do 
Canal, em quase toda a extensão, é de 1.000 m, mas 
nas áreas especiais a largura mínima é de 500 m. 
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Figura 1- Localização da área de estudo 
 
 

As ondas de areia num canal de navegação 
passam a ser um fenômeno morfológico de grande 
relevância para a segurança náutica em função do 
porte dos navios que navegam nesta via. De fato, 
para navios como os VLOC/VLCC (com porte bruto 
superior a 200.000 tpb1), ou ULOC/ULCC (com 
porte bruto superior a 350.000 tpb), com calados 
superiores a 19,0 m e comprimento entre 
perpendiculares superiores a 300 m (PIANC, 1997), 
as ondas de areia afetam diretamente a folga líquida 
sob a quilha (pé do piloto) e, em determinadas 
situações (como o Canal de Acesso à Área Portuária 
do Maranhão) a embarcação deste porte pode estar 
sobre até três cristas destas ondas.  

Ondas de areia são uma classe de 
conformação de fundo, composta predominante- 
mente de sedimento não coesivo, em forma de onda 
dos sedimentos transportados, conforme pode ser 
visto na Figura 3, com detalhe para a formação de 
cristas (regiões claras) e cavados (regiões escuras). 
Trata-se de mega enrugamentos que se formam 
onde a água tem profundidade suficiente e o aporte 
de areia é abundante, com velocidades do 
escoamento relativamente fortes, geralmente 
desenvolvidas por correntes de maré. Porém outros 
fatores exercem influência, como, as ondas, as 
correntes residuais, o transporte de sedimento em 
suspensão, declividade do fundo e o transporte de 
sedimento do fundo (Blondeaux et alli, 2001). Estas 

                                                 
1 Tpb - tonelada porte bruto é a unidade comumente utilizada para peso 
de um navio. Considera não apenas a carga comercial e a tripulação, mas 
tudo o que é necessário à sua locomoção e à sua tripulação. 

formações têm comprimentos superiores a 10 m, 
podendo chegar a centenas de metros, e alturas 
acima de 0,75 m. 
 
 

 
 

Figura 2- Detalhe do Canal de Acesso. 
 
 

O perfil das ondas de areia é simétrico, a 
não ser que haja uma grande corrente residual, isto 
é, uma corrente de maré com sentido preferencial 
de vazante ou enchente. A assimetria do perfil das 
ondas de areia está intimamente ligada à migração 
dessas. Essas ondas podem migrar no rumo da 
propagação da corrente, podendo chegar a uma 
taxa típica de algumas dezenas de metros por ano 
(Fenster et alii, 1990).  

Poucas áreas do mundo apresentam os 
requisitos necessários para a formação de grandes 
campos de ondas de areia. Cite-se o caso do canal de 
Bisanseto (Japão), região próxima a Kobe, onde o 
desenvolvimento dessas ondas limita a profundidade 
em 13 m (Katoh et alii, 1998; Knaapen et alli, 2002). 
Durante o período de 1981 até 1983 foram dragados 
cerca de 2,2 milhões de m3, mas em apenas 10 anos 
desenvolveram-se ao mesmo patamar de 1981.  
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Figura 3 - Batimetria da Área IV do Canal de Acesso 
do Complexo Portuário do Maranhão, 

no período de junho de 2006 
 
 

No Estreito de Messina (Itália), localizado 
entre a Sicília e a Calábria, estão assentadas no 
fundo do mar diversas tubulações e cabos, que não 
foram dimensionados considerando a sobrecarga de 
uma onda de areia, o que tem sido estudado pela 
Universidade de Catania (Santoro et alii, 2002).  
 
 
HISTÓRICO DE ESTUDOS 
 
 

Embora a área tenha grande interesse 
nacional, trata-se de uma área pouco estudada. 
Abaixo são apontados alguns dos estudos 
desenvolvidos para o Canal de Acesso do Complexo 
Portuário do Maranhão. 

Hidrologia (1980) forneceu o primeiro 
estudo da propagação da maré no Canal de Acesso. 
Com o monitoramento do ponto JP-15 (nas 
proximidades da Área IV) durante o período de 
26/05/1980 a 28/06/1980. O estudo balizou as 
mudanças propostas pela Carta Náutica — 
Proximidades da Baía de São Marcos com a adoção 

de zoneamento de amplitude e fase da maré ao 
longo do Canal.  

Pereira (1993) propôs o primeiro modelo 
de circulação de correntes. Com a batimetria 
discretizada em elementos de 9800 m. Simulando 
três condições diferentes: a primeira considerando 
apenas a componente M2 de maré separada das 
demais componentes, a segunda com as 
componentes M2, K1, N2, S2 e K2 e a terceira com as 
componentes da segunda mais a ação de efeitos 
meteorológicos. Chegou à conclusão de que os 
efeitos meteorológicos influenciam muito pouco na 
hidrodinâmica da região e que ocorrem efeitos de 
ressonância na Baía de São Marcos.  

FCTH (1995) apresentou uma análise da 
implantação e manutenção do Canal de Acesso, 
descrevendo a evolução das isóbatas nas respectivas 
regiões de interesse, mapeando as cristas e cavados, 
além de um modelo de circulação com maior 
resolução, tendo a batimetria discretizada em 
elementos de 2800 metros. Esse modelo obteve, em 
comparação a maré observada em Itaqui, um erro 
médio de 21 cm na amplitude. 

FCTH (2005) acompanhou a dragagem de 
março de 2005 do Canal de Acesso e analisou 
alternativas de linhas de atuação quanto às 
operações de dragagem a partir do conhecimento 
adquirido. Estas informações subsidiaram 
tecnicamente a CVRD na tomada de decisão sobre o 
comportamento morfológico esperado dos fundos.    
 
 
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA PARA 
MODELAÇÃO HIDROSSEDIMENTOLÓGICA 
 
 

O programa utilizado para a modelação 
hidrossedimentológica é o MIKE 21, de posse do 
Laboratório de Hidráulica sob licença educacional. 
Este programa foi desenvolvido pelo DHI (DANISH 
HYDRAULIC INSTITUTE WATER & ENVIRON-
MENT).  

As equações utilizadas para descrever as 
variações do fluxo e do nível d’água são a equação 
da conservação de massa e as equações do momento 
integradas na vertical. 
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Onde: 
 
h(x,y,t) - profundidade d’água. 
ζ - nível d’ água. 
p, q - densidade de fluxo na direção x   

e y. 
C (x,y) - coeficiente de Chezy. 
g - aceleração da gravidade. 
f(V) - fator de atrito do vento. 
V, Vx, Vy - velocidade do vento e das com- 

ponentes na direção x e na direção 
y. 

Ω - parâmetro de Coriolis. 
Pa (x,y,t) - pressão atmosférica. 
ρw - densidade da água 
x, y - coordenadas espaciais 
t - tempo. 
τxx, τxy, τyy - componentes da tensão de ci- 

salhamento. 
 

Para este estudo foi aplicada a Teoria de 
transporte de arrastamento de fundo de Meyer-
Peter e Müller, tendo em vista o objetivo de análise 
do comportamento das conformações de fundo. A 
Fórmula de Meyer-Peter e Müller da taxa de 
transporte de material de fundo qb é dada por: 
 

5,1
5,03 )'(8

))1(( c
b

b gds
q

θθφ −=
−

= , 

 
somente se cθθ >' ; caso contrário Φb = 0. 

 
Onde: 
Φb número de Einstein. 

cθ  valor crítico do parâmetro de Shields. 
'θ  parâmetro de Shields relativo ao atrito 

superficial. 
g aceleração da gravidade 
d diâmetro mediano dos grãos do material do 

leito. 
qb taxa de transporte de material de fundo. 
s densidade relativa do sedimento.   
 
 
METODOLOGIA E RESULTADOS 
 
 
Dados 
 

A base de dados batimétricos utilizada foi 
elaborada a partir de Cartas Náuticas e campanhas 
de sondagens batimétricas realizadas pela CVRD 
(Companhia Vale do Rio Doce). Para as regiões não 
hidrografadas acabou sendo utilizado o estudo 
desenvolvido por FCTH (2004) para a parte interna 
do estuário e o estudo desenvolvido por Coutinho e 
Moraes (1976) para Baía de São José. 

Os dados de corrente disponíveis nas 
proximidades do Canal de Acesso apresentam 
medições efetuadas pela Hidrologia (1980) e pelo 
INPH (1991) e foram utilizados na calibração do 
modelo, conforme Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Resumo da localização e data das medições de 

correntes. 
 

Data Pontos Coordenadas Empresa

Junho de 
1980 

JP-15 LAT.:  2º 34,06’ S    
LONG.:  44º 22,30’ W 

Hidrologia 

Abril de 
1991 

 

A1 
 

A2 
 

A3 
 

A4 

LAT.:  2º 22' 32'' S  
LONG.: 44º 18' 07'' W 
LAT.:  2º 02' 17'' S  
LONG.: 44º 05' 19'' W 
LAT.: 1º 57' 53'' S  
LONG.: 44º 00' 49'' W 
LAT.: 1º 48' 33'' S  
LONG: 43º 51' 57'' W 

INPH 

 
 

Na Figura 4 é apresentada a rosa resumo do 
levantamento realizado em abril de 1991 no ponto 
A4.  

Com base no estudo desenvolvido pela 
Hidrologia (1980), a Marinha do Brasil determinou 
3 regiões de diferente amplitude e fase ao longo do 
Canal, conforme Carta Náutica n° 410. Por 
exemplo, segundo a Carta Náutica n° 410, na 
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entrada do Canal, a maré ocorre 75 minutos antes 
que a do Porto de Itaqui e sua amplitude é 60% 
daquela. Já o estudo da Hidrologia considera 70 
minutos antes e 68% da amplitude. Nas Figuras 5 a 6 
são apresentadas comparações do estudo da 
Hidrologia (1980) com o valor adotado pela 
Marinha do Brasil.  
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Figura 4 - Levantamento das velocidades (m/s) no 

Ponto A4, próximo à Área IV (20 metros do fundo) 
dos dias 05 a 26 de abril de 1991. 

 
 
 

 
 

Figura 5 - Comparação da amplitude de maré com 
referência a Itaqui adotada pela Marinha do Brasil em 

relação ao Estudo da Hidrologia (1980). 
 
 
 

Para a modelação hidrodinâmica foi 
necessária a escolha de estações maregráficas 
conhecidas para o fornecimento das constantes 
harmônicas, já que se faz necessário fornecer o nível 
de maré no contorno aberto do modelo, sendo 
dessa maneira um passo fundamental a escolha de 
estações maregráficas, conforme esquematizado na 
Figura 7. 

O sedimento encontrado na região é 
predominantemente classificado entre a areia fina e 
média, trata-se de um sedimento não coesivo com 
diâmetro do grão na faixa de 0,125 ~ 0,5 mm. 
 

 
 
Figura 6 - Comparação da diferença de fase de maré com 

referência a Itaqui adotada pela Marinha do Brasil em 
relação ao Estudo da Hidrologia (1980). 

 
 
Calibração do Modelo 
 

Os períodos de julho de 1980 (conjunto de 
dados da Hidrologia) e março de 1994 (conjunto de 
dados do INPH) foram utilizados para a calibração 
do modelo. 
 

 
 

Figura 7 — Definição do contorno aberto do modelo. 
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Foram simulados mais de 100 ensaios para a 
calibração do modelo. Como parâmetros de 
calibração optou-se pela correção do nível de 
redução e rugosidade de fundo. Para a batimetria 
foram 22 variações, adicionando durante a 
calibração a sondagem batimétrica da Baía de São 
José e tendo como objetivo principal o ajuste da fase 
da maré de Itaqui. A rugosidade de fundo teve 
valores iniciais constantes em toda a grade, 
definindo a melhor calibração para cada ponto de 
medição. A partir desses valores iniciais e estimando 
uma área de influência foram desenvolvidas as 
primeiras matrizes de rugosidade de fundo que 
foram sendo alteradas procurando sempre o melhor 
ajuste da velocidade dos pontos. Chegou-se a 
modificar o contorno aberto do modelo, adotando-
se um valor de variação de amplitude 10% superior 
do valor inicial para melhor calibração da maré de 
Itaqui, porém essa modificação não surtiu o efeito 
desejado, sendo rejeitada. A viscosidade também 
não se mostrou como sendo um parâmetro de maior 
influência. Ao final da calibração foram extraídas 
saídas com maior duração de simulação.  

Um dos parâmetros mais sensíveis para a 
calibração é a correção do nível de redução. Uma 
importante fonte de dados da área modelada foi a 
Carta Náutica n° 410 - Proximidades da Baía de São 
Marcos, com escala de 1:135.000, sendo parte dos 
levantamentos realizados anteriormente a 1980, 
portanto sem o conhecimento do comportamento 
da propagação da maré, acreditando-se que esses 
dados possam ter sidos reduzidos em relação ao 
antigo Porto de São Luís, região que apresenta uma 
amplitude superior à do início do Canal. Para 
minimizar a defasagem da maré na comparação dos 
dados observados em relação à saída do modelo foi 
necessária a utilização de correção no nível de 
redução.  

Para a rugosidade do fundo, inicialmente 
adotou-se valores constantes para toda a grade. 
Posteriormente, como as calibrações dos pontos 
apontavam necessidade de rugosidade crescente na 
direção sul para norte, foi necessário adotar valores 
diferentes de rugosidade de fundo para a grade. A 
primeira matriz considerou uma interpolação linear 
das seções de cada ponto (INPH A1, INPH A2, 
INPH A3, INPH A4 e JP-15). Após a primeira 
simulação constatou-se um resultado insatisfatório, 
sendo necessárias outras alterações nessas matrizes, 
procurando uma melhor solução. As bordas do 
modelo foram alteradas para uma rugosidade maior 
para melhor estabilidade do programa.   Na Figura 
8 é apresentada comparação da rosa de correntes 
para o ponto A4, obtida ao final da calibração. 

Validação 
 

Para a validação de maré com dados 
independentes, comparou-se a maré observada no 
período de março de 1985 no Porto de Itaqui com a 
simulação do modelo. A Figura 9 mostra o gráfico 
de comparação do nível da maré modelada em 
relação à observada. Nesse registro observam-se 
amplitudes superiores a 6 metros e erros médios 
inferiores a 5% em relação à cota observada.  
 
 
 

 
 

Figura 8 — Comparação da rosa de correntes para 
o ponto A4 do conjunto de dados do INPH, 

nas proximidades da Área IV. 
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Figura 9 - Comparação da onda de maré em março de 
1985 para o Porto de Itaqui (MA), referidos ao nível 

médio do mar. 
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Para a validação das correntes foram 
utilizadas as Cartas de Correntes de Maré — 
Proximidades de São Luís da Marinha do Brasil 
(1972). Como a Carta de Correntes representa uma 
maré de 4,5 metros de amplitude para a região do 
antigo Porto de São Luís, foi necessária a avaliação 
nessa mesma condição. A Carta tem pobre resolução 
espacial e representa uma velocidade da coluna 
d’água superficial, que é mais sujeita aos efeitos 
meteorológicos. A Figura 10 mostra para a condição 
4 horas antes da preamar de São Luís o resultado 
obtido.  
 
 

 
 

Figura 10 - Comparação do modelo em relação 
à carta de correntes. Na condição de 3 horas 

depois da preamar de São Luís. 
 
 
Aplicações 
 
 

Como resultados das aplicações do modelo 
calibrado e validado apresentam-se os resultados da 
caracterização hidrossedimentológica. 

A propagação da maré é apresentada nas 
Figuras 11 e 12, sendo realizada a comparação com 

o estudo da Hidrologia e o adotado pela Marinha do 
Brasil para a região.  

O estudo das trajetórias de derivadores 
considerou a simulação para 19 posições de 
lançamentos. Os lançamentos foram realizados no 
centro das respectivas áreas (Área I, Área II, Área III 
e Área IV) do Canal de Acesso (ponto C) e a 5 km e 
10 km das margens leste e oeste das respectivas áreas 
do Canal de Acesso (pontos D, E, B e A, 
respectivamente). A simulação do lançamento foi 
realizada para a preamar de São Luís, num período 
de 4 dias (05/03/1985 6:20 — 09/03/1985 6:20). Nas 
Figuras 13 e 14 estão apresentados os resultados das 
simulações. 
 
 
 

 
 

Figura 11 - Comparação da amplitude da onda da maré 
com referência a Itaqui: modelo em relação ao estudo 
Hidrologia (1980) e o adotado pela Marinha do Brasil. 

 
 
 

 
 
Figura 12 - Comparação da diferença de fase da onda da 

maré com referência a Itaqui: modelo em relação 
ao estudo Hidrologia (1980) e o adotado 

pela Marinha do Brasil. 



Modelação Hidrossedimentológica no Canal de Acesso do Complexo Portuário do Maranhão 

 12 

A aplicação do ST-Mike21 foi realizado para 
o período de 10 ciclos de maré durante os dias de 
04/03/1985 02:50 à 09/03/1985 06:50 e sedimento 
com diâmetro de 0,4 mm. Aplicou-se a teoria de 
transporte de fundo de Meyer-Peter e Müller, 
conforme a Figura 15. 
 

 
 

Figura 13 — Simulação de trajetória de derivadores 
5 km a leste do centro (ponto D) das Áreas I, II, III e IV 

do Canal de Acesso. 
 

 
 

Figura 14 — Simulação de trajetória de derivadores 
5 km a oeste do centro (ponto B) das Áreas I, II, III e IV 

do Canal de Acesso. 

 
 

Figura 15 - Teoria de Meyer-Peter e Müller 
(transporte de fundo). 

 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 
 

Poucas localidades do mundo apresentam as 
condições necessárias para a formação de grandes 
campos de ondas de areia como a região do Canal 
de Acesso do Complexo Portuário do Maranhão, 
com fortes correntes de maré, sedimento não 
coesivo e profundidade suficiente. Atualmente 
existe pouca literatura que aborda a formação de 
ondas de areia.  

O modelo hidrossedimentológico e o estudo 
das ondas de areia são de interesse para a redução 
de custos da dragagem e de sondagens batimétricas 
em canais aquaviários sujeitos a este fenômeno.   

O modelo hidrodinâmico mostrou a 
amplificação de amplitude da maré que ocorre na 
entrada do Canal até a Área do Complexo Portuário 
do Maranhão. O modelo apresentou erro médio da 
amplitude de 6,51% em comparação aos dados 
observados. O modelo reproduziu as correntes em 
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situações bem definidas, mas mostrou divergências 
em horários próximos às estofas. 

A trajetória de derivadores é uma 
ferramenta importante para definir a conveniência 
de áreas de despejo. 

O modelo de transporte de fundo 
apresentou taxas elevadas na Área I em relação às 
demais Áreas. De fato, a reduzida migração dessas 
ondas de areia, principalmente nas Áreas III e IV, 
provavelmente é resultado da simetria alternativa 
nas correntes de maré nas respectivas regiões. 
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Hydrosedimentological Modeling in the Access 
Channel of the Maranhão Harbor Area 
 
ABSTRACT 
 

The Maranhão Harbor Area is the second largest 
harbor Complex of Latin America for cargo handling  and 
it is located on the western side of São Luís Island in São 
Marcos Bay. 
The hydrosedimentological characterization of the Access 
Channel of Maranhão Harbor Area was performed using 
current data review and analysis for numerical modeling 
application.  
This paper also provides a method to obtain current pattern 
predictions from the results of hydrodynamical simulation, 
and to predict the evolution and migration of sand waves. 
The sediment transport model pointed to a low sediment 
transport rate in Area IV, III and II, explaining the 
smaller migration pattern of these waves when compared 
with Area I.  
Key-words: Maritime Hydraulics, Mathematic Modeling, 
Maritime Dredging, Harbor Engineering. 
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RESUMO 
 

A crescente produção de carga orgânica e de nutrientes em bacias hidrográficas tem levado, historicamente, lagos 
rasos a drásticas mudanças na qualidade da água, na diversidade e riqueza biológica e nos usos nobres de suas águas. Es-
tes ecossistemas aquáticos podem ser caracterizados, de uma maneira bem simplificada, por dois estados alternativos de equi-
líbrio: (a) um estado de baixa turbidez com predominância de vegetação aquática submersa, baixos níveis de biomassa fito-
planctônica ou (b) um estado de alta turbidez sem a presença de vegetação aquática submersa e altos níveis de biomassa fi-
toplanctônica, para um elevado aporte de nutrientes. Se por algum motivo um ecossistema aquático muda para um estado 
de baixa transparência da água, medidas corretivas de restauração podem ser empregadas no sentido de promover uma no-
va troca para um estado de referência de águas claras. Com a vasta gama de alternativas que poderiam ser utilizadas, é co-
mum a seguinte pergunta: quais medidas trariam maiores benefícios sócio-ambientais, econômicos? Pouco se sabe ainda so-
bre a verdadeira eficácia destas medidas em ambientes tropicais e subtropicais, bem como a reação do ecossistema aquático 
com respeito a qualidade da água e a estrutura trófica. 
Buscando entendimento dos caminhos de degradação e restauração em ambientes aquáticos subtropicais e tropicais, subme-
tidos a mudanças de níveis de transparência da água, um modelo ecológico complexo, baseado em processos integrados (i.e. 
físicos, químicos e biológicos), foi aplicado na lagoa Mangueira, um lago raso subtropical.  Foi mostrado que um progressivo 
aumento da turbidez pode promover profundas implicações para o ecossistema, tal como um súbito colapso da vegetação a-
quática submersa e dominância do fitoplâncton. Além disso, foi observada uma grande resistência para o retorno ao seu es-
tado de referência. Para altos níveis de turbidez, a dinâmica é caracterizada por regimes caóticos organizados, uma caracte-
rística peculiar de sistemas altamente não-lineares que trabalham afastados do equilíbrio estável. Por fim, foi proposto um 
conjunto de medidas corretivas de caráter interno aplicado nas bacias de contribuição e no ecossistema aquático visando 
promover a recuperação destes ecossistemas maximizando os benefícios sócio-ambientais, econômicos de uma maneira inte-
gradora utilizando a modelagem ecológica como uma ferramenta auxiliadora de teste de alternativas e tomada de decisão. 

 
Palavras-chave: lagos; estados alternativos; restauração; modelagem. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Lagos rasos são importantes ecossistemas 
aquáticos os quais suportam diversos usos múltiplos 
das águas, tais como irrigação, consumo humano e 
animal, atividades industriais, diluição de poluentes, 
geração de energia, transporte, recreação, pesca, 

entre outros (Postel & Carpenter, 1997). Ao mesmo 
tempo em que a diversidade física e a produtividade 
biológica são características destes sistemas, também 
é reconhecida sua fragilidade às agressões antrópi-
cas (e.g. despejos de efluentes, captação de água pa-
ra abastecimento, irrigação, pesca, biomanipulação, 
etc). Estas perturbações podem provocar fortes alte-
rações na fauna e flora aquática, nos padrões de 
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qualidade da água e, consequentemente, prejudi-
cam os usuários em potencial de suas águas (Nai-
man et al. 1995; National Research Council, 1993). 

Uma progressiva degradação dos padrões de 
qualidade da água, decorrente do aumento do apor-
te de material alóctone, resulta, na maioria das ve-
zes, em uma troca para outro estado trófico 
(Søndergaard et al, 2005). Estas mudanças são ge-
ralmente caracterizadas por: (a) florações de ciano-
bactérias, diatomáceas e clorofíceas (fitoplâncton); 
(b) desaparecimento da vegetação aquática submer-
sa e emergente (macrófitas aquáticas); (c) predo-
minância de peixes planctívoros e piscívoros; e (d) 
redução da transparência da água (Moss, 1990).  

Diversos estudos mostram que uma vez que 
o ecossistema colapsou para um estado de baixa 
transparência da água (ou alta turbidez), caracteri-
zado pela dominância de fitoplâncton, para retornar 
a condição inicial a concentração de nutrientes deve 
ser reduzida a um nível muito abaixo do limiar críti-
co em que a população de macrófitas inicialmente 
colapsou (Scheffer, 1998; van Nes et al., 2003).  

A existência de estados alternativos em lagos 
está diretamente associada a transparência ou a tur-
bidez da água (Scheffer et al., 1993; Jeppensen et 
al., 1997; Scheffer, 1998). A dominância do fito-
plâncton cria condições desfavoráveis ao estabele-
cimento de plantas submersas, pois a turbidez im-
pede a penetração da luz nas camadas mais profun-
das inibindo o crescimento das mesmas (van den 
Berg et al., 1997). Por outro lado, um estado de alta 
transparência da água permite o estabelecimento e 
a dominância da vegetação aquática submersa, a 
qual inibe produção de biomassa fitoplanctônica 
(Blindow et al., 1993; Scheffer et al., 1993) através 
de diversos mecanismos que favorecem o sistema à 
condições mesotróficas e oligotróficas, são eles: (a) 
redução da resuspensão de nutrientes do sedimen-
to, (b) impactos alelopáticos na comunidade algal, 
(c) proteção e abrigo para o zooplâncton e peixes. 
Além do mais, um estado de alta transparência pro-
porciona um maior equilíbrio entre níveis tróficos 
(i.e. equilíbrio das interações tróficas e diversidade 
de organismos), prevenindo a dominância de cia-
nobactérias e, portanto promovendo a valoração do 
ambiente para fins paisagísticos e recreacionais (van 
Nes et al., 2003). 

Em ecossistemas aquáticos, um estado alter-
nativo é dito estável quando a dinâmica de seus 
componentes atinge um ciclo sazonal bem definido. 
Entretanto, devido a complexidade das interações 
da teia aquática, nem sempre um estado estável é a-
tingido sob uma determinada condição ambiental. 
Neste caso, o equilíbrio é dito como instável e a di-

nâmica do ecossistema é caracterizada por múltiplos 
estados alternativos, também conhecida como um 
estado caótico, sem a definição de um padrão sazo-
nal (Mandal et al, 2006). A maioria dos ecossistemas 
aquáticos apresenta uma dinâmica caótica devido a 
complexidade das interações (número de links) e 
pela presença de diversos mecanismos de retroali-
mentação no sistema (feedbacks) (May, 1987; Has-
tings et al, 1993; Carpenter, 2003). 

Modelos ecológicos simples são ferramentas 
bem disseminadas para investigar os estados alterna-
tivos em ecossistemas aquáticos (May, 1981; van Nes 
& Scheffer, 2005). Entretanto, muitos deles não le-
vam em consideração a complexidade de interações 
da teia alimentar, mascarando, muitas vezes, a real 
dinâmica trófica do ecossistema a qual pode ser 
composta por padrões caóticos ou diferentes regi-
mes sazonais (Grimm, 1994). Uma melhor aproxi-
mação é obtida quando a integração de todo o sis-
tema é levada em consideração (e.g. variáveis climá-
ticas, hidrodinâmicas, químicas e biológicas) (Blo-
omfield et al., 1974; Janse, 2005; Fragoso Jr et al, 
2009). 

Neste estudo foi utilizado um modelo eco-
lógico complexo, considerando a integração de 
processos físicos, químicos e biológicos, para inves-
tigar os estados alternativos de estabilidade na Lagoa 
Mangueira, um lago raso de clima subtropical sub-
metido a mudança de condições na transparência 
da água. Discutimos também se o modelo pode ser 
uma plataforma de investigação para avaliar pontos 
de troca de regime e o caos em ecossistemas aquáti-
cos subtropicais (passagem de uma alta transparên-
cia para uma condição de baixa transparência, e vi-
ce-versa). 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Área de estudo 
 

Nossa região de estudo é a Lagoa Manguei-
ra (lat 33º12’00’’, long 52º50’00’’), um lago raso 
subtropical (profundidade média de aproximada-
mente 2,60 metros) possuindo uma área aproxima-
da de 820 km² que se estende na zona costeira do 
Rio Grande do Sul, fazendo parte do Sistema Hidro-
lógico do Taim, localizado entre os municípios de 
Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.  
 
Descrição do Modelo 
 

IPH-TRIM3D-PCLake (disponível para 
download em www.peld.ufrgs.br) é um complexo 
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modelo ecológico dinâmico para ecossistemas aquá-
ticos tais como lagos, reservatórios e estuários. Uma 
extensiva descrição do modelo pode ser encontrada 
em Fragoso Jr. (2009). Ele combina uma esquemati-
zação espacial explícita com um modelo de quali-
dade da água e biológico de interações ecológicas 
(Figura 1). O modelo consiste em diversas equações 
diferenciais parciais, resolvidas numericamente, e 
foi dividido em três módulos: (a) módulo hidrodi-
nâmicos, descrevendo os fluxos quantitativos e nível 
da água; (b) módulo químico, descrevendo os prin-
cipais ciclos biogeoquímicos aquáticos (i.e. carbono, 
fósforo, nitrogênio e sílica); (c) módulo biológico, 
descrevendo as principais interações da cadeia ali-
mentar aquática. Além de um fluxo de massa de-
terminístico, o modelo também considera algumas 
relações empíricas entre componentes para repre-
sentar o efeito indireto de uma comunidade sobre 
outra, tal como o impacto dos peixes onívoros, 
planctívoros na ressuspensão pela procura de ali-
mento. A maioria dos componentes na água estão 
sujeitos a advecção e difusão e são modelados como 
concentrações (g.m-3).No sedimento as variáveis de 
estado são definidas como concentrações por uni-
dade de profundidade (g.m-2). 
 

 
 

Figura 1 — Estrutura esquemática do modelo IPH-
TRIM3D-PCLake, mostrando a diferenciação espacial que 

pode ser levada em conta entre lago e banhado. 
 
O módulo hidrodinâmico é uma adaptação 

do modelo TRIM3D, desenvolvido por Casulli & 
Cheng (1993). O TRIM3D é um modelo tridimensi-
onal de diferenças finitas e emprega um esquema 
numérico semi-implícito euleriano-lagragiano para a 
solução das equações de Navier-Stokes. Este modelo 
vem mostrando ser convergente, estável e preciso 
(Casulli & Cattani, 1994). 

Os módulos químico e biológico foram ba-
seados em um modelo ecológico existente (PCLake 
model), adaptado para ecossistemas tropicais e sub-
tropicais (Figura 2). Ele descreve as principais inte-
rações ecológicas entre o meio físico, químico e bio-
lógico, em dois compartimentos distintos: água e 
sedimento. 
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Figura 2 — Estrutura simplificada do modelo IPH-
TRIM3D-PCLake (fração do lago). Os blocos em duplo 

são modelados por compartimentos compostos por peso 
seco (C) e nutrientes (P, N e Si). As setas sólidas represen-
tam os fluxos de massa e as setas tracejadas denotam rela-
ções empíricas (o sinal negativo indica uma influência ne-
gativa na transparência da água, caso contrário positiva) 

(Modificado de Janse, 2005). 
 
Os componentes na água são sujeitos a pro-

cessos de transporte por advecção e difusão. Os ci-
clos dos principais nutrientes (i.e. C, P, N e Si) são 
considerados fechados se não existir entradas e saí-
das de cargas, desnitrificação e deposição de materi-
al em camadas mais profundas do sedimento. A ca-
mada do topo do sedimento tem uma espessura fixa 
(por padrão 0,1 m) e consiste em matéria inorgâni-
ca, húmus, detritos e água intersticial.  A troca de 
matéria inorgânica e detritos entre água e sedimen-
to pode acontecer via sedimentação e ressuspensão. 
A mineralização dos detritos é descrita com um pro-
cesso de primeira ordem, dependendo da tempera-
tura, nos dois compartimentos. Húmus é assumido 
ser mineralizado muito lentamente. A estrutura tró-
fica aquática é descrita como grupos funcionais e 
consiste em fitoplâncton, macrófitas aquáticas, zoo-
plâncton, macrozoobentos e peixes onívoros, planc-
tívoros e piscívoros. Os efeitos da estrutura trófica 
nos ciclos de nutrientes são levados em considera-
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ção (por exemplo, assimilação, excreção e mortali-
dade). O usuário pode adaptar a estrutura do mode-
lo de acordo com o interesse de estudo e informa-
ção disponível.  

Neste estudo foi utilizada uma versão simpli-
ficada do modelo no intuito de reduzir a complexi-
dade da análise dos resultados, que considerou: (a) 
um sistema completamente misturado de volume 
equivalente a lagoa Mangueira (28,6 km x 28,6 km x 
2,6 m); (b) nenhuma distinção entre grupos fun-
cionais de fitoplâncton, macrófitas aquáticas, zoo-
plâcton e zoobentos; (c) distinção entre grupos fun-
cionais de peixes (i.e. planctívoros, onívoros e piscí-
voros) devido a riqueza ; (d) interações nos compar-
timentos água-sedimento e atmosfera-água; (e) uma 
dinâmica completa de nutrientes na água e no se-
dimento e o loop microbiano; (e) uma forçante cli-
mática sazonal representativa da região de estudo 
subtropical (i.e. médias sazonais de temperatura do 
ar, vento, umidade relativa, precipitação, evapora-
ção e radiação solar). 
 
Procurando estados alternativos 
na Lagoa Mangueira 
 

A disponibilidade de luz no meio é um fator 
relevante que controla a produção primária na mai-
oria dos ecossistemas aquáticos. Isto implica que 
uma descrição mais precisa da disponibilidade de 
luz na coluna d’água é essencial para revelar a real 
dinâmica da estrutura trófica. O modelo IPH-
TRIM3D-PCLake avalia a turbidez dinamicamente 
através do coeficiente de extinção da luz na água, o 
qual representa a atenuação da luz na coluna 
d’água. Este coeficiente é derivado da soma de cin-
co parcelas, que representa o efeito na transparên-
cia: (a) das substâncias dissolvidas na água (e.g. 
substâncias húmicas, nitrogênio, fósforo e sílica); 
(b) das partículas inorgânicas suspensas; (c) da ma-
téria orgânica coloidal dissolvida e particulada (de-
tritos); (d) da presença de algas; e (e) da vegetação 
aquática submersa. A presença de vegetação aquáti-
ca submersa promove um efeito positivo na transpa-
rência da água de acordo com mecanismos já co-
mentados anteriormente. Matematicamente, a pri-
meira parcela é considerada como um valor cons-
tante e as demais estão em função da concentração 
de suas correspondentes variáveis. Este coeficiente, 
quando integrado, representa o estado atual de 
transparência da água ou turbidez do ecossistema.  

Para avaliar mudanças de estado na estrutu-
ra trófica da Lagoa Mangueira a parcela do coefici-
ente de atenuação da luz devido as substâncias dis-
solvidas na água (parâmetro do modelo) foi gradati-

vamente alterada sobre uma certa faixa de valores 
(de 0 a 1,5 m-1) em um número de passos pequenos 
(0,02 m-1) no sentido crescente, representando uma 
gradual degradação da transparência da água, e, em 
seguida, no sentido decrescente, representando um 
sistemático retorno ao estado original do sistema 
(van Nes et al., 2003). O estado final da simulação 
anterior foi usado como condição inicial da simula-
ção seguinte. Em cada passo do parâmetro, o mode-
lo simulava 30 anos, considerando um período de 
estabilização de 10 anos, no intuito de eliminar o 
efeito das condições iniciais. Em cada ano, fora do 
período de estabilização, foram gravados os valores 
de biomassa para todas as comunidades aquáticas 
consideradas neste estudo em um certo dia no perí-
odo de verão (15 de janeiro). 
 
 
RESULTADOS 
 
 

A modelagem da estrutura trófica da lagoa 
Mangueira revelou mudanças no regime, bem como 
o aparecimento de padrões caóticos em resposta a 
mudança dos valores do coeficiente de atenuação da 
luz na água devido a substâncias dissolvidas na água 
(Figura 3). Três zonas de equilíbrio foram identifi-
cadas. A primeira zona de equilíbrio estável (ciclos 
sazonais) é caracterizada por baixos valores do coe-
ficiente de atenuação vertical da luz (alta transpa-
rência da água), dominância da vegetação aquática 
submersa e baixos níveis de biomassa fitoplanctôni-
ca. Um segundo estágio, também estável, com  valo-
res intermediários de turbidez, e declínio da vegeta-
ção aquática submersa. E um último estágio caracte-
rizado por um equilíbrio instável (desordem do re-
gime), caótico, dominado pelo fitoplâncton com o 
colapso das macrófitas submersas e baixa transpa-
rência da água. 

Considerando a mudança dos valores do pa-
râmetro no sentido crescente, a primeira troca de 
regime ocorreu quando o valor do coeficiente atin-
giu aproximadamente 0,4 m-1. O colapso da comu-
nidade fitoplanctônica na água e no sedimento au-
mentou suavemente a transparência da água, favo-
recendo o crescimento imediato, em biomassa, de 
vegetação aquática submersa que passou, aproxima-
damente, de 200 g m-2 para 250 g m-2. A extinção da 
comunidade fitoplanctônica também promoveu um 
declínio de biomassa zooplanctônica (de 3,6 g m-3 
para 1,9 g m-3) que se manteve no ecossistema devi-
do à sua diversificada seletividade alimentar (i.e. zo-
oplâncton também pode se alimentar de detritos) 
(Gliwicz & Lampert, 1990). O restante  das  comuni- 
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Figura 3 - Efeito da mudança do coeficiente de atenuação vertical da luz (parcela relacionada as substâncias dissolvidas na 
água) no equilíbrio da estrutura trófica da Lagoa Mangueira. As setas indicam as direções de mudança do coeficiente de 
atenuação vertical da luz. A região destacada representa a zona caótica, de equilíbrio instável, onde não existe um padrão 

sazonal cíclico para as variáveis. A unidade de biomassa é g de peso seco por m3 ou m2 para vegetação aquática. 
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dades se mostraram mais resistentes e não apresen-
tam mudanças significativas em suas biomassas, in-
dicando que esta força de perturbação na base da 
cadeia aquática foi incapaz de produzir efeitos em 
cascata em níveis tróficos mais altos. Com o aumen-
to sistemático e gradativo da turbidez no ecossiste-
ma, um novo ponto de troca significativo de regime 
foi alcançado, agora para 1,1 m-1. Acima deste nível 
de turbidez, o estabelecimento de macrófitas sub-
mersas é comprometido no sistema, ocorrendo o co-
lapso desta comunidade. Como conseqüência do 
desaparecimento da vegetação aquática, criam-se 
condições favoráveis para o estabelecimento do fi-
toplâncton. 

No entanto, esta dominância é caracterizada 
por um regime caótico, sem a presença de ciclos sa-
zonais. Este padrão também se reflete nas demais 
comunidades aquáticas através de efeitos tróficos em 
cascata (com exceção da comunidade de peixes 
planctívoros a qual desaparece totalmente do ecos-
sistema para níveis de turbidez ainda mais baixos). A 
zona caótica apresenta uma faixa bem definida (i.e. 
ordenada) de variação dos valores de biomassa das-
comunidades. Este padrão é uma “marca registrada” 
da auto-organização que ocorre apenas em sistemas 
altamente não-lineares que trabalham afastados do 
equilíbrio (Gleick, 1987; Adler, 2001). 

Caminhando agora no sentido contrário, ou 
seja, reduzindo os valores do coeficiente de atenua-
ção da luz devido a substância dissolvidas na água, 
observa-se que comunidades com níveis tróficos 
mais altos (i.e. peixes onívoros, piscívoros, zooben-
tos) apresentam uma maior resistência para deixar a 
zona caótica do que outras comunidades com níveis 
tróficos mais baixos (i.e. fitoplâncton, zooplâncton). 
Isto pode indicar um efeito retardado da estabiliza-
ção de regimes por efeito transferido em cascata (de 
níveis tróficos mais baixos para níveis mais altos) 
(McQueen et al, 1989). Saindo da zona caótica, en-
contra-se uma faixa bem definida de equilíbrio está-
vel (de 1,0 m-1 até 0,80 m-1) com dominância de fi-
toplâncton. Quando o valor do coeficiente de ate-
nuação vertical da luz na água atingiu 0,8 m-1, o sis-
tema readquiriu a condição de alta transparência 
com dominância de vegetação submersa e os níveis 
de biomassa fitoplanctônica na água e no sedimento 
decaem significativamente. Observe que para pro-
mover esta troca não foi suficiente estabelecer con-
dições de transparência da água semelhantes daque-
las anteriores ao colapso (1,1 m-1). Ao invés disso, foi 
necessário ir um pouco mais além, até um novo 
ponto de troca, onde o sistema se recuperou e con-
vergiu para um novo estado que é semelhante, mas 
não idêntico, ao encontrado no estado inicial (resi-

liência do sistema). Isto pode ser explicado pelo fato 
de que sistemas altamente não-lineares e complexos 
possuem múltiplas bases de atração com diferentes 
estados de equilíbrio para uma mesma condição 
ambiental, neste caso, para mesmo valor de transpa-
rência da água. Desta forma, após uma mudança 
significativa de regimes nem sempre o sistema re-
torna a sua forma original, ou seja, o sistema pode 
convergir para um outro estado. Outro fato marcan-
te, durante o aumento sistemático da transparência 
da água, foi a incapacidade de recuperação da co-
munidade de peixes planctívoros e sucessão da co-
munidade onívora, indicando que comunidades 
mais adaptadas ao meio, que apresentam uma dieta 
mais diversificada, podem ser mais favorecidas e re-
sistentes a perturbações externas. 
 
 
DISCUSSÃO 
 
 

O modelo ecológico foi útil para avaliar as 
consequências de propriedades complexas, tais co-
mo multiplicidade de estados alternativos na Lagoa 
Mangueira. As simulações demonstraram que quan-
do o ecossistema é estressado (i.e. submetido a uma 
sistemática mudança da transparência da água) po-
de ocorrer uma significativa mudança de regime, tal 
como um súbito colapso da vegetação aquática 
submersa e uma grande resistência de retorno para 
um estado de referência, o qual não foi exatamente 
o mesmo de seu estado original (Sheffer, 1998; Car-
penter, 2003). Isto pode indicar que ecossistemas 
aquáticos subtropicais nem sempre retornam a sua 
exata forma original após uma mudança significativa 
de regime, e, ao invés disso, outros caminhos podem 
ser tomados. Este padrão também foi previamente 
observado em simulações de estados alternativos em 
ecossistemas aquáticos temperados utilizando mode-
los de estrutura computacional complexa (Janse, 
1997, van Nes et al., 2003, Mooij et al, 2007) que le-
vam em conta mecanismos de retroalimentação 
(múltiplos laços), não-linearidade, competição por 
nutrientes, dentre outros, sugerindo que a reprodu-
ção da complexidade é determinante para represen-
tar múltiplas bases de atração (i.e. diferentes estados 
de equilíbrio) para uma mesma condição ambiental 
(May, 1977). 

Um padrão caótico foi identificado para 
uma certa faixa de variação do coeficiente de atenu-
ação vertical da luz na água (i.e. para altos valores 
de turbidez). A baixa transparência na água pode 
influenciar a presença de um estado caótico através 
de diversos mecanismos os quais podem desregula-
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rizar estruturas, funcionalidades e, consequente-
mente, o equilíbrio do sistema (Scheffer et al, 2001; 
Doveri et al, 1993; Scheffer & Carpenter, 2003). A 
turbidez reduz a passagem de luz na coluna d’água e 
compromete o estabelecimento da vegetação aquá-
tica submersa no sedimento. Sem a presença de 
plantas submersas o sistema fica mais sensível e vul-
nerável a mudança de comportamento, uma vez que 
se intensifica a transferência de material sedimenta-
do para a coluna d’água (e.g. nutrientes, matéria 
orgânica e inorgânica, fitoplâncton), ampliando a 
probabilidade de ocorrência de florações (Roast et 
al, 2004). Além disso, como resultado do efeito da 
baixa transparência na água, a visibilidade dos pei-
xes na água é reduzida durante a procura de ali-
mento, dificultando sua predação e modificando 
importantes vias de reciclagem de nutrientes (Ram-
charan & Sprules, 1986). A perda de proteção e a-
brigo da vegetação submersa para o zooplâncton e 
peixes também é outro mecanismo que pode influ-
enciar o desequilíbrio do ecossistema aquático (Gli-
wicz, 1990). 

É bem conhecido que padrões caóticos (i.e. 
estado instável) ocorrem frequentemente em siste-
mas altamente não-lineares que trabalham afastados 
do equilíbrio (e.g. Bergé, 1981; Gleick, 1987; Adler, 
2001), que é o caso da Lagoa Mangueira. Nossas si-
mulações mostraram que esta complexidade é alta-
mente organizada e se desenvolve em uma faixa de 
variação bem definida dos valores de biomassa das 
comunidades. Zonas caóticas bem definidas indicam 
a capacidade do sistema de se auto-organizar e se 
adaptar mesmo em situações de alto estresse (Jants-
ch, 1980; Kauffman, 1996). Estes padrões foram fre-
quentemente constatados in situ (e.g. Wilson. & 
Rand, 1993; Beninca et al., 2008) ou por modelos 
ecológicos que descrevem o comportamento das 
comunidades aquáticas (e.g. Kuznetsov et al, 1992; 
Mandal et al, 2007). A simulação de estados alterna-
tivos também indicou um regime caótico na Lagoa 
Mangueira para a maioria das comunidades aquáti-
cas, as quais não colapsaram com o aumento da tur-
bidez. Ocorreu a propagação dos padrões caóticos 
para níveis tróficos mais altos através do cascatea-
mento de efeitos, entretanto a intensidade deste e-
feito vai sendo reduzida a medida que os níveis tró-
ficos mais altos vão sendo alcançados (em termos de 
biomassa média). Isto indica um menor efeito de 
perturbações na base na cadeia em organismos situ-
ados no topo da cadeia aquática (e.g. peixes onívo-
ros e piscívoros) (McQueen et al, 1986). 

Foi também observado que a comunidade 
de peixes onívoros tem um papel importante na di-
nâmica de ecossistemas aquáticos subtropicais. O co-

lapso da comunidade planctívora, provocado pelo 
aumento da turbidez, facilitou a dominância da co-
munidade onívora, o que tornou impraticável o res-
tabelecimento da comunidade planctívora no siste-
ma novamente. Isto pode ser explicado, no mínimo, 
por três mecanismos os quais foram levados em con-
sideração pelo modelo. Primeiro, a comunidade o-
nívora possui uma alta capacidade de adaptação em 
ecossistemas subtropicais estressados devido sua 
maior amplitude alimentar (i.e. eles podem se ali-
mentar de peixes juvenis planctívoros, zooplâncton 
e zoobentos), sugerindo que indivíduos que possu-
em uma dieta mais diversificada são mais aptos, ou 
seja, apresentam maior probabilidade de se desen-
volver e permanecer no sistema após uma mudança 
significativa de regime (Odum, 1953; Laszlo, 1987). 
Segundo, existe uma competição assimétrica por a-
limentos entre essas comunidades que pode favore-
cer a comunidade onívora (Fenton, 1996; Lehtinie-
mi & Nordström, 2008). Terceiro, a predação da 
comunidade onívora sobre os peixes juvenis planctí-
voros implica na redução da população adulta futu-
ra de peixes planctívoros (Carpenter et al, 1985). 
Além disso, a comunidade onívora pode regularizar 
grande parte dos recursos disponíveis para altos va-
lores de turbidez, aumentando, assim, a complexi-
dade de entendimento das interações tróficas e da 
multiplicidade de estados em um nível caótico 
(Ramcharan & Sprules, 1986; Roast et al, 2004). 

A variabilidade real na Lagoa Mangueira é 
ainda bem mais complexa do que consideramos 
neste estudo, um sistema homogêneo. A heteroge-
neidade espacial pode produzir mais complexidade 
e, conseqüentemente, formar diferentes bases de a-
tração para uma determinada condição ambiental. 
Além disso, a dispersão e transferência de material 
entre as zonas pelágicas e litorâneas, através da hi-
drodinâmica, podem propiciar o estabelecimento 
de metacomunidades e aumentar a resiliência do 
sistema (Amarasekare & Nisbet, 2001; Leibold et al., 
2004). 

Outro aspecto que pode aumentar a com-
plexidade da análise de estados alternativos é a in-
clusão de mais grupos funcionais de fitoplâncton, 
zooplâncton e peixes. É bem conhecido que lagos 
rasos subtropicais tem uma extraordinária riqueza 
de ictiofauna (Sunaga & Verani, 1997; Lévêque & 
Paugy, 1999) e que este estoque é dominado por es-
pécies onívoras, produzindo um significativo contro-
le descendente (top-down) sobre o zooplâncton de 
grande porte (Jeppensen et al., 2005). Apesar da 
importância ecológica na estrutura e funcionalidade 
do sistema, matematicamente, distinção entre gru-
pos funcionais implicaria em mais incertezas na aná-
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lise devido ao aumento de interações entre os orga-
nismos e laços de retroalimentação. A intenção, em 
futuras aplicações, é investigar a dinâmica de grupos 
funcionais de fitoplâncton e zooplâncton submeti-
dos a mudanças de condições ambientais. 

O modelo ecológico proposto mostrou ser 
uma ferramenta promissora para investigação de es-
tados alternativos em ecossistemas aquáticos subtro-
picais, tais como, lagos, reservatórios e estuários que 
sofreram mudanças significativas da transparência 
da água produzidas, por exemplo, pelo aumento do 
aporte de material alóctone no sistema. Ao contrá-
rio de modelos simples, este modelo pode avaliar de 
forma mais realista os estados alternativos em ecos-
sistemas aquáticos por levar em consideração diver-
sos mecanismos, tais como: (a) retroalimentação da 
turbidez; (b) competição entre fitoplâncton e ma-
crófitas por nutrientes; (c) interações entre compar-
timentos; (d) seletividade alimentar do zooplâncton, 
zoobentos e peixes; (e) processos físicos (e.g. hidro-
dinâmica, transporte de nutrientes e plâncton); e (f) 
interações entre comunidades aquáticas e seus efei-
tos diretos e indiretos em outras propriedades. Sua 
estrutura flexível possibilitou adaptar o nível de 
complexidade desejado e analisar muitas questões 
ecológicas, tais como os efeitos e implicações de dis-
túrbios em ecossistemas aquáticos. Nossos resultados 
demonstraram que este tipo de modelagem poderia 
preencher importantes lacunas no conhecimento 
relacionados a dinâmica de ecossistemas aquáticos 
subtropicais que ainda são poucos exploradas. 
 
MEDIDAS VISANDO A RESTAURAÇÃO DE 
LAGOS 
 
 

Uma restauração sustentável é aquela onde 
o sistema vai se aproximando da sua forma de refe-
rência, integrado ecologicamente com a paisagem 
que ele se engloba (National Research Council, 
1993). Em outras palavras, a restauração requer me-
canismos de trocas, partindo de um sistema degrado 
para um sistema com valores naturais. Como foi vis-
to anteriormente, sem o conhecimento da reação 
do ecossistema, medidas de restauração podem não 
ter os efeitos desejáveis. Desta forma, nós propomos 
um conjunto de medidas corretivas de caráter inter-
no aplicado nas bacias de contribuição e no ecossis-
tema aquático visando promover a recuperação des-
tes ecossistemas maximizando os benefícios sócio-
econômicos (Figura 4). 

O conjunto de medidas foi dividido em seis 
etapas, sendo elas: 

1. Identificação do estado atual da bacia — Ava-
liação da ocupação urbana atual, estimativa 
da geração de esgoto doméstico e industri-
al, carga difusa, e de eventos chuvosos críti-
cos; 

2. Quantificação de volumes e cargas geradas 
pela bacia — Levantamento das característi-
cas físicas das bacias (i.e. área, rede de dre-
nagem, uso do solo, declividade média, etc), 
utilização de modelo chuva-vazão para 
quantificar o escoamento sub e superficial 
produzido pelas bacias, utilização de mode-
los de qualidade da água para estimativa do 
aporte de nutrientes disponível para o ecos-
sistema aquático, monitoramento de vazão e 
amostragem da qualidade da água; 

3. Estado atual do ecossistema aquático — Utili-
zação de modelagem ecológica para identi-
ficar e quantificar o retrato atual do ecossis-
tema aquático, uso de monitoramento (de 
preferência em alta frequência) de níveis, 
velocidade, qualidade da água e comunida-
des aquáticas para calibração e validação do 
modelo; 

4. Teste de alternativas para restauração — Pro-
jeção dinâmica do crescimento populacio-
nal, uso do solo, e cargas de nutrientes 
(previsão de cenários futuros otimistas e 
pessimistas, isto é, com e sem tratamento de 
esgoto) para utilização conjunta com a si-
mulação ecológica de várias alternativas vi-
sando o retorno para um estado de referên-
cia em um horizonte de projeção futuro 
(por exemplo, de 30 anos); 

5. Seleção do melhor cenário — Seleção do ce-
nário que promove o retorno do ecossiste-
ma aquático a um estado de referência de-
terminado que maximize os benefícios só-
cio-ambientais, econômicos. Nesta etapa, 
critérios como custo do projeto, benefícios 
para o controle de cheias, diluição da polu-
ição, redução dos custos de tratamento de 
água, comportamento das comunidades a-
quáticas e enquadramento para uso da água 
devem ser levados em consideração; 

6. Aplicação, monitoramento e manejo na ba-
cia — Monitoramento das variáveis ecológi-
cas no ecossistema aquático e nas bacias de 
contribuição durante a aplicação da alterna-
tiva escolhida, emprego de medidas correti-
vas na bacia visando reduzir os níveis de nu-
trientes, bem como o reflexo destas melho-
rias no ecossistema aquático. 
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Figura 4 — Modelo conceitual representando as medidas de gerenciamento empregadas na bacia e no corpo d’água visando 
a restauração de ecossistemas aquáticos, tais como lagos, reservatórios e estuários. 
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Ecological Modeling As A Tool To Help Restore 
Tropical And Sub-tropical Shallow Lakes  
 
ABSTRACT 
 

Increased nutrient loading has led to high levels of 
nutrients associated with phytoplankton dominance and 
turbid water in aquatic ecosystems, such as lakes, reservoirs 
and estuaries. Those nutrient levels are reflected in water 
quality and cascade through aquatic communities. Aiming 
to evaluate these alterations in the entire ecosystem simul-
taneously, we used a complex ecosystem model to describe 
regime shifts. Simulations showed that a stressed ecosystem 
can change its reference state and develop high resilience to 
return to initial condition. Well-defined chaotic patterns 

were identified for high values of turbidity, indicating a 
self-organization capacity of highly non-linear systems 
which work out of equilibrium. The omnivore community 
shown plays an important role in the ecosystem dynamic. 
Greater fitness was identified for changes in this communi-
ty. The model not only proved to be a predictive tool, but al-
so a tool to help gain insights and generate hypotheses, and 
a management platform to help decision makers in subtrop-
ical aquatic ecosystems. Finally, we suggest the use of the 
model before the implementation of corrective measures in 
the watersheds and in lakes in order to restore those ecosys-
tems. 
Key-words: alternative states; restoration; modeling. 
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RESUMO 
 

O controle e a diminuição das perdas, em sistemas de abastecimento de água, são instrumentos fundamentais para 
a mudança cultural, que é necessária no que se refere à utilização da água. O objetivo deste trabalho foi estudar as possibili-
dades de redução de vazamentos no setor de distribuição de água, localizado no bairro Nossa Senhora de Lourdes e suas 
imediações no município de Santa Maria — RS. Na simulação hidráulica, do setor em estudo, utilizou-se o modelo EPANET, 
de domínio público, desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental Americana. A partir do modelo calibrado, com erro 
médio absoluto de 0,159L/s para as vazões e 1,984m.c.a. para as pressões, foi possível criar um termo de comparação e 
simular possibilidades de intervenção como: a abertura ótima da válvula redutora de pressão (VRP) existente, o controle de 
pressão excessiva e a análise da instalação de nova VRP. A instalação de duas novas VRP’s na entrada dos sub-setores, 
operando com aberturas mínimas, foi a intervenção que apresentou maior redução da vazão de vazamento média (2,14L/s). 
A correta operação de uma VRP, aliada à distribuição somente do volume de água necessário a cada setor, além de reduzir 
desperdícios, poderá suprir deficiências de abastecimento em outros setores. 
 
Palavras-chave: perdas físicas, calibração, modelo EPANET.  

 
INTRODUÇÃO 
 

A disponibilidade de água, em quantidade e 
qualidade adequadas para os diversos usos, atua 
como fator determinante no processo de desenvol-
vimento social e econômico de uma comunidade. 
Atender a esta demanda constitui um dos maiores 
desafios do homem na atualidade, devido à escassez 
crescente e ao comprometimento da qualidade das 
águas oriundos, principalmente, da sua utilização 
indiscriminada.  

O controle e a redução das perdas de água 
no mundo são, portanto, instrumentos fundamen-
tais para a mudança cultural necessária no que se 
refere à utilização da água. É preciso motivar e sen-
sibilizar a sociedade ao uso racional da água. 

Em sistemas de abastecimento público, do 
ponto de vista operacional, as perdas de água são 
consideradas correspondentes aos volumes não con-
tabilizados. Esses englobam tanto as perdas físicas 
(reais), que representam a parcela não consumida, 

como as perdas não físicas (aparentes), que corres-
pondem à água consumida e não registrada. 

A redução das perdas físicas permite dimi-
nuir os custos de produção, mediante redução do 
consumo de energia, de produtos químicos e outros; 
e utilizar as instalações existentes para aumentar a 
oferta, sem expansão do sistema produtor. O com-
bate às perdas físicas num sistema de abastecimento 
de água torna-se atividade importante quando se 
pretende melhorar sua eficiência. Um dos instru-
mentos disponíveis para este fim é a modelagem 
matemática de redes de distribuição. 

Este trabalho visou simular possibilidades de 
redução de vazamentos em um setor do sistema de 
distribuição de água de Santa Maria — RS. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Setor de Distribuição de Água  
 

Este trabalho foi desenvolvido no bairro 
Nossa Senhora de Lourdes e suas imediações no 
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município de Santa Maria-RS, conforme mostra a 
Figura 1. Este bairro possui cerca de 90% das eco-
nomias de caráter residencial. Sua rede de abaste-
cimento é estanque hidraulicamente e monitorada 
por um macro medidor de volume e por três esta-
ções pitométricas. 
 
 

 
 

Figura 1 — Localização do bairro Nossa Senhora 
de Lourdes, Terra Mapas (2007). 

 
 

Durante a realização deste trabalho, o setor 
de distribuição de água era formado por cerca de 
60% de tubulações em PVC e 40% em fibrocimento 
(Foco). Possuía uma extensão de 28.328 m e diâme-
tros variando entre 50 e 350 mm. 

O gerenciamento da pressão, neste setor, 
era feito através de válvula redutora de pressão — 
VRP, que permitia variar a regulagem ao longo do 
dia. 

Neste trabalho foram utilizados os levanta-
mentos e ensaios de campo da campanha de agosto 
de 2001, realizados por Viegas (2003), o qual propôs 
metodologias para determinar as perdas físicas de 
água no setor em estudo. 
 
Simulação Hidráulica 
 

Utilizou-se o modelo EPANET para a simu-
lação hidráulica. Este modelo foi desenvolvido pela 
Agência de Proteção Ambiental Americana e permi-
te executar simulações estáticas e dinâmicas do 
comportamento hidráulico e da qualidade da água 
de sistemas de distribuição sob pressão (Rossman, 
2000). O EPANET foi escolhido por ser um software 
de domínio público, bem elaborado, apresentar 

desempenho satisfatório, além de ser muito utiliza-
do na literatura técnico-científica, como nos traba-
lhos de Arima & Cybis (1999), Alonso et al. (2000), 
Viegas (2003), Carrijo & Reis (2006), Carvalho et al. 
(2007) entre outros.  

O setor de distribuição foi discretizado em: 
233 nós, 242 trechos, 1 reservatório hipotético 
(RES) e 1 válvula redutora de pressão (VRP), como 
mostra a Figura 2. O reservatório hipotético repre-
senta a variabilidade de pressão existente na entrada 
do setor e é um elemento indispensável na simula-
ção. 

Na Figura 2 destacaram-se os trechos utili-
zados para teste de vazão e os trechos 84 e 104. No 
trecho 84 compararam-se as vazões de demanda e de 
vazamento, e no trecho 104 verificou-se a perda de 
carga máxima nas simulações. 
 
 

 
 

Figura 2 — Setor discretizado, Barroso (2005). 
 

A vazão simulada no modelo foi composta 
da vazão de vazamento dependente das pressões dos 
nós e pela demanda ajustada através de um processo 
de iterações descrito por Barroso & Gastaldini 
(2004) e apresentado no esquema da Figura 3.  Os 
termos apresentados na Figura 3 são: DBk = demanda 
base na iteração k (L/s); DMi = demanda máxima-
média no sub-setor i (m3/dia); Ecj= nº de economias 
controladas no sub-setor i; VDi = volume diário no 
sub-setor i (m³/dia); k1 = 1,22 e k2 = 1,50, respecti-
vamente, coeficiente do dia de maior consumo e da 
hora de maior demanda para Santa Maria; kVDk = 
coeficiente de variabilidade da demanda na iteração 
k; QOBS = vazão observada; QOBS MEDIA = vazão obser-
vada média no período extenso de 72 h, discretiza-
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dos em intervalos ∆t = 5 min; FCDk = fator de corre-
ção da demanda na iteração k (L/s); QSIMk = vazão 
simulada pelo modelo EPANET na iteração k (L/s); 
DCk = demanda corrigida na iteração k (L/s); DSIMk = 
demanda simulada pelo modelo EPANET na itera-
ção k (L/s); DBk+1 = demanda base na iteração k+1 
(L/s); DCk MEDIA = demanda corrigida média na itera-
ção k (L/s); DSIMk MEDIA = demanda simulada média 
na iteração k (L/s). 
 

 
 
Figura 3 — Algoritmo de calibração de vazões (adaptado de 

Viegas (2003)) 
 

A calibração da vazão de demanda e de va-
zamento foi obtida pela correlação entre os valores 
simulados e observados nos 3 trechos de teste (202, 
77, 21). Após cada simulação hidráulica pelo mode-
lo EPANET, este retornava um relatório contendo 
os erros de calibração. Walski, Chase & Savic (2001) 
sugerem que as vazões simuladas (QSIM) devem situ-
ar-se entre ± 5% das vazões observadas (QOBS). 

A vazão de vazamento, no modelo EPANET, 
foi simulada através de dispositivos emissores associ-
ados aos nós que modelam o escoamento através de 
orifícios ou fissuras, com descarga direta para a at-
mosfera. 

A estimativa das perdas de água na forma de 
vazão de vazamentos depende da relação pressão x 
vazão dada pela equação (1). A pressão a ser utiliza-
da é definida como a pressão média no setor, po-
dendo ser obtida a partir da modelagem do compor-
tamento hidráulico. 

 
NaPQ =       (1) 

 
onde: Q = vazão (L/s), P = pressão média (m.c.a), a 
= coeficiente de perdas característico do modelo 
EPANET, e N = expoente da pressão média do setor. 

Viegas (2003) determinou os parâmetros da 
relação pressão versus vazamento, expoente do e-
missor N = 0,611 e coeficiente de descarga Cd = 
5,3985x10-5, no setor em estudo, utilizando o méto-
do proposto por Silva et al. (2000).  

A calibração das pressões foi realizada após 
a calibração das vazões. Os 10 nós de teste (164, 20, 
73, 72, 55, 29, 48, 154, 169 e 136) foram utilizados 
para verificar a correlação entre os dados observados 
e simulados. 

O parâmetro de calibração das pressões foi, 
basicamente, a altura média da rugosidade interna 
da tubulação, ε. Os valores adotados inicialmente 
foram: 0,025mm para as tubulações em Foco; e 
0,0015mm para as em PVC.  

Após a calibração das vazões, podem-se ob-
ter as velocidades simuladas pelo modelo EPANET. 
Partiu-se destes valores de velocidades para ajustar as 
rugosidades nos trechos compreendidos entre dois 
nós de teste, de acordo com Barroso (2005). 
 
Abertura ótima da VRP existente 
 

As válvulas redutoras de pressão atuam, em 
sistemas de abastecimento de água, com o intuito de 
reduzir as perdas e desperdícios de água a jusante 
de sua área de influência. Conseqüentemente, a 
montante há uma recuperação nas condições de 
operação em termos de pressão e vazão disponíveis. 
O volume de água que deixa de ser perdido por 
vazamento pode, portanto, garantir o abastecimento 
em algum ponto crítico. 

A VRP, que gerenciava a pressão no setor 
em estudo, possuía basicamente três regras ou ma-
nobras de operação, ou seja: aberta, fechada, semi-
abertas ou intermediárias. Operava em duas opções 
de manobra semi-aberta: com pressão de 
26,00m.c.a., acionada pela unidade controladora no 
horário de menor consumo (21:05 — 7:35 h); e com 
pressão de 36,00m.c.a., acionada pela válvula piloto 
no horário de maior consumo (7:40 — 21:00 h). Estas 
regras de operação garantiam uma redução média 
nas pressões de 4% no período diurno e 37% no 
noturno. Foram estes, portanto, os valores manipu-
lados. 
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Controle de pressão excessiva 
 

Para reduzir a pressão média e melhorar o 
desempenho operacional do setor de distribuição 
em estudo, as seguintes intervenções foram simula-
das e comparadas com a rede calibrada (referência), 
a fim de verificar a redução teórica dos vazamentos: 
a substituição de trechos e a setorização da rede. 

A partir da simulação hidráulica, executada 
pelo modelo EPANET previamente calibrado, pode-
se verificar se o setor em estudo estava operando 
adequadamente, isto é, se atendia às recomendações 
da NBR 12218 (ABNT, 1994). 

Nos pré-dimensionamentos dos diâmetros 
em redes ramificadas e malhadas, de acordo com 
Porto (1998), é usual a utilização da equação empí-
rica (2) no cálculo da velocidade máxima admissível 
(Vmáx). 
 
Vmáx=0,6+1,5.D     (2) 
 

Conhecendo-se os diâmetros (D) de todos 
os 242 trechos, no qual o setor em estudo foi discre-
tizado, e as velocidades simuladas pelo modelo E-
PANET calibrado pode-se, portanto, compará-las aos 
resultados da equação (2). Deste modo, verificou-se 
a existência de trechos operando super e outros 
subdimensionados. Pode-se, então, sugerir a substi-
tuição de trechos de parte da rede que operava de 
modo insatisfatório, considerando a situação mais 
desfavorável em relação às velocidades, isto é, o ho-
rário de maior consumo. 

Na implantação de um sistema de abasteci-
mento pela setorização clássica, a definição das zo-
nas de pressão é feita tomando-se como base a limi-
tação da pressão estática máxima em 50,00m.c.a., no 
ponto mais baixo da zona de pressão; e da pressão 
dinâmica mínima em 10,00m.c.a., no ponto crítico 
da zona de pressão, de acordo com Yoshimoto, Tar-
delli Filho & Sarzedas (1999) 

O ponto crítico é aquele, dentro da zona de 
pressão, onde se verifica a menor pressão dinâmica, 
isto é, o ponto mais elevado ou o mais distante. A 
mínima pressão aceitável, neste ponto, pode variar 
entre as companhias de água. Em muitas redes de 
distribuição, pressões mínimas entre 10,00 e 
15,00m.c.a. mantém o abastecimento de forma satis-
fatória. 

Definidas as zonas de pressão e fracionados 
os sub-setores, também denominados distritos de 
manutenção ou operação, pode-se garantir: 
 

• redução do volume de perdas de água, nas 
ações de manutenção, devido ao menor vo-

lume de escoamento nos períodos de inter-
rupções; 

• melhoramento na qualidade do atendimen-
to, em consequência do isolamento de me-
nores áreas de influência; 

• benefício na configuração para aplicações 
em pesquisas de vazamentos, devido à dimi-
nuição da área a ser pesquisada. 

 
A Figura 4 mostra os três sub-setores em es-

tudo.  Na Figura 5 são indicadas as curvas de nível e 
mostrados o nó 166 de menor cota (81,0 m), e os 
nós 21 e 186 de maior cota (145,0 m), ambos de 
interesse na determinação da setorização. 
 

 
 
Figura 4 - Setor de Abastecimento e sub-setores (1, 2 e 3) 

(CORSAN, 2002). 
 

 
 

Figura 5 - Curvas de nível do setor em estudo. 
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Análise da instalação de nova VRP 
 

Cada fabricante tem uma metodologia para 
o dimensionamento de válvulas redutoras de pres-
são, porém, de maneira geral a velocidade mínima 
deve ser de 1,20m/s e a máxima de 7,50m/s, refe-
rentes ao diâmetro nominal da válvula. 

O diâmetro escolhido deve ser aquele que 
conduza a uma vazão máxima nominal igual ou 
maior que a vazão máxima horária do local a ser 
controlado. A vazão mínima nominal não deve ser 
maior que a vazão mínima horária. Caso isso ocorra, 
deve-se utilizar uma segunda VRP de diâmetro me-
nor (dimensionada para operar com as vazões mí-
nimas) em paralelo a VRP principal, onde a soma 
das vazões máximas seja superior à vazão máxima 
requerida. 

É necessário, também, verificar se a válvula 
escolhida não produz uma perda de carga superior à 
perda desejada (pressão de entrada mínima menos a 
pressão de saída) durante a vazão máxima horária. 
Caso a perda de carga da válvula seja superior ou 
fique muito próxima da perda desejada, escolhe-se a 
válvula com diâmetro nominal imediatamente supe-
rior e recalcula-se. Caso os valores fiquem muito 
próximos, precisa-se verificar a perda de carga dos 
demais elementos do sistema. Ainda é necessário 
verificar o risco de cavitação da válvula.  
 
 
RESULTADOS 
 
 

Os resultados deste trabalho foram organi-
zados em três subitens: calibração da vazão nos 3 
trechos de teste; calibração da pressão nos 10 nós de 
teste; e simulações de redução de vazamentos com-
parando-as com a rede calibrada (referência). 
 
Calibração da Vazão 
 

As vazões de demanda e de vazamento fo-
ram calibradas nos três trechos de teste: 202, 77 e 
21, através de ajustes na demanda base, conforme 
esquema mostrado na Figura 3. Os vazamentos fo-
ram distribuídos proporcionalmente ao comprimen-
to dos trechos, nos nós de jusante, através dos coefi-
cientes de perdas (a) de acordo com a equação (1). 

Após cinco iterações o erro médio absoluto 
foi praticamente nulo (0,005 L/s). Nesta etapa, no 
entanto, ainda não haviam sido calibradas as rugosi-
dades, necessárias para a calibração das pressões. 
Após o ajuste das mesmas, nos trechos entre dois 
nós de teste, foi necessária mais uma iteração para 

que o erro fosse reduzido a 0,159L/s. O erro per-
maneceu dentro dos limites recomendados por 
Walski, Chase & Savic (2001), ou seja, vazões simu-
ladas médias entre  ± 5% das vazões observadas mé-
dias. Para o trecho de teste 202 admitiu-se um erro 
médio absoluto de até 1,49L/s, porque a vazão ob-
servada média foi de 29,89L/s. 

A Tabela 1 apresenta os valores médios da 
vazão total distribuída (demanda e vazamento), da 
vazão de demanda e da vazão de vazamento. 

A vazão de vazamento (QVAZ) foi obtida pela 
diferença entre a vazão total (QSIM) e a vazão de 
demanda (DSIM). 

A vazão de vazamento média no setor foi de 
13,69L/s, no período de simulação de 24 horas, o 
que representa 20,45% da vazão total distribuída 
média, que era de 66,94L/s. O sub-setor 2 foi o que 
apresentou maior porcentagem de perdas físicas de 
água, 10,89%, que se pode justificar devido a grande 
diferença de cotas dos nós neste sub-setor (44,0 m), 
entre nó 166 e a entrada d’água no setor, apresen-
tado na Figura 5. 
 

Tabela 1 — Valores médios das vazões (L/s). 
 
Sub-setor QSIM DSIM QVAZ 
1 3,67 1,08 2,59 
2 8,08 0,79 7,29 
3 55,19 51,38 3,81 
Trecho 84 66,94 53,25 13,69 
 
 

Com a vazão de vazamento média (QVAZij)  e 
o somatório dos coeficientes de perdas de cada sub-
setor (a), aplicados na equação (3), obteve-se a pres-
são média que está causando os vazamentos em cada 
sub-setor (Pj), mostradas na Tabela 2. 
 

( ) N
j

N
jijdijVAZ PaPLCQ ⋅=⋅⋅= ,    (3) 

 
em que: N = 0,611 e Cd = 5,3985x10-5. 
 

Tabela 2 - Pressão de vazamento média(m.c.a.). 
 
Sub-setor L (km) a = Cd.L P 
1 5,387 0,29083 35,85 
2 13,388 0,72278 43,93 
3 9,553 0,51572 26,39 
Total do setor 28,328 1,52933 36,14 
 

Os valores da pressão média podem auxiliar 
na identificação de nós passíveis de vazamentos em 
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cada sub-setor. Através de uma pesquisa de campo, 
verifica-se os nós com pressões maiores ou iguais às 
mostradas na Tabela 2. 
 
Calibração da Pressão 
 

A calibração das pressões, nos 10 nós de tes-
te da rede, foi importante para garantir a confiabili-
dade dos valores de pressão simulada pelo modelo 
EPANET, para todos os 233 nós. 

A Figura 6 apresenta as estatísticas de cali-
bração calculadas pelo modelo, que possibilitaram a 
análise da convergência dos resultados. Obteve-se 
um erro médio absoluto, na rede em estudo, de 
1,984 m.c.a., que ficou dentro dos limites recomen-
dados por Walski, Chase & Savic(2001), ou seja, ± 
2,00m.c..a. ou ± 15% da perda de carga máxima, 
qualquer que seja o maior. 

O trecho 104, mostrado na Figura 2, foi o 
que apresentou a perda de carga máxima = 
58,59m/km, às 10h25min. Dividindo-se este valor 
por 1.000m/km e multiplicando-se pelo compri-
mento deste trecho = 383,00m, tem-se a perda de 
carga hL = 22,44m. Multiplicando-se por 15% a per-
da, tem-se o erro médio absoluto, 3,37m. Assim, 
todos os nós de teste estão dentro deste limite. 
 

 
 

Figura 6 - Estatística de calibração. 
 
 

A calibração de pressões depende basica-
mente do ajuste da rugosidade de cada trecho entre 
dois nós de teste, visto que as demandas dos nós 
foram definidas na calibração das vazões e nesta 
etapa permaneceram constantes. Alguns valores da 
rugosidade resultaram elevados, devido, provavel-

mente, a incertezas e fatores inerentes aos levanta-
mentos e ensaios de campo. 
 
Redução de Vazamentos 
 

Com o objetivo de reduzir a vazão de vaza-
mento média no setor, foram simuladas diferentes 
manobras na válvula redutora de pressão existente, 
através da re-configuração desta no modelo EPA-
NET. 

Com a abertura na unidade controladora 
mantida em 26,00m.c.a., e alterando-se a abertura 
na válvula piloto de 36,00m.c.a. para 32,00m.c.a., 
houve uma redução de 0,70% na vazão simulada 
média e de 3,41% na vazão de vazamento média do 
setor. Os valores da vazão média passaram de 
66,94L/s para 66,47L/s, e da vazão de vazamento 
média do setor de 13,69L/s para 13,22L/s. 

Este valor de abertura conduziu a pressão 
negativa no período das 13h25min às 15h20min, no 
nó 21. Mesmo simulando a válvula operando total-
mente aberta (válvula piloto = 39,00m.c.a.), no perí-
odo das 7h40min às 21h, observaram-se valores de 
pressão menores do que 10,00m.c.a., em alguns nós 
de cotas maiores do que 138,00m. Obviamente de-
vem ser estudadas as possibilidades de interligar os 
nós críticos com outras redes adjacentes. 

Além disto, quaisquer ajustes nas regras de 
operação da VRP iriam alterar o funcionamento de 
outros setores, que também sofrem a influência 
desta válvula, logo se requer um estudo integrado 
não realizado neste trabalho. 

Comparando-se as velocidades simuladas pe-
lo modelo, no horário de maior consumo 
(13h55min), com as calculadas pela equação (2), 
verificou-se que dos 242 trechos: 31 estão operando 
superdimensionados e 34 subdimensionados. 

A simulação da substituição dos 31 trechos 
superdimensionados (4.164m), por tubulação em 
PVC, com ε = 0,0015mm, proporcionou uma redu-
ção de 0,25% na vazão simulada média de 66,94L/s 
para 66,77L/s, e de 1,22% (0,17L/s) na vazão de 
vazamento média do setor de 13,69L/s para 
13,52L/s. 

A substituição dos 34 trechos subdimensio-
nados (4.013m), por tubulação em PVC, com ε = 
0,0015mm, conduziu, entretanto, ao aumento de 
1,79% na vazão simulada média do setor (68,14L/s), 
e de 8,77% (1,20L/s) na vazão de vazamento média 
do setor (14,89L/s). Este aumento era esperado, 
pois a perda de carga é diretamente proporcional à 
velocidade e inversamente ao diâmetro. Logo, simu-
lando a substituição dos diâmetros subdimensiona-
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dos reduziram-se as perdas de carga e aumentaram-
se as pressões, conseqüentemente os vazamentos. 

Verificou-se que os nós com cotas menores 
do que 108,00m apresentaram, em praticamente 
todo o período da simulação, pressões superiores a 
50,00m.c.a., não atendendo a recomendação da 
NBR 12218 (ABNT, 1994). 

Várias propostas de setorização da rede po-
dem ser estabelecidas visando minimizar as pressões 
e conseqüentemente os vazamentos. A setorização 
proposta, mostrada nas Figuras 7, 8 e 9, visou dimi-
nuir interferências na rede existente, no que se refe-
re às obras de cortes e interligações, de modo que, 
no caso de uma possível execução, o transtorno à 
população fosse reduzido. 

A setorização proposta, entretanto, condu-
ziu ao aumento de 0,17% na vazão simulada média 
do setor, que passou de 66,94L/s para 67,05L/s; e 
de 0,84% (0,11 L/s) na vazão de vazamento média 
do setor, que alterou de 13,69L/s para 13,80L/s.  

Como a setorização proposta não atingiu a 
minimização dos vazamentos, com os novos 19 sub-
setores, avaliou-se a substituição dos trechos que 
operariam super e subdimensionados no horário de 
maior consumo (13h55min), aliada a setorização. 
 

 
 

Figura 7 — Setorização sub-setor 1. 
 

 
 

Figura 8 — Setorização sub-setor 2. 

 
 

Figura 9 — Setorização sub-setor 3. 
 
 

A substituição dos 33 trechos superdimensi-
onados (4.354m), por tubulação em PVC, ε = 
0,0015mm, proporcionou uma redução de 0,09% na 
vazão simulada média do setor, que resultou 
66,88L/s; e de 0,43% (0,06L/s) na vazão de vaza-
mento média do setor, que ficou 13,63L/s. 

A substituição dos 33 trechos subdimensio-
nados (3.620m), por tubulação em PVC, ε = 
0,0015mm, aumentou, no entanto, em 1,71% na 
vazão distribuída média do setor, que passou a 
68,08L/s; e em 8,37% (1,15L/s) na vazão de vaza-
mento média do setor, que resultou 14,84L/s. Por-
centagens semelhantes às anteriores, pois foram 
simuladas as substituições de praticamente os mes-
mos trechos. 

Não foram estabelecidas outras propostas de 
setorização. Se a setorização acompanhasse as curvas 
de nível, acredita-se que haveria provavelmente uma 
redução maior nos vazamentos. No entanto, seriam 
necessárias inúmeras intervenções na rede para 
delimitar desta forma os subsetores. 

A instalação de nova VRP pode ser uma so-
lução viável, desde que bem localizada e operada, 
uma vez que as simulações de redução de vazamen-
tos anteriormente executadas não foram satisfató-
rias. 

Simulou-se a instalação de duas novas válvu-
las, VRP1 e VRP2, na entrada dos sub-setores 1 e 2, 
respectivamente. Utilizou-se a configuração existen-
te do setor, ou seja, subdividido em três sub-setores. 

As aberturas das VRP’s foram inseridas co-
mo componentes não físicos — controles no modelo 
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EPANET, e são mostradas na Tabela 3. Os valores 
mínimos garantem as perdas de carga máximas e 
pressões positivas em todos os nós; e os valores má-
ximos equivalem às válvulas totalmente abertas, ou 
seja, perdas de carga nulas. 

Utilizando-se os valores mínimos de abertu-
ras nas três válvulas reduziu-se em 3,16% a vazão 
simulada média do setor, que passou de 66,94L/s 
para 64,82L/s; e em 15,65% (2,14 L/s) a vazão de 
vazamento média do setor, que alterou de 13,69L/s 
para 11,55L/s. Alguns nós, no entanto, ainda per-
maneceram fora dos limites recomendados pela 
NBR 12218 (ABNT, 1994), isto pode ser justificado 
grosseiramente pela diferença de cotas entre estes 
nós e a entrada d’água no setor. 

A simulação da válvula piloto operando to-
talmente aberta, com os valores máximos, reduziu 
em 0,22% a vazão simulada média do setor, que 
passou a 66,79L/s; e em 1,29% (0,18L/s) a vazão de 
vazamento média do setor, que resultou 13,51L/s. 

Simulou-se, também, a operação destas três 
válvulas com as aberturas mínimas mostradas na 
Tabela 3, após a setorização proposta, com os tre-
chos superdimensionados substituídos. Isto resultou 
em uma redução de 2,86% na vazão simulada média 
do setor, que alterou para 65,02L/s; e de 14,58% 
(2,00L/s) na vazão de vazamento média do setor, 
que resultou 11,69L/s. 
 

Tabela 3- Regras de operação das válvulas. 
 

Válvula 
Unidade 
Controladora 

Válvula 
Piloto 

Mín. Mín. Max. 
VRP existente 35,0 m 35,0 m 39,0 m 
VRP1 42,0 m 51,0 m 63,0 m 
VRP2 33,0 m 33,0 m 63,0 m 
 

Apresentam-se, na Tabela 4, os valores das 
vazões de vazamentos nas simulações analisadas e na 
rede calibrada (referência).  

É importante salientar que as demandas ba-
se (DB) e os coeficientes de perdas (a) permanece-
ram constantes durante todas as simulações e iguais 
aos da rede calibrada. Caso fossem executadas “in 
loco” algumas das intervenções propostas, conduziri-
am, provavelmente, a uma redução real maior na 
vazão de vazamento, do que a simulada pelo modelo 
calibrado. 

Deve ser avaliado, também, o custo opera-
cional da instalação de nova(s) VRP, que tecnica-
mente pode melhorar o desempenho e, teoricamen-

te, de acordo com as simulações pelo modelo EPA-
NET, minimizar parte dos vazamentos. 
 

Tabela 4 — Vazões de vazamentos nas simulações 
analisadas. 

 
Simulação QVAZ (L/s) 
Ajuste na VRP existente 13,22 
Subst. trechos superdimensionados 13,52 
Subst. trechos subdimensionados 14,89 
Setorização da rede (19 sub-setores) 13,81 
Subst. trechos superdim. após setoriza-
ção 

13,63 

Subst. trechos subdim. após setorização 14,84 
Inst. 2 VRP’s com aberturas mínimas 11,55* 
Inst. 2 VRP’s com aberturas máximas  13,51 
Inst. de 2 VPR’s após substituição de 
trechos superdimensionados na setori-
zação 

11,69 

Rede Calibrada (referência) 13,69 
 
 

Segundo Liemberger (2002), os profissio-
nais ligados ao gerenciamento de perdas devem 
estar cientes de que sempre existirão perdas físicas 
(reais) — até mesmo nos melhores e bem gerencia-
dos sistemas. Uma questão a ser esclarecida é a di-
mensão dessas perdas irrecuperáveis. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

O modelo EPANET foi calibrado até níveis 
aceitáveis recomendados na literatura. O erro médio 
absoluto obtido para as vazões foi de 0,159L/s e de 
1,984m.c.a. para as pressões. Foram alteradas as 
demandas dos nós e as rugosidades nos trechos en-
tre dois nós de teste. 

A aplicação do modelo EPANET foi bastan-
te satisfatória. Este modelo, por outro lado, não 
simula transientes hidráulicos, os quais não foram 
considerados neste trabalho. Após a calibração, foi 
possível criar um termo de comparação e simular 
possibilidades de intervenção, como: a abertura 
ótima da VRP existente, o controle de pressão exces-
siva e a análise da instalação de nova(s) VRP’s. O 
objetivo foi melhorar o desempenho operacional do 
sistema reduzindo-se a vazão de vazamento média 
no setor que era de 13,69L/s, e que representava 
20,45% da vazão total distribuída média, que era de 
66,94L/s. A instalação de duas novas VRP’s na en-
trada dos sub-setores 1 e 2, operando com as abertu-
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ras mínimas, foi a intervenção que apresentou a 
maior redução da vazão de vazamento (2,14 L/s). 

A correta operação de uma válvula redutora 
de pressão aliada à distribuição apenas do volume 
de água necessário a cada setor, além de reduzir 
desperdícios, poderá suprir deficiências de abaste-
cimento em outros setores. Além disto, mantendo-se 
as pressões entre 10,00 e 50,00 m.c.a. como reco-
menda a NBR 12218 (ABNT, 1994), provavelmente 
aumentará a vida útil das tubulações e acessórios da 
rede e, assim, o número de manutenções diminuirá, 
reduzindo diretamente os custos da concessionária e 
garantindo a satisfação do usuário. 

Após todas as propostas de intervenção si-
muladas, alguns nós, do setor em estudo, permane-
ceram ainda com pressões fora dos limites reco-
mendados pela NBR 12218 (ABNT, 1994). Reco-
menda-se, portanto, atualização cadastral e estudo 
integrado com os setores contíguos, verificando 
possíveis interligações nas partes altas (maiores do 
que 136,00m) e baixas (menores do que 94,00m). 
Outra sugestão é a modelagem de toda a rede de 
distribuição de água da cidade de Santa Maria — RS, 
a fim de ampliar a aplicação do modelo EPANET, 
dando continuidade ao estudo das possibilidades de 
minimização das perdas físicas de água. 
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Leakage Reduction in a Water Distribution Sector of 
Santa Maria-RS, Brazil 
 
ABSTRACT 
 

Loss control and reduction in water supply sys-
tems is an essential instrument for cultural change, which 
is necessary for water use. The objective of this work was to 
study the possibilities of reducing physical losses (leakage) 
in the water distribution system sector located in and near 
Nossa Senhora de Lourdes district in Santa Maria - RS. 
The EPANET model was used to perform the hydraulic 
simulation of the sector studied. This is free software devel-
oped by the U. S. Environmental Protection Agency. Using 
this calibrated model with a mean absolute error of 
0.159L/s for flows and 1.984m for pressure, it was possi-
ble to create a comparison term and to simulate possibilities 
of intervention such as: the optimal opening of the existing 
pressure reduction valve (PRV), control of excessive pres-
sure and installation of a new PRV. The installation of 
two new PRV in inlet subsectors, operating with minimal 
openings was the intervention that presented the best reduc-
tion of the average leakage flow (2,14 L/s). The appropri-
ate operation of a PRV together with the distribution of only 
the necessary water volume to each sector not only reduces 
waste, but can also solve supply deficits in other sectors. 
Key-words: physical losses, calibration, EPANET model. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta um Modelo de Operação em tempo real para o Sistema Produtor do Alto Tietê (SPAT), que 
contribui para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O modelo de operação é composto por uma 
base de dados, um modelo de otimização e uma interface gráfica. Os dados são adquiridos através de uma rede telemétrica em 
tempo real. O modelo de otimização utiliza um software de programação linear baseado no método dos pontos interiores mi-
nimizando uma função objetivo linear considerando o amortecimento em canais. O objetivo principal do modelo é otimizar a 
utilização dos recursos hídricos da porção alta do rio Tietê através do armazenamento das afluências e, a maximização do 
bombeamento, pela da Estação Elevatória do Biritiba, durante as cheias e a racionalização da operação, de forma, a atender 
as vazões mínimas ambientais e demandas ao longo da bacia, bem como minorar o risco de déficit de abastecimento na Esta-
ção de Tratamento de Água (ETA) do Taiaçupeba. O Modelo de Operação é integrado aos modelos de planejamento, que 
estabelecem as diretrizes operativas mensais. 
 
Palavras-chave: otimização, modelo de operação, programação linear, sistemas de suporte a decisões. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
 

O uso de técnicas de pesquisa operacional 
na análise de sistemas de recursos hídricos tem sido 
consagrado desde o surgimento dos computadores 
pessoais. São várias as categorias de algoritmos, que 
podem ser utilizados. Em muitas situações, os pro-
blemas de tomada de decisão em engenharia de 
recursos hídricos referem-se à alocação eficiente da 
água e podem ser modelados e formulados como 
problemas de otimização. O grande número de 
variáveis, as não linearidades, a natureza estocástica 
dos fluxos, os conflitos provocados pelos múltiplos 
usos da água, a operação integrada de vários reserva-
tórios e as restrições envolvidas, constituem um sis-
tema hídrico complexo. Técnicas de otimização têm 
sido empregadas nas recentes décadas para tratar 
problemas de planejamento e manejo de sistemas de 
recursos hídricos. Os modelos de otimização são 
baseados em algum tipo de técnica de programação 

matemática, que incluem uma variedade de algo-
ritmos, cuja escolha depende das características do 
sistema a ser considerado, da disponibilidade de 
dados e dos objetivos e restrições do problema. Par-
dolos (2002) e Winston (2004) trazem uma extensa 
revisão das técnicas de otimização típicas, e Yeh 
(1985), Simonovic (1992, 2008), Wurbs (1996) e 
Labadie (2004, 2007) fornecem exemplos do uso de 
vários métodos de otimização e seus modelos cor-
respondentes. 

Neste trabalho é apresentado um Modelo 
de Operação em tempo real para o Sistema Produ-
tor do Alto Tietê (SPAT), que contribui para o abas-
tecimento da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP). O modelo de operação é composto por 
uma base de dados, um modelo de otimização e 
uma interface gráfica. Os dados são adquiridos atra-
vés de uma rede telemétrica em tempo real de for-
ma automática. A otimização é feita com uso de um 
software de programação linear baseado no método 
dos pontos interiores, utilizando função objetivo 
linear considerando o amortecimento em canais. A 
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interface com o usuário indica as manobras reque-
ridas para a otimização do SPAT, incluindo descarga 
nos reservatórios que compõem o sistema, e vazão 
das bombas da Estação Elevatória do Biritiba, dentre 
outros.  

A principal variável de decisão do Modelo 
de Otimização do SPAT (MOSPAT) é a vazão trans-
ferida do rio Tietê para a Represa do Biritiba através 
do canal e da estação Elevatória do Biritiba. O mo-
delo de operação é integrado aos modelos de plane-
jamento, que fornecem as principais diretrizes para 
a operação mensal do SPAT. 

Os planos diretores de recursos hídricos, 
desenvolvidos para a Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP), nas suas diversas versões reiteram a 
necessidade de implantação e expansão do SPAT. 
Além disso, em função das suas características técni-
cas e de custos, os planos indicam que o SPAT é 
prioritário para o abastecimento da Região Metro-
politana de São Paulo (RMSP). A alternativa esco-
lhida concebeu, dentre outros, os sistemas produto-
res do Alto Tietê e do Rio Claro, representados de 
forma esquemática na Figura 1. 
 
 
 
OPERAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR 
DO ALTO TIETÊ  
 
 
 

Os sistemas produtores do Alto Tietê e do 
Rio Claro utilizam os recursos hídricos da bacia para 
múltiplos objetivos, destacando-se o abastecimento 
urbano (humano e industrial), a irrigação e o con-
trole de cheias. Os reservatórios de Paraitinga, Ponte 
Nova, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba e o canal e a 
estação elevatória de Biritiba estão em operação. 

O sistema produtor do Rio Claro (SPRC) é 
composto do reservatório do ribeirão do Campo, 
que propicia a regularização das afluências. As águas 
descarregadas pelo reservatório e as contribuições 
intermediárias da bacia do ribeirão do Campo e do 
rio Claro são parcialmente transferidas para a ETA 
Casa Grande. Esta ETA ainda recebe as águas rema-
nescentes do rio Claro que são complementadas 
com a transposição de cerca de 0,50 m3/s do rio 
Guaratuba da vertente Marítima. 

O SPAT recebe as águas remanescentes do 
rio Claro e do rio Tietê no reservatório de Ponte 
Nova, localizado nas cabeceiras do rio Tietê. Este 
reservatório regulariza as afluências, descarregando 
a jusante no rio Tietê. No rio Paraitinga, afluente da 

margem direita do rio Tietê, foi implantado o reser-
vatório de Paraitinga com o objetivo de regulariza-
ção das afluências. As águas descarregadas dos reser-
vatórios de Ponte Nova e Paraitinga e as contribui-
ções intermediárias da bacia hidrográfica atingem o 
rio Tietê em seção imediatamente a montante da foz 
do rio Biritiba. Neste local, encontra-se o canal do 
Biritiba, que capta uma parcela das águas afluentes 
do rio Tietê e conduz até a Estação Elevatória do 
Biritiba.  

A Estação Elevatória do Biritiba transfere as 
águas captadas do rio Tietê para o reservatório Biri-
tiba. Estas águas somam-se às afluências do rio Biri-
tiba e são regularizadas pelo reservatório do Biritiba, 
que deve manter uma descarga mínima para jusante 
de 0,15 m3/s. As águas regularizadas do reservatório 
do rio Biritiba são transpostas para a bacia do rio 
Jundiaí através de um sistema de canal e túnel, des-
carregando suas águas no reservatório do Jundiaí. 
Estas águas somam-se às afluências do rio Jundiaí e 
são regularizadas pelo reservatório do rio Jundiaí. O 
reservatório do rio Jundiaí deve manter uma descar-
ga mínima para jusante de 0,10 m3/s, transpondo as 
águas regularizadas para o reservatório do Taiaçu-
peba através de um sistema de canal e túnel. As á-
guas provenientes do reservatório do rio Jundiaí e as 
afluências do rio Taiaçupeba são regularizadas pelo 
reservatório Taiaçupeba. Este reservatório deve 
manter uma descarga mínima para jusante de 0,25 
m3/s, enquanto as águas regularizadas finalmente 
atingem a Estação de Tratamento de Água de Taia-
çupeba (ETA Taiaçupeba) para ser distribuída para 
abastecimento da Região Metropolitana de São Pau-
lo (RMSP). 

É importante destacar a interdependência 
hidráulico-hidrológica dos sistemas produtores do 
Alto Tietê e Rio Claro, uma vez que a afluência no 
reservatório de Ponte Nova será tanto menor quanto 
maior for a captação das águas do rio Claro pelo 
sistema Rio Claro. 

A operação do Sistema Produtor do Alto Ti-
etê ainda deve atender algumas restrições no curso 
do rio Tietê. As vazões remanescentes no rio Tietê 
imediatamente a jusante da confluência do rio Biri-
tiba devem ser iguais ou superiores a 3,5 m3/s, para 
o atendimento da SEMAE (Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos) de Mogi das Cruzes. Complemen-
tarmente, a operação deve garantir uma vazão mí-
nima ecológica de 4,0 m3/s no rio Tietê a jusante da 
confluência com o rio Taiaçupeba. A descrição deta-
lhada do sistema produtor pode encontrada em 
Garcia (2007) e Schardong (2006). 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 37-48 
 

 39 

 
 

Figura 1 — Representação Esquemática dos Sistemas Produtores Alto Tietê e Rio Claro 
 
 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DOS COMPONENTES DO SISTEMA 
 
 

Os Sistemas Produtores do Alto Tietê 
(SPAT) é compostos por reservatórios, canais e tú-
neis de interligação e estações elevatórias. A seguir 
são apresentadas as principais características dos 
componentes do SPAT: 

O SPAT é composto pelos reservatórios 
Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí e Taiaçu-
peba. 

O canal do Biritiba permite a captação par-
cial das águas do rio Tietê em seção imediatamente 
a montante da foz do rio Biritiba e a sua condução 
até a Elevatória de Água Bruta de Biritiba. 

A principal obra de interligação entre os re-
servatórios de Biritiba e Jundiaí é o denominado 
Túnel 2. As águas transpostas são conduzidas até o 
reservatório do Jundiaí, através do Canal 3, comple-
tando assim o sistema de interligação Tietê-Jundiaí. 

A transferência das águas da represa Jundiaí 
para a represa Taiaçupeba é realizada por gravidade 
através de um sistema composto por canais e um 
túnel escavado em rocha. 

A Estação Elevatória do Biritiba foi implan-
tada no município de Biritiba-Mirim, em local pró-
ximo à margem direita do rio Biritiba-Mirim, consti-

tuída por 5 conjuntos moto-bombas com vazão no-
minal de 1.475 l/s cada, operando na etapa inicial 
com 3 conjuntos e 2 reservas, e na etapa futura com 
4 conjuntos e 1 reserva, e capacidade atual de recal-
que de 5,37 m³/s. 
 
 
PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DO 
SISTEMA PRODUTOR DO ALTO TIETÊ 
 
Ferramentas de Planejamento de 
Médio e Longo Prazos 
 

A SABESP vem utilizando há cerca de cinco 
anos, um Sistema de Suporte a Decisões (SSD2 Sa-
besp, Schardong et al., 2007) para o monitoramento 
hidrometeorológico e de qualidade da água dos 
grandes mananciais produtores de água para a regi-
ão metropolitana da cidade de São Paulo.  

O acompanhamento da situação dos siste-
mas produtores é feita diariamente através de bole-
tins, monitoramento manual e automático da rede 
hidrometeorológica, que fornece informações de 
nível e chuva de represas e postos.  

A partir do planejamento mensal e de longo 
prazo feitos com auxílio do SSD2 Sabesp e do mode-
lo AcquaNet são definidos os valores meta dos vo-
lumes dos reservatórios e as demandas a serem reti-
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radas dos mananciais para atendimento da RMSP. 
Além disso, com as simulações realizadas no Acqua-
Net são definidas as prioridades de atendimento às 
demandas e os volumes metas dos reservatórios. 

As análises realizadas pela SABESP no âmbi-
to do SSD2 Sabesp permitem verificar os riscos do 
SPAT para o estado atual dos reservatórios conside-
rando diversos cenários hidrológicos representados 
pelas séries históricas de vazões afluentes aos reser-
vatórios e nos trechos intermediários. 

No SPAT, em particular, o modelo Acqua-
Net também vem sendo utilizado nos estudos de 
planejamento de longo prazo como no PDA (Plano 
Diretor de Abastecimento) 2025 e no Plano da Bacia 
do Alto Tietê. 

Estas análises permitem que a área de plane-
jamento da operação defina as principais diretrizes 
da operação do mês em curso fornecendo a produ-
ção programada na ETA Taiaçupeba e as restrições 
operacionais do SPAT — vazões mínimas nos aprovei-
tamentos e ao longo do rio Tietê, manutenções 
programadas, limitações de estruturas hidráulicas. 
Na eventualidade de um racionamento esta diretriz 
será informada através da diminuição da produção 
na ETA Taiaçupeba. 

Estas diretrizes são informadas ao MOSPAT 
que, por sua vez, define a operação em tempo real 
com base nestas diretrizes, no estado dos reservató-
rios e nos dados hidrológicos fornecidos pela rede 
telemétrica. 
 
Breve Descrição do AcquaNet 
 

O AcquaNet é um sistema de suporte a deci-
sões (SSD) que congrega modelos matemáticos 
desenvolvidos para analisar diferentes problemas 
relacionados ao aproveitamento de recursos hídri-
cos. O sistema, em sua fase inicial, foi inspirado em 
um modelo de rede de fluxo denominado ModSim, 
desenvolvido na Colorado State University pelo pro-
fessor John Labadie (Labadie, 1988 e 1995). Este 
modelo apresentou uma forma eficiente de resolver 
problemas complexos de rede de fluxo combinando 
simulação e otimização, de tal forma que acentua as 
vantagens de ambas as técnicas para a solução do 
problema de alocação da água (Porto et al., 2005). 

As versões mais recentes do AcquaNet in-
corporam ferramentas de sistema de informaçoes 
geográficas (SIG) e sua estrutura é modular permi-
tindo a otimização da alocação de água numa bacia 
considerando aspectos importantes como qualidade 
da água, irrigação, produção de energia elétrica. O 
AcquaNet é detalhamenete descrito em Porto et al., 
(2003 e 2005). Na Figura 2 é exibida a tela principal 

do SSD AcquaNet onde é possível visualizar os prin-
cipais elementos da interface gráfica utilizados para 
criar o sistema de recursos hídricos que se deseja 
analisar. Este pode ser representado por reservató-
rios, demandas, nós, representando confluências e 
links ou arcos representando trechos de rios, canais 
ou interligações. 
 

 
 

Figura 2 — Tela principal do AcquaNet 
 
 
Requerimentos do Sistema de Modelação 
 

A otimização da operação consiste em ma-
ximizar a disponibilidade hídrica e a produção do 
SPAT, atendendo as restrições operacionais impos-
tas pelas características dos elementos que com-
põem o sistema, bem como pelas vazões requeridas 
em seções do rio Tietê. 

A Figura 1 apresentou os principais elemen-
tos componentes deste complexo Sistema. A princi-
pal variável de decisão é a vazão bombeada no canal 
do Biritiba, que retira uma parcela da afluência do 
rio Tietê e transfere para o reservatório Biritiba para 
armazenamento e/ou adução para a ETA Taiaçupe-
ba. Esta decisão envolve os diversos aspectos, dentre 
os quais é possível mencionar: 
 

• custo de operação, uma vez que o bombea-
mento das águas do rio Tietê para o sistema 
envolve gastos com energia. Portanto, um 
bombeamento acima do requerido resulta-
ria em gastos desnecessários além de even-
tual vertimento nos reservatórios Biritiba, 
Jundiaí e Taiaçupeba que compõem o sis-
tema; 
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• caso o bombeamento fique abaixo das va-
zões disponíveis para reversão no rio Tietê 
poderá resultar, na ocorrência de uma seca 
prolongada, em falta de disponibilidade hí-
drica para atendimento da demanda da 
ETA Taiaçupeba; 

• aspectos político-institucionais-legais, uma 
vez que devem ser respeitadas as restrições 
nas seções do rio Tietê, como a vazão míni-
ma para garantir a captação da cidade de 
Mogi das Cruzes, a vazão mínima para a 
captação da indústria Suzano e a vazão eco-
lógica do rio Tietê. 

 
Por sua vez, a disponibilidade hídrica do rio 

Tietê na seção de captação do canal de Biritiba de-
pende das vazões efluentes dos reservatórios de Pa-
raitinga e Ponte Nova. Para a captação de certa va-
zão no rio Tietê na seção do canal do Biritiba, deve-
se garantir uma defluência dos reservatórios de Pa-
raitinga e Ponte Nova com a antecipação necessária 
em função da defasagem entre estes aproveitamen-
tos e o local de reversão.  

Por outro lado, na ocorrência de uma cheia 
na área intermediária entre os reservatórios de Pa-
raitinga e Ponte Nova e a seção do rio Tietê no canal 
do Biritiba, é necessário dar início ao bombeamento 
de forma a maximizar esta disponibilidade hídrica 
temporária do rio Tietê. Da mesma forma, na ocor-
rência deste fenômeno, é necessário minorar as 
defluências dos mencionados aproveitamentos para 
armazenar as águas que serão posteriormente dis-
ponibilizadas durante as estiagens, mais freqüentes 
nos meses de outono e inverno (março a setembro) 
nesta bacia. O bombeamento só deverá ser efetivado 
se houver volume disponível nos reservatórios de 
Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba para receber as águas 
revertidas, sem o qual haverá gastos desnecessários 
em bombeamento. 
 
Integração do Planejamento de Médio e Longo 
Prazos com a Operação em Tempo Real 
 

A partir do planejamento mensal e de longo 
prazo feitos com auxílio do SSD2 Sabesp e do mode-
lo AcquaNet são definidos os valores meta dos vo-
lumes dos reservatórios e as demandas a serem reti-
radas dos mananciais, para atendimento da RMSP. 
Além disso, com as simulações realizadas no Acqua-
Net são definidas as prioridades de atendimento às 
demandas e os volumes metas dos reservatórios. 

As análises realizadas pela SABESP no âmbi-
to do SSD2 Sabesp permitem verificar os riscos do 

SPAT para o estado atual dos reservatórios, conside-
rando diversos cenários hidrológicos representados 
pelas séries históricas de vazões afluentes aos reser-
vatórios e nos trechos intermediários.  

Estas análises permitem que a área de plane-
jamento da operação defina as principais diretrizes 
da operação do mês em curso, fornecendo a produ-
ção programada na ETA Taiaçupeba e as restrições 
operacionais do SPAT — vazões mínimas nos aprovei-
tamentos e ao longo do rio Tietê, manutenções 
programadas, limitações de estruturas hidráulicas. 
Na eventualidade de um racionamento, esta diretriz 
será informada através da diminuição da produção 
na ETA Taiaçupeba. 

Estas diretrizes são informadas ao MOSPAT 
que, por sua vez, define a operação em tempo real 
com base nestas diretrizes, no estado dos reservató-
rios e nos dados hidrológicos fornecidos pela rede 
telemétrica. 
 
 
MODELAGEM MATEMÁTICO 
COMPUTACIONAL 
 
Modelagem Matemática do AcquaNet 
 

O modelo matemático utilizado neste mode-
lo de operação é baseado na modelagem do Acqua-
Net, onde o sistema de recursos hídricos é represen-
tado em forma de rede de fluxo. Para que isto seja 
possível, os componentes do sistema são representa-
dos na rede como nós, sendo nós de volume (reser-
vatórios) e nós que não são de volume, também 
chamados nós de passagem (confluências, pontos de 
desvio, pontos de entrada e pontos de demanda) e 
arcos (canais, adutoras e trechos naturais de rios). 
Para considerar as demandas, as vazões afluentes e 
regras de operação desejadas do reservatório, diver-
sos nós e arcos artificiais deverão ser criados de for-
ma a assegurar que o balanço de massa seja satisfeito 
em toda a rede. 

O AcquaNet resolve iterativamente o se-
guinte problema de fluxo em rede, de forma se-
qüencial, ao longo do tempo: 
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N

i

N
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Sujeito a: 
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ijijij uql ≤≤  para todo i, j = 1,...,N       (3) 

 
Em que qij é a vazão média (número intei-

ro) no arco (i, j) definido pelo nó inicial i e o nó 
terminal j durante o intervalo de tempo desejado; cij 
é o custo unitário associado à vazão qij, que pode ser 
um custo monetário ou um fator de ponderação que 
represente direitos de água ou prioridades opera-
cionais (um custo negativo é tratado como um bene-
fício ou prioridade); Ij é o conjunto de todos os nós 
com arcos que terminam no nó j (i ∈ Ij significa 
todos os nós i que sejam elementos do conjunto Ij); 
Oj é o conjunto de todos os nós com arcos que se 
originam no nó j; lij é a vazão mínima no arco (i, j); 
uij é a vazão máxima no arco (i, j). A equação (2) é a 
restrição que garante a satisfação do equilíbrio de 
massa em todos os nós j = i...N (inclusive nos artifici-
ais). 

As prioridades cij são calculadas para cada 
nó pela equação cij = -(1000 — 10 P), em que P varia 
de 1 a 99. Os valores de cij que representam priori-
dade são sempre negativos, portanto, ao atender 
uma prioridade, o modelo estará diminuindo os 
custos da rede de um valor cij por unidade de vazão 
fornecida. O usuário precisa selecionar as priorida-
des relativas a volumes armazenados e demandas. Se 
ocorrerem déficits, então as demandas com menor 
prioridade são reduzidas em primeiro lugar. O mo-
delo permite que o usuário altere P a cada 12 meses. 
 
Adaptação no Modelo Matemático do AcquaNet 
 

Para aplicar o AcquaNet ao sistema propos-
to, utilizando a técnica de programação linear, é 
necessário fazer a adaptação da modelagem mate-
mática para que seja possível fazer a otimização, 
utilizando algoritmos de programação linear. A 
estrutura básica do modelo de otimização linear 
resolve o seguinte problema de fluxo de rede, de 
forma global, considerando todo o horizonte de 
análise: 
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    (4) 

 
 
Sujeita a: 
 

0=∑−∑
∈∈ jj Ok

il
Ii

ij qq  ∀i, ∀j, ∀l, ∀t     (5) 

tijtijtij uql ,,, ≤≤  ∀i, ∀j, ∀t     (6) 

k
tijtktktktktk qwEISS ,,,,1,, −−−+= −      (7) 

 
Em que qij, t é a vazão média no arco (i, j) 

definido pelo nó inicial i e o nó terminal j durante o 
período de tempo mensal t ( p

tijq ,  é a vazão para a-

tendimento a demanda p; e k
tijq ,  é a descarga do 

reservatório k); cij é o custo unitário associado à 
vazão qij, t , que pode ser um custo monetário ou um 
fator de ponderação que represente direitos de água 
ou prioridades operacionais; Ij é o conjunto de to-
dos os nós com arcos que terminam no nó j (i ∈ Ij 
significa todos os nós i que sejam elementos do con-
junto Ij); Oj é o conjunto de todos os nós com arcos 
que se originam no nó j; lij,t é a vazão mínima no 
arco (i, j) no mês t; uij,t é a vazão máxima no arco (i, 
j) no mês t; Dp,t é a demanda requerida p no mês t; 
Xp,t-1 é a diferença entre a demanda requerida e a 
vazão de atendimento (Dp,t-1 — p

tijq 1, − ) no mês anteri-

or, representando os desvios acumulados dos déficits 
(no primeiro mês, t = 1, Xp,0 = 0) ; cp é o custo unitá-
rio associado à vazão p

tijq , ; Sk,t e Sk,t-1 representam o 

volume armazenado no késimo reservatório no final e 
no início do mês t, respectivamente; gk,t é o volume 
meta especificado no késimo reservatório no final do 
mês t; ck é o custo unitário do desvio do volume do 
késimo reservatório com relação à gk,t; Ik,t é a vazão 
natural afluente ao késimo reservatório no mês t; Ek,t é 
a perda por evaporação no késimo reservatório no mês 
t; wk,t é o volume vertido no késimo reservatório no 
mês t. 

A restrição (5) garante a satisfação do equi-
líbrio de massa em todos os nós, a (6) representa os 
limites nos arcos e a (7) representa a equação de 
continuidade de fluxo. O problema deverá ser resol-
vido para valores compatíveis das variáveis, portanto 
os volumes são transformados em vazões conside-
rando o período de tempo t. Os custos, cp e ck são 
calculados para cada nó pela equação c = 100 — P, 
em que a prioridade P varia de 1 a 99. O custo uni-
tário relativo à passagem da água por um arco é cij = 
co + 99, em que co é custo inicial atribuído àquele 
arco. Os valores de cij, cp e ck representam priorida-
des, portanto, ao atender uma prioridade, o modelo 
estará diminuindo os custos da rede de um valor cij , 
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cp e ck por unidade de vazão fornecida. O usuário 
precisa selecionar as prioridades relativas a volumes 
armazenados e demandas. Se ocorrerem déficits, 
então as demandas com menor prioridade serão 
reduzidas em primeiro lugar. 

A operação de reservatórios é feita utilizan-
do-se o conceito de volume meta ou nível meta, ao 
qual se atribui uma prioridade. Desta forma sempre 
que o volume armazenado for menor que o volume 
meta, o reservatório guardará água desde que as 
outras prioridades da rede sejam menores. O tercei-
ro termo da função objetivo (4) representa esta 
regra. Para uma meta pré-especificada gk, pode-se 
definir desvios correspondentes ao afastamento do 
volume armazenado em relação ao valor meta: 
 

∑ ∑=
=t

m

k
tkkdcz

1
,min      (8) 

 
Como é permitido que os dk,t (déficit em re-

lação ao volume meta no reservatório k no instante 
t) sejam representados por um componente positivo 
+

tkd ,  e por um componente negativo −
tkd , , a função 

objetivo pode ser representada pela minimização da 
soma dos desvios, o que é equivalente ao seguinte 
problema: 
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Sujeita a: 
 

0,,,, =−+− −+
tktktktk gddS        (10) 

 
0 , 0 ,, ≥≥ −+

tktk dd        (11) 

 
Em que +

tkd ,  e −
tkd ,  são variáveis auxiliares 

representando os desvios positivos e negativos com 
relação ao volume meta no mês t. O volume arma-
zenado acima do nível meta tem custo zero, ou seja, 
é livre para atender a quaisquer demandas por me-
nores que sejam suas prioridades. Neste caso, +

tkd ,  é 

eliminado da função objetivo. As variáveis auxiliares 
permanecem nas restrições envolvendo gk,t, uma vez 
que ambos os desvios ainda podem ocorrer. 

As perdas por evaporação dos reservatórios 
são levadas em conta por meio de uma equação 
linear que estabelece o melhor ajuste entre a área 
média da superfície do reservatório (ak,t) e seu vo-

lume médio no período de tempo considerado 
( tkS , ). Esta relação não é linear, porém, segundo 

Santana (1998) apud Vieira Neto (1991) é bastante 
razoável aceitá-la dessa forma, uma vez que o R2 
dessas regressões é da ordem 0,978 a 0,994. A apro-
ximação linear é representada pela seguinte equa-
ção: 
 

βα += tktk Sa ,,        (12) 

 
em que α e β são os parâmetros do melhor ajuste 
linear da área contra o volume de água armazenada 
no reservatório.  

O volume evaporado no reservatório duran-
te o mês t é dado por: 
 

( )βα += tktktktk Seae ,,,,        (13) 

 
Como a perda por evaporação depende da 

área superficial média do reservatório, a equação de 
balanço é reescrita substituindo-se o termo repre-
sentativo da perda pela equação linear acima, resul-
tando: 
 

( ) k
tijtktktktktktk qwSeISS ,,,,,1,, −−+−+= − βα      (14) 

 
Como t,kS  é aproximado à média dos volu-

mes armazenados no início e no final do mês, então: 
 

22
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,
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Substituindo-se esta equação na equação de 

balanço e rearranjando-se os termos obtém-se: 
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      (16) 

 
 

Esta equação apresenta a vantagem de eli-
minar o processo iterativo na solução do problema 
de otimização linear uma vez que os parâmetros que 
determinam a relação entre área e volume armaze-
nado nos reservatórios são previamente conhecidos. 

O problema de otimização linear a ser re-
solvido foi especificado com a seguinte função obje-
tivo: 



Modelo de Operação em Tempo Real para o Sistema Produtor do Alto Tietê 

 44 

( )[ ]

∑ ∑+∑ ∑+

∑ ∑ −+=

==

−

=
−

t

n

ji
tijij

t

m

k
tkk

t

y

p

p
tijtptpp

qcdc

qDXcz

1,
,

1
,

1
,,1,min

     (17) 

 
Sujeita as restrições (5), (6), (7), (10), (11) 

e (16) e as restrições de não negatividade das se-
guintes variáveis de decisão do modelo: qij,t; wk,t; 

+
tkd , ; 

−
tkd , . 

 
Modelagem Matemática do Amortecimento 
em Canais — Método de Muskingun 
 

O amortecimento nos canais foi utilizado o 
método de Muskingun, que pode ser encontrado de 
forma detalhada em Chow (1988). 

As vazões em cada trecho são calculadas 
conforme equação  (18), onde os valores das vazões 
de entrada para o início e o fim do jésimo intervalo de 
tempo são Ij e Ij+1, respectivamente, e os valores cor-
respondentes das vazões de saída são Qj e Qj+1. Oss 
coeficientes C1, C2 e C3 expressos pela equações  
(19),  (20) e  (21), respectivamente. 
 

jjjj QCICICQ 32111 ++= ++   (18) 

( ) tXK
KXtC

∆+−
−∆

=
12

2
1   (19) 

( ) tXK
KXtC

∆+−
+∆

=
12

2
2   (20) 

( )
( ) tXK

tXKC
∆+−
∆−−

=
12
12

3   (21) 

 
A soma C1 + C2 + C3 = 1 sendo que C1 e C3 

podem ficar negativos conforme os valores dos pa-
râmetros. C1 é negativo quando ∆t/K é menor que 
2X, ou seja, quando a distância entre as seções é 
muito grande e produz um valor alto de K. Para 
evitar que sejam produzidas vazões negativas é ne-
cessário subdividir o trecho, reduzindo o valor de K 
para cada sub-trecho. C3 é negativo quando ∆t/K é 
menor que 2(1 — X), indicando que o intervalo de 
tempo é muito grande, podendo produzir vazões 
negativas. Para evitar isso é necessário reduzir o 
intervalo de tempo. A aplicação deste modelo re-
quer que os valores de K, X sejam conhecidos. 

O valor de X depende da forma do armaze-
namento em cunha. O valor de X = 0 representa um 

armazenamento típico de reservatório, sem a exis-
tência de cunha, resultando em um modelo linear, S 
= KQ. Enquanto que um valor de X = 0,5 representa 
um armazenamento em forma de cunha cheia. De 
acordo com Chow (1988), em rios naturais, X está 
compreendido entre 0 (zero) e 0,3 com valor médio 
próximo de 0,2. Grandes precisões na determinação 
de X pode não ser necessário porque os resultados 
são relativamente insensíveis ao valor deste parâme-
tro. Para o modelo de armazenamento, é assumido 
que os valores de K e X são especificados e constan-
tes ao longo da extensão do fluxo. 

A formulação do modelo de otimização li-
near com amortecimento nos canais e/ou rios da 
rede de fluxo é representada pela equação (17) 
tendo como restrições as expressões (5), (6), (7), 
(10), (11) e (16). O modelo passa a ter uma restri-
ção adicional, definida pela equação  (18). Os valo-
res de X e K, bem como o comprimento de cada 
link são dados de entrada que devem ser definidos 
pelo usuário. Esses valores são assumidos constantes 
para cada trecho em todo o período de análise. O 
intervalo de tempo considerado neste trabalho é 
horário. Os valores de C1, C2 e C3 são calculados 
pelas equações (19), (20) e (21), respectivamente. 
 
Modelagem Computacional 
 

O MOSPAT executa a otimização do sistema 
a cada hora, quando está em execução. A otimização 
também pode ser realizada manualmente a partir de 
um botão (comando) específico na interface.  

O fluxograma geral da seqüência de proce-
dimentos realizados na otimização, é apresentado na 
Figura 3. 
 

 
Figura 3 — Fluxograma do Modelo Computacional 
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Quando a otimização é acionada, o MOS-
PAT recupera as informações necessárias da base de 
dados. Os dados de precipitações, vazões e NA dos 
reservatórios da rede de telemetria serão alimenta-
dos de forma automática. O próximo procedimento 
é a geração do arquivo MPS (“Mathematical Pro-
gramming System”), Murgtah e Sauders (1987), 
utilizando a formulação matemática e as informa-
ções recuperadas do banco de dados, sejam os dados 
de vazão, volume, e parâmetros necessários.  

Após o processo de geração do arquivo 
MPS, o software de programação linear PCX (Czyzyk 
et al., 1997) é acionado para fazer a otimização, 
fornecendo o valor das variáveis de decisão do mo-
delo, que são as vazões nos arcos (trechos da rede). 

Os resultados fornecidos pelo PCx são lidos 
e gravados na base de dados, e apresentados ao usu-
ário através da interface gráfica. 
 
Descrição do PCx 
 

O PCx (Czyzyk et al., 1996) é um pacote de 
programação linear baseado no método dos pontos 
interiores. Este método é bastante eficiente especi-
almente na solução de problemas de programação 
de grande porte, com grande número de variáveis 
de decisão.  

Existem vários algoritmos de pontos interio-
res aplicados à programação linear, sendo que os 
mais eficientes são os métodos primal-dual baseados 
na barreira logarítmica. Como o próprio nome su-
gere, são criadas barreiras fictícias no interior da 
região viável em direção à solução ótima. 

Souza e Costa (2001) aplicaram o método 
de pontos interiores primal-dual de barreira loga-
rítmica na resolução de um problema não linear, 
não convexo e de grande porte e, concluíram que a 
metodologia foi eficiente. Barros et al. (2003) con-
seguiram um desempenho excelente quando aplica-
ram o pacote PCx na operação de sistemas hidroelé-
tricos de larga escala. Méllo Junior et al. (2005) e 
Schardong (2006) aplicaram o mesmo pacote de 
forma bem sucedida na alocação de água em siste-
mas de recursos hídricos complexos. 
 
 
Modelo de operação do Sistema 
Alto Tietê -MOSPAT 
 

As partes constituintes do Sistema são: 
 
 

• Base de Dados: tem a função de receber e 
armazenar: as informações da rede de fluxo 

representativa do Sistema modelado, que 
incluem curva cota-área-volume dos reserva-
tórios e séries de vazões; dados dos postos 
telemétricos, que incluem precipitações, ní-
veis d’água de postos instalados em rios e 
represas que permitem obter, respectiva-
mente, vazão e área e volume; parâmetros 
do modelo matemático-computacional, co-
mo prioridades, custos nos links, coeficien-
tes de amortecimento. Estes dados e parâ-
metros ficam disponíveis tanto para o mode-
lo matemático-computacional como para 
consultas do operador, caso necessário. O 
modelo matemático-computacional consulta 
o banco, faz as simulações e armazena os re-
sultados novamente na base de dados. 

• Rede Telemétrica: são postos telemétricos 
responsáveis pelo monitoramento (medição 
de níveis d’água em represas e níveis limni-
métricos para o cálculo de vazões em rios) 
nos pontos de interesse do SPAT em tempo 
real, para que o modelo matemático-
computacional possa ser alimentado conti-
nuamente e de forma automática. 

• Modelo Matemático-Computacional: é res-
ponsável pela interação com o usuário per-
mitindo a definição dos parâmetros do mo-
delo matemático. É responsável também, 
pela otimização e a visualização das infor-
mações da rede telemétrica e dos resultados 
das simulações, apresentado na  

• Figura 4. 
• SSD2 Sabesp: os dados da rede telemétrica 

estarão disponíveis no SSD2 Sabesp, uma 
vez que a base de dados é integrada e com-
patível. 

 
 

 
 

Figura 4 — Tela principal do Modelo MOSPAT 
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RESULTADOS 
 
 

Para as simulações do modelo foram sele-
cionados três cenários: vazão constante, vazão de 
cheia e vazão de seca.  

Estes cenários foram adotados pois o mode-
los ainda está em fase de implantação e por este 
motivo os resultados da operação real ainda não 
estão disponíveis. 

Na simulação de vazão constante, os reserva-
tórios foram considerados com volume inicial de 
50% do volume útil e o custo no link, que represen-
ta o canal da elevatória do Biritiba, foi considerado 
50 (valor unidimensional que no modelo AcquaNet 
varia na escala de 1 a 99), mesmo valor utilizado na 
simulação mensal, que indica penalidade para o 
modelo linear e representa o custo de bombeamen-
to. Este valor representar a preferência do usuário, 
ou seja, indica uma penalidade que pode represen-
tar um custo real ou uma preferência do operador.  

Neste cenário, o resultado da simulação in-
dica que a vazão bombeada é mantida praticamente 
constante em 9,5 m3/s, que corresponde à capaci-
dade máxima da estação elevatória, exceto nas horas 
iniciais pela influência do amortecimento no link a 
montante do canal de captação. 

Para a simulação do cenário de cheia, os vo-
lumes iniciais dos reservatórios de Ponte Nova e 
Paraitinga foram considerados cheios, e os reserva-
tórios do Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba com volume 
inicial aproximadamente 50% do volume útil, para 
possibilitar o bombeamento. 

A vazão bombeada, assim como na simula-
ção anterior, é mantida em 9,5 m3/s, que corres-
ponde à capacidade máxima da estação elevatória. 
Nas horas iniciais, o bombeamento é menor que a 
capacidade máxima por causa do amortecimento da 
vazão no link a montante da captação do canal da 
elevatória. 

Para simular uma condição mais crítica, 
condição de seca, as vazões de contribuição natural 
dos reservatórios e dos pontos próximos à região da 
captação da elevatória, foram admitidas nulas. As 
outras condições foram mantidas. Neste cenário, 
verifica-se que a vazão bombeada média passa a ser 
em torno de 2,7 m3/s. 
 
 
CONCLUSÕES 
 

A concepção, análise e planejamento de sis-
temas de produção de água geralmente são desen-

volvidos através de modelos matemático-
computacionais com intervalos de simulação men-
sal, que permitem otimizar a utilização dos recursos 
hídricos dos reservatórios e dos cursos d’água. São 
desenvolvidas ferramentas computacionais cada vez 
mais sofisticadas, que permitem otimizar ao máximo 
a utilização de cada m3 disponível, atendendo todas 
as restrições operacionais e as demandas dos diver-
sos usos múltiplos dos recursos hídricos. Desta for-
ma, as ferramentas de otimização utilizadas nas fases 
de planejamento devem ser, tanto quanto possível, 
implementadas na operação em tempo real. No 
entanto, neste caso, é imprescindível considerar o 
processo hidrodinâmico de propagação dos hidro-
gramas para garantir que as restrições e demandas 
previstas, que apresentam usualmente variações 
intra-diárias ao longo do sistema sejam atendidas 
sem desperdício dos recursos hídricos e dentro das 
limitações das estruturas hidráulicas disponíveis. 

No caso do SPAT, a etapa de planejamento 
e otimização da operação do sistema em intervalo 
mensal foi implementada e vem sendo utilizada pela 
SABESP ha cerca de 5 anos, sendo que a última 
versão inclui o sistema SSD2. No âmbito do SSD2, é 
utilizado o programa computacional AcquaNet, que 
também vem sendo utilizado nos estudos de plane-
jamento de longo prazo como no PDA 2025 e no 
Plano da Bacia do Alto Tietê. 

No entanto, até o presente momento, a o-
peração em tempo real não podia implementar estas 
técnicas de otimização, pela falta de modelos mate-
mático-computacionais. Os dois primeiros passos 
para vencer este desafio foram feitos com o desen-
volvimento deste modelo matemático com progra-
mação linear integrando técnicas de rede de fluxo 
aos processos hidrológicos de amortecimento em 
canais, e o desenvolvimento do modelo computa-
cional, que utiliza o modelo matemático descrito e 
gerencia um banco de dados com informações te-
lemétricas e interage com o usuário de forma efici-
ente através de telas de comando.  

O terceiro passo corresponde à implemen-
tação do sistema, permitindo a otimização dos re-
cursos hídricos do SPAT, maximizando a disponibi-
lidade hídrica para abastecimento da RMSP e garan-
tindo o atendimento das demandas e restrições am-
bientais na bacia do Alto Tietê. 

Com o MOSPAT os operadores do SPAT 
poderão basear suas decisões no resultado da otimi-
zação que fornecerá valores de vazão a ser bombea-
da. Este modelo também possui a capacidade de 
Sistema de Informações que fornece os valores da 
leitura dos postos de telemetria em tempo real de 
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forma continua e automática nos principais pontos 
de interesse do SPAT. 
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Real Time Operation For The Alto Tiete Water 
Supply System 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents a real time Operation Model 
for the Alto Tiete water supply System for the São Paulo 
Metropolitan Region. The Operation Model consists of a 
data base, a mathematical model and a user interface that 
indicates the system operating rules. Data is acquired in 
real time through a telemetric network. The optimization 
model runs linear programming software based on the 
Interior Point Method using Linear Objective Function 
and channel damping. The main objective of the Model is 
to optimize the water resources of the upper Tiete river by 
inflow storage and pumping maximization, through Biriti-
ba pumping station, during floods and to rationalize oper-
ation in order to provide the minimum environmental flow 
and demands throughout the basin, as well as to reduce the 
risk of a deficit in the Taiaçupeba Water Treatment Sta-
tion. The Operation Model is integrated to the planning 
models that establish the monthly operational requirements. 
Key-words: optimization, operation model, linear pro-
gramming, decision support system. 
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RESUMO 
 

Neste trabalho foram medidas as razões isotópicas 18O/16O e D/H e a condutividade elétrica, em amostras de água 
dos reservatórios de França e de São José do Jacuípe, localizados na sub-bacia do Rio Jacuípe, amostradas em outubro 
(2003), junho (2004), setembro (2004) e março (2005) em vários pontos do lago das barragens. Os resultados mostraram 
que o reservatório de França apresenta uma composição isotópica espacialmente homogênea, variando ao longo do tempo, 
exceto por um ponto onde a variação é de pequena amplitude, tendo como possível causa a surgência de água subterrânea. 
Os resultados do reservatório de São José mostraram uma grande variação espacial, indicando uma maior heterogeneidade 
na composição isotópica dessa barragem em cada amostragem. Os valores isotópicos locados no diagrama δD x δ18O se distri-
buem em torno de retas com coeficientes angulares menores que o da linha meteórica global. Os coeficientes angulares dessas 
retas são muito próximos, indicando semelhanças nos processos de evaporação e do efeito do fracionamento cinético no enri-
quecimento isotópico da água dos reservatórios, correspondente a uma temperatura média de 25 ºC e de 75 % de umidade 
relativa do ar. Baseado na variação isotópica observada no reservatório de França entre as amostragens de junho e setembro 
de 2004, período em que a precipitação foi desprezível, foi calculado uma taxa de evaporação de 3,7 ± 0,7 mm/dia. As boas 
correlações entre os valores de condutividade e os valores de δ18O mostraram que o processo de evaporação tem uma contribu-
ição importante na salinização do reservatório do França. Para o reservatório de São José não existe boa correlação entre estes 
parâmetros, indicando que além do processo de evaporação o afluxo de água salina tem uma contribuição na salinização 
desse reservatório. 
 
Palavras-Chave: Evaporação; condutividade; reservatório. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A região semi-árida configura o cenário 
mais crítico no que se refere à escassez hídrica, ne-
cessitando de dados e informações para implantação 
de uma gestão que vise a racionalização do uso de 
suas águas com base na sua realidade hidroclimática. 
O clima da região é caracterizado pela insuficiência 
de precipitações (500 a 700 mm/ano) e pelas altas 

taxas de evaporação (2.000 mm/ano). Além de es-
cassas, as chuvas apresentam-se extremamente irre-
gulares quanto à sua distribuição temporal e espaci-
al. Essa combinação gera rios intermitentes com 
estações sem escoamento que podem levar de seis a 
nove meses ou até todo o ano quando ocorrem secas 
severas. O resultado é a baixa disponibilidade de 
água para o ecossistema e fragilidade dos sistemas 
econômicos que dependem destas precipitações. 
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Para garantir o atendimento das demandas 
de água nos períodos de seca, aproveitando-se a 
água excedente dos meses úmidos, tem-se como 
prática a construção de reservatórios. No semi-árido, 
mais de 70 mil açudes foram construídos para aten-
der as demandas, apresentando significativas perdas 
de água por evaporação e elevada concentração de 
sais. Dessa forma, o conhecimento das perdas por 
evaporação de maneira criteriosa tem grande influ-
ência na determinação do volume disponível para os 
diversos usos e garantia de atendimento das deman-
das de água. A redução desses efeitos da evaporação 
na quantidade e qualidade da água disponível em 
reservatórios é importante aliada para a garantia da 
preservação das fontes de abastecimento no semi-
árido. 

Entretanto, a evaporação é um fenômeno 
complexo que depende das condições atmosféricas, 
da disponibilidade hídrica local e das características 
da superfície do corpo d’água. A evaporação em 
reservatórios ainda sofre influência da geometria 
destes, profundidade e área inundada, e da compo-
sição da água armazenada. A carência de dados para 
estudos dessa natureza dificulta esse processo. 

Numa abordagem isotópica, a evaporação 
de um corpo d’água produz um enriquecimento dos 
isótopos mais pesados na sua fração residual. Esse 
enriquecimento depende das condições em que 
ocorre a evaporação sendo importante a participa-
ção de efeitos cinéticos que ocorrem nas situações 
de não-equilíbrio. Para fazer uma estimativa da eva-
poração do corpo, é utilizada a equação de Rayleigh 
que é descrita por R=R0f

(α-1), onde R0 é a razão isotó-
pica inicial, R é a razão isotópica final, f é a fração 
residual e α é o fator de fracionamento, composto 
pelo fator de fracionamento de equilíbrio que é 
inversamente proporcional à temperatura média 
local acrescida do fator de fracionamento cinético, 
que depende da umidade relativa do ar no local 
(Gonfiantini, 1986).  

Uma das aplicações desse conceito é no ba-
lanço hídrico, através da modelagem da dinâmica de 
um reservatório e do tempo de residência da água, 
realizando comparações quantitativas das composi-
ções isotópicas. Nessa modelagem levam-se em con-
ta, principalmente, parâmetros como: precipitação, 
escoamento superficial, fluxo da água subterrânea e 
a água perdida devido ao processo de evaporação 
(Marfia et. al. 2004). A maior dificuldade do balanço 
hídrico está na determinação destas grandezas de 
forma precisa. Em geral é feita uma estimativa da 
água evaporada, usando os isótopos estáveis da água 
(Gibson, 2002).  

O balanço de massa e o balanço isotópico 
para um lago bem misturado, assumindo uma a 
densidade da água como constante, pode ser escrita 
por: 
 
dV/dt = I - Q — E     (1) 
 
d(VδL)/dt = IδI - QδQ - EδE    (2) 
 

Onde V é o volume do reservatório, t é o 
tempo, dV é a variação de volume no tempo dt, I é a 
combinação do escoamento superficial e subterrâ-
neo de entrada, Q é a combinação do escoamento 
superficial e subterrâneo de saída, E é a evaporação, 
e  δL, δI, δQ e δE são as composições isotópicas de 
cada termo do balanço.  

Com relação à origem dos sais nos solos de 
regiões semi-áridas existem interpretações de que, 
entre outros, os fatores climáticos agem no transpor-
te e deposição dos aerossóis marinhos no solo, pos-
teriormente lixiviam e transportam os sais e, por 
fim, concentram estes nos corpos d’água superficiais 
e subterrâneos (Santiago, 1984). 
 
Características da área estudada: 
 

A região de estudo está situada na bacia do 
rio Jacuípe, englobando os reservatórios de França e 
São José do Jacuípe, localizados na zona semi-árida 
do Estado da Bahia conforme ilustrado na figura 1. 
Tal área está inserida na bacia do rio Paraguaçu que 
é, dentre os rios que desembocam na Baía de Todos 
os Santos, aquele que possui a maior bacia de dre-
nagem, sendo assim o maior contribuinte nas des-
cargas de água doce. 

A bacia rio Jacuípe está localizada em uma 
região de clima semi-árido, sujeita à escassez e irre-
gularidade das precipitações pluviométricas. Esta 
bacia é caracterizada pela insuficiência das suas dis-
ponibilidades hídricas para satisfação das demandas 
humanas e atendimento às atividades econômicas 
vinculadas à água. O sistema hidrográfico regional é 
caracterizado pela predominância de cursos d'água 
intermitentes, com vazões condicionadas à ocorrên-
cia de chuvas, sendo que muitos deles apresentam 
águas salobras, impróprias para consumo humano 
(SRH , 2002). 

A barragem de França está localizada entre 
os municípios de Miguel Calmon e Piritiba, em ter-
ras do município de Piritiba, a cerca de 500 m a 
montante da localidade de França. O reservatório 
tem capacidade de 24,0x106 m3 e ocupa uma área de 
espelho d’água de 4,97 km2, dados estes referidos ao 
nível normal na cota 512 m, que corresponde à cota  
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Figura 1-Localização da área de estudo e dos pontos amostrados. 
 
 
da crista do vertedouro da barragem. Quanto ao 
clima, o São José apresenta um clima pouco mais 
quente e seco (cota de 391 m) em relação ao Fran-
ça. O volume médio de operação da barragem é de 
148,9x106 m3 com um espelho d’água correspon-
dente de 20,45 km2. Conseqüentemente, a barragem 
do São José apresenta um espelho d’água relevan-
temente superior ao do França. No contexto dos 
estudos das barragens de França e São José do Jacu-
ípe, destaca-se a grande interferência existente entre 
esses dois barramentos. Antes da implantação da 
barragem de França, a área total da bacia hidrográ-
fica contribuinte para a Barragem de São José do 
Jacuípe era da ordem de 4.330 km2. Com a implan-
tação da barragem de França, em 1995, cuja área da 
bacia hidrográfica é de 2.030 km2, cerca de 53% da 
área da bacia hidrográfica contribuinte para a Bar-
ragem de São José do Jacuípe passou a ter influência 
da operação da barragem de França. Por outro lado, 
as águas da bacia hidrográfica que alimentam o 
reservatório de França são doces, enquanto as águas 
que continuaram a alimentar o reservatório de São 
José do Jacuípe são salinas, necessitando, este açude, 
de receber grande volume das águas de França para 
compensar os excessos salinos. No entanto, a barra-
gem de França vem apresentando crescentes de-
mandas de água, comprometendo grande parte da 
descarga efluente para o rio Jacuípe, o que tende a 

inviabilizar a reversão do grau de salinidade da água 
no açude de São José do Jacuípe. Esta constatação 
justifica todos os esforços para aumentar as disponi-
bilidades das águas — em volume e qualidade - no 
açude de França (SRH, 2002). 
 
 
Metodologia de Análise: 
 
 

As amostragens de água nos reservatórios 
foram realizadas, levando em consideração a sazona-
lidade, nos meses de outubro (2003), junho (2004), 
setembro (2004) e março (2005) em vários pontos 
das barragens. A primeira campanha ocorreu logo 
depois de um período longo de estiagem, enquanto 
a segunda campanha ocorreu cinco meses após 
grandes precipitações em janeiro de 2004 (início do 
período seco). A terceira coleta se deu no período 
seco e a quarta coleta, no final do período chuvoso.  
A coleta e armazenamento das amostras foram reali-
zados de acordo com as metodologias da IAEA (U-
NESCO/IAEA, 2002). As determinações geográficas 
das coordenadas foram realizadas utilizando-se GPS. 
As informações físico-químicas das amostras foram 
obtidas in situ, com instrumentos previamente cali-
brados.  
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Para determinar a razão deutério-hidrogênio 
(D/H), foi utilizado o método apresentado por 
Brand et al. (2000), que propôs a transformação da 
água em hidrogênio através da redução da água a 
centenas de graus Celsius com Cromo metálico. 
Alíquotas de ≈ 1,0 µl de cada amostra de água são 
injetadas em um reator (HDevice da Thermofinni-
gan), onde ocorre a reação de oxidação do cromo a 
850˚C, com conseqüente liberação do H

2
, como 

pode ser visto abaixo:  
 
3H

2
O +2 Cr → Cr

2
O

3 
+ 3H

2 
(850˚

 

C)  
 

O H
2 

liberado entra no espectrômetro de 
massas onde é analisado com respeito a um gás refe-
rência de H

2
.  

A técnica utilizada para determinar os valo-
res de δ18O na água é a proposta por Epstein e Ma-
yeda (1953), que consiste no equilíbrio isotópico 
entre o gás carbônico e a água (CO2-H2O). A reação 
de equilíbrio isotópico ocorre da seguinte maneira: 
 
H2

18O + C16O 16O ↔ H2
16O + C18O 16O  

 
Na metodologia utilizada, são colocados 3 

ml de água e 5 ml de CO2, com pressão um pouco 
acima de 1 atm, em uma seringa de vidro com uma 
gota de ácido sulfúrico para ajudar na reação. Essas 
seringas são acondicionadas em um banho ultrater-
mostático numa temperatura de 25,0 ± 0,1°C por 
pelo menos 8 h. O CO2 resultante desse equilíbrio é 
extraído para uma linha de purificação de CO2 de 
alto vácuo, sendo posteriormente levado para o 
espectrômetro de massas onde é feita a leitura.  

Os valores de δD e δ18O são obtidos com 
respeito a um padrão de referência internacional e 
expressos em partes por mil (‰) de acordo com a 
seguinte relação: 
 

310)‰( ×
−

=
padrão

padrãoamostra

R
RR

δ     (3) 

 
Onde R é a razão isotópica, entre os isóto-

pos pesados e os mais leves (mais abundantes), co-
mo por exemplo: 18O/16O e D/H. 

Como referencial e para controle da quali-
dade das medidas, foram utilizados padrões secun-
dários acompanhando cada lote, que é composto de 
amostras com composição isotópica conhecida e 
referenciada em relação ao VSMOW (Vienna Stan-
dart Mean Ocean Water). 
 
 

Resultados e Discussão: 
 
 

A tabela 1, mostra os dados de temperatura, 
condutividade elétrica, deutério, oxigênio e excesso 
de deutério dos pontos amostrados em cada campa-
nha. 

A figura 2 mostra a evolução dos valores de 
δD e δ18O dos pontos amostrados nas 4 campanhas 
nos reservatórios de França (Fr) e São José do Jacuí-
pe (SJ), respectivamente. Como pode ser observada, 
a primeira campanha (out/2003) mostrou valores 
isotópicos mais altos que as demais, evidenciando 
um processo evaporativo das águas no período. Na 
segunda campanha (jun/04), os valores se mostra-
ram, em média, mais baixos que os demais.  Obser-
va-se que no reservatório de França o ponto 4 apre-
senta uma tendência a preservar o seu valor isotópi-
co, tendo como possível causa alimentação neste 
ponto por surgência de águas subterrâneas, enquan-
to os outros pontos obedecem a um comportamento 
isotópico concordante com os períodos amostrados. 
De acordo com os dados isotópicos, verifica-se que o 
comportamento dos dois reservatórios é distinto 
devido a dois fatores principais: dimensão dos reser-
vatórios e qualidade da vazão afluente aos reservató-
rios.   

A figura 3 mostra o comportamento das li-
nhas locais de evaporação dos reservatórios de Fran-
ça e São José do Jacuípe, respectivamente, em rela-
ção à linha meteórica global (LMG), cuja equação é: 
δD=8δ18O+10 (Craig, 1961; Dansgaard, 1964). O 
excesso de deutério “d “ também é obtido com base 
nessa equação, ou seja: d = δD-8δ18O. As linhas locais 
de evaporação, obtidas através do ajuste linear do 
gráfico δDxδ18O, foram de δD=6,37δ18O-6,68 com 
uma correlação significativa R=0,96 (P<0,0001) para 
o reservatório de França, e de δD=6,36δ18O-7,85 com 
uma correlação de R=0,98 (P<0,0001).  Em relação à 
linha meteórica global, verifica-se, devido suas me-
nores inclinações, que as águas foram afetadas por 
processos de fracionamento cinético. Comparando 
as linhas locais dos reservatórios, pode-se observar 
que os coeficientes angulares de ambas as retas são 
muito próximos, indicando semelhanças nos proces-
sos de evaporação e recarga dos mesmos durante o 
período de estudo.  

A salinização de águas de reservatórios pode 
ter várias causas. Dentre elas a geologia da região 
onde eles ou seus tributários estão localizados e os 
processos evaporativos que eles sofrem. A depen-
dência da salinidade com a evaporação pode ser 
avaliada pela correlação dos valores de condutivida-
de com os isotópicos. Devido ao fracionamento isso- 



 
 

Tabela 1 — Valores dados de temperatura (oC), condutividade elétrica (mS/cm) , composição isotópica de deutério δD (‰), composição isotópica de 
oxigênio  δ18O (‰) e excesso de deutério d  (‰) dos pontos amostrados em cada campanha. 

 
 
 
 
 

Ponto Local Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 Campanha 4
Temp Cond δD δ18O d Temp Cond δD δ18O d Temp Cond δD δ18O d Temp Cond δD δ18O d 

1 França 28,2 0,560 16 4,0 -16 26,4 0,312 -32 -3,2 -6,4 26,8 0,314 -23 -2,1 -6,2 30,3 0,318 -9 -0,1 -8,2 
2 França 26,1 0,561 16 4,0 -16 25,4 0,315 -32 -3,1 -7,2 25,9 0,317 -19 -2,0 -3 29,2 0,318 -9 0,2 -10,6 
3 França 26,3 0,570 17 4,3 -17 26,7 0,312 -31 -3,0 -7 24,6 0,319 -19 -1,8 -4,6 29,4 0,307 -9 0,0 -9 
4 França 26,4 0,401 5 1,3 -5 25 0,304 -10 -0,4 -6,8 26,9 0,384 4 0,7 -1,6 30,1 0,297 -8 -0,3 -5,6 
5 França 26,5 0,472 9 2,1 -8 25,8 0,307 -27 -2,9 -3,8 26,1 0,324 -18 -1,9 -2,8 29,6 0,187 -12 -1,7 1,6 
6 França - - - - - 23,5 0,346 -9 -1,3 1,4 23 0,364 0 0,3 -2,4 29,7 1,022 -11 2,1 -27,8 
7 São José 25,5 2,020 17 3,8 -13 25,4 1,861 -3 1,1 -11,8 23,5 1,671 1 0,9 -6,2 26,6 1,709 5 2,1 -11,8 
8 São José - 2,120 17 3,7 -13 25,3 1,851 -4 0,8 -10,4 23,9 1,670 -1 1,5 -13 28,7 1,950 4 2,1 -12,8 
9 São José - 2,160 19 4,0 -13 26,6 1,721 -18 -1,2 -8,4 25,1 1,687 -2 0,7 -7,6 28,6 1,966 6 2,4 -13,2 
10 São José 26,4 1,670 18 3,5 -10 26,6 2,109 -15 -1,0 -7 25,9 1,766 1 1,2 -8,6 29,6 1,997 5 2,6 -15,8 
11 São José 29,5 2,200 20 4,3 -14 26,5 1,727 -19 -1,6 -6,2 26,2 1,693 -2 0,7 -7,6 29,7 2,050 6 3,1 -18,8 
12 São José - -    25,9 1,771 -12 -0,6 -7,2 24,8 1,679 -2 0,7 -7,6 29,9 2,040 -6 -0,2 -4,4 
13 São José - -    27,0 1,927 -3 0,1 -3,8 28,1 2,120 18 4,0 -14 30,4 1,070 -7 0,2 -8,6 

Poço - - - - - - - - - - - - - - - - 26,4 1,523 -21 -3,1 3,8 
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tópico que ocorre no processo de evaporação, a 
água residual em um reservatório é mais enriqueci-
da em isótopos pesados (18O e D). Como conse-
qüência da evaporação, a concentração de sais dis-
solvidos por volume de água irá aumentar. Esta aná-
lise leva à conclusão que boas correlações entre estes 
parâmetros mostram influência da evaporação na 
salinização.   
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Figura 2 - Evolução dos valores de δD e δ18O dos pontos 
amostrados nas quatro campanhas nos reservatórios de 

França e São José do Jacuípe, 
 

No reservatório de França, as perdas por 
fracionamento cinético, refletidas na composição 
isotópica da água mais enriquecida em isótopos 
pesados, tiveram papel importante na variação dos 
teores de sais. Isso é comprovado pela análise da 
correlação entre os valores de condutividade e os 
valores de δ18O, obtendo-se para barragem do Fran-
ça uma correlação, maior que R=0,9, exceto os cor-
respondentes a amostragem de junho de 2004, em 
conseqüência da situação atípica de grande precipi-

tação com baixos valores isotópicos, ocorridas no 
início de 2004, ver tabela 2. Esse comportamento 
pode ser explicado pela dimensão do reservatório 
que possibilita a renovação da água armazenada e 
baixos teores de sais nas vazões afluentes, atribuindo 
uma dinâmica de salinidade fortemente relacionada 
aos eventos de precipitação e ao fenômeno da eva-
poração.  No reservatório de São José do Jacuípe, 
não houve boa correlação (tabela 2) entre os valores 
de condutividade e os valores de δ18O. Estas correla-
ções revelam que o processo de evaporação tem 
uma contribuição restrita na salinização desse reser-
vatório, indicando a existência de outros mecanis-
mos de salinização que contribuem significativamen-
te para estes altos valores de condutividade (salini-
dade), tais como impacto de extração de sais de 
solos salinizados por águas superficiais e afluência 
de água subterrânea salinizada nas vizinhanças dessa 
barragem. 
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Figura 3 - Comportamento da linha local de evaporação 
(cheia) dos reservatórios de França e São José do Jacuípe 
em relação à linha meteórica global (LMG, pontilhada). 
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Simulação da destilação Rayleigh para esti-
mativa de umidade e evaporação dos reservatórios: 

A partir da equação de Rayleigh para a evo-
lução isotópica de um corpo de água em evapora-
ção, incluindo além do fracionamento isotópico de 
equilíbrio líquido-vapor, o fracionamento cinético 
em função da umidade relativa do ar, foram calcu-
ladas as linhas de evaporação para uma faixa de 
valores em torno das condições médias de tempera-
tura e umidade relativa do ar características da regi-
ão. Sendo αv-l o fator de fracionamento vapor-líquido 
e fresid, representando a fração residual no reservató-
rio, ou seja, o que sobrou de água no reservatório 
em relação ao volume inicial, depois de uma deter-
minada porção evaporada. 

Nesta simulação, foram utilizados na mode-
lagem os pontos entre a segunda e terceira campa-
nha, pois neste período cujas coletas foram realiza-
das em 2 e 3/06/2004 e 17 e 18/09/2004, as preci-
pitações foram irrelevantes bem como as entradas e 
saídas de água no reservatório. Fazendo estas consi-
derações, é possível utilizar este intervalo para esti-
mar a porção de água evaporada neste período para 
comparar o enriquecimento isotópico da água das 
barragens e a fração do volume evaporado corres-
pondente a essa variação isotópica nos reservatórios, 
utilizando a versão simplificada das equações (1) e 
(2), ou seja: 
 
dV/dt = — E       (4) 
 
d(VδL)/dt = - EδE      (5) 
 

A figura 5 mostra a simulação da destilação 
Rayleigh em diferentes temperaturas (Silva, 2007). 
Com base nessas considerações foi calculada a evo-
lução isotópica de um corpo de água e, de posse dos 
resultados simulados, foram feitos gráficos δD versus 
δ18O nas temperaturas de 20,0°C, 25,0°C e 30,0°C e, 
nestes gráficos foram obtidos valores de coeficientes 
angulares paras as umidades relativas de 70%, 75%, 
80% e 85%. Comparando os valores destes coefici-
entes angulares com os obtidos nas linhas de evapo-
ração e com os valores médios de temperatura e 
umidade de cada um dos reservatórios, pode-se no-
tar que o coeficiente angular de 6,36 obtido no re-
servatório de São José, corresponde ao mesmo coe-
ficiente obtido na simulação para uma temperatura 
de 25,0°C e umidade de 80%. Estes valores concor-
dam com os valores médios de temperatura e umi-
dade da região que são, segundo dados da Secreta-
ria de Recursos Hídricos da Bahia, de 25,0°C e 
78,5%. Para o reservatório de França, cujo coeficien-

te da linha de evaporação foi de 6,37, foi utilizado o 
valor da simulação correspondente a 20,0°C e umi-
dade relativa do ar de 75% que concordam com os 
valores médios da região, com 20,0°C e 74,8%.  
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Figura 4 — Correlação entre condutividade e δ18O nos 
reservatórios. 

 
Tabela 2 — Inclinação da reta e correlação entre conduti-

vidade e δ18O nos reservatórios. 
 

Reser-
vatório 

Período  
δO18 = A + B * 
Cond R 

FRANÇA 

OUT 2003 -6,1 + 18,0* Cond 0,99 
JUN 2004 -7,7 + 17,1*Cond 0,22 
SET 2004 -15,5 + 42,8*Cond 0,99 
MAR 2005 -1,5 + 3,6*Cond 0,91 

SÃO 
 JOSÉ 

OUT 2003 1.5 + 1.1* Cond 0.80 
JUN 2004 -3.1 + 1.5*Cond 0.20 
SET 2004 -10.8 + 6.9*Cond 0.96 
MAR 2005 -4.49 + 3.12* Cond 0.52 
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Figura 5 - Simulação da destilação Rayleigh para diferen-
tes valores de umidade relativa do ar nas temperaturas de 

20, 25 e 30°C. 
 
 

Para fazer a estimativa de evaporação dos re-
servatórios de França e São José, foram utilizados os 
parâmetros citados anteriormente para os dois e 
obtida, através da simulação Rayleigh, a fração resi-
dual para a variação isotópica do oxigênio entre as 
campanhas em todos os pontos coletados nos reser-

vatórios, permitindo obter um valor médio e a varia-
ção nos pontos amostrados. 

Foi estimada a evaporação nos pontos de co-
leta dos reservatórios de França e São José através do 
enriquecimento isotópico do δ18O. O valor médio e 
o desvio padrão obtidos para evaporação do reserva-
tório do França foi de 3,7±0,7 mm/dia. Estes valores 
corroboram com os de Santiago (1984) que, utili-
zando valores isotópicos, estimou a evaporação nos 
açudes Pereira de Miranda (CE) encontrando os 
valores médios 5,0 mm/dia (1980), 4,2 mm/dia 
(1981) e 3,2 mm/dia (1982) e no açude de Caxitoré 
(CE), encontrando os valores médios 5,0 mm/dia 
(1980), 4,2 mm/dia (1981). Esses valores também 
corroboram com os encontrados por Fontes et. al. 
(2004) sendo 2,65 a 4,75 mm/dia para açudes da 
região da bacia experimental do rio Cedro próxima 
à bacia do França nos meses de Junho e Julho de 
2004 utilizando diferentes métodos de medida de 
evaporação. Fontes (2008) utilizando cálculo de 
evaporação pelo processo de Rayleigh estimou a 
evaporação em mensal desses açudes no período de 
julho a outubro de 2007 taxas de 2,6-3,4 mm/dia. 

Os resultados do São José mostraram uma 
grande variação nos valores de evaporação obtidos 
em cada ponto amostrado, não oferecendo uma 
estimativa válida. Este resultado indica que, possi-
velmente, uma maior heterogeneidade no compor-
tamento evaporativo das águas com relação aos pon-
tos amostrados afetou a composição isotópica das 
águas da barragem. Este fato pode ser explicado 
devido ao tamanho do São José ser maior que o do 
França, possibilitando uma maior heterogeneidade 
da composição isotópica das águas nos pontos de 
coleta.  
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Observa-se que, no reservatório de França o 
ponto 4 apresenta uma tendência a preservar o seu 
valor isotópico, tendo como possível causa alimenta-
ção neste ponto por surgência de águas subterrâ-
neas, enquanto os outros pontos obedecem a um 
comportamento isotópico concordante com os pe-
ríodos amostrados. 

As linhas locais de evaporação, obtidas atra-
vés do ajuste linear do gráfico δD×δ18O são afetadas 
pelo fracionamento cinético, evidenciado pelas me-
nores inclinações com relação à linha meteórica 
global. Comparando as linhas locais dos reservató-
rios, pode-se observar que os coeficientes angulares 
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de ambas as retas são muito próximos, indicando 
semelhanças nas condições de evaporação dos mes-
mos no período de estudo. 

Foi obtida uma correlação significativa entre 
os valores de condutividade elétrica e os valores de 
δ18O para o reservatório do França (R=0,95 e 
P<0,0001) mostrando que o processo de evaporação 
tem uma contribuição importante na salinização 
desses reservatórios. Este comportamento pode ser 
explicado pela dimensão do reservatório, que possi-
bilita a renovação da água armazenada, e por baixos 
teores de sais nas vazões afluentes, atribuindo uma 
dinâmica de salinidade fortemente relacionada aos 
eventos de precipitação e ao fenômeno da evapora-
ção. O reservatório de São José do Jacuípe mostra 
uma maior inércia das águas armazenadas na mu-
dança da salinidade e composição isotópica. Dessa 
forma não houve boa correlação (R=0,55 e P=0,014) 
entre os valores de condutividade elétrica e os valo-
res de δ18O. Este resultado revela que o processo de 
evaporação tem uma contribuição relativa restrita na 
salinização desse reservatório, indicando que as 
contribuições de fontes externas de sais são signifi-
cativas. 

O valor médio encontrado para estimativa 
de evaporação do reservatório do França foi de 
3,7±0,7 mm/dia, na faixa de evaporação encontrada 
por outros autores. Os resultados do São José mos-
traram uma grande variação nos valores de evapora-
ção obtidos, não oferecendo uma estimativa válida 
deste parâmetro na barragem. Este resultado indica 
que, possivelmente, haja uma maior heterogeneida-
de na composição isotópica das águas da barragem 
do São José, enquanto que o reservatório de França 
se apresenta mais homogêneo. Esta heterogeneida-
de é provavelmente devida a grande diferença entre 
seus tamanhos e, conseqüentemente, à estratificação 
horizontal e/ou vertical na barragem de São José. 
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Isotopic Characterization And Estimated Evapora-
tion Using Stable Isotopes In The França And São 
José do Jacuípe Reservoirs, In The Bahian Semi-
Arid Region 
 
ABSTRACT 
 

This paper reports the isotopic composition (δ2H 
and δ18O) of water samples from two reservoirs in Jacuipe 
River, a tributary of Paraguaçu River. The reservoirs were 
sampled at several points in October/2003, June/2004, 
September/2004 and March/2005. Results indicate that 
the isotopic composition of the França reservoir is spatially 
homogeneous, varying in time, except at one sampling 
point where the isotopic composition stay nearly constant in 
time, probably due to  local upwelling of groundwater. The 
São José reservoir has a nonuniform isotopic composition. 
The relationship between δ18O and δ2H shows a good corre-
lation, with regression lines with angular coefficients 
smaller than in the global meteoric line. The angular coeffi-
cients for the regression line of both reservoirs are very close, 
indicating similar evaporation processes in their areas, 
compatible with isotopic enrichment due to evaporation at 
an average temperature of 25 ºC and 75 % of relative 
humidity of the air. Based on the isotopic variation ob-
served in the França reservoir between June and September 
of 2004, a period when  precipitation was negligible, an 
evaporation rate of 3.7 ± 0.7 mm/day was calculated. The 
good correlation between electric conductivity and δ18O 
values for the França reservoir indicates evaporation as an 
important factor for the salinization of that reservoir. For 
the São José reservoir that is not a good correlation, indicat-
ing that besides evaporation the influx of saline waters 
contributes to the salinization of this reservoir. 
Key-words: evaporation, conductivity, reservoir. 
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RESUMO 
 

Tem havido no Brasil diversas iniciativas que apontam para a regulamentação e incentivo ao aproveitamento de 
águas de chuva (AAC), para usos residenciais e industriais. No entanto, questões técnicas ainda devem ser mais bem estu-
dadas, dado que, para o adequado funcionamento do sistema, a capacidade de reservação é fundamental e, para tal, deve 
ser dimensionada com base na avaliação do nível de atendimento à demanda e eficiência. Visando obter uma ferramenta 
prática de auxilio à estimativa de desempenho de sistemas de AAC, a metodologia deste trabalho propôs a introdução de um 
coeficiente de redução (Rd) da precipitação média anual, de maneira a evitar o comportamento deficitário do reservatório. A 
partir das determinações das áreas de captação, e os Rd’s para 16 postos pluviométricos de diversas regiões brasileiras, foram 
calculados os volumes de reservação por meio de 6 diferentes métodos, contendo, nesta seleção, métodos empíricos, probabilís-
ticos e de simulação. 
As áreas de captação necessárias, obtidas com os Rd’s, definidos para cada posto, puderam ser bem ajustadas em função da 
precipitação. Os volumes obtidos mostram que existe uma grande dispersão de resultados para os diferentes métodos, sendo o 
método por simulação o que apresentou os maiores volumes, e o com menores volumes foi o Método Prático Alemão. Para 
nenhum dos postos foi possível obter aproveitamento total da chuva captada, sendo o melhor resultado obtido ~87%. O re-
ordenamento da série de chuvas mostrou ter influência significativa nos resultados, evidenciando a recomendação para o 
uso do método de Monte Carlo. 
 
Palavras-chave: Aproveitamento de água de chuva; Dimensionamento de reservatórios. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Muitas iniciativas em utilizar as águas pluvi-
ais para os consumos não potáveis da população 
estão em andamento no país. Leis, decretos, planos 
diretores de drenagem urbana e normas técnicas 
apontam para que, cada vez mais, o AAC seja adota-
do. No entanto, as atuais recomendações técnicas 
para tais medidas são um tanto divergentes, no que 
diz respeito ao dimensionamento do reservatório 
para armazenamento da água coletada. 

As recomendações técnicas publicadas na 
norma NBR 15527 (ABNT,2007) apresentam uma 
vasta gama de resultados para as mesmas premissas 
de cálculo, fato confirmado também por Silva e 
Tassi(2005) que obtiveram diferença de 100% para 
os volumes de reservação entre duas técnicas distin-
tas utilizadas. Esta variabilidade faz com que o proje-
tista não tenha certeza de qual valor adotar. As dú-
vidas freqüentes recaem em conhecer que riscos de 
falha de abastecimento e que volumes desperdiça-

dos estarão sendo admitidos, ao escolher o uso de 
uma determinada técnica de dimensionamento. 

A seleção da técnica a ser utilizada é forte-
mente influenciada pelo seu grau de facilidade no 
processo de cálculo. As técnicas que exigem séries 
históricas de dados pluviométricos, por exemplo, 
tendem a incorporar as características locais dos 
regimes de chuva, e apresentam assim, um resultado 
mais consistente; porém, os dados de chuva rara-
mente são diretamente aplicáveis, exigindo um con-
siderável esforço para processá-los. 
 
 
OBJETIVO 
 
 

Esta pesquisa teve por objetivo construir 
uma ferramenta prática de auxílio à análise de de-
sempenho de sistemas de captação de águas pluviais, 
em função do volume do reservatório adotado, para 
diversos postos pluviométricos brasileiros. Buscou-se 
responder a questões suscitadas pela divergência 
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entre os resultados dos métodos de dimensionamen-
to de reservatórios, para aproveitamento de águas 
pluviais. 
 
 

 
 

Figura 1a - Aproveitamento máximo. 
 

 
 

Figura 1b -Aproveitamento aquém do máximo. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE 
DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIO 
 
Método do N° de dias consecutivos sem Chuva 
(Kobiyama et al, 2002) 
 

Este método de dimensionamento consiste 
em realizar um ajuste estatístico do número máximo 
de dias consecutivos sem registro de chuva por ano, 
para uma série histórica de precipitações. 

Com o ajuste da equação linear do número 
de dias consecutivos sem chuva, em função da sua 
probabilidade de ocorrência, é possível obter o valor 
correspondente ao número de dias sem chuva para 

os tempos de retorno desejados, que neste trabalho 
foram: 3, 5 e 10 anos. 

O modelo teórico mais indicado é o que uti-
liza a distribuição de probabilidades de extremos, a 
exemplo de Gumbel. 
 
Método de Rippl (Rippl, 1883 apud Raudkivi, 1979) 
 

O método de Rippl, também chamado de 
diagrama de massa, é um procedimento gráfico 
onde a curva de volumes médios mensais acumula-
dos é graficada ao longo de um ano hidrológico. 

A inclinação da linha do diagrama de massa 
indica a vazão, assim, uma linha que une o primeiro 
e o último ponto representa uma demanda constan-
te no tempo. A soma das duas maiores diferenças 
absolutas (V1 e V2 na Figura 1a) entre a linha de 
demanda e a do volume acumulado será o volume 
do reservatório. 

Quando a demanda não é a máxima possí-
vel aproveitável (disponibilidade média) a linha de 
demanda passa a ter uma inclinação menor. Busca-
se os pontos de tangência entre a linha do volume 
acumulado e a linha de demanda, e a soma das dife-
renças absolutas nestes dois pontos será o volume 
para a reservação (V1 e V2 na Figura 1b). 
 
Método da Simulação (ABNT, 2007) 
 

Nesse método, os registros de precipitação 
(mensais ou diários) são utilizados para simular o 
comportamento do volume de água no reservatório. 
A simulação inicia com o reservatório cheio, repre-
sentado por 0 (zero), de forma que, se o resultado 
do balanço (Eq. 1), em um intervalo de tempo é 
positivo, automaticamente é utilizada representação 
de reservatório cheio. Apenas os déficits (valores 
negativos) são mantidos, e o volume do reservatório 
será definido como o maior déficit obtido com a 
série de dados de chuva do local, onde o reservató-
rio será construído. 
 

iiii DPASS −⋅+=+1      (1) 
se Si+1>0 então Si+1=0 
 
 
Onde: 
S = volume de água no reservatório (litro) 
 P = precipitação (mm) 
 A = área de coleta de água de chuva (m²) 
 D = demanda (litro) 
i = indexador temporal (dia ou mês) 
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Caso durante a simulação os valores positi-
vos de S forem registrados em uma série em parale-
lo, é possível obter o volume de água que foi dire-
tamente descartado pelo extravasor do reservatório. 
Dessa forma é possível conhecer a eficiência (Eq. 5) 
do aproveitamento em relação aos desperdícios que 
o sistema terá. 
 
Método Azevedo Neto(ABNT, 2007) 
 

Trata-se de um método prático que visa ob-
ter o volume de reservação diretamente de uma 
equação (Eq. 2), onde apenas 3 parâmetros são 
necessários (ABNT, 2007). 
 

TAPS ⋅⋅⋅= 042,0      (2) 
 
Onde: S = volume de água no reservatório (litro) 
 P = precipitação (mm) 
 A = área de coleta de água de chuva (m²) 
 D = demanda (litro) 
T = nº de meses secos por ano 
 

Foi adotado para este trabalho que o núme-
ro de meses com pouca, ou nenhuma chuva, é a 
contagem dos meses que apresentam precipitação 
média inferior a 100mm. Para os postos com preci-
pitação média mensal sempre superior a este valor, 
adotou-se o mínimo de 1 mês. Este critério reprodu-
ziu satisfatoriamente o número de meses do período 
de estiagem nos postos selecionados. 
 
Método Prático Alemão(ABNT, 2007) 
 

Este é um método empírico, que adota co-
mo volume de reservação o valor mínimo entre 6% 
da demanda anual ou 6% da disponibilidade de 
água de chuva (Eq. 3). 
 

06,0)25,365;min( ⋅⋅⋅= DAPS    (3) 
 
Onde: 
P = precipitação média anual (mm) 
A = área de captação (m²) 
D = demanda diária (litro) 
S = volume do reservatório (litro) 
 
Método Prático Inglês(ABNT, 2007) 
 

Neste método, o volume do reservatório é 
obtido pela equação empírica Eq. 4, que adota dire-
tamente 5% do volume anual de água pluvial capta-
do. 

APS ⋅⋅= 05,0      (4) 
Onde: 
P = precipitação média anual (mm) 
A = área de captação (m²) 
S = volume do reservatório (litro) 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

As técnicas de dimensionamento da capaci-
dade dos reservatórios de armazenamento de água 
da chuva podem utilizar diferentes parâmetros de 
entrada (precipitação média anual, demanda, área 
de captação, tempo de retorno) e/ou diferentes 
sensibilidades a estes. Para uma representação mais 
abrangente da diversidade dos comportamentos 
pluviométricos, utilizaram-se dados históricos de 
precipitação de diversos postos no território brasilei-
ro, refletindo a influência dos regimes regionais no 
dimensionamento. Os postos foram selecionados em 
função de suas localizações de maneira a represen-
tar o regime de chuvas dos diversos climas existentes 
no país. 

Inicialmente, foi explorada uma técnica de 
determinação da área mínima de captação da água 
de chuva, fixando-se assim esta variável. Visando 
atender à demanda de água não potável, foi adotado 
somente o consumo diário de uma bacia sanitária 
para atender a necessidade mínima de 1 pessoa, 
estimado em 36 litros (6 acionamentos)(Tomaz, 
1997). A área de captação necessária é definida em 
função da precipitação média anual, e pela análise 
da série temporal do volume do reservatório, utili-
zando a simulação de balanço diário. 

A estimativa da área de captação é efetuada 
com base na precipitação média anual, o que pode 
criar uma reservação deficitária, onde o efeito da 
ocorrência de anos consecutivos com escassez de 
chuva exigiria reservatórios com grandes volumes 
fazendo com que o reservatório não tornasse a ficar 
cheio. Para compensar a relação entre área de cap-
tação e demanda, existem recomendações em Kobi-
yama et al (2002) para reduzir em 50% os volumes 
precipitados, para aproveitamentos no Brasil. 

A tendenciosidade da série simulada do vo-
lume armazenado foi avaliada aplicando-se o teste 
de Mann-Kendall com significância de 95%. Esse 
teste estatístico adota distribuição normal para a 
contagem dos incrementos positivos e negativos na 
série para os deslocamentos (“lags”) de 1 a (n-1), 
onde n é o tamanho da série. O resultado é a indi-
cação de tendência significativa crescente ou de-
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crescente, ou ainda, se não há tendência significati-
va (Hipel & McLead, 1994). Desta forma é possível 
avaliar se a relação área de captação e precipitação 
média anual do posto está gerando, ou não, um 
comportamento deficitário do volume de reserva-
ção. 

A fim de evitar o comportamento deficitário 
do volume reservação, foi proposto um coeficiente 
de redução da precipitação (Rd) para obter uma 
proporção ideal entre área de captação e precipita-
ção média anual do posto. Este coeficiente é multi-
plicado pelo desvio padrão da série de precipitação 
anual, e então, este resultado é subtraído da precipi-
tação média anual (Eq. 6). Assim, regiões com uma 
maior variabilidade da chuva média anual têm mai-
ores reduções no valor da precipitação e, conse-
qüentemente, necessitando maiores áreas de capta-
ção. O coeficiente de redução (Rd) é definido para 
cada posto, pela análise da tendência da série simu-
lada do volume armazenado, onde o valor do Rd é 
obtido quando a série não apresentar tendência 
decrescente significativa, garantindo que, para os 
dados de chuva utilizados, o reservatório volte a 
encher-se. 

Para avaliar o grau de influência que o re-
ordenamento da seqüência dos dados de chuvas tem 
sobre a obtenção do Rd, foi realizada, também, a 
simulação com a ordem cronológica invertida da 
série de chuva. 

Com os valores de Rd definidos, coube pro-
curar correlações entre as características de cada 
posto (latitude, precipitação média anual, desvio 
padrão da precipitação anual e número de meses 
secos) e o Rd, para, assim, permitir uma simplifica-
ção na estimativa do Rd. 

Com as áreas de captação definidas para ca-
da posto, foram obtidos, então, os volumes de arma-
zenamento, utilizando-se todas as 6 técnicas citadas 
neste trabalho: Nº Dias Sem Chuva (para os Tr’s 3, 5 
e 10 anos), Rippl, Simulação (diária e mensal), Aze-
vedo Neto, Prático Alemão e Prático Inglês. 

A avaliação do desempenho dos diversos 
dimensionamentos foi realizada utilizando simula-
ção. Isso permitiu analisar o comportamento do 
volume de reservatório para os dados diários de 
precipitação de cada posto selecionado, avaliando o 
grau de atendimento à demanda que o sistema de 
aproveitamento de águas pluviais obteve, bem como 
os volumes armazenados (utilizados) e extravasados 
(desperdiçados). 

Os índices de avaliação utilizados são o per-
centual de água de chuva que é utilizado do total 
captado (Eq. 5) e o número de dias que a demanda 
não foi atendida por ano. 

Vp
VuCE =       (5) 

 
Onde:  
CE = coeficiente de eficiência 
Vu = volume utilizado (m³) 
Vp = volume precipitado que chega ao reservatório 
(m³) 
 

As simulações para determinar as curvas de 
eficiências, desperdício e falhas para cada posto 
consideraram o reservatório vazio no instante inicial. 
Dessa forma, foi possível obter resultados da simula-
ção com o cenário mais provável de ocorrer, que é o 
de não haver o enchimento inicial do reservatório. 
Foi utilizada, também, a ordem cronológica dos 
dados para todos os postos, incluindo aqueles para 
os quais o Rd foi obtido com a série invertida crono-
logicamente. 

As demais definições adotadas foram: coefi-
ciente de escoamento de 0,85, representando a ca-
racterística média de uma cobertura de telhado 
padrão (fibro-cimento ou cerâmico) e incluso, neste 
coeficiente, está o descarte do primeiro fluxo de 
água contaminada (Tomaz, 1997). Para o método 
de dimensionamento através do número de dias 
consecutivos sem precipitação, foi adotado o valor 
de 2mm, como sendo a chuva mínima significativa. 

Finalmente, foram calculados os volumes de 
reservação pelos diversos métodos de dimensiona-
mento, e sugeridos valores mínimos de área de cole-
ta necessária para atender à demanda de água para 
usos não potáveis, considerados neste trabalho. Os 
resultados são apresentados em relação ao consumo 
de uma pessoa e para alguns locais do Brasil. 
 
 
DADOS DISPONÍVEIS 
 
 

Os dados utilizados foram precipitações diá-
rias obtidas no Hidroweb (ANA, 2003), totalizando 
16 estações pluviométricas onde na Tabela 1, estão 
suas localizações e na Tabela 2 estão suas caracterís-
ticas estatísticas. 

Na Figura 2 estão localizados os postos plu-
viométricos com seus respectivos códigos. 

O critério para tratamento das falhas foi a 
exclusão dos anos que tiveram em um mesmo mês 
mais de 5 dias com falha. Nos casos em que o núme-
ro de falhas ficou aquém deste valor, foi adotado 
que o dia não apresentou precipitação significativa, 
assim, foi mantida uma parcimônia entre obter o 
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máximo aproveitamento dos registros e não subes-
timar significativamente os dados reais. 

 
Tabela 1 — Lista dos postos selecionados. 

 
CÓD. ANA Nome Estado Longitude Latitude

1 359001 NOVA OLINDA DO NORTE AM -59°05'24" -3°53'06"
2 735006 SAPÉ PB -35°13'59" -7°06'00"
3 739011 CARIRIAÇU CE -39°16'59" -7°01'59"
4 747001 GOIATINS TO -47°18'54" -7°42'40"
5 948000 MIRACEMA DO TOCANTINS TO -48°23'17" -9°33'50"
6 1547012 PAPUDA DF -47°39'40" -15°57'32"
7 2054009 SANTA ELISA MS -54°52'19" -20°29'42"
8 2249003 FAZENDA ÁGUA DOS PATOS SP -49°12'00" -22°07'01"
9 2344016 VILA MAMBUCABA RJ -44°31'05" -23°01'34"
10 2951022 NOVA PALMIRA RS -51°11'20" -29°20'06"
11 3051016 CAMAQUÃ RS -51°47'42" -30°52'16"
12 3051023 BARRA DO RIBEIRO RS -51°47'42" -30°17'53"
13 3051031 BUTIA RS -51°56'13" -30°09'29"
14 3056003 QUARAI RS -56°28'59" -30°22'59"
15 8260002 BOA ESPERANÇA RR -60°40'23" 2°24'47"
16 8360000 MALOCA DO CONTÃO RR -60°31'41" 4°10'05"  
 

Tabela 2 — Características estatísticas dos 
postos selecionados. 

 

Nome
P Média 
Anual 
(mm)

Desv. 
Pad. 
Anual 
(mm)

N° meses 
estiagem

Tamanho 
da série 
(ano)

1 NOVA OLINDA DO NORTE 2304,8 321,9 2 20
2 SAPÉ 1030,3 297,4 7 63
3 CARIRIAÇU 1058,1 370,5 8 69
4 GOIATINS 1631,2 325,8 5 31
5 MIRACEMA DO TOCANTINS 1708,6 274,2 5 31
6 PAPUDA 1356,7 272,8 6 35
7 SANTA ELISA 1415,5 291,1 6 20
8 FAZENDA ÁGUA DOS PATOS 1332,6 285,7 6 24
9 VILA MAMBUCABA 2242,7 450,3 3 21
10 NOVA PALMIRA 1555,1 342,9 1 61
11 CAMAQUÃ 1520,6 308,0 1 24
12 BARRA DO RIBEIRO 1397 270,6 1 24
13 BUTIA 1627 305,0 1 20
14 QUARAI 1352,2 313,7 3 25
15 BOA ESPERANÇA 2043,8 329,7 7 7
16 MALOCA DO CONTÃO 1519,7 558,96 6 26  
 

 
 

Figura 2 - Localização dos postos pluviométricos 
selecionados. 

RESULTADOS E ANÁLISES 
 
Definição do Coeficiente de Redução 
da Precipitação Anual 
 

Na Figura 3 são apresentados 3 gráficos, pa-
ra diferentes Rd’s, com a simulação mensal do vo-
lume do reservatório para o posto 2951022 — Nova 
Palmira/RS, onde zero representa reservatório 
cheio e os volumes negativos representam os déficits 
em relação ao reservatório cheio. 
 

 
Figura 3 — Simulação mensal para 3 diferentes coeficien-

tes de redução de precipitação média anual. 
 
 

A redução que o coeficiente Rd proporcio-
na na precipitação anual faz com que a área de cap-
tação deva ser aumentada, e assim obter um com-
portamento não tendencioso a déficits cada vez 
maiores. Isso exige, conseqüentemente, menores 
volumes de armazenamento; contudo, o ônus deste 
artifício é o aumento dos volumes extravasados e da 
área de captação. 
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Na Tabela 3 são apresentados, para cada 
posto, as tendências para a variação do Rd entre 0 e 
2, onde Rd=0 utiliza os dados originais e Rd=2 reduz 
a precipitação anual em duas vezes o seu desvio 
padrão anual. 
 

Tabela 3 — Tendência para os 16 postos e para Rd 
variando de 0 a 2 em ordem cronológica. 

Número  de desvios padrão reduzidos da Pmedia 

CÓD. 

ANA 

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 

359001 D D D NT NT NT NT C C 

735006 D D C C C C C C C 

739011 C C C C C C C C C 

747001 D D D NT NT NT NT C C 

948000 D NT NT NT NT NT NT C C 

1547012 D D D NT NT NT NT C C 

2054009 D D NT NT C C C C C 

2249003 D D D D D D NT NT C 

2344016 D D D NT NT NT C C C 

2951022 C C C C C C C C C 

3051016 D NT NT C C C C C C 

3051023 C C C C C C C C C 

3051031 D C C C C C C C C 

3056003 NT C C C C C C C C 

8260002 NT NT NT NT C C C C C 

8360000 C C C C C C C C C 

C Tendência crescente 

D Tendência decrescente 

NT Não há tendência 

 
A definição do coeficiente de redução se 

mostrou muito sensível à variabilidade da precipita-
ção anual, ao ordenamento, à época contemplada 
pelo período de dados disponíveis e ao tamanho da 
amostra. 

A Tabela 4 mostra as tendências da série de 
volume armazenado na simulação mensal, porém 
com a ordem cronológica invertida. É possível ob-
servar a influência do ordenamento da série na de-
finição do valor do Rd. 

Na Tabela 5 são apresentados os valores de 
Rd, as áreas de captação de água da chuva necessá-
rias, obtidas pela Eq. 6, adotados para os 16 postos. 

 

CDpRdP
DA

⋅⋅−
⋅

=
)(

25,365      (6) 

 
Onde: 
A = área de captação (m²) 
D = demanda diária (36 litros) 
P = precipitação média anual (mm) 

Dp = desvio padrão da precipitação anual 
C = coef. de escoamento (0,85) 
 

Tabela 4 — Tendência para os 16 postos e para Rd 
variando de 0 a 2 com ordem cronológica inversa. 

Números de desvios padrão reduzidos da Pmedia 

CÓD 

ANA 

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 

359001 NT NT NT NT C C C C C 

735006 D D D D D NT C C C 

739011 D D D D NT NT C C C 

747001 NT C C C C C C C C 

948000 NT NT NT NT NT NT C C C 

1547012 C C C C C C C C C 

2054009 NT NT C C C C C C C 

2249003 C C C C C C C C C 

2344016 D D D NT NT NT C C C 

2951022 D D D D D NT C C C 

3051016 D D D NT C C C C C 

3051023 D D D D D NT C C C 

3051031 D D D D NT NT C C C 

3056003 D D D D D D NT C C 

8260002 D D D D D D NT NT NT 

8360000 NT NT D D D NT NT C C 

C Tendência crescente 

D Tendência decrescente 

NT Não há tendência 

 
Tabela 5 — Valor do coeficiente de redução (Rd) 

e as áreas de captação de cada posto. 
 

1 0.75 7.5 9 0.75 8.1
2 1.25 23.4 10 1.25 13.7
3 1.00 22.5 11 0.75 12.0
4 0.75 11.2 12 1.25 14.6
5 0.25 9.4 13 1.00 11.7
6 0.75 13.4 14 1.50 17.5
7 0.50 12.2 15 1.50 10.0
8 1.50 17.1 16 1.25 18.8

Rd
Área de 

Cap. (m²)
Rd

Área de 
Cap. (m²)

 
 

Área de Captação  x Precipitação Média Anual

y = 285800x-1.361

R2 = 0.842
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Figura 4 — Ajuste de equação relacionando a precipitação 

média anual com a área de captação. 
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Os valores de Rd não apresentaram correla-
ção significativa com nenhuma das seguintes carac-
terísticas dos postos pluviométricos: latitude, preci-
pitação anual, desvio padrão da precipitação anual e 
número de meses secos. 

Visto que não houve correlações que permi-
tissem estimar o Rd de modo mais simples, procu-
rou-se um ajuste entre a área de captação necessária 
em função da precipitação média anual (Figura 4). 

Apenas o posto 739011 — Caririaçu/CE não 
apresentou um bom ajuste à equação, talvez pelo 
fato de ter um comportamento pluviométrico distin-
to dos demais postos, apresentando o mais alto des-
vio padrão para a precipitação anual e número de 
meses secos. 

A metodologia de definição do coeficiente 
de redução da precipitação média anual (Rd) se 
mostrou eficaz. Foi possível obter uma relação entre 
área de captação de chuva e a demanda, que gerou 
uma série mensal simulada de volumes armazenados 
sem tendência decrescente. 
 
Dimensionamento da Capacidade do Reservatório 
 

Com os valores de Rd definidos para cada 
posto, foram então calculados os volumes de reser-
vação, utilizando os métodos de dimensionamento 
apresentados. Os valores resultantes são apresenta-
dos na Tabela 6. 

Os volumes de reservação, obtidos pelos di-
versos métodos, mostraram uma grande variabilida-
de entre si. O método de simulação apresentou 
sempre valores bem maiores que os demais, pelo 
fato deste método adotar a pior situação (maior 
déficit) simulada com os dados das séries observa-
das. O método Prático Alemão foi o que resultou no 
menor volume (0,789m³), sendo este valor foi idên-
tico para todos os postos, devido ao fato deste méto-
do utilizar a demanda anual de projeto, ou o volume 
anual captado para estimar o volume de reservação, 
sendo o primeiro o que prevaleceu em todos os 
casos. 

Observando, e comparando entre si, os mé-
todos do número de dias consecutivos sem chuva e o 
Azevedo Neto, verificou-se que ambos utilizam como 
dado de entrada o tamanho do período de estia-
gem. No entanto, utilizam critérios diferentes para 
inferir a magnitude da estiagem. Assim, o método 
Azevedo Neto indicou maiores volumes para os pos-
tos com maior período seco (acima de 5 meses por 
ano com precipitação inferior a 100mm), e para os 
postos com baixa sazonalidade anual, o método do 
número de dias sem chuva foi o que gerou maiores 
volumes de reservatório. 

Tabela 6 — Volumes (m³) de reservação para os métodos 
de dimensionamento da capacidade do reservatório para 

os 16 postos. 
 

Tr=3anos Tr=5anos Tr=10anos
1 0.701 0.812 0.951 2.149
2 2.150 2.678 3.340 2.558
3 4.448 5.394 6.583 4.386
4 3.214 3.636 4.167 4.211
5 3.922 4.376 4.947 4.544
6 3.669 4.216 4.902 4.538
7 1.938 2.271 2.690 2.675
8 1.955 2.373 2.899 1.637
9 0.915 1.044 1.205 1.871
10 0.788 0.879 0.993 0.000
11 0.865 0.961 1.081 0.047
12 0.990 1.159 1.370 0.000
13 0.951 1.102 1.293 0.105
14 1.261 1.482 1.760 0.000
15 1.244 1.429 1.661 3.842
16 2.349 2.770 3.299 2.412

N° de Dias s/ Chuva
Rippl

 

Sim. 
Diária

Sim. 
Mensal

1 6.021 5.590 1.451 0.789 0.864
2 19.654 19.651 7.075 0.789 1.203
3 19.496 18.774 7.998 0.789 1.190
4 8.721 7.984 3.821 0.789 0.910
5 11.610 11.336 3.384 0.789 0.806
6 9.241 8.526 4.590 0.789 0.911
7 6.578 6.031 4.345 0.789 0.862
8 8.390 7.038 5.747 0.789 1.140
9 8.054 7.630 2.295 0.789 0.911
10 4.496 4.033 0.897 0.789 1.068
11 7.020 6.846 0.766 0.789 0.912
12 6.524 5.862 0.857 0.789 1.021
13 4.542 4.427 0.800 0.789 0.952
14 5.683 4.998 2.990 0.789 1.186
15 5.677 5.562 6.000 0.789 1.020
16 10.806 10.639 7.216 0.789 1.432

Azevedo 
Neto

Prático 
Inglês

Simulação
Prático 
Alemão

 
 

O método de Rippl se mostrou válido ape-
nas para os postos com forte sazonalidade anual, ou 
seja, com o período de estiagem bem definido. Re-
gimes de chuva dessa natureza são caracterizados 
pela grande amplitude da variação pluviométrica ao 
longo do ano, situação esta que não ocorre nos pos-
tos da região sul do Brasil (chuva bem distribuída), 
onde os volumes calculados para reservação foram 
zero ou muito próximos de zero, inviabilizando, 
assim, a utilização deste método para postos com 
esta característica. 
 
Curvas de Eficiência, Desperdício e Falhas 
 

As Figuras 5 e 6 mostram as curvas de efici-
ência (percentual utilizado do total captado) e as 
curvas com o número de dias em que a demanda 
não foi atendida por ano, respectivamente. As curvas 
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estão organizadas por semelhança em 3 grupos para 
facilitar a análise. 

A eficiência varia para todos os postos com o 
aumento do volume do reservatório até ~5m³. A 
partir deste valor, a eficiência cresce quase que as-
sintoticamente, de forma que o volume que gera a 
eficiência total (100%) seria extremamente grande. 
As características que diferenciam a curva de efici-
ência de um posto para a de outro são: a eficiência 
mínima (para V=0,25m³), volume onde o crescimen-
to se torna assintótico e a eficiência neste ponto. 

As curvas para o número de dias em que a 
demanda não é atendida por ano mostram que ga-
rantir o atendimento à demanda em todos os dias 
dos anos é mais tangível, que obter a eficiência má-
xima. Porém, isso ocorre com volumes superiores a 
4m³. 
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Figura 5 — Curvas de eficiência. 
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Figura 6 — N° de dias que a demanda não é atendida 
por ano. 

 
 

Os agrupamentos criados contêm pratica-
mente os mesmo postos para curvas de eficiência, e 
número de dias sem atender à demanda por ano. Ao 
comparar as Figuras 5 e 6, verifica-se que 6 dos 16 
postos alteram para o grupo adjacente ao que per-
tencem, mostrando que elas apresentarão distintas 
regiões de validade, para uma futura regionalização 
destas curvas. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Foram avaliados 6 métodos de dimensiona-
mento de reservatório de armazenamento de água 
de chuva. Foram utilizados dados de diversos postos 
pluviométricos do território brasileiro, acrescentan-
do ao trabalho uma maior abrangência de regimes 
pluviométricos existes no país. 

Durante a definição das premissas de cálcu-
lo, julgou-se relevante determinar uma relação entre 
a demanda e a área de captação, que promovesse 
um comportamento não deficitário do estoque de 
água no reservatório. Sendo a área de captação fun-
ção da demanda e da precipitação media anual, 
criou-se um coeficiente de redução (Rd) para a 
precipitação. Este coeficiente multiplica o desvio 
padrão da precipitação anual, e o resultado é, então, 
subtraído do valor da precipitação anual. Foram 
analisados valores de Rd variando entre 0 e 2, e a 
determinação do valor adequado, para cada posto, 
foi feita a partir da análise de tendência do volume 
de reservação (significância de 95%), onde o Rd era 
fixado quando a série não apresentava tendência. 

A determinação do Rd, para cada posto, re-
velou a forte sensibilidade da tendência ao se reali-
zar a simulação com a série de chuva invertida cro-
nologicamente. Esta inversão foi realizada apenas 
com caráter investigativo. Visto que os valores de 
precipitação são aleatórios, e seguem uma distribui-
ção normal, a utilização do método de Monte Carlo, 
com séries sintéticas, é fortemente recomendado 
neste caso, já que o tamanho da série, e a ocorrência 
de períodos anômalos influenciam significativamen-
te a determinação do Rd. 

Foi possível ajustar uma equação relacio-
nando a área de captação necessária para atender à 
demanda diária de uma pessoa com a precipitação 
média anual para cada posto, apresentando um 
coeficiente de determinação (R²) de 0,842. Isso 
permite determinar a área de captação necessária, 
sem a necessidade de analisar a tendência da série 
de volumes de reservação simulados. 
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Tanto os valores de Rd, quanto o ajuste da 
equação da área de captação em função da precipi-
tação, são valores exploratórios iniciais, dado o di-
minuto número de postos pluviométricos utilizados 
frente às dimensões do território brasileiro. Uma 
investigação mais exaustiva é exigida, para obter 
uma maior confiabilidade aos resultados obtidos, ou 
até mesmo indicar validade regional dos resultados. 

Com a confecção das curvas de eficiência e 
de número de dias em que a demanda não é aten-
dida por ano, foi possível conhecer como estes índi-
ces variam com o aumento do volume do reservató-
rio. 

O percentual de água aproveitada para o 
posto mais favorável foi de ~87% para reservatório 
de 10m³/pessoa, significando que apenas 13% é 
extravasado. Isso foi verificado, especialmente, nas 
situações onde são observadas altas precipitações, 
sendo que nestas mesmas condições o número mé-
dio de falhas de atendimento à demanda por ano é 
de apenas 2 dias. 

Os diversos métodos de dimensionamento 
apresentaram grande dispersão de resultados, sendo 
o método de dimensionamento por simulação o que 
apresentou maiores volumes, e o prático alemão os 
menores. O método de Rippl foi válido apenas para 
os postos com período seco expressivo, ou seja, com 
grande amplitude da variação dos volumes precipi-
tados nos períodos secos e úmidos, impossibilitando 
a sua utilização para postos do sul do país. 

Não foi possível obter um volume ótimo, ou 
indicar o melhor método de dimensionamento, pois 
não foram utilizadas funções de restrição, como por 
exemplo, o custo de construção do reservatório. 

Espera-se que este trabalho tenha contribu-
ído para o desenvolvimento da técnica de aprovei-
tamento de águas pluviais, fornecendo níveis de 
eficiência e de atendimento à demanda para auxiliar 
o projetista, balizando a sua decisão ao dimensionar 
um reservatório de armazenamento de água de chu-
va. 
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Evaluation of the Dimensioning Techniques for 
Rainwater Harvesting Reservoirs 
 
ABSTRACT 
 

Several steps have been indicated in Brazil to re-
gulate and support rainwater harvesting   for residential 
and industrial purposes. 
However, technical questions must be further studied, since 
for accurate functioning of the system it is essential to de-
termine the reservoir capacity; therefore, it must be dimen-
sioned based on the assessment of the level of demand and 
efficiency. 
Initially, this paper proposed the use of a reduction coeffi-
cient (Rd) for mean annual rainfall in order to avoid 
reservoir behavior deficiencies. After the areas and the Rds 
of 16 raingauges in several Brazilian regions were defined, 
the reservoir volumes were calculated using 6 different 
methods, including empirical, probabilistic and simula-
tion.  
The collection areas needed, obtained with Rds and deter-
mined for each raingauge station, were well adjusted based 
on precipitation. The volumes obtained present a wide 
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dispersion among the methods, with the simulation method 
presenting the largest volumes and the German Practice 
Method the smallest. None of the raingauge stations pre-
sented total efficiency, the best result being ~87%. The re-
setting of the data strongly influenced the results, pointing 
to the use of the Monte Carlo method as a possible solution 
to solve this problem. 
Key-word: rainwater harvesting; reservoir dimensioning. 
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RESUMO 
 

O presente artigo, de uma série de dois, apresenta três metodologias de alteração na definição dos volumes de espera 
para reservatórios utilizados para controle de cheias, com o intuito de aumentar a garantia de estes reservatórios conseguirem 
atingir o final da estação chuvosa com seus volumes úteis cheios. As propostas apresentam alterações na metodologia atual-
mente praticada no Planejamento da Operação de Reservatórios, realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. As 
propostas são: i) Desconsideração dos volumes de espera alocados na recessão das trajetórias críticas (período de enchimento 
dos reservatórios); ii) Consideração da previsão de vazão no cálculo das trajetórias crítica; e iii) Alteração dos volumes de 
espera no final da estação chuvosa de acordo com a vazão média mensal observada no início da estação. Para verificação da 
aplicabilidade e eficácia das metodologias propostas, no artigo seguinte, estas foram aplicadas à bacia do rio Paraná, consi-
derando a proteção do ponto de controle de cheias a jusante da usina hidroelétrica de Jupiá, admitindo-se algumas simplifi-
cações.  
 
Palavras-chave: Planejamento da Operação de reservatórios, Controle de Cheias, Geração Hidrelétrica, Usos múltiplos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Com tamanho e características que permi-
tem considerá-lo único em âmbito mundial, o siste-
ma interligado de produção e transmissão de ener-
gia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de 
grande porte, com forte predominância de usinas 
hidroelétricas e com múltiplos proprietários (ANE-
EL, 2005).  

Devido à grande magnitude do sistema, 
qualquer decisão relativa aos seus aspectos opera-
cionais implica em diferentes conseqüências tempo-
rais e espaciais, tornando o problema bastante com-
plexo. Existe, então, uma relação entre a tomada de 
decisão em um estágio qualquer e sua conseqüência 
futura. Se no presente optar-se por utilizar muita 
água na geração de energia, os níveis dos reservató-
rios do sistema ficarão mais baixos, assim, se ocorrer 
um período de afluências baixas, aumentará o risco 
de déficit no atendimento de energia elétrica de-
mandada, fazendo-se necessário o acionamento de 
usinas termelétricas, encarecendo, portanto, o custo 
da operação. Da mesma forma, se no presente optar-
se por gerar energia térmica com o objetivo de ar-
mazenar energia hidráulica e no futuro ocorrer um 

período de vazões altas, será necessário o vertimento 
de energia do sistema, o que leva a uma operação 
mais cara e desnecessária (Silva e Finardi, 1999). 

Tendo em vista a complexidade do Sistema 
Interligado Nacional - SIN, é necessário que sua 
operação seja precedida de um planejamento, cha-
mado de Planejamento da Operação do Sistema 
Interligado, executado atualmente no Operador 
Nacional do Sistema Elétrico — ONS, através de uma 
cadeia de modelos desenvolvida pelo Centro de 
Pesquisa de Energia Elétrica - CEPEL (Maceira et al, 
2002). 

Esse planejamento tem como principal obje-
tivo a minimização do valor esperado do custo de 
operação (gastos com geração térmica mais penali-
dades pelo não atendimento da demanda) ao longo 
do horizonte do planejamento, levando-se em con-
sideração restrições físicas e de confiabilidade do 
sistema. Adicionalmente, no Planejamento da Ope-
ração do SIN, deve-se considerar uma grande quan-
tidade de atividades relacionadas com o uso múlti-
plo da água nos reservatórios em conjunção com o 
despacho de geração e otimização multiperíodo dos 
reservatórios (Silva e Finardi, 1999), como, por e-
xemplo, o controle de cheias.  
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O uso dos reservatórios das usinas hidroelé-
tricas para controle de cheias impõe restrições de 
defluências máximas (para impedir inundações em 
cidades, rodovias e pontes a jusante do reservatório) 
e de níveis máximos (para impedir alagamentos a 
montante do reservatório) à operação dos reservató-
rios para geração de energia elétrica. O atendimen-
to destas restrições acarreta a necessidade de utiliza-
ção de parte dos volumes úteis dos reservatórios 
para “amortecimento” das cheias, podendo criar um 
conflito, tendo em vista que a maioria dos aprovei-
tamentos hidroelétricos não foi projetada para con-
templar o controle de cheias e que cada uso procura 
operar os volumes do reservatório de maneira dife-
rente. O uso para geração de eletricidade procura 
manter os reservatórios cheios (para poder enfren-
tar o período seco) enquanto que o controle de 
cheias precisa manter parte deles vazio, no mesmo 
período. Isto justifica a necessidade de uma alocação 
de volume de espera criteriosa e otimizada, de ma-
neira que o conflito entre os dois usos seja minimi-
zado. 

O planejamento da operação dos aprovei-
tamentos do SIN procura minimizar este conflito 
através do Plano Anual de Cheias (ONS, 2007). Esse 
plano, elaborado pelo ONS anualmente antes do 
início da estação chuvosa, define os volumes de 
espera para os reservatórios localizados em bacias 
onde existem restrições operativas de controle de 
cheias. A definição destes volumes está associada a 
um determinado risco de proteção do vale a jusante 
do reservatório, traduzido em termos do tempo de 
recorrência. A metodologia hoje em uso (Costa et 
al, 1999) adota uma série de recursos para melhor 
definir os volumes de espera, tais como: (i) Alocação 
sazonal dos volumes de espera durante a estação 
chuvosa (Kelman, 1987) para aumentar a freqüência 
de anos nos quais os reservatórios iniciem a estação 
seca cheios; (ii) Abordagem estocástica no cálculo 
dos volumes de espera (utilização de cenários de 
possíveis cheias que poderiam ocorrer na bacia); 
(iii) Análise de Sistema de Reservatório, segundo a 
qual na proteção de um ponto de controle de cheia 
(local onde há restrição), não se considera apenas o 
reservatório imediatamente a montante, mas todos a 
montante do ponto de controle (Damázio, 1988); e 
(iv) Consideração de informações macro-climáticas 
(El niño, La niña) para a geração dos cenários de 
possíveis cheias. (Costa et al, 1996). 

Apesar da alocação sazonal, em alguns anos, 
os reservatórios podem não conseguir chegar ao 
final da estação chuvosa plenamente cheios, devido 
a não afluência de vazões capazes de preencher os 
volumes de espera alocados para esse período.  

O objetivo deste artigo é descrever aprimo-
ramentos da metodologia de definição dos volumes 
de espera que buscam minimizar os volumes de 
espera. Um segundo artigo utiliza as metodologias 
para verificar sua aplicabilidade e eficiência.  
 
 
METODOLOGIA PARA CÁLCULO 
DE VOLUMES DE ESPERA 
 
 

Desde 1997, a metodologia adotada na ela-
boração do Plano Anual de Cheia para o cálculo dos 
volumes de espera a serem alocados nos reservató-
rios do SIN se baseia na Teoria das Condições de 
Controlabilidade (Damazio et al, 1994). Esta teoria é 
uma extensão do método das Trajetórias Críticas 
(Kelman, 1987) para sistemas com múltiplos reser-
vatórios e múltiplos pontos de controle de cheias. 

O Método das Trajetórias Críticas funciona 
como um balanço hídrico entre a quantidade de 
água que chega ao reservatório (vazão afluente), a 
máxima vazão que este pode defluir, de acordo com 
a sua restrição de controle de cheia (vazão de restri-
ção), e a capacidade deste em alocar volumes vazios 
para amortecer as cheias (volume de espera), caso 
haja necessidade, observando o seu estado (quanti-
dade de água armazenada) no instante anterior. O 
estado do reservatório no instante anterior, na reali-
dade, representa o estado do reservatório no dia 
seguinte (t) ao que se está calculando o volume de 
espera (t-1), uma vez que, esse método emprega um 
algoritmo recursivo no sentido contrário do tempo, 
ou seja, o cálculo é feito a partir do último dia da 
estação chuvosa (T) até o primeiro dia. O cálculo é 
feito através da seguinte equação: 

 

( )[ ] 1,...,Tt;)s,t(VEtQ,0máx)s,1t(VE =+∆×∆=−   (1) 
 
Sendo: ∆Q = QAFL(t-1,s) - QR    (2) 

0)s,T(VE =  
 
VE(t,s) - volume de espera para o final do t-ésimo 
dia da s-ésima estação chuvosa; 
T — último dia da estação chuvosa; 
QAFL(t,s) — vazão média diária afluente do t-ésimo 
dia da s-ésima estação chuvosa; 
QR — vazão de restrição; 

t∆  — número de segundos em um dia. 
 

Calculando os volumes de espera para todos 
os dias da estação chuvosa de um ano, tem-se a traje-
tória crítica (alocação de volume vazio ao longo do 
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período considerado) para este ano. Considera-se 
como trajetória crítica correspondente a uma dada 
seqüência de afluências diárias durante a estação 
chuvosa a curva que define para cada instante de 
tempo (dia) ao longo da estação chuvosa o menor 
volume vazio a ser alocado em um reservatório que 
garante que não seja necessário defluir mais do que 
a vazão de restrição daquele instante até o final da 
estação chuvosa.  

Os volumes de espera definidos na trajetória 
crítica garantem a proteção do vale a jusante do 
reservatório para a seqüência de afluências diárias 
considerada. Porém, como os volumes de espera são 
definidos antes do início da estação chuvosa, não é 
possível saber qual será a seqüência de afluências 
diárias que irá ocorrer durante esta estação. Esse 
problema é de natureza estocástica, devido à aleato-
riedade das vazões. 

Uma forma de tratar este problema é consi-
derar um conjunto de cenários de afluências diárias 
possíveis de ocorrer na estação chuvosa de um ano 
qualquer, fazendo uso de um modelo estocástico de 
geração de cenários sintéticos de vazões diárias 
(modelo DIANA, Kelman et al, 1983). Para cada um 
dos cenários é então calculada sua trajetória crítica 
correspondente.  

Se o objetivo for fornecer 100% de prote-
ção, dado este conjunto de cenários, deve-se definir 
a envoltória das trajetórias críticas. Esta envoltória é 
calculada através da equação (3), fornecendo uma 
curva limite, que fornece para cada dia da estação 
chuvosa o volume de espera necessário para garantir 
que para qualquer dos cenários considerados, o 
ponto de controle associado ao reservatório estará 
protegido.  
 

[ ] T,...,1t;n,...,1c);c,t(VEmáx)t(ENV ===   (3) 
 
Sendo: 
ENV(t) — envoltória para o t-ésimo dia; 
n — número de cenários considerados no cálculo da 
envoltória. 
 

Caso não se deseja proteger o vale a jusante 
para todo o conjunto de cenários gerados, pode-se 
associar a proteção do vale a um determinado risco, 
ou seja, admite-se que um determinado número de 
cenários (os de mais difícil ocorrência, selecionados 
por algum critério) não serão protegidos caso ocor-
ram. Sendo assim, se a proteção do vale for associa-
da a um determinado risco não há necessidade de 
garantir que a vazão defluente não ultrapasse a va-
zão de restrição para todos os cenários. O número 

de cenários, para os quais não será garantido que a 
vazão defluente não ultrapasse a vazão de restrição, 
é função do risco (tempo de retorno) e pode ser 
expresso como: 
 

TR
NN SS=       (4) 

 
Sendo:  
N  - número de cenários que não serão protegidos; 
NSS — número total de cenários sintéticos considera-
dos; 
TR — Tempo de retorno (em anos) admitido para o 
estudo; 
 

Definido o número de cenários que não se-
rão protegidos ( N ), deve-se escolher um critério 
para o descarte destes cenários que não serão leva-
dos em consideração no cálculo da envoltória. Atu-
almente, são utilizados dois critérios: máximo reen-
chimento (França & Canella, 1994) e máxima flecha 
(Kelman, 1987).  

Para efeito das metodologias propostas nes-
te artigo, o critério mais indicado é o de máximo 
reenchimento, associado à maximização da probabi-
lidade de recuperação dos volumes de espera, pois 
descarta os cenários que requerem vazões afluentes 
maiores para garantir que o reservatório chegue ao 
final da estação chuvosa cheio. De acordo com esse 
critério, a variável que irá definir quais cenários 
serão descartados é a máxima tangente, de acordo 
com a expressão: 
 

SSMÁX N,...,1c;T,...,1t;
t

)c,t(VEmáx)c(T =



 =

∆
=   (5) 

Sendo: t)1T(t −+=∆      (6) 
 

)c(TMÁX  — Tangente máxima do c-ésimo cenário; 

 
Os N  cenários a serem descartados serão aqueles 
que apresentarem os maiores valores para a tangen-
te máxima.  
De maneira simplificada, as etapas para cálculo das 
envoltórias de volume de espera são: 
 

1. Geração dos cenários sintéticos de afluên-
cias; 

2. Cálculo das trajetórias críticas dos cenários; 
3. Seleção dos cenários que serão protegidos, 

de acordo com o tempo de retorno defini-
do; 
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4. Cálculo da envoltória, desconsiderando os 
cenários que não serão protegidos. 

 
 
PROPOSTAS DE APRIMORAMENTOS 
DA METODOLOGIA PARA CÁLCULO 
DE VOLUMES DE ESPERA  
 
 

Uma preocupação recorrente no setor elé-
trico é aumentar a garantia de reservatórios cheios 
ao início da estação seca, pois o volume de água não 
disponível no início desta estação pode levar a difi-
culdades de atendimento da demanda de energia 
elétrica neste período. Entretanto, como uma das 
regras da operação de controle de cheias é respeitar 
os volumes de espera sempre que não estiverem 
ocorrendo cheias (ONS, 2007b), pode acontecer de 
numa estação chuvosa a combinação da manuten-
ção dos volumes de espera planejados para o perío-
do final da estação com a não ocorrência de cheias 
neste período, resulte no não enchimento pleno dos 
reservatórios. 

Neste item são apresentadas três propostas 
metodológicas cujo objetivo é aumentar a chance de 
iniciar a estação seca com os reservatórios do setor 
elétrico, utilizados para controle de cheias, plena-
mente cheios. De uma forma geral, as propostas 
procuram calcular volumes de espera menores pre-
servando-se o risco desejado, através de: 
 

• Forma de cálculo mais eficiente das trajetó-
rias críticas (proposta 1); 

• Uso de previsão de afluências no cálculo das 
trajetórias críticas (proposta 2); e 

• Uso de informações hidrológicas dos meses 
já transcorridos para alteração dos volumes 
de espera nos meses finais da estação chuvo-
sa (proposta 3). 

 
 
Proposta 1: Alteração no Cálculo das 

      Trajetórias Críticas 
 

Esta primeira abordagem consiste na altera-
ção no cálculo das trajetórias críticas de forma que 
os volumes referentes à recessão de volume de espe-
ra da trajetória crítica (vide Figura 1) de cada cená-
rio sintético sejam desconsiderados (Raupp, 2008). 
Consideramos como a recessão da trajetória crítica a 
parte desta curva onde ocorre a diminuição de vo-
lume de espera a ser alocado no reservatório, isto é, 
do instante de tempo onde ocorre, na curva, o vo-

lume de espera máximo (t*) até o instante de tempo 
em que o volume de espera da curva atinge o valor 
zero (tFIM), conforme indicado na Figura 1. Ainda 
nesta figura, o instante de tempo (T) é considerado 
como o último dia da estação chuvosa considerada 
para o cálculo da curva de volume de espera, ou 
seja, o último dia do período em que se considerou 
afluência. 

Esta proposta tem como princípio o critério 
para o cálculo das trajetórias críticas, segundo o qual 
a vazão defluente deve ser mantida igual à vazão de 
restrição durante todo o período em que as vazões 
afluentes são maiores que a restrição. De acordo 
com a equação (1), referente à recursão para o cál-
culo da trajetória crítica, a partir do instante de 
tempo (t*) associado ao volume de espera máximo, 
defluindo-se a vazão de restrição, obtém-se exata-
mente os volumes correspondentes à trajetória críti-
ca sem que estes volumes estejam previamente alo-
cados. Vale ressaltar que estes volumes só serão ne-
cessários caso ocorra a cheia em questão. Portanto, 
para controlar esta cheia, basta que estejam disponí-
veis, ao início da estação chuvosa, os espaços vazios 
até o instante de volume de espera máximo, a partir 
deste instante, a própria regra de operação do mé-
todo das trajetórias críticas garantirá a segurança e 
também o enchimento do reservatório, caso esta 
seqüência de afluências ocorra. A não alocação pré-
via destes volumes é uma forma mais eficiente de 
cálculo da trajetória crítica, pois diminui a necessi-
dade prévia de volume de espera na trajetória de 
cada cenário. 

No cálculo da trajetória crítica e da envoltó-
ria serão considerados cenários sintéticos de afluên-
cias diárias gerados por um modelo de geração de 
cenários sintéticos de afluências, similar à metodo-
logia atualmente praticada. 

Os três passos a seguir descrevem o proce-
dimento para um dado cenário com uma cheia: 
 

1. Cálculo da trajetória crítica para todo o pe-
ríodo, de acordo com a equação (1); 

2. Começando no instante t = 0 (início da es-
tação chuvosa), verificar em que instante a 
vazão afluente (QAFL) se iguala a vazão de 
restrição (QR). Este instante (t*) correspon-
de ao volume de espera máximo; 

3. Definindo-se tFIM o instante final da cheia, 
ou seja, o último dia em que a afluência é 
maior que a vazão de restrição, fazer VE(t) = 
0   t*+1 ≥ t ≥ tFIM. 

 
O procedimento descrito acima, aplicado à 

cheia hipotética da Figura 1, produz a curva de vo-
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lumes de espera da Figura 1b. Comparando-se as 
trajetórias críticas das Figuras 1a e 1b pode-se obser-
var a diferença na alocação de volume de espera.  

É possível que na seqüência de afluências de 
um cenário ocorra mais de uma cheia. Se os volu-
mes de espera necessários para proteger cada uma 
delas forem independentes, isto é, a trajetória crítica 
apresente valores nulos de volume de espera entre 
as cheias, então, deve-se seguir o mesmo procedi-
mento descrito posteriormente, considerando cada 
cheia isoladamente.  
 

 
 
Figura 1 - Hidrógrafa de um cenário hipotético e as traje-

tórias críticas (a) praticada e (b) a calculada segundo 
proposta 1. 

 
Existem casos especiais para os quais a se-

qüência de afluências apresenta duas ou mais cheias 
consecutivas, porém sua trajetória crítica não atinge 
o valor nulo entre elas, mas apenas após a ocorrên-
cia de todas as cheias (Figura 2a). Isto significa que 
não se trata de duas cheias independentes, pois 
antes da vazão da primeira cheia alcançar valor infe-
rior à vazão de restrição, já é necessário esvaziar o 
reservatório para alcançar o volume de espera má-
ximo (VE máx) correspondente a cheia seguinte, 
em t*2. Quando isto ocorre, o instante a partir do 
qual pode-se desconsiderar os volumes de espera 
será o correspondente ao volume de espera máximo 
associado ao último pico (t*2 na Figura 2), ou seja, 
quando a vazão afluente da última cheia se iguala a 
vazão de restrição. Assim, garante-se o volume de 
espera necessário para alocar todas as cheias.  

Calculadas as trajetórias críticas do conjunto 
de cenários sintéticos de afluências seguindo o pro-
cedimento proposto, as envoltórias são obtidas 
normalmente conforme Figura 3. 
 

 
 
Figura 2 - Hidrógrafa de um cenário hipotético com dois 
picos de cheias e a necessidade de volume de espera (a) 
calculada pelo método praticado e (b) pela proposta 1. 

 
 

 
 

Figura 3 - Diferença nas envoltórias com trajetórias 
críticas calculadas pela metodologia praticada e pela 

proposta 1. 
 
 

Nos passos listados a seguir, destacam-se em 
itálico as modificações ao método das trajetórias 
críticas para desconsiderar as recessões: 
 

1. Geração dos cenários sintéticos de afluên-
cias; 

2. Cálculo das trajetórias críticas dos cenários; 

Vazão 

Volume de espera 

Tempo 

Tempo 

Tempo 

Nova envoltória 

Nova traj. crítica 2 

Nova traj. crítica 1 

Vazão 

Volume de espera 

Tempo 

Tempo 

Traj. crítica 2 

Traj. crítica 1 

Tempo 

Envoltória 

cenário 1 

cenário 2 

cenário 1 

Volume de espera

Tempo 

Tempo t*1    t*2     tFIM 

Vazão afluente 

Tempo 

VE máx 

(a) 

(b) 

Vazão de restrição 

Vazão afluente 

Tempo 

Vazão de restrição 

Tempo t*                   tFIM        T 

Tempo 

Volume de espera 

VE máx 

Recessão

(a) 

(b) 

Recessão da traj. crítica 
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3. Alteração das trajetórias críticas para desconside-
rar as recessões conforme descrito; 

4. Seleção dos cenários que serão protegidos, 
de acordo com o tempo de retorno defini-
do; 

5. Cálculo da envoltória, desconsiderando os 
cenários que não serão protegidos. 

 
 
Proposta 2: Consideração da Previsão de Vazões no 

      Cálculo das Trajetórias Críticas 
 

A proposta de consideração da previsão de 
vazões altera o cálculo das trajetórias críticas com 
base no uso da previsão de afluências (Raupp, 2008 
e Raupp et al, 2008). 

Suponhamos que seja possível obter a previ-
são das afluências a um reservatório com um hori-
zonte de “d” dias com 100% de acerto (previsão 
perfeita). Se a antecedência de “d” dias for suficien-
te para prever a cheia e ainda criar os espaços vazios 
necessários para armazenar a parcela das afluências 
acima da vazão de restrição, esta informação poderia 
ser utilizada para reduzir a necessidade de alocação 
prévia de volume de espera. Neste caso, não seria 
necessário alocar previamente os volumes de espera, 
pois, quando a previsão das afluências indicasse 
vazões superiores à vazão de restrição, estes volumes 
seriam, então, alocados. Caso contrário, o reservató-
rio poderia ser operado sem considerar estes volu-
mes de espera. 

Conseqüentemente, quanto maior for o ho-
rizonte da previsão, maior será o impacto desta in-
formação na redução da alocação prévia de volume 
de espera.  

O procedimento consiste em, analisando a 
cheia de maneira recursiva (de tFIM até t0), determi-
nar o instante t* em que será possível prever o final 
da cheia. A partir deste instante, o volume de espera 
a ser alocado previamente poderá ser anulado, pois, 
caso esta cheia ocorra, o volume de espera alocado 
previamente no reservatório até o instante t*, jun-
tamente com o conhecimento (através da previsão) 
da seqüência de afluências que ocorrerão no perío-
do t* a tFIM, permitirá a proteção destas afluências. 
Os três passos a seguir resumem o procedimento 
para um dado cenário com uma única cheia (con-
forme Figura 4): 
 

1. Cálculo da trajetória crítica para todo o pe-
ríodo, de acordo com a equação 1; 

2. Fazer t* = tFIM - dPREV; 
3. Fazer VE(t) = 0   t*+1 ≥ t ≥ tFIM. 

 

Sendo: 
dPREV — Horizonte da previsão (em dias) 
 

Deve-se atentar para o caso em que duas ou 
mais cheias sucessivas resultam em uma mesma cur-
va de volume vazio, sem que o volume de espera se 
anule entre as cheias. Neste caso, a modificação da 
trajetória crítica ocorrerá apenas no período final 
(referente a última cheia), uma vez que, parte do 
espaço vazio (volume de espera) alocado no reserva-
tório durante a primeira cheia se deve ao seu esvazi-
amento para se prevenir da próxima cheia (vide 
Figura 5).  
 

 
 
Figura 4 - Hidrógrafa de um cenário hipotético e a trajetó-

ria crítica correspondente obtida segundo proposta 2. 
 
 

 
 
Figura 5 - Hidrógrafa de um cenário hipotético com dois 

picos de cheias e a trajetória crítica calculada 
pela proposta 2. 

 
 

Calculadas as trajetórias críticas para todos 
os cenários, a envoltória é obtida segundo a equação 

dPREV 
Vazão afluente 

Volume de espera 

Tempo 

Vazão de restrição 

Tempo            tFIM,1              t*           tFIM,2  

Cenário com 
duas cheias 

Trajetória crítica 
alterada 

dPREV 
Vazão afluente 

Volume de espera 

Tempo 

Vazão de restrição 

Tempo                   t*   tFIM
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(3). Caso a proteção esteja associada a um determi-
nado risco (tempo de retorno) pode-se adotar qual-
quer um dos dois critérios de descarte de trajetórias 
críticas. 

Nos passos listados a seguir, destacam-se em 
itálico as modificações propostas ao método das 
trajetórias críticas para se considerar as previsões de 
afluências: 
 

1. Geração dos cenários sintéticos de afluên-
cias; 

2. Cálculo das trajetórias críticas dos cenários; 
3. Alteração das trajetórias críticas de acordo com a 

duração da previsão de vazões considerada; 
4. Seleção dos cenários que serão protegidos, 

de acordo com o tempo de retorno defini-
do; 

5. Cálculo da envoltória, desconsiderando os 
cenários que não serão protegidos. 

 
 
Proposta 3: Alteração dos Volumes de Espera no 

      Final da Estação Chuvosa de Acordo 
      com a Informação Hidrológica do 
      Início da Estação 

 
De acordo com Costa et al, 1996, as infor-

mações hidrológicas dos meses anteriores ao início 
da estação chuvosa não são variáveis capazes de in-
dicar o comportamento das cheias durante a esta-
ção. Por outro lado, a metodologia atual faz uso de 
informações macro-climáticas (El niño, La niña), 
para melhor definir os volumes de espera para a 
estação chuvosa que está por vir (Costa et al, 1996). 
Mais recentemente, alguns estudos apresentaram 
sucesso ao fazer uso de alguma informação hidroló-
gica do início da estação chuvosa em curso com o 
objetivo de antecipar a recuperação dos volumes de 
espera (ONS, 2005 e ONS, 2006). 

A metodologia a seguir, tem por objetivo u-
tilizar informações hidrológicas dos meses já trans-
corridos da estação chuvosa em curso para inferir 
sobre o comportamento das cheias dos próximos 
meses (Raupp, 2008). A estação chuvosa é então 
dividida em dois períodos: meses iniciais e meses 
finais. 

Caso seja possível identificar uma relação 
entre as vazões médias mensais dos meses iniciais da 
estação com o comportamento das cheias nos meses 
finais, os volumes de espera planejados para os me-
ses finais poderiam, então, ser alterados de acordo 
com esta informação. Isto permitiria a antecipação 
do enchimento do reservatório caso estas informa-
ções indicassem menor necessidade de volumes de 

espera que o planejado, o que poderá diminuir o 
risco de iniciar a estação seca sem que o reservatório 
esteja plenamente cheio. 

Pelo exposto acima a metodologia proposta 
possui duas etapas: 
 

1. Identificar a informação hidrológica dos 
meses iniciais que permita antever o com-
portamento das cheia nos meses finais da 
estação chuvosa; 

2. Alterar o cálculo das envoltórias dos meses 
finais da estação chuvosa condicionando os 
valores dos volumes de espera a esta infor-
mação. 

 
1- Identificação da informação hidrológica 
 

Uma técnica estatística que pode ser utiliza-
da para identificar a informação hidrológica dos 
meses iniciais que melhor explique o comportamen-
to das cheias nos meses finais da estação chuvosa é a 
análise de correlação. Neste caso, o comportamento 
das cheias nos meses finais poderia ser representado 
pelas vazões máximas de diferentes durações (em 
dias) ou o próprio volume de espera máximo dos 
meses finais da estação e a informação hidrológica 
dos meses iniciais poderia ser a vazão média mensal 
desses meses.  

Sendo assim, a matriz de correlação cruzada 
entre as vazões médias mensais dos meses iniciais da 
estação chuvosa (informação hidrológica dos meses 
iniciais) e a vazão máxima de duração d dias dos 
meses finais da estação indicaria qual o conjunto de 
meses iniciais apresenta a maior relação com o 
comportamento das cheias no final da estação chu-
vosa.  

Após a identificação das vazões médias men-
sais que apresentem melhor relação com o compor-
tamento das cheias no final do período, pode-se 
utilizar esta informação agrupando em classes as 
ocorrências de cheias nos meses finais em função da 
vazão média mensal dos meses anteriores. Para tal é 
necessário estabelecer os valores limites para as va-
zões médias mensais que definem a estrutura de 
classes para a vazão média mensal dos meses iniciais 
que indicam maior ou menor necessidade de volu-
mes de espera nos meses finais. 

Uma técnica estatística indicada para esta 
classificação é a da árvore de regressão (Mathsoft, 
1999; Braun e Maindonald, 2003 e Ripley, 1996), 
que se baseia em técnicas de análise exploratória de 
dados para problemas onde a estrutura dos dados é 
desconhecida (oculta) e a quantidade de informa-
ção é grande.  Tais modelos particionam o espaço 
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de observações, que é formado por variáveis de en-
trada (explicativas) e de saída (resposta), em sub-
conjuntos, cujos elementos pertencem a uma de-
terminada classe. Em outras palavras, estes modelos 
procuram características das variáveis de entrada 
que são importantes na definição dos agrupamentos 
das variáveis de saída semelhantes. Desta maneira, é 
possível agrupar as vazões máximas diárias dos me-
ses finais da estação (ocorrência de cheias) a partir 
dos valores de vazão média mensal (classes de vazões 
médias mensais) dos meses iniciais. 

A árvore de regressão é representada grafi-
camente através de uma árvore (vide Figura 6), que 
é composta por nós ou vértices que são ligados atra-
vés de arestas ou arcos.  
 

                          
 

Figura 6 - Representação da árvore de regressão. 
 
 

Na Figura 6, a raiz da árvore (nó inicial) é o 
nó A, que possui duas sub-árvores, cujas raízes são os 
nós B e C, chamados filhos de A. Os nós que não 
possuem filhos (nós B, D e E) são chamados de fo-
lhas, os demais, são chamados de nós internos. Uma 
folha representa um valor ou uma classe para a vari-
ável de saída e o número de folhas corresponde o 
número de classes em que o espaço de observação 
está dividido. Um nó interno representa um teste 
lógico que avalia qual será o próximo nó descenden-
te ou filho a ser seguido, isto é, representa um crité-
rio de decisão para divisão dos subconjuntos.  

Quando se tenta estabelecer a classe ou o 
valor da variável dependente para um determinado 
caso, ele é primeiramente testado na raiz. Depen-
dendo do resultado do teste lógico usado no nó, a 
árvore ramifica-se para um dos nós filhos e este pro-
cedimento é repetido até que um nó terminal (fo-
lha) seja alcançado. Como a árvore é um conjunto 
finito de nós, tem-se que este processo resulta em 
uma folha e, portanto, numa classe ou valor para a 
variável dependente. 

O crescimento da árvore baseia-se em algo-
ritmo de particionamento, que em cada nó divide os 
dados em classes, tendo como critério uma ou mais 

variáveis explicativas. O número de classes (ou fo-
lhas) poderá ser determinado por: 
 

• Homogeneidade das classes em termos de 
variável resposta;  

• Número mínimo de elementos dentro das 
classes;  

• Poda de galhos da árvore segundo uma me-
dida de custo-complexidade, eliminando as 
partições (nós) que implicam em pouca me-
lhoria, diminuindo a complexidade da árvo-
re. 

 
2- Alteração do cálculo das envoltórias 
 

A metodologia proposta consiste em substi-
tuir a envoltória única nos meses finais da estação 
chuvosa, por um conjunto de envoltórias, uma para 
cada classe de vazão média mensal verificada nos 
meses anteriores. Com base na informação hidroló-
gica verificada nos meses iniciais, no primeiro dia da 
parte final da estação, adota-se a envoltória associa-
da à classificação da informação hidrológica passa-
da. Define-se assim uma data para a tomada de deci-
são (Raupp, 2008). Desta forma, a envoltória a ser 
calculada apresentaria a forma ilustrada na Figura 7, 
admitindo-se que as vazões médias mensais dos me-
ses iniciais da estação fossem agrupadas em três 
classes através da técnica de árvores de regressão. 
 

 
 

Figura 7 — Representação esquemática da envoltória resul-
tante da metodologia proposta para uso de informação 

hidrológica no cálculo dos volumes de espera. 
 

Supondo que a classificação resultante seja 
formada de três classes, vazões Altas, Médias e Bai-
xas, então, para cada um dos conjuntos de anos da 
série histórica de vazões diárias estimam-se os parâ-
metros do modelo estocástico de geração de cená-
rios sintéticos de vazões diárias. A partir de cada 
conjunto de parâmetros geram-se três conjuntos de 
cenários sintéticos de vazões diárias condicionados 
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às estas classes. O número de cenários sintéticos de 
cada conjunto deve ser proporcional ao número de 
séries históricas de cada classe. A soma dos cenários 
dos três conjuntos deve ser igual ao número total de 
cenários sintéticos que seria adotado pela metodo-
logia sem a classificação das vazões do início da esta-
ção chuvosa.  

Após a geração dos cenários sintéticos, cal-
culam-se as trajetórias críticas correspondentes e, 
considerando um risco definido à priori, calcula-se a 
envoltória para toda a estação chuvosa. O cálculo 
das trajetórias críticas, o critério de descarte de ce-
nários que não serão protegidos e o cálculo da en-
voltória seguem o mesmo procedimento da metodo-
logia. 

Os valores de volumes de espera para o pe-
ríodo inicial da estação chuvosa correspondem aos 
valores da envoltória calculados conforme descrito 
acima (envoltória tradicional). Para o período final 
da estação, esta envoltória é substituída por três 
outras, cada uma correspondente a uma classe. Para 
calcular a envoltória associada a cada classe no final 
da estação chuvosa, devem-se verificar quais cenários 
de cada classe não foram protegidos neste período 
pela envoltória tradicional e, então, para cada classe, 
calcular a envoltória do seu conjunto de trajetórias 
críticas descartando-se aqueles mesmos cenários que 
não foram protegidos pela envoltória tradicional e 
que pertenciam a classe correspondente. Os passos a 
seguir resumem a metodologia proposta: 
 
Sejam: 
NH - Número de anos da série histórica de vazões 
diárias; 
n - Número de classes que a envoltória do final da 
estação chuvosa será dividida; 
NSS - Número total de cenários sintéticos de vazões 
diárias. 
 

1. Geração dos NSS cenários sintéticos de va-
zões diárias condicionadas às classes de va-
zões médias mensais do período inicial da 
estação chuvosa: 
1. Dividir as NH séries históricas de vazões 

diárias em n conjuntos, de acordo com a 
vazão média mensal do período inicial 
da estação chuvosa (NHi, i = 1, ..., n); 

2. Estimar os n conjuntos de parâmetros do 
modelo de geração de cenários sintéticos 
de vazões diárias, um para cada classe, a 
partir dos n conjuntos de séries históri-
cas, obtidos no item 1.1; 

3. Gerar Ni (i = 1, ..., n) cenários sintéticos 
de vazões diárias a partir de cada conjun-

to de parâmetros calculados no item 1.2, 
sendo: 

 

n,...,1i,
NH
NHNN i

SSi =×=     (7) 

 

SS
n

1i
i NN =∑

=
      (8) 

 
1. Cálculo das trajetórias críticas dos NSS cená-

rios sintéticos para toda a estação chuvosa; 
2. Seleção dos N  cenários que não serão pro-

tegidos, de acordo com o tempo de retorno 
definido; 

3. Cálculo da envoltória para toda a estação 
chuvosa, desconsiderando os cenários que 
não serão protegidos; 

4. Determinação de quais dos N  cenários não 
são protegidos no final da estação chuvosa 

( FIMN ) e a que classe pertencem ( i
FIMN , i = 

1, ..., n); 
5. Cálculo das envoltórias para o final da esta-

ção chuvosa para cada classe, não prote-

gendo os i
FIMN  cenários sintéticos.  

 
A título de comparação, as modificações da 

proposta 3 referem-se aos itens 1, 5 e 6, anterior-
mente apresentados. 
 
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Neste artigo foram propostas três metodo-
logias com o intuito de aumentar a garantia dos 
reservatórios atingirem o final da estação chuvosa 
cheios. 

A primeira proposta, denominada Alteração 
no Cálculo das Trajetórias Críticas, consiste em alte-
rar o cálculo das trajetórias críticas desconsiderando 
a parte associada à recessão destas trajetórias, o que 
resulta em uma envoltória com menor requisito 
prévio de volumes de espera. Esta alteração não 
altera o risco para todo o período, uma vez que, 
seguindo a regra de manter a vazão defluente igual 
à vazão de restrição nos instantes em que a vazão 
afluente é maior que a restrição, já faz com que o 
volume vazio no reservatório seja o mesmo do calcu-
lado para a trajetória crítica mesmo que estes volu-
mes não estejam considerados na trajetória. 
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A segunda proposta, denominada Conside-
ração da Previsão de Vazões no Cálculo das Trajetó-
rias Críticas, consiste em reduzir a alocação prévia 
de volume de espera caso se disponha de uma previ-
são de vazão perfeita com um horizonte de d dias. 
Essa redução é viável, pois com o conhecimento das 
vazões futuras (previsão) e com o volume de espera 
alocado para o instante a partir do qual se pode 
prever até o final da cheia, é possível alocar o volu-
me de espera no reservatório para o período previs-
to, se necessário. Cabe ressaltar que a eficiência 
desta proposta está diretamente condicionada à: (i) 
Qualidade da previsão de afluências diárias; e (ii) 
Relação entre a duração das cheias e o horizonte 
máximo (seqüência máxima de número de dias) de 
previsão das afluências diárias, ou seja, antecedência 
da previsão. 

Seria interessante estudar a possibilidade de 
utilização de previsões que possuem algum erro, ou 
seja, previsões que não possuem 100% de acerto. A 
dificuldade de consideração deste tipo de previsão é 
quanto à mensuração da probabilidade de acerto e 
de como será a utilização deste erro de previsão na 
metodologia de cálculo do volume de espera. Acre-
dita-se que considerar este tipo de previsão poderia 
resultar em um aumento do número de cenários 
que deveriam ser protegidos no cálculo da envoltó-
ria, com o intuito de manter o risco pré-definido. 

A terceira proposta, denominada Alteração 
dos Volumes de Espera no Final da Estação Chuvosa 
de Acordo com a Hidrologia do Início da Estação, 
não modifica o cálculo das trajetórias críticas, mas 
propõe alterar a envoltória em uma data fixa no 
período final da estação (tomada de decisão), con-
siderando informações hidrológicas dos meses ante-
riores a esta data. Desta maneira, seria adotado uma 
envoltória otimizada de acordo com as característi-
cas hidrológicas da cheia em curso, não alocando, 
por exemplo, uma envoltória com muita necessida-
de de volume de espera para uma estação com va-
zões baixas. 

Embora, neste artigo, as metodologias pro-
postas tenham sido desenvolvidas considerando o 
caso mais simples, que consiste em um sistema com 
um ponto de controle de cheias e um reservatório, 
elas podem ser diretamente aplicadas a algumas 
situações reais do SIN, como é o caso do controle de 
cheias a jusante das UHE’s Boa Esperança, no rio 
Parnaíba e Três Marias, no Rio São Francisco. Nestes 
casos, o controle de cheias considera apenas o reser-
vatório imediatamente a montante do ponto de 
controle de cheias para alocação de volume de espe-
ra e proteção deste ponto de controle, não necessi-
tando, portanto, de extensão das metodologias para 

sistemas com múltiplos reservatórios e múltiplos 
pontos de controle. 

Na parte 2 deste artigo (Raupp et al, in-
press2), com o intuito de verificar a aplicabilidade e 
a eficácia das metodologias, estas foram aplicadas na 
bacia do rio Paraná. Como esta bacia é um sistema 
com múltiplos reservatórios e múltiplos pontos de 
controle, foi feita uma simplificação, considerando a 
bacia como um reservatório equivalente até o ponto 
de controle a jusante da UHE Jupiá. 
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Minimization Of The Conflict Between Electric 
Power Generation And Flood Control In Reservoir 
Operation Planning I 
 
ABSTRACT 
 

One of the particularities of the Interconnected 
Brazilian Hydrothermal System operation planning is the 
need to use part of the volumes of the hydroelectric plants 
reservoirs as waiting volumes for attenuation of possible 
floods. These volumes are calculated through the Flood 
Prevention Studies, based on the Critical Paths of the syn-
thetic flow scenarios. The use of the reservoir volumes for 
electricity generation and flood control is subject to conflict, 
since the former attempts to keep the reservoirs as full as 
possible and, the latter to keep the partly empty, for the same 
period. Thus, this paper presents three methodological pro-
posals: i) Disregard the waiting volumes allocated for criti-
cal paths recession, ii) Use the forecast flows to calculate the 
critical path and iii) Change the waiting volumes at the 

end of the rainy season according to the average monthly 
flow observed in the initial months of the season. In the 
next article, all methodologies proposed were tested in the 
River Paraná basin to check their applicability and effec-
tiveness.  
Key-words: Reservoir Operation Planning, Flood Control, 
Hydroelectric Generation, Multiple Uses. 
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RESUMO 
 

O primeiro artigo desta série de dois apresentou três propostas de alteração na definição dos volumes de espera para 
reservatórios utilizados para controle de cheias, com o intuito de minimizar o conflito entre a geração de energia elétrica e o 
controle de cheias. Foram elas: i) Desconsideração dos volumes alocados na recessão das trajetórias críticas; ii) Consideração 
da previsão de vazão no cálculo das trajetórias crítica; e iii) Alteração dos volumes de espera no final da estação chuvosa de 
acordo com a vazão média mensal observada no início da estação. No presente artigo, estas propostas foram aplicadas à 
bacia do rio Paraná, para verificar sua aplicabilidade e eficácia. Por simplificação, considerou-se a bacia do Paraná até a 
usina hidroelétrica de Jupiá como um reservatório equivalente, e com um único ponto de controle a jusante da referida usi-
na. Os resultados são muito promissores, o que nos leva a concluir que estas metodologias se apresentam como possíveis a-
primoramentos a serem utilizados na metodologia atual de cálculo de volume de espera. A partir da análise dos resultados, 
uma nova metodologia é proposta, neste artigo. Esta nova metodologia combina duas das metodologias: cálculo do volume de 
espera desconsiderando os volumes alocados na recessão das trajetórias críticas e alteração dos volumes de espera no final da 
estação chuvosa de acordo com a informação hidrológica do início do período chuvoso. Dentre as quatro propostas, esta últi-
ma apresenta melhor resultado em termos de alocação eficiente de volume de espera. 
 
Palavras-chave: Planejamento da Operação de reservatórios, Controle de Cheias, Geração Hidrelétrica, Usos múltiplos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Até meados da década de 1970 grande parte 
dos reservatórios do setor elétrico tinha como único 
objetivo a geração de energia elétrica e portanto o 
controle de cheias não era contemplado no plane-
jamento da operação do sistema de reservatórios do 
setor. A partir de 1977, devido à ocorrência de uma 
grande cheia no rio Pardo, o controle de cheias 
passou a fazer parte do Planejamento da Operação 
do Sistema Hidrotérmico Brasileiro (SIN), com o 
objetivo de garantir a segurança estrutural dos apro-
veitamentos e de evitar que haja defluências superi-
ores aos respectivos limites superiores a que estão 
restritas (Kyrillos, 2006). 

A consideração de mais este uso aos reserva-
tórios causa um conflito com a geração de energia 
elétrica, uma vez que cada uso procura utilizar dife-
rentemente os volumes úteis dos reservatórios. Adi-
cionalmente, nos anos em que as afluências no final 
da estação chuvosa são baixas, os reservatórios do 

SIN que alocam volume de espera podem não con-
seguir terminar a estação chuvosa cheios, o que 
pode trazer problemas para a geração de energia 
elétrica durante a estação seca seguinte. Com o in-
tuito de minimizar tais problemas, tornou-se neces-
sário o contínuo aprimoramento de metodologias 
de cálculo de volume de espera buscando otimizar a 
alocação destes volumes.  

Frente a isso, no primeiro artigo desta série 
de dois artigos foram apresentadas três propostas 
metodológicas todas com o objetivo de aumentar a 
chance de iniciar a estação seca com os reservatórios 
do setor elétrico utilizados para controle de cheias, 
plenamente cheios. De uma forma geral, as propos-
tas procuram calcular volumes de espera menores 
preservando-se o risco desejado. 

A primeira proposta consiste em alterar o 
cálculo das trajetórias críticas desconsiderando a 
parte associada à recessão destas trajetórias. Cha-
mamos esta alternativa de “Alteração no Cálculo das 
Trajetórias Críticas”. A segunda proposta, admitindo 
que se dispõe de uma previsão de vazão perfeita 
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para um horizonte de “d” dias, desconsidera os vo-
lumes de espera para o período que se dispõe de 
previsão. Chamamos esta alternativa de “Considera-
ção da Previsão de Vazões no Cálculo das Trajetórias 
Críticas”. A terceira proposta não modifica o cálculo 
das trajetórias críticas, mas propõe alterar a envoltó-
ria destas trajetórias em uma data fixa no período 
final da estação, considerando informações hidroló-
gicas dos meses anteriores a esta data. Chamamos a 
terceira proposta de “Alteração dos Volumes de Espera 
no Final da Estação Chuvosa de Acordo com Informação 
Hidrológica do Início da Estação” (Raupp, 2008). 

Neste segundo artigo da série, estas propos-
tas são aplicadas na bacia do rio Paraná, com o intui-
to de verificar a aplicabilidade e eficácia das propos-
tas (Raupp, 2008). 
 
 
ESTUDO DE CASO: 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANÁ 
 
 

As metodologias propostas foram aplicadas 
à Bacia do Rio Paraná. Sua escolha foi feita, por ser 
uma bacia de grande importância para produção de 
energia elétrica e apresentar necessidade significati-
va de alocação de volumes de espera sazonais. 

Como pode ser observado na Figura 1, a ba-
cia do Paraná até Porto São José possui 20 usinas 
com reservatório, 17 utilizados para controle de 
cheias, 20 usinas a fio d’água e 18 pontos de contro-
le de cheias, isto é, usinas onde existem restrições de 
nível d’água ou de vazão máxima a jusante. O volu-
me total dos reservatórios da bacia é de aproxima-
damente 106 km³ e a capacidade de geração da ba-
cia é de 25.517 MWmed, o que representa aproxi-
madamente 30% da geração total do país. A estação 
chuvosa da bacia compreende os meses de Novem-
bro a Abril e o volume de espera total máximo alo-
cado nesta bacia ocorre em janeiro, com um valor 
no entorno de 18 km³ (ONS, 2006). 

A restrição mais impactante para o cálculo 
dos volumes de espera para esta bacia é a que se 
localiza a jusante da usina hidroelétrica (UHE) Ju-
piá, uma vez que o tempo de retorno associado a 
vazão de restrição é baixo (4 anos) e o reservatório 
da UHE Jupiá é a fio d’água e portanto não contri-
bui para a prevenção de cheias. Desta maneira, os 
reservatórios a montante de Jupiá são os responsá-
veis em alocar volume de espera para que a restrição 
de vazão a jusante seja respeitada. 
 

 
 

Figura 1 - Topológico da bacia do Paraná até 
Porto São José. 

 
 

O cálculo dos volumes de espera, nesta ba-
cia, é feito através das condições de controlabilidade 
(Damázio, 1988), uma vez que esta bacia apresenta 
múltiplos reservatórios e múltiplos pontos de con-
trole de cheias. Porém, por simplificação, para apli-
cação das metodologias propostas, considerou-se 
apenas o ponto de controle a jusante da UHE Jupiá 
e a bacia do Paraná, até esta usina, foi considerada 
como um reservatório equivalente até este ponto de 
controle. A restrição de vazão máxima a jusante de 
Jupiá é 16.000 m3/s (valor oficialmente adotado nos 
estudos anuais de prevenção de cheias realizados 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS). 
Considerou-se como capacidade de armazenamento 
do reservatório equivalente a soma dos volumes 
úteis dos reservatórios desta bacia localizados a mon-
tante da UHE Jupiá. A série histórica de vazão natu-
ral afluente à UHE Jupiá foi obtida totalizando-se as 
vazões incrementais dos aproveitamentos a montan-
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te desta usina, uma vez que estava disponível, ape-
nas, o arquivo de vazões incrementais da Bacia do 
Rio Paraná. Estas séries foram disponibilizadas pelo 
ONS, e referem-se às afluências diárias do período 
de novembro a abril, dos anos de 1949 a 2003 (55 
séries). 
 
 
APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS 
 
Proposta 1: Alteração no Cálculo das Trajetórias 

      Críticas  
 

Neste item são apresentados os resultados 
da aplicação da metodologia de alteração no cálculo 
das trajetórias críticas (Raupp, 2008), proposta 1 do 
primeiro artigo desta série.  

A partir da série histórica de vazões naturais 
afluentes à UHE de Jupiá, foram gerados 12000 
cenários sintéticos de afluências diárias através do 
modelo estocástico DIANA (Kelman et al, 1983). 
Foram calculadas as trajetórias críticas de cada cená-
rio de acordo com a metodologia original (ONS, 
2006) e também de acordo com a proposta 1 do 
primeiro artigo desta série. O critério de descarte de 
cenários adotado foi o máximo reenchimento. O 
tempo de retorno considerado foi de 30 anos (valor 
utilizado nos estudos de prevenção de cheias reali-
zados pelo ONS), resultando na não proteção de 
400 cenários sintéticos (número total de cenários — 
12000 - dividido pelo tempo de retorno utilizado — 
30 anos) do conjunto de 12000 cenários. 
 
 

 
 

Figura 2 — Comparação entre as envoltórias original e a 
calculada a partir da proposta 1. 

 

A Figura 2 possibilita a comparação entre as 
envoltórias obtidas. Analisando as duas envoltórias, 
pode-se verificar uma antecipação de uma semana 
na data final de necessidade de volumes de espera, 
isto é, na envoltória obtida pela alteração do cálculo 
da trajetória crítica o volume de espera fica igual a 
zero num período de tempo anterior à envoltória 
praticada (original), e uma diferença na alocação de 
volume de espera ao longo do período chuvoso, 
resultando em pouco mais de 4% de diferença no 
pico máximo de volume de espera (na semana 7). 
 
Conclusão da proposta 1 
 

Para a primeira metodologia proposta, alte-
ração no cálculo das trajetórias críticas, acreditava-se 
que, por desconsiderar o final da alocação de volu-
me de espera nas trajetórias críticas dos cenários, 
haveria uma diminuição de alocação de volume mais 
acentuada no final da estação chuvosa. O que se 
verificou, neste caso específico, foi uma diminuição 
já no início do período, explicada pelo diferente 
descarte de 400 cenários de cada uma das metodo-
logias, e uma diferença não muito grande no final 
da curva, devido ao fato das trajetórias críticas apre-
sentarem alocação máxima de volume de espera em 
instantes de tempo distintos ao longo de todo o 
período. Neste caso-teste, pelo formato da envoltó-
ria, pode-se concluir que os picos de cheias de al-
guns cenários se localizam no final da estação. Por 
outro lado, os picos de cheias localizados no final da 
estação são bem menores. 
 
Proposta 2: Consideração da Previsão de Vazões no 

      Cálculo das Trajetórias Críticas 
 

Neste item são apresentados os resultados 
da aplicação da metodologia de consideração da 
previsão de vazões no cálculo das trajetórias críticas 
(Raupp, 2008 e Raupp et al, 2008). 

Os mesmos 12000 cenários sintéticos de a-
fluências diárias gerados utilizando o modelo esto-
cástico DIANA foram utilizados para calcular as 
trajetórias críticas. Para o cálculo das envoltórias 
(segundo metodologia original e segundo proposta 
2 do primeiro artigo) foram considerados o mesmo 
tempo de retorno (30 anos), resultando na não 
proteção de 400 cenários sintéticos, o mesmo crité-
rio de descarte de cenários (máximo reenchimento) 
e a mesma vazão de restrição em Jupiá (16000 
m3/s).  

Como a alteração na trajetória crítica, será 
mais significativa quanto maior o horizonte da previ-
são, esta metodologia foi aplicada para horizontes 
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de previsão de 3 e 10 dias. Nas Figuras 3 e 4, são 
apresentadas as envoltórias para toda a estação chu-
vosa, para os dois horizontes de previsão. Pode-se 
observar que as envoltórias calculadas com as duas 
metodologias (original e utilizando proposta 2 no 
cálculo das trajetórias críticas) são muito próximas. 
Considerando a previsão de vazão para 3 dias a fren-
te, houve antecipação de reenchimento em apenas 1 
dia e para previsão 10 dias a frente houve antecipa-
ção de 8 dias no reenchimento do reservatório. 
 

 
 

Figura 3 - Comparação entre a envoltória original e a 
envoltória utilizando previsão de vazões 

de horizonte de 3 dias. 
 

 
 

Figura 4 — Comparação entre a envoltória original e a 
envoltória utilizando previsão de vazões 

de horizonte de 10 dias. 
 
 

A partir destes resultados, pode-se concluir 
que a influência da previsão de afluências diárias na 
alocação de volumes de espera para o controle de 

cheias só será relevante quando o horizonte da pre-
visão é significativo, ou seja, quando o horizonte for 
tal que englobe, pelo menos, a duração da cheia 
prevista, pois, desta forma, será possível não alocar 
previamente parte da curva de volume de espera. 
Previsões para poucos dias a frente, onde se possui 
uma maior probabilidade de acerto, influenciam 
muito pouco na alocação de volume de espera. Isto 
se deve ao fato das durações das cheias dos cenários 
utilizados serem em geral, superiores a 10 dias. Ana-
lisando as estatísticas das durações das cheias dos 
cenários sintéticos (só foram considerados os cená-
rios que apresentaram vazões superiores a restrição 
de 16000 m3/s, que representam 36% dos 12000 
cenários sintéticos), verificou-se que a duração mé-
dia das cheias foi 20,1 dias, o desvio-padrão de 22,9 
dias e a duração máxima 106 dias. A partir da distri-
buição acumulada de probabilidades das durações 
das cheias (Figura 5), observa-se que apenas 10% 
das cheias possuem duração menor ou igual a 3 dias 
e 34% possuem duração menor ou igual a 10 dias, o 
que explica a pequena influência destas previsões no 
cálculo das trajetórias críticas. 
 

 
 
Figura 5 — Distribuição acumulada das durações das cheias 
nos cenários sintéticos dado que houve cheia no cenário. 

 
 

A Figura 6 possibilita a comparação entre a 
envoltória calculada pela metodologia original com 
a envoltória calculada pela metodologia da proposta 
2 utilizando uma previsão de vazão com horizonte 
de 20 dias, que corresponde à média de duração das 
cheias dos cenários sintéticos utilizados. Por este 
gráfico, pode-se observar a diminuição na alocação 
de volume de espera e uma antecipação de enchi-
mento do reservatório de três semanas. Isto é, de 
acordo com a envoltória praticada (original) o re-
servatório fica cheio (volume de espera igual a zero) 
na semana 25, enquanto que a envoltória obtida 
utilizando previsão de vazões fica cheio na semana 
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21. Desta forma, parece razoável imaginar que o uso 
da previsão de vazões no cálculo das trajetórias críti-
cas pode vir a ser interessante, quando esta informa-
ção estiver disponível com boa qualidade e horizon-
te próximo da duração média das cheias. 
 

 
 

Figura 6 - Comparação entre envoltória original e a 
envoltória utilizando previsão de vazão 

de horizonte de 20 dias. 
 

A título de ilustração, na Figura 7 é apresen-
tada a comparação das envoltórias considerando a 
previsão de vazão com antecedência de 90 dias. Nes-
te caso, houve uma antecipação de 102 dias e resul-
tou em uma curva de volume de espera praticamen-
te nula, isto se deve ao fato de a probabilidade da 
duração da cheia (Figura 5) ser menor ou igual a 90 
dias é muito próximo de 1 (100% de chance). 
 

 
 

Figura 7 — Comparação entre a envoltória original e a 
envoltória utilizando previsão de vazões 

de horizonte de 90 dias. 

Conclusão da proposta 2 
 

Os resultados da segunda metodologia, con-
sideração da previsão de vazões no cálculo das trajetó-
rias críticas, mostraram que a eficiência desta pro-
posta está diretamente associada às características 
hidrológicas da bacia, em especial à distribuição de 
probabilidades das durações das cheias e à previsibi-
lidade das afluências (acerto e antecipação). Bacias 
cujas durações das cheias e a antecipação da previ-
são sejam mais próximas apresentarão resultados 
mais interessantes. É importante ressaltar que, no 
entanto, em geral, não se dispõe de previsões de 
vazão com grandes horizontes ou estas previsões são 
imprecisas.  

Desta maneira, seria interessante analisar a 
possibilidade de utilização de previsões que possuem 
algum erro, ou seja, previsões que não possuem 
100% de acerto, como salientado no primeiro artigo 
desta série.  
 
Proposta 3: Alteração dos Volumes de Espera no 

      Final da Estação Chuvosa de Acordo 
      com a Informação Hidrológica do 
      Início da Estação 

 
Neste item são apresentados os resultados 

obtidos adotando-se a metodologia para uso das 
informações hidrológicas do passado recente no 
cálculo dos volumes de espera da proposta 3. Esta 
metodologia consiste em tentar relacionar a infor-
mação hidrológica passada (meses iniciais da esta-
ção chuvosa) com a ocorrência de cheias futuras 
durante os meses finais da estação (Raupp, 2008).  

A fim de verificar qual a melhor data de di-
visão da estação chuvosa em meses iniciais e finais, 
foram consideradas três alternativas: (i) Março a 
Abril; (ii) Abril; e (iii) Fevereiro a Abril. A proposta 
destas três datas se baseou no conhecimento da 
distribuição temporal das cheias na bacia do rio 
Paraná, na qual se observa uma diminuição na mag-
nitude das cheias a partir de Março, e uma grande 
variabilidade do comportamento das cheias em Ja-
neiro e Fevereiro. Uma vez que a alternativa que 
apresentou o melhor resultado foi a segunda, so-
mente seus resultados serão detalhados e apresenta-
dos a seguir. 
 
Escolha da Variável Explicativa 
 

A primeira decisão a ser tomada para apli-
cação da metodologia é a escolha da combinação de 
vazões médias mensais do período inicial (Novem-
bro a Fevereiro) da estação chuvosa que melhor 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1 6 11 16 21 26

Semanas

%
 (V

U
-V

E)

Envoltória com previsão de vazão Envoltória tradicional

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1 6 11 16 21 26

Semanas

%
 (V

U
-V

E)

Envoltória com previsão de vazão Envoltória original



Minimização do Conflito Entre a Geração de Energia Elétrica e o Controle de Cheias no Planejamento 
da Operação de Reservatórios II: Aplicação 

 86 

explica o comportamento das cheias (vazões máxi-
mas de diferentes durações) nos meses finais da 
estação (Março e Abril). Esta escolha é feita através 
da correlação das vazões médias mensais para os 
conjuntos de meses Novembro a Fevereiro (Nov-
Fev), Dezembro a Fevereiro (Dez-Fev), Janeiro a 
Fevereiro (Jan-Fev) e Fevereiro (Fev) com as séries 
de vazões máximas de diferentes durações (1 dia, 7 
dias e 15 dias) no período de Março a Abril, apre-
sentada na Tabela 1.  

Os dados da Tabela 1 permitem que se con-
clua que as duas combinações de meses iniciais que 
apresentam maior correlação com as vazões máxi-
mas de Março a Abril são Jan-Fev e Fevereiro. As 
vazões médias mensais destes meses foram, então, 
selecionadas como variáveis que explicam o compor-
tamento das cheias no período de Março a Abril. 

Foi, então, utilizada a técnica de árvore de 
regressão (Mathsoft, 1999), que agrupa informações 
com mesmas características dentro de uma mesma 
classe, para, através das vazões médias mensais do 
período Jan-Fev, classificar as 55 estações chuvosas 
da série histórica. O mesmo procedimento foi feito 
para a vazão mensal de Fevereiro e esta apresentou 
melhor resultado que o anterior. Os resultados desta 
última classificação serão detalhados a seguir. 
 

Tabela 1 - Matriz de correlação entre a combinação de 
meses no período de Novembro a Fevereiro e vazões 
máximas de diferentes durações no período Mar-Abr. 

 

Média das vazões 
mensais 

Vazão máxima em Mar-Abr 
1 dia 7 dias 15 dias 

Nov-Fev 0,49 0,49 0,52 
Dez-Fev 0,51 0,51 0,54 
Jan-Fev 0,58 0,58 0,61 
Fev 0,60 0,58 0,59 

 
 
Divisão em Classes 
 

A escolha do número de classes deve levar 
em consideração alguns fatores:  
 

• Quanto menor a variância residual, maior a 
capacidade da classificação obtida explicar o 
comportamento da variável a ser prevista; 

• O número de séries do histórico em cada 
classe tem que ser suficiente para a estima-
ção dos parâmetros do modelo de geração 
de cenários sintéticos; e  

• Parcimônia na escolha do número de clas-
ses, só se justificando aumentar o número 

de classes se houver um aumento significati-
vo na explicação do comportamento das 
cheias em Mar-Abr, ou seja, diminuição da 
variância residual. 

 
Na Figura 8 é apresentado o gráfico da vari-

ância residual versus o número de classes, resultado 
da aplicação da árvore de regressão. 

De acordo com as considerações anteriores, 
escolheu-se classificar as vazões de Fevereiro em 3 
classes (Alta, Média e Baixa), tendo em vista que 
esta divisão reduz a variância residual em 50%, que 
foi comparada com as reduções de variância residual 
de 40% referente a divisão em 2 classes e de 50% 
para a divisão em 4 classes. Obteve-se a árvore de 
classificação com os seguintes intervalos:  
 

• Classe Baixa: vazão média mensal de Feve-
reiro inferior a 7.625,0 m³/s; 

• Classe Média: vazão média mensal de Feve-
reiro entre 7.625,0 m³/s e 13.479,5 m³/s; 

• Classe Alta: vazão média mensal de Feverei-
ro superior a 13.479,5 m³/s. 

 
 

 
 
Figura 8 — Gráfico de variância residual versus número de 

classes para Fevereiro. 
 
 

Na Figura 9 é apresentado o gráfico da va-
zão média mensal de Fevereiro versus a vazão máxi-
ma diária em Março-Abril. As linhas verticais são os 
limites entre as classes, de acordo com o valor da 
vazão média mensal de Fevereiro. As linhas horizon-
tais tracejadas representam as médias das vazões 
máximas diárias em Março-Abril para cada classe. 

Nesta figura, verificam-se as diferenças entre 
as três nuvens de pontos, o que significa uma boa 
classificação, uma vez que, dentro de cada classe 
suas respectivas nuvens de pontos se encontram 
próximos das médias de cada classe.   

Na Figura 10 são apresentadas as distribui-
ções acumuladas de probabilidades das vazões má-
ximas condicionadas às classes, podendo-se observar 
diferenças significativas entre as três distribuições. 
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Figura 9 - Vazões máximas diárias de Março a Abril e a 
vazão média mensal de Fevereiro. 

 

 
 

Figura 10 — Distribuições acumuladas de probabilidades 
das vazões máximas no período de Março a Abril 

condicionadas as classes das vazões 
médias mensais de Fevereiro. 

 
 

Após a classificação dos 55 anos da série his-
tórica, de acordo com a vazão média de Fevereiro, 
utilizando o modelo DIANA, foram gerados três 
conjuntos de cenários sintéticos, cada um condicio-
nado à uma das classes de vazão média mensal de 
Fevereiro, totalizando 12000 cenários sintéticos, 
conforme metodologia apresentada no primeiro 
artigo desta série. O número de cenários sintéticos 
de cada conjunto foi feito proporcional ao número 
de anos do histórico pertencente a cada classe (con-
forme Tabela 2). 

Após a geração dos cenários sintéticos, fo-
ram calculadas suas respectivas trajetórias críticas e a 
envoltória para todo o período, de acordo com a 

metodologia original (ONS, 2006), considerando o 
tempo de retorno de 30 anos e o máximo reenchi-
mento como critério de descarte.  

Dos 400 cenários que não serão protegidos, 
230 ( FIMN ) não foram protegidos no período de 
Março a Abril. Na Tabela 2 é apresentada a distribu-
ição pelas classes destes 230 cenários. 
 

Tabela 2 — Número de cenários não-protegidos 
de Março a Abril por classe. 

 

Classe 
Série 

Histórica 
Nº de 

cenários 

Nº cenários não 
protegidos de 
Março-Abril 

Baixa 7 (12,7%) 1527 0 
Média 31 (56,4%) 6763 4 
Alta 17 (30,9%) 3710 226 

Total 55 12000 230 
 
 

A seguir foram calculadas as envoltórias pa-
ra o período Março-Abril para o conjunto de cená-
rios de cada classe, considerando como número de 
cenários não protegidos os valores da coluna 4 da 
Tabela 2. Na Figura 11 são apresentadas as envoltó-
rias correspondentes a cada classe para o período 
Março-Abril e a envoltória para todo o período in-
dependente da classificação, obtida considerando o 
conjunto de 12000 cenários sintéticos (desconside-
rando-se os 400 cenários não protegidos), formados 
pelos conjuntos de cenários correspondentes às três 
classes. A linha vertical representa a data de tomada 
de decisão (1º de Março), ou seja, data de escolha 
da envoltória a ser considerada a partir de então, de 
acordo com a vazão média de Fevereiro observada.  
 

 
 

Figura 11 — Envoltória com alteração de volume de espera 
em 1º de Março com 3 classes. 
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Conclusão da proposta 3 
 

A terceira metodologia mostrou-se promis-
sora, uma vez que, de acordo com a classe da vazão 
média mensal dos meses iniciais da estação chuvosa, 
haverá uma alocação de volume de espera diferenci-
ada, possibilitando uma maior garantia de reservató-
rios cheios ao final da estação. Para o estudo de 
caso, foram consideradas três diferentes divisões da 
estação chuvosa. 

A primeira divisão, onde os meses de Março 
e Abril foram considerados como o final da estação 
chuvosa, apresentou o melhor resultado dentre as 
três divisões, uma vez que as três classes (Alta, Média 
e Baixa) da vazão média mensal de Fevereiro se 
mostraram bastante homogêneas e coerentes com a 
ocorrência de cheias nos meses finais da estação. 
Embora a envoltória da classe Alta tenha alocado 
um maior volume de espera no momento da tomada 
de decisão (no dia 1º de março) em relação à envol-
tória obtida pelo método original, as duas envoltó-
rias alcançam o enchimento completo do reservató-
rio no mesmo instante de tempo. A classe Média 
antecipou o enchimento em uma semana e apresen-
tou-se próxima da envoltória obtida pelo método 
original, excetuando-se nas semanas 22 a 24, que 
permitiu uma antecipação de enchimento. A classe 
Baixa teve uma antecipação de enchimento em três 
semanas e uma diferença acentuada de alocação de 
volume de espera.  

Na segunda divisão da estação chuvosa, on-
de o mês de Abril foi considerado como o final da 
estação, a alteração da envoltória ocorre muito pró-
xima do final da estação, podendo não ser viável o 
enchimento dos reservatórios em tão pouco tempo.  

Alterar a envoltória original em 1º de Feve-
reiro, ou seja, considerando como período final da 
estação chuvosa os meses de Fevereiro a Abril, não 
se mostrou eficaz, pois, a informação do mês anteri-
or (vazão média mensal do mês de Janeiro) não 
agrega muita informação sobre a ocorrência de 
cheias nos meses seguintes da estação chuvosa, uma 
vez que as classes Média e Alta obtiveram pratica-
mente a mesma curva de volume de espera. 
 
Consideração de duas datas para tomada de decisão 
 

Uma outra possibilidade seria considerar 
duas datas para a tomada de decisão de alteração da 
envoltória. A primeira no dia 1º de Março, de acor-
do com a vazão média mensal observada no mês de 
Fevereiro e alterar, novamente, a envoltória no dia 
1º de Abril, conforme a vazão média mensal obser-
vada no mês de Março.  

A primeira análise a ser feita consiste em ve-
rificar a correlação entre as vazões médias mensais 
que ocorrem em Fevereiro (para a primeira decisão) 
com as que ocorrem em Março (para a segunda 
decisão). Ou seja, dado que a vazão mensal de Feve-
reiro pertence a uma determinada classe, qual a 
probabilidade da vazão mensal de Março pertencer 
a cada uma das três classes. Uma primeira avaliação 
foi feita considerando a série histórica e é apresen-
tada na Tabela 3.  
 
Tabela 3 — Freqüência de ocorrência das combinações de 

classes das vazões mensais de Fevereiro e de Março. 
 

 
Baixo 
Março

Médio 
Março

Alto 
Março 

Total 

Baixo 
Fevereiro

6 1 0 7 

Médio 
Fevereiro

4 20 7 31 

Alto 
Fevereiro

0 8 9 17 

Total 10 29 16 55 
 
 

De acordo com a Tabela 3, verifica-se que 
quando, no histórico, a vazão média mensal de Fe-
vereiro é Baixa, a vazão média mensal de Março não 
poderá ser classificada como Alta. Similarmente, 
quando a vazão média mensal de Fevereiro é Alta, 
não ocorre vazão média mensal Baixa em Março. 
Para a alteração da envoltória em dois momentos, os 
cenários sintéticos condicionados a serem utilizados 
para construção das envoltórias a serem adotadas a 
partir de 1º de Abril teriam que ser condicionados as 
sete classes resultantes da combinação dos estados 
das vazões médias mensais de Fevereiro e Março, 
quais sejam: Baixo-Baixo, Baixo-Médio, Médio-
Baixo, Médio-Médio, Médio-Alto, Alto-Médio e Alto-
Alto, o que resultaria em um número muito peque-
no de anos do histórico para cada classe, conforme 
pode ser observado no número de ocorrências apre-
sentado na Tabela 3, inviabilizando uma boa estima-
ção dos parâmetros para a geração dos cenários 
sintéticos. 
 
PROPOSTA 4: COMBINAÇÃO 
DE METODOLOGIAS 
 
Proposta 04: Teoria 
 

Uma vez que a primeira proposta apresen-
tou uma alocação mais eficiente de volume de espe-
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ra e que a terceira proposta apresentou resultados 
muito satisfatórios, decidiu-se verificar qual o ganho 
em agregar as duas propostas, ou seja, alterar o cál-
culo das trajetórias críticas, conforme proposta 1, e 
considerar que em 1º de Março haverá uma tomada 
de decisão de acordo com a vazão média mensal de 
Fevereiro observada, e substituir a envoltória origi-
nal por uma das três envoltórias correspondente a 
classe Alta, Média ou Baixa (Raupp, 2008).  

Os passos listados a seguir destacam, em itá-
lico, as modificações na metodologia original cor-
respondentes a junção destas propostas: 
 
 

1. Geração de 3 conjuntos de cenários sintéticos 
de afluências (proporcionais ao histórico), cada 
um condicionado a uma classe (Alta, Média e 
Baixa); 

2. Cálculo das trajetórias críticas dos cenários, 
com alteração no cálculo de acordo com a propos-
ta 1; 

3. Seleção dos cenários que serão protegidos, 
de acordo com o tempo de retorno defini-
do; 

4. Cálculo da envoltória, desconsiderando os 
cenários que não serão protegidos; 

5. Determinação dos cenários que não são protegidos 
em Março-Abril e a que classe pertencem; 

6. Cálculo da envoltória para cada classe (Alta, 
Média e Baixa), para Março-Abril, não conside-
rando os respectivos cenários que não serão prote-
gidos. 

 
 
Proposta 4: Aplicação 
 

Para o cálculo das trajetórias críticas e en-
voltórias foram utilizados 12000 cenários sintéticos e 
tempo de retorno de 30 anos, descartando 400 ce-
nários. As trajetórias críticas utilizadas para a cons-
trução das envoltórias das três classes (Baixa, Média 
e Alta) apresentadas nesta metodologia tiveram seu 
cálculo modificado, segundo proposta 1 do primeiro 
artigo. 

Na Tabela 4 é apresentado, para compara-
ção, o número de cenários não protegidos em Mar-
Abr para cada classe e o risco associado, conside-
rando a metodologia original para o cálculo das 
trajetórias críticas e a metodologia da proposta 1 
para o cálculo das trajetórias críticas. 

Na Figura 12 são apresentadas as envoltórias 
de todo o período e das três classes para o período 
Mar-Abr. 

Pela Figura 12, é possível observar que da 
mesma maneira que aconteceu sem a alteração no 
cálculo das trajetórias críticas, as classes se mostra-
ram bem distintas quanto à alocação de volume de 
espera. Para a classe Alta, existe uma antecipação de 
enchimento em 9 dias, para a classe Média de 13 
dias e para a classe Baixa de 24 dias. A classe Média, 
no início do mês de Março, aloca um volume de 
espera muito próximo da envoltória original, mas 
depois diminui a alocação, antecipando o enchi-
mento. A classe Alta aloca mais volume de espera, 
como era de se esperar, mas o enchimento acontece 
no mesmo período. 

 
Tabela 4 — Número de cenários não-protegidos 

de Março a Abril e risco por classe 
 

Classificação Nº de 
Cenários 

Nº cenários não protegidos 
de Março-Abril 

Metodologia 
original 

Metodologia 
Proposta 1  

Independen-
te 

12000 230 109

Baixa NB = 1527 0 0
Média NM = 6763 4 2
Alta NA = 3710 226 107

 
 

Nas Figuras 13 e 14 são apresentadas as 
comparações das três classes utilizando o cálculo das 
trajetórias críticas sem alteração (original) e com 
alteração (revista). 
 
 

 
 
Figura 12 - Envoltória com alteração de volume de espera 

em Março com 3 classes, utilizando trajetórias críticas 
modificadas pela proposta 1. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 13 - Comparação entre as envoltórias das classes 
baixa e alta (a) e média (b) para a recuperação de volume 

de espera original e com alteração no cálculo 
das trajetórias críticas. 

 
 

Tabela 5 — Comparação da antecipação do enchimento 
dos volumes de espera para cada classe. 

 

Classificação 
Antecipação do reenchi-

mento (em semanas)  
Original Revista 

Baixa 3 4 
Média 1 2 
Alta 0 2 

 
 

Pelas Figuras 13a e 13b observa-se que para 
as classes Baixa e Média, as envoltórias revistas alo-
cam um menor volume de espera e permitem a 
antecipação do enchimento em uma semana (vide 
Tabela 5). A classe Alta revista alocou mais volume 
de espera, o que pode ser explicado pelo menor 
número de cenários desta classe que foram descar-
tados para o período de Mar-Abr na construção da 

envoltória, como visto na Tabela 4. Porém, mesmo 
alocando um maior volume, a classe Alta antecipa o 
enchimento duas semanas antes da envoltória da 
classe Alta original. 
 
Conclusão da proposta 4 
 

Finalmente, como tanto a primeira quanto a 
terceira proposta apresentaram resultados promisso-
res em relação ao objetivo deste artigo, as duas me-
todologias foram aplicadas conjuntamente, imagi-
nando-se com isto que o resultado seria melhor. Ou 
seja, aplicou-se, no estudo de caso, a metodologia de 
alteração da envoltória de volume de espera para os 
meses de Março e Abril, de acordo com a vazão mé-
dia do mês de Fevereiro, utilizando, para o cálculo 
das envoltórias, trajetórias críticas que desconside-
ram, em seu cálculo, os volumes referentes à reces-
são destas trajetórias. Como esperado, o resultado 
obtido foi melhor que os obtidos da aplicação em 
separado das propostas, ocorrendo antecipação de 
enchimento do reservatório para todas as classes e 
menor alocação de volume de espera para as classes 
Baixa e Média. Ou seja, além de alocar volume de 
acordo com as informações hidrológicas do início 
da estação chuvosa, se utilizou trajetórias críticas 
mais otimizadas, desconsiderando a recessão destas. 
 
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

A partir dos resultados apresentados neste 
artigo, pode-se concluir que as propostas se apresen-
tam como possíveis aprimoramentos a serem aplica-
dos sobre a metodologia original de cálculo da curva 
de volume de espera, na busca por reservatórios 
cheios ao final da estação chuvosa. Mas, para tanto, 
recomenda-se: (i) adaptar estas metodologias para 
bacias com múltiplos reservatórios e múltiplos pon-
tos de controle, ou seja, adaptá-las para serem utili-
zadas no cálculo das trajetórias crítica através das 
condições de controlabilidade. Observa-se que os 
resultados apresentados foram obtidos consideran-
do um único reservatório e um único ponto de con-
trole; (ii) aplicar as metodologias em outras bacias 
com características hidrológicas diferentes, para 
verificar seu efeito nos volumes de espera (por e-
xemplo, identificar outras datas para tomada de 
decisão, outras divisões da estação chuvosa, maiores 
ganhos com o cálculo das trajetórias crítica descon-
siderando a parte das recessões das cheias); e final-
mente  (iii) verificar se em alguma bacia onde os 
reservatórios são utilizados para o controle de cheias 

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

18 20 22 24 26

Semanas

%
 (V

U-
V

E
)

Alta revista Alta original

Baixa revista Baixa original

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

18 20 22 24 26

Semanas

%
 (V

U-
VE

)

Média revista Média original



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 81-91 
 

 91 

e a geração de energia elétrica a duração das cheias 
e a qualidade e horizonte das previsões vazões, faz 
com que o uso desta informação torne o cálculo dos 
volumes de espera mais eficiente.  

Vale ressaltar que, embora o estudo de caso 
considerado neste artigo tenha feito a simplificação 
de considerar a bacia do rio Paraná como um reser-
vatório equivalente, as metodologias propostas po-
dem ser diretamente aplicadas a algumas situações 
reais do SIN, como é o caso do controle de cheias a 
jusante das UHE’s Boa Esperança, no rio Parnaíba e 
Três Marias, no Rio São Francisco. Nestes casos, o 
controle de cheias considera apenas o reservatório 
imediatamente a montante do ponto de controle de 
cheias para alocação de volume de espera e prote-
ção deste ponto de controle, não necessitando, por-
tanto, de extensão das metodologias para sistemas 
com múltiplos reservatórios e múltiplos pontos de 
controle. 
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Minimization Of The Conflict Between Electric 
Power Generation And Flood Control In Reservoir 
Operation Planning II: Implementation 
 
ABSTRACT 
 

One of the particularities of the Interconnected 
Brazilian Hydrothermal System operation planning is the 
need to use part of the volumes of the hydroelectric plants 
reservoirs as waiting volumes for attenuation of possible 
floods. These volumes are calculated through the Flood 
Prevention Studies, based on the Critical Paths of the syn-
thetic flow scenarios. The use of the reservoir volumes for 
electricity generation and flood control is subject to conflict, 
since the former attempts to keep the reservoirs as full as 
possible and the latter to keep them partly empty, for the 
same period. Thus, the first article, of this series of two, 
presented three methodological proposals: i) Disregard the 
waiting volumes allocated for critical paths recession, ii) 
Use the forecast flows to calculate the critical path and iii) 
Change the waiting volumes at the end of the rainy season 
according to the average monthly flow observed in the ini-
tial months of the season. In this article, all methodologies 
proposed were tested in the River Paraná basin to check 
their applicability and effectiveness. For simplification, the 
River Parana basin was considered as an equivalent reser-
voir until the reservoir of Jupiá, considering just one flood 
control point downstream of this plant. According to the 
results, a new methodology is proposed combining two of the 
methodologies proposed, with better results. 
Key-words: Reservoir operation planning, Flood control, 
Hydroelectric generation, Multiple uses. 
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RESUMO 
 

Este trabalho foi realizado na bacia do arroio Donato (1,1 km2), localizada na região central do derrame basáltico 
sul-rio-grandense, com objetivo de avaliar as diferenças no comportamento das variáveis hidrológicas do balanço hídrico em 
duas condições de manejo do solo (plantio direto com e sem palha na cobertura), através de lisímetros de 1 m3 com solo inde-
formado. O período de monitoramento se caracterizou como um ano atípico para a região com relação à precipitação, apre-
sentando dois períodos distintos: um úmido e um seco. O volume superficial e a drenagem profunda tiveram comportamento 
semelhante, entretanto no lisímetro com palha a drenagem profunda foi mais expressiva. No lisímetro com palha a umidade 
a 10 cm foi maior que no lisímetro sem palha; já na profundidade de 30 cm a umidade foi maior no lisímetro sem palha e 
na profundidade de 70 cm não houve diferença. Foi verificado que no lisímetro com palha a evapotranspiração foi menor 
que no lisímetro sem palha. As observações experimentais indicam que a influência da palha reduz o escoamento superficial, 
aumenta a drenagem profunda, aumenta a umidade do solo e reduz a evaporação do solo, ocasionando uma redução na 
taxa de evapotranspiração. 
 
Palavras-chave: plantio direto; amostra de solo não-deformada; umidade do solo; evapotranspiração. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Novas tecnologias de irrigação e de manejo 
constituem importantes ferramentas para o uso 
eficiente da água. Na agricultura irrigada o conhe-
cimento da quantidade de água requerida pelas 
culturas constitui-se em um aspecto importante para 
que haja uma adequada programação de manejo de 
irrigação. 

O balanço hídrico realizado diretamente em 
condições de campo permite o acompanhamento 
das relações hídricas durante as distintas fases de 
crescimento e desenvolvimento da cultura, tornan-
do-o desta forma uma ferramenta importante para o 
manejo racional dos recursos hídricos. 

O balanço hídrico no campo, além de cons-
tituir uma importante forma de ajudar no manejo 
da cultura, permite medir “in situ” os vários proces-
sos que envolvem a dinâmica da água no sistema 
solo-planta-atmosfera. Alguns autores (Cruz, 2003 e 
Tim, 2002) têm aplicado essa metodologia para 
estimativa do consumo de água de uma determinada 
cultura, para bacias hidrográficas. Segundo Rei-
chardt et al. (1990), o balanço hídrico realizado em 
bacias apresenta como dificuldade a quantificação 

da capacidade de armazenamento de água que esta-
ria disponível às plantas; em adição existe também o 
problema da variabilidade espacial das propriedades 
físicas do solo.  

Um aspecto importante que deve-se levar 
em conta na análise do balanço hídrico é o tipo de 
sistema de plantio. Dependendo do tipo de sistema 
da região, as variáveis hidrológicas poderão sofrer 
algumas alterações. Dentre os tipos de plantio, o 
plantio direto se destaca na região do planalto basál-
tico no sul do Brasil por sua grande utilização, che-
gando a mais de 80% da área cultivada. O plantio 
direto consiste em estabelecer as culturas sem pre-
paro prévio do solo (ao contrário do plantio con-
vencional), mantendo os resíduos vegetais (cobertu-
ra vegetal ou palha) na superfície do solo. Os efeitos 
da palha na superfície do solo, aliados à eliminação 
de revolvimento do solo, podem modificar as carac-
terísticas físicas do mesmo, causando alterações no 
balanço hídrico. 

O presente trabalho tem como objetivo ava-
liar experimentalmente a influência da palha no 
comportamento de variáveis hidrológicas através do 
balanço hídrico em uma região com plantio direto, 
utilizando lisímetros em duas condições de manejo 
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do solo: plantio direto com e sem cobertura da pa-
lha na superfície do solo. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

O experimento foi realizado na bacia do ar-
roio Donato, com área de 1,10 km2, localizada na 
região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul na 
posição central do derrame basáltico sul-americano 
(Figura 1). Essa bacia foi escolhida por fazer parte 
da bacia do rio Potiribu, considerada representativa 
da parte central do derrame basáltico no sul do 
Brasil (Bordas e Borges, 1990). As precipitações 
médias anuais giram em torno dos 1826 mm, bem 
distribuídas entre os meses do ano, não sendo possí-
vel identificar um período de estiagem (Chevallier e 
Castro, 1991). A temperatura média anual do ar 
oscila entre 18 e 19 ºC, sendo julho o mês mais frio 
(13 a 14ºC) e janeiro o mais quente (24ºC). Contu-
do, é muito grande a amplitude térmica, sendo que 
a média das temperaturas máximas do mês mais 
quente é 32 ºC e a média das temperaturas mínimas 
do mês mais frio estando em torno de 8ºC (Nimmer, 
1979). A umidade relativa média do ar desta região 
é de 69%, sendo o valor mínimo de 65% no mês de 
dezembro e alcança 80% em julho. Cabe ressaltar 
que nesses meses, as evaporações médias diárias são 

da ordem de 4,2 mm e 2,3 mm, respectivamente, 
atingindo 1200 mm no ano (IPAGRO, 1989). 

Os solos predominantes na bacia do arroio 
Donato, segundo Viero (2004), são os pertencentes 
à unidade de classificação de mapeamento do Latos-
solo Vermelho Distroférrico (LVdf) e do Nitossolo 
Vermelho Eutroférrico (NVef), tendo destaque a 
subclasse Latossolo Vermelho Distroférrico típico 
textura muito argilosa A moderado epieutrófico, 
relevo suave ondulado, 3-8% de declive, meia encos-
ta. É importante ressaltar que os lisímetros estão 
instalados nesta subclasse de solo. 
 
Construção e instalação do lisímetro 
 

Visando preservar as características estrutu-
rais do solo, ter um maior controle nas variáveis 
hidrológicas envolvidas e analisar o efeito da palha 
no balanço hídrico, foram construídos dois lisíme-
tros volumétricos utilizando uma amostra de solo 
não deformada de 1 m3, sendo ambos representan-
do o manejo correspondente ao plantio, porém em 
um manteve-se a palha na superfície do solo e no 
outro retirou-se a palha. 

Apesar de tornar a coleta de solo difícil, a 
opção de utilizar amostra de solo não deformada 
possibilita que as características estruturais do solo 
sejam preservadas. 
 
 

 
 

 
 

Figura 1 - Localização da área de estudo 
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Para confecção do mesmo foram construí-
das duas caixas de acrílico (Figura 2), a primeira 
vazada, chamada de C-1 (Figura 2.a), sendo utilizada 
para a coleta da amostra do solo e a segunda, cha-
mada de C-2 (Figura 2.b), para a confecção da base 
do lisímetro. 

A instalação consistiu-se em duas etapas: co-
leta da amostra de solo não deformada (1m3) e 
montagem do lisímetro. A primeira etapa foi feita 
manualmente. Para sua realização foi preciso adap-
tar um quadro de ferro na parte inferior da caixa C-
1 (Figura 2.a), depois disso posicionou C-1 no local 
de coleta e na parte superior de C-1, sobre um apoi-
o, colocou-se uma caixa d’água de 1000 litros para 
facilitar a penetração de C-1 no solo (Figura 3.b). 

Depois, em sua volta, abriram-se três trin-
cheiras, utilizando uma retro escavadeira (Figura 
3.b). A penetração da caixa C-1 no solo foi feita com 
auxílio de marreta, pá e enxada, batendo com a 
marreta nas bordas do quadro de ferro e retirando o 
excesso de solo, em volta de C-1 (Figura 3.d). 
Quando a caixa com a amostra de solo atingiu uma 
profundidade de aproximadamente 1 m, cortou-se a 
amostra utilizando um cabo de aço puxado por uma 
caminhonete. 

Após a coleta da amostra, iniciou-se a se-
gunda etapa, montagem do lisímetro, erguendo-se a 
amostra de solo já dentro de C1 e unindo com C2 
que já estava preenchida com brita envolta em uma 
manta sintética (Figura 4). 

Foram feitos dois furos de 30 mm no lisíme-
tro, localizados na parte mais baixa da superfície e 
do fundo (Figura 5.a em destaque), para instalação 
das tubulações de coleta do escoamento superficial 
e da drenagem profunda. Esses furos foram vedados 
com silicone.  

Para as tubulações foram utilizados tubos de 
pvc de diâmetro de 25 mm (Figura 5.c). 

Os pluviógrafos utilizados para medição dos 
escoamentos e os dataloggers utilizados para arma-
zenamento dos dados de escoamentos e de tempera-
tura, foram instalados próximos aos lisímetros e 
alimentados por baterias e painel solar, protegidos 
por uma caixa metálica (Figura 5.d). 

Instalados todos os equipamentos de medi-
ção nos lisímetros, colocou-se solo em volta dos 
mesmos de modo que todas as paredes do lisímetro 
ficassem totalmente em contato com o solo e que a 
superfície do solo dentro do lisímetro ficasse no 
mesmo nível do terreno. No período da coleta e 
instalação dos lisímetros, o solo estava coberto com 
trigo e foi mantida a cobertura dentro dos lisíme-
tros, sendo que em um deles manteve-se a palha da 
cultura anterior e em outro retirou-se completamen-

te a palha. Depois, na época do plantio da soja foi 
feito o plantio dentro dos lisímetros, um mantendo-
se a palha do trigo e no outro sem a palha. 
 

 
 

Figura 2 - Lisímetro formado pelas caixas C1 e C2  
 
Medições e cálculos das variáveis 
 

As principais variáveis medidas foram as que 
regem a equação do balanço hídrico, ou seja, a pre-
cipitação, o volume superficial e a drenagem pro-
funda, e a variação de armazenamento de água no 
solo. A precipitação foi monitorada utilizando qua-
tro pluviógrafos e um pluviômetro, sendo um pluvi-
ógrafo localizado na bacia (EST-13, estação meteo-
rológica) e os outros no entorno da área da bacia do 
arroio Donato. Para o balanço hídrico foram utili-
zados os dados de chuva do pluviógrafo próximo aos 
lisímetros (EST-13); no período onde houve falha 
foram utilizados os dados do pluviógrafo mais pró-
ximo (PVG-23). Na Figura 6 é apresentada a locali-
zação dos pluviógrafos e do pluviômetro na bacia 
em estudo e nas suas proximidades, e também seus 
intervalos de medição. 

Os volumes superficial e da drenagem pro-
funda foram medidos por aparelhos pluviógrafos 
digitais do tipo cuba basculante Global Water©, 
modelo RG200, com medições de 0,2 mm de preci-
pitação e precisão do mecanismo de 3 % para inten-
sidades de até 100 mh-1 com datalogger, os quais 
totalizam quatro pluviógrafos (dois para cada lisíme-
tro). Esses pluviógrafos foram conectados a baterias 
e essas conectadas a um painel solar. Todos os plu-
viógrafos e baterias foram armazenados em um qua-
dro metálico (Figura 5). Para o cálculo da variação 
de armazenamento de água no solo foram realizadas 
medidas de tensão de água no solo a partir de três 
tensiômetros instalados a 10, 30 e 70 cm de profun-
didade (Figura 5.b). Ao lado do lisímetro, foram 
coletadas três amostras não deformadas de solo nas 
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mesmas profundidades dos tensiômetros com o 
objetivo de construir a curva de retenção de água no 
solo e relacionar as tensões lidas com o conteúdo de 
água no solo. 
 

 
 

Figura 3 - Coleta da amostra não deformada no campo 
 
 
 

 
 

Figura 4 - Montagem do lisímetro 
 
 

O cálculo da evapotranspiração no lisímetro 
foi feito utilizando-se a expressão do balanço hídri-
co, conforme é apresentada a seguir: 
 

ADPESPET ∆±−−=     (1) 
 
sendo: ET é a evapotranspiração; P é a precipitação; 
ES é o escoamento superficial; DP é a drenagem 
profunda; e ∆A é o armazenamento de água no solo. 
As análises dos dados de evapotranspiração foram 
realizadas em períodos diários. 
 

 
 

Figura 5 - Instalação dos equipamentos de medição 
e de armazenamento de dados no lisímetro 

 
 

 
 

Figura 6 - Localização dos pluviógrafos e pluviômetro na 
bacia em estudo e nas proximidades 

(adaptado de Castro et al. 2000) 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O período de monitoramento dos lisímetros 
foi de 30/10/2003 a 17/04/2004. Até o dia 10 de 
novembro de 2003 a cultura na lavoura e nos lisíme-
tros era o trigo. O monitoramento acompanhou o 
ciclo completo da soja que foi plantada no dia 17 de 
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novembro de 2003 e foi colhida no dia 10 de abril 
de 2004. 
 
Precipitação 
 

Analisando os dados de precipitação regis-
trados no período estudado, observa-se a ocorrência 
de um período chuvoso entre os dias 30/10 e 
31/12/2003 e um período seco entre 01/01 e 
17/04/2004. Houve também a ocorrência de um 
pico de chuva igual a 154,0 mm registrado no dia 
15/12/2003 (EST-13).  

Na Tabela 1 são apresentados os valores to-
tais acumulados de precipitação desses dois postos 
pluviométricos no período chuvoso (30/10 a 
31/12/2003) e no seco (01/01 a 17/04/2004) que 
estão sombreados, além dos valores totais acumula-
dos de precipitação para os pluviógrafos PVG-34 e 
PVG-37 para os anos 1999 a 2003 nos períodos de 
30/10 a 31/12 e de 01/01 a 17/04. 

Em todos os postos a precipitação total a-
cumulada no período de 01/01 a 17/04/2004, ape-
sar de referir-se a 3 meses e meio de dados, é bem 
inferior ao período de 31/10 a 31/12/2003 (Tabela 
1 células sombreadas) cujos dados referem-se a ape-
nas 2 meses. Porém, ao comparar com dados de 
anos anteriores dos mesmos postos pluviográficos e 
de outros postos localizados dentro da bacia não 
ocorre essa nítida maior precipitação nesse período 
de 31/10 a 31/12. Como a amostra de anos analisa-
dos desses pluviógrafos é pequena, utilizou-se o PM-
61 que tem dados desde 1990.  

Analisando esses dados, para o PM-61 dos 14 
anos de dados, 4 anos apresentaram um período 
chuvoso (1990, 1993, 1997 e 2002) referente ao 
período de 31/10 a 31/12, enquanto que apenas 2 
anos apresentaram um período seco (1991 e 1997 
referente ao período de 01/01 a 17/04). Isto indica 
que nos períodos em que os lisímetros foram anali-
sados, de 31 de outubro a 31 de dezembro de 2003 
choveu mais que a média (541,8 mm EST-13 contra 
339,6 mm PM-61) e no período de 01 de janeiro a 
17 de abril de 2004 choveu bem abaixo da média 
(190,6 mm EST-13 contra 543,0 mm PM-61). Trata-
se, portanto de um ano atípico com dois períodos 
distintos bem definidos, o período úmido de 31/10 
a 31/12/2003 e o período seco de 01/01 a 
19/04/2004. 

Devido a esses períodos distintos o monito-
ramento das outras variáveis foi prejudicado, uma 
vez que a precipitação é a única variável de entrada 
no balanço hídrico dos lisímetros. As conseqüências 
geradas são refletidas no baixo número de eventos 
registrados, apenas seis no período mais úmido. 

Volumes: escoamento superficial 
e drenagem profunda 
 

Na Tabela 2 são apresentados os volumes to-
tais nos lisímetros com palha e sem palha respecti-
vamente; esse volume total é obtido pela soma entre 
o escoamento superficial e a drenagem profunda; e 
os volumes precipitados (pluviógrafos) para cada 
evento. O período dos eventos foi definido da se-
guinte forma: o início corresponde ao início da 
chuva e o fim corresponde ao final do volume total 
escoado. 

Comparando a resposta do escoamento to-
tal (Drenagem Profunda + Escoamento Superficial) 
com relação a cada evento de chuva, nota-se que no 
lisímetro com palha ocorre mais escoamento que no 
lisímetro sem palha. Essa grande diferença prova-
velmente aconteceu devido ao erro na leitura do 
escoamento superficial no lisímetro sem palha, pois 
durante os primeiros eventos ocorria entupimento 
do pluviógrafo, já que não havia a palha para prote-
ger o solo. Após constatado esse problema, para 
contorná-lo foi colocada uma tela de metal protegi-
da por uma manta sintética nos pluviógrafos, mas 
infelizmente após isso ocorreu o período seco, sen-
do assim poucos registros de escoamento total do 
lisímetro sem palha foram confiáveis. Um outro 
problema que foi identificado foi no evento VI, que 
foi registrado uma precipitação menor que o esco-
amento (valores sombreados Tabela 2). Esse valor 
de precipitação foi registrado em todos os pluviógra-
fos da bacia, o que descarta a possibilidade de erro 
de registro. Uma explicação para isso é que talvez o 
escoamento da lavoura possa ter entrado no lisíme-
tro fazendo com que esse registro ficasse superesti-
mado.  

Analisando o escoamento de drenagem pro-
funda separadamente, (Tabela 2), observa-se que no 
lisímetro com palha o escoamento de drenagem 
profunda é muito superior ao do lisímetro sem pa-
lha para todos os eventos. Isto demonstra que no 
lisímetro com palha, a cobertura da palha tende a 
atenuar o impacto das gotas de chuva fazendo com 
que ocorra uma maior infiltração e conseqüente-
mente um maior escoamento da drenagem profun-
da, enquanto que, para o lisímetro sem palha, o 
impacto sucessivo das gotas de chuva gera formação 
de uma fina camada adensada na superfície do solo 
dificultando a infiltração de água no solo e conse-
qüentemente causando um aumento no volume do 
escoamento superficial. Esse fato foi também obser-
vado por Castro (1996) que estudou parcelas de 1 
m2 de área, sob chuva natural e simulada utilizando 
plantio convencional e plantio direto com a palha, 
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na mesma bacia utilizada neste artigo, relata que as 
parcelas preparadas com o plantio convencional, 
que estavam sem proteção da palha, produziram 
maiores escoamentos superficiais devido ao efeito 
do adensamento da camada superficial do do solo, 
tanto para chuva natural quanto para chuva simula-
da. 
 
Armazenamento de água no solo 
 

Na Figura 7 são apresentados os dados de 
umidade do solo para os dois lisímetros, e os dados 
de precipitação (EST-13). Observa-se que no lisíme-
tro com palha nos eventos chuvosos a umidade na 
profundidade de 10 cm tem uma resposta muita 
rápida. Na profundidade de 30 cm apesar da respos-
ta não ser tão rápida, a umidade apresenta um com-
portamento semelhante: no período inicial, que é o 
chuvoso, a umidade do solo é maior, já no período 
sem ocorrência de chuva ocorre o contrário, como 
era de se esperar. Nota-se também que no lisímetro 
com palha a umidade à 10 cm é maior que na pro-
fundidade de 30 cm e 70 cm; já no lisímetro sem 
palha a umidade  tem uma  variação menor nessas 
três profundidades. Isto provavelmente ocorre por-
que a cobertura da palha conserva a umidade do 
solo na profundidade de 10 cm, sendo parte dessa 
água é evapotranspirada e parte é liberada aos pou-
cos para as camadas mais profundas. No lisímetro 
sem palha a umidade a 10 cm e 30 cm apresenta 
menor variação, com valores que não diferem muito 
entre si, comparando com o lisímetro com palha, 
durante os eventos chuvosos. Isto ocorre porque no 
lisímetro sem palha a evaporação do solo é maior 
diminuindo assim a disponibilidade de água nessas 
profundidades. Observou-se também que a umidade 
na profundidade de 30 cm no lisímetro sem palha é 
em geral ligeiramente superior ao lisímetro com 
palha. 

Na profundidade de 70 cm, os valores de 
umidade apresentam pouca variação durante os 
eventos. Esse comportamento também foi constata-
do no trabalho de Medeiros (2004) sobre a variabi-
lidade espacial do conteúdo de água no solo na 
bacia do arroio Donato-RS, cujo período de monito-
ramento foi de junho de 2002 a junho de 2003; on-
de os valores médios do conteúdo de água no solo, 
na superfície mostraram uma clara influência das 
estações, com valores mais baixos no período de 
verão, devido a maior evaporação. Na profundidade 
de 60 cm, o conteúdo médio de água no solo não 
variou significativamente durante todo o período de 
monitoramento, que foi um ano completo. 

O mesmo foi observado por Feltrin (2009) 
analisando dados de um lisímetro idêntico ao utili-
zado neste artigo, instalado em solo arenoso em 
Santa Maria. A umidade na profundidade de 70 cm 
não variou ao longo de todo período monitorado, 
que foi de junho de 2008 a abril de 2009.  

Observa-se também que na profundidade de 
70 cm, tanto no lisímetro sem palha como no lisíme-
tro com palha, no período seco, a umidade do solo 
é maior que nas camadas mais superficiais (10 e 30 
cm), pois a evapotranspiração age nessas camadas. 
Já no período úmido, a umidade a 70 cm tem valo-
res semelhantes a profundidade de 30 cm e inferio-
res à profundidade de 10 cm. 

Fazendo agora um comparativo da umidade 
volumétrica média nos períodos úmido e seco nos 
dois lisímetros, têm-se os seguintes resultados con-
forme são apresentados na Tabela . 

Na profundidade de 10 cm, no lisímetro 
com palha, a umidade volumétrica média apresen-
tou um aumento de 13,5% comparado com os perí-
odos úmido e seco, enquanto que no lisímetro sem 
palha esse aumento foi igual a 8,7%. Isto demonstra 
que nessa profundidade a palha manteve o solo mais 
úmido, ocasionando um aumento da disponibilida-
de de água no solo. 

Para as profundidades de 30 cm e 70 cm, a 
umidade volumétrica média, em ambos os lisíme-
tros, não variou entre o período úmido e seco. 
Comparando entre os lisímetros, na profundidade 
de 30 cm, houve uma redução na umidade de me-
nos de 1% e, na profundidade de 70 cm um aumen-
to de 1% para o lisímetro com palha. Isto indica que 
o efeito da palha a partir da profundidade de 30 cm 
não interfere muito no armazenamento de água no 
solo. 
 
Evapotranspiração 
 

Na Figura 8 são apresentados os valores de 
evapotranspiração real da cultura da soja calculada 
pelo balanço hídrico em uma escala temporal diária, 
nos lisímetros com e sem a palha. 

Através da equação de balanço hídrico, ob-
teve-se alguns valores de evapotranspiração da soja 
muito altos e outros valores negativos. Isso prova-
velmente tenha ocorrido devido ao fato de que, 
nessa escala diária, os equipamentos não acompa-
nham a velocidade dos processos hidrológicos. É o 
caso da leitura dos tensiômetros, que são realizadas 
apenas uma vez ao dia, sendo que dependendo do 
momento em que a chuva ocorreu, a leitura daquele 
dia pode não estar considerando àquela chuva, o 
que interfere no balanço diário. 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 93-103 
 

 99 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

30
/1

0/
03

6/
11

/0
3

13
/1

1/
03

20
/1

1/
03

27
/1

1/
03

4/
12

/0
3

11
/1

2/
03

18
/1

2/
03

25
/1

2/
03

1/
1/

04

8/
1/

04

15
/1

/0
4

22
/1

/0
4

29
/1

/0
4

5/
2/

04

12
/2

/0
4

19
/2

/0
4

26
/2

/0
4

4/
3/

04

11
/3

/0
4

18
/3

/0
4

25
/3

/0
4

1/
4/

04

8/
4/

04

15
/4

/0
4

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55
com palha - prof = 10cm sem palha - prof = 10cm

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55
com palha - prof = 30cm sem palha - prof = 30cm

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55
com palha - prof = 70cm sem palha - prof = 70cm

 
Figura 7 - Umidade volumétrica do solo nos lisímetros com e sem palha nas profundidades de 10, 30 e 70 cm. 
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Tabela 1 — Valores totais acumulados (mm) dos postos EST-13, PVG-23, PVG-34 e PVG-37 
nos períodos de 30/10 a 31/12 a 01/01 a 17/04 para os anos de 1999 a 2004 

 

ANO 
EST-13 PVG-23 PVG-34 PVG-37 

31/10 a 
31/12 

01/01 a 
17/04 

31/10 a 
31/12 

01/01 a 
17/04 

31/10 a 
31/12 

01/01 a 
17/04 

31/10 a 
31/12 

01/01 a 
17/04 

1999 110,8 - 146,8  143,8 - 109,0 - 
2000 174,2 - - 475,0  - 459,4 - 415,8 
2001 147,2 303,0 136,0 445,6 102,2 179,6 206,8 319,4 
2002 - 522,0 497,0 196,6 493,2 468,6 473,6 393,4 
2003 541,8 - 525,6 458,2 560,2 423,2 566,4 452,0 
2004 - 190,6 - 240,0  312,6  229,2 

MÉDIA 243,5 338,5 326,4 363,1 324,9 368,7 339,0 362,0 
DESVIO 200,6 168,5 213,9 133,5 235,3 122,6 216,2 88,6 

 
Tabela 2 - Valores dos volumes totais escoados e precipitados para cada evento, mm. 

 

EVENTO INÍCIO FIM 
LIS c/ palha LIS s/ palha 

PVG-23 PVG-34 PVG-37 EST-13
ES DP ES+DP ES DP ES+DP

I 25/10/2003 13/11/2003 0,01 32,94 32,94 3,42 0,00 3,42 93,4 79,6 111,6 99,2 

II 16/11/2003 22/11/2003 0,00 49,42 49,42 1,83 0,00 1,83 64,4 63,6 60,6 15,8 

III 24/11/2003 1/12/2003 0,00 63,45 63,45 0,20 0,00 0,20 73,8 75,0 90,4 73,0 

IV 4/12/2003 9/12/2003 0,77 76,47 77,25 0,02 5,10 5,11 81,2 86,8 87,0 82,8 

V 11/12/2003 21/12/2003 0,04 281,57 281,62 0,01 71,68 71,69 238,8 269,8 218,0 290,6 

VI 22/12/2003 31/12/2003 0,00 37,00 37,00 0,00 0,18 0,18 23,0 27,0 29,6 36,0 

ES — escoamento superficial, DP — drenagem profunda 

 
Tabela 3 - Valores de umidade volumétrica  média (%) para os períodos úmido e seco 

 

Profundidade 
LIS c/ palha LIS s/ palha 

úmido seco úmido seco 

10 cm 48,33 41,81 45,17 41,25 

30 cm 42,21 42,58 

70 cm 44,59 44,24 
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Figura 8 - Evapotranspiração de cultura (soja) em intervalo diário — mm/dia 
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Figura 9 - Evapotranspiração de cultura (soja) em intervalo decenal — mm/dia 

 
Ao trabalhar-se com maior intervalo de 

tempo para o balanço hídrico, esses erros são amor-
tecidos, pois, minimiza-se os problemas de defasa-
gem entre os processos hidrológicos que ocorrem 
no lisímetro e o tempo de leitura e de resposta dos 
aparelhos utilizados para as medições. Devido ao 
pequeno número de dados, na escala temporal diá-
ria, não foi possível identificar um comportamento 
distinto entre os lisímetros com e sem palha, ficando 
prejudicada a identificação da influência da palha 
na evapotranspiração da cultura (soja). 

Já na escala decenal (Figura 9), observa-se 
que os valores são bem mais coerentes, com valores 
de evapotranspiração entre 0,2 e 9 mm/dia. O 
mesmo constatou Feltrin (2009), que fez um balan-
ço hírico a partir de dados de um lisímetro idêntico 
ao utilizado nesse artigo, com um intervalo diário, 
de 5 dias e de 10 dias. O autor constatou que o ba-
lanço diário apresentou resultados ruins, com varia-
ções de evapotranspiração de -19,79 a 50,1 mm/dia. 
Já para o balanço a cada 5 dias, a variação foi de 0,6 
a 7,8 mm/dia e para o balanço decenal a variação 
foi de 1,49 a 7,71 mm/dia, valores dentro do espe-
rado e não muito diferente dos encontrados neste 
estudo e também no estudo por Bertoni et al. 
(1976), que estudaram 20 lisímetros instalados em 
Marília, no período de 1960 a 1972, em diferentes 
solos sob diferentes manejos, e encontraram valores 
de evapotranspiração média diária entre 2,3 e 7,8 
mm. 

Pode-se observar na Figura 9 que no lisíme-
tro sem palha os valores de evapotranspiração da 
soja são na maior parte do período analisado, maio-
res que no lisímetro com palha. Pode-se então cons-

tatar que a palha causa um efeito de diminuição da 
evapotranspiração da água no solo. O mesmo obser-
vou Almeida et al. (2008), quando avaliaram o efeito 
da evapotranspiração em doze lisímetros instalados 
em Santa Maria, com e sem palha de 28/11 a 
10/12/2008. Os autores constataram que a presença 
da palha na superfície do solo proporcionou redu-
ção na evapotranspiração entre 10 e 46% nos pri-
meiros 4 dias após aplicação de água nos lisímetros, 
para solos de diferentes texturas. Segundo os auto-
res, a palha na superfície do solo reduz a evaporação 
da água no solo, por aumentar a reflexão da energi-
a, minimizar o efeito do vento sobre a superfície 
evaporante e reduzir a temperatura do solo. Conse-
qüentemente, reduz também a evapotranspiração da 
água no solo. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 

Com relação à precipitação, o período de 
monitoramento se caracterizou em um ano atípico 
com dois períodos distintos bem definidos: o perío-
do úmido de 31 de outubro a 31 de dezembro de 
2003, cujo total precipitado (541,8) foi maior que a 
média nesse mesmo posto (243,5 mm) no período 
de 1999 a 2004; e o período seco de 01 de janeiro a 
19 de abril de 2004, onde o total precipitado (190,6 
mm) foi bem abaixo da média (338,5 mm). 

Devido a esses períodos distintos, o monito-
ramento dos volumes superficial e drenagem pro-
funda, foi prejudicado principalmente no período 
seco, cujo volume total acumulado foi apenas 8,5 
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mm no lisímetro com palha e 0,44 mm no lisímetro 
sem palha.  

Durante o período úmido foi constatado 
que no lisímetro com palha a drenagem profunda 
foi mais expressiva comparada com o lisímetro sem 
palha. 

Apesar dos problemas de entupimento no 
pluviógrafo que registrou o escoamento superficial 
do lisímetro sem palha, foi constatado que o escoa-
mento superficial, na maioria dos eventos, foi maior 
no lisímetro sem palha. Isto demonstra que no lisí-
metro com palha, a cobertura da palha tende a ate-
nuar o impacto das gotas de chuva fazendo com que 
ocorra uma maior infiltração e conseqüentemente 
uma maior drenagem profunda, enquanto que, para 
o lisímetro sem palha, o impacto sucessivo das gotas 
de chuva gera a formação de uma fina camada a-
densada na superfície dificultando a infiltração de 
água no solo e conseqüentemente um aumento no 
volume do escoamento superficial. 

No que se refere à umidade do solo a análi-
se comparativa da umidade nos lisímetros demons-
trou que na profundidade de 10 cm a umidade vo-
lumétrica é mais expressiva no lisímetro com palha; 
já para as profundidades de 30 e 70 cm o efeito da 
palha não interfere muito no armazenamento de 
água no solo se mantendo constante em ambos os 
lisímetros. Isto indica que a cobertura da palha, 
além de manter o solo a uma temperatura menor, 
tende a reter mais água na primeira camada de solo 
aumentando assim a umidade, enquanto que no 
lisímetro sem palha a evaporação do solo é maior, 
retendo menos água na primeira camada. Dessa 
forma a água que se infiltra, no lisímetro sem palha, 
tende a ficar armazenada nas camadas mais profun-
das e drenar para os corpos d’água. 

A medida da evapotranspiração nos lisíme-
tros foi feita através do balanço hídrico diário e de-
cenal. Constatou-se que na escala diária, o balanço 
hídrico não apresenta bons resultados, devido a 
defasagem no tempo de resposta dos aparelhos me-
didos com os processos hidrológicos que ocorrem 
no lisímetro. Na escala decenal, os resultados foram 
mais coerentes e nos permitiram constatar que no 
lisímetro com palha a evapotranspiração foi menor 
que no lisímetro sem palha. 

Estes resultados indicam que a influência da 
palha: 

 
 

• Reduz o escoamento superficial, promoven-
do um aumento da infiltração de água no 
solo e, conseqüentemente um aumento na 
drenagem profunda; 

• Retém maior quantidade de água no solo, 
ou seja, aumenta a umidade do solo, nas 
profundidades de 10 a 20 cm; 

• Reduz a evaporação do solo, ocasionando 
assim uma redução na taxa de evapotranspi-
ração na camada superficial do solo. 
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Influence Of Straw On The Water Balance In Lysi-
meters 
 
ABSTRACT 
 

This research was developed in Donato river basin 
(1.1 km2), in the central region of the basalt plateau in the 
State of Rio Grande do Sul, Brazil, aiming to evaluate the 

differences in the behavior of the water balance hydrologic 
variables (precipitation, superficial and deep drainage, soil 
moisture and evapotranspiration) under two different soil 
preparations using two volumetric lysimeters of 1m3 un-
spoiled soil sample. The monitoring period was characte-
rized as an unusual year concerning precipitation and two 
different periods were identified: a wet period, with total 
precipitation greater than the average historical value for 
the same time period in previous years, and a dry period, 
with total precipitation lower than the average historical 
value. Both lysimeters presented similar superficial and 
deep draining outputs, although more marked  subsurface 
drainage was observed in the lysimeter with straw cover. At 
the depth of 10 cm, the soil moisture in the straw-covered 
lysimeter cover was higher than in the other one. The oppo-
site was observed in relation to soil moisture at a depth of 
30 cm, when the straw-covered lysimeter presented lower 
values, while at a depth of 70 cm both lysimeters presented 
similar soil moisture values. The results showed that evapo-
transpiration in the straw-covered lysimeter was lower than 
in the other lysimeter, but a more detailed analysis was not 
possible due to mechanical problems in the instruments. 
The experimental observations indicate that the effects of 
straw cover on the hydrologic variables analyzed are: reduc-
tion of the superficial drainage; increased deep drainage; 
increased soil moisture; reduction of soil evaporation and 
consequently reduction of evapotranspiration. 
Key-words: no-tillage; unspoiled soil sample; soil moisture; 
evapotranspiration. 
 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 105-113 
 

 105

Análise da Distribuição Espacial de Parâmetros de Qualidade das Águas 
Subterrâneas para Irrigação no Semi-árido do Estado de Sergipe 

 
 

Marcus Aurélio Soares Cruz, Ronaldo Souza Resende, Julio Roberto Araújo de Amorim 
Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju/SE 

mascruz@cpatc.embrapa.br, ronaldo@cpatc.embrapa.br, jramorim@cpatc.embrapa.br 
 

Recebido: 13/12/08 - revisado: 28/10/09 - aceito: 07/06/10 
 
 

RESUMO 
 

A região semi-árida do Estado de Sergipe apresenta intensa busca por águas subterrâneas extraídas por poços tubu-
lares públicos e privados, com predominância de uso para abastecimento doméstico, dessedentação de animais e irrigação. A 
ausência de informações organizadas sobre quantidade e qualidade das águas retiradas tem contribuído para a degradação 
deste recurso natural e gerado estagnação de atividades econômicas, dentre estas a agricultura irrigada, ainda muito incipi-
ente nesta região e restrita a pequenas áreas familiares. A utilização das águas subterrâneas para fins agrícolas exige cui-
dados devido aos possíveis impactos relacionados às características físico-químicas da água de irrigação, que podem afetar o 
solo, as culturas, os sistemas de distribuição e os mananciais hídricos locais. Este estudo objetivou caracterizar a distribuição 
espacial de variáveis de qualidade da água de 252 poços tubulares, utilizando técnicas de geoprocessamento, que funcionem 
como indicadores dos potenciais riscos do uso deste recurso para irrigação. A qualidade da água de poços tubulares nesta 
região mostrou-se regular de um modo geral, com concentrações elevadas de sais, principalmente na sua porção centro-
noroeste, o que resultou na classificação de aproximadamente 75% das amostras com algum tipo de restrição para uso em 
irrigação. 
 
Palavras-Chave — qualidade da água, semi-árido, irrigação, krigagem.  

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Os recursos hídricos subterrâneos constitu-
em-se em reserva estratégica de água para suprimen-
to das demandas atuais e futuras, uma vez que re-
presentam uma quantidade cerca de 100 vezes mai-
or que as águas superficiais no mundo (Borghetti et. 
al, 2004). A importância desta fonte ganha realce 
quando há predominância de escassez hídrica, co-
mo em algumas regiões no Nordeste brasileiro, co-
nhecidas como Semi-árido nordestino, que apresen-
tam volumes anuais precipitados consideráveis, da 
ordem de 400 a 800 mm, no entanto com alta irre-
gularidade de distribuição no tempo, provocando 
longas estiagens, com o ressecamento dos leitos de 
muitos rios e reduções drásticas nas lâminas d’água 
de reservatórios (Rebouças, 1997). 

O Semi-árido nordestino abrange parcial-
mente o Estado de Sergipe, constituindo uma região 
com intensa busca por águas subterrâneas através de 
poços tubulares públicos e privados, com predomi-
nância de uso para abastecimento doméstico, desse-
dentação de animais e irrigação (Bomfim et al., 

2002). A gestão dos recursos hídricos explotados no 
Estado, enfrenta ainda grandes dificuldades, princi-
palmente decorrentes da ausência de informações 
organizadas sobre quantidade e qualidade das águas 
retiradas, potenciais de exploração e usos múltiplos 
realizados. Este cenário contribui para a degradação 
deste recurso natural e gera estagnação de ativida-
des econômicas, dentre estas a agricultura irrigada, 
ainda muito incipiente nesta região e restrita a pe-
quenas áreas familiares, pois é estimado que apenas 
16% dos poços do Estado tenham suas águas utiliza-
das para este fim (Bomfim et al., 2002). Por outro 
lado, havendo um incentivo ao uso das águas sub-
terrâneas para fins agrícolas, processos de gestão 
mais eficientes serão demandados.      

Uma ferramenta para auxílio ao processo 
decisório em políticas de gestão de recursos hídricos 
são os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 
Os SIGs constituem-se em um conjunto harmônico 
composto por uma base de dados, um ou mais soft-
wares que permitam a manipulação de informações 
e uma interface gráfica para acesso do usuário (Câ-
mara & Queiroz, 2008). Através dos SIGs é possível a 
manipulação de atributos georeferenciados de for-
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ma rápida, com a produção de mapas, gráficos e 
planilhas que possibilitem, por exemplo, a análise 
do comportamento espacial de variáveis indicadoras 
da qualidade da água ao longo de uma determinada 
região de interesse. 

Este estudo objetiva caracterizar a distribui-
ção espacial de alguns parâmetros de qualidade da 
água subterrânea que funcionem como indicadores 
dos potenciais riscos do uso deste recurso para irri-
gação na região semi-árida do Estado de Sergipe por 
meio de técnicas de geoprocessamento. 
 
 
 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E IRRIGAÇÃO 
 
 
 

A utilização das águas subterrâneas para fins 
agrícolas exige uma série de cuidados, principal-
mente relacionados aos impactos decorrentes das 
características físico-químicas da água de irrigação, 
que podem afetar o solo, as culturas, os sistemas de 
distribuição e os próprios mananciais hídricos locais 
(Ayers & Westcot, 1994). Neste aspecto, faz-se neces-
sário um diagnóstico dos riscos potenciais associados 
à qualidade da água que poderão acarretar proble-
mas relacionados, principalmente, à degradação dos 
solos pela salinização, às perdas de produtividade de 
culturas por toxicidade e ao entupimento dos siste-
mas de irrigação localizada, se não forem adotadas 
medidas de correção ou mitigação (Ayers e Westcot, 
1994). Segundo Bot et al. (2000), estima-se que cer-
ca de 400 milhões de hectares irrigados no mundo 
apresentem problemas associados a elevados teores 
de sais. 

A composição físico-química das águas sub-
terrâneas está intrinsecamente relacionada com a 
litologia do subsolo de extração, acrescendo-se ain-
da as influências decorrentes da forma de armaze-
namento, seja por aqüíferos livres, confinados ou 
fraturados, e do clima predominante local (Cruz e 
Melo, 1969). A presença de sais na água subterrâ-
nea, por exemplo, está diretamente associada ao 
tipo de substrato com o qual esta tem contato e com 
a sua capacidade de dissolução. Aqüíferos fraturados 
apresentam geralmente águas explotadas com maio-
res teores de sais que os granulares resultado dos 
maiores períodos de contato, da falta de circulação 
das águas e dos tipos de rocha predominantes 
(Bomfim et al., 2002). 

A avaliação da adequação de determinada 
água para irrigação pode ser realizada a partir dos 
critérios definidos pela Organização das Nações U-

nidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). 
Segundo Kovda et al. (1973), esta avaliação deve 
considerar os riscos de salinização, sodificação e al-
calinização por carbonatos para o solo; aspectos tó-
xicos em relação a cloreto e sódio para as plantas e 
danos ao sistema de irrigação pela alta concentração 
de sais de baixa solubilidade.  

A salinização dos solos por águas de irriga-
ção representa um risco às culturas principalmente 
devido à perda de rendimentos por redução da dis-
ponibilidade de água para a planta (Ayers e Westcot, 
1994). A FAO recomenda para a avaliação do risco 
por excesso de sais na água de irrigação, a conside-
ração de valores limites para condutividade elétrica 
(CE) e para sais dissolvidos totais (SDT). 

Os riscos decorrentes da aplicação de água 
por sistemas de irrigação considerando os efeitos 
sobre a permeabilidade do solo, chamado sodicida-
de, têm sido avaliados através da determinação da 
razão de adsorção de sódio (RAS) da água, visto que 
esta pode ser relacionada com a RAS do solo uma 
vez que se atinja o equilíbrio dinâmico (Andrade 
Junior et al., 2006). A FAO recomenda a associação 
de RAS e condutividade elétrica da água para avalia-
ção do risco de redução da permeabilidade do solo, 
uma vez que quanto maior a salinidade da água me-
nor será o efeito dispersante do sódio, pois os sais 
atuam no solo de maneira oposta ao sódio, ou seja, 
os sais presentes na solução do solo têm efeito flocu-
lante, aumentando a infiltração (Ayers e Westcot, 
1994).  

A toxicidade de alguns íons sobre as cultu-
ras reflete-se no acúmulo destes nas folhas durante o 
processo de transpiração da planta, provocando da-
nos, com redução de rendimentos. Sódio e cloreto 
são os principais íons tóxicos mais comumente con-
tidos nas águas de irrigação. Logicamente, este risco 
está associado à sensibilidade da cultura irrigada e 
ao tipo de irrigação utilizada, uma vez que quanto 
maior o contato da água com a planta, como, por 
exemplo, em sistemas por aspersão, maior a possibi-
lidade de verificação dos efeitos (Ayers e Westcot, 
1994). 

A possibilidade de obstrução de sistemas de 
irrigação localizada está diretamente associada a 
concentrações elevadas de sedimentos, substâncias 
químicas e organismos biológicos contidos frequen-
temente nas águas de irrigação, que podem se depo-
sitar nos pequenos orifícios de distribuição da água 
ao longo do tempo (Ayers e Westcot, 1994).  A FAO 
apresenta limites para diversos elementos destes 
tipos, destacando-se sólidos em suspensão, pH, ferro 
e populações bacterianas. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 1 - Região de estudo: (a) municípios da região semi-árida do Estado de Sergipe 

e distribuição espacial dos poços tubulares levantados (b) unidades aqüíferas predominantes. 
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Tabela 1 - Classes de restrição ao uso da água para irrigação. 
 

Risco Variáveis 
Classes de restrição 

Nenhuma Moderada Severa 
Salinização CE (dS m-1) < 0,7 0,7 a 3,0 > 3,0 

Sodificação 

RAS (mmolc L
-1)½ Condutividade Elétrica (dS m-1) 

0 a 3 > 0,7 0,7 a 0,2 < 0,2 
3 a 6 > 1,2 1,2 a 0,3 < 0,3 

6 a 12 > 1,9 1,9 a 0,5 < 0,5 
12 a 20 > 2,9 2,9 a 1,3 < 1,3 
20 a 40 > 5,0 5,0 a 2,9 < 2,9 

Toxicidade às culturas para 
irrigação por aspersão 

Na (mmolc L
-1) < 3,0 > 3,0 

Cl (mmolc L
-1) < 3,0 > 3,0 

Obstrução de sistemas de 
irrigação localizada 

pH < 7,0 7,0 a 8,0 > 8,0 

Fe (mg L-1) < 0,1 0,1 a 1,5 > 1,5 

     Fonte: Adaptado de Ayers & Wescot (1994) 

 
Tabela 2 - Descritores estatísticos calculados para as variáveis de qualidade das águas subterrâneas 

na região semi-árida do Estado de Sergipe. 
 

 

CE 

(dS.m-1) 

Ca++ 

(mmolc L-1) 

Mg++ 

(mmolc L-1) 

Na+ 

(mmolc L-1) 

Cl- 

(mmolc L-1) 

RAS 

(mmolc L-1)½ pH 

Fe++ 

(mg.L-1) 

Número de obs. 249 251 251 251 252 251 252 187 

Mínimo 0,05 0,02 0,04 0,29 0,34 0,37 4,70 0,00 

Máximo 32,33 116,37 160,70 208,80 382,38 36,64 9,02 15,24 

Média 4,11 9,90 12,69 25,75 41,86 6,83 7,54 0,37 

Mediana 1,89 4,46 4,32 10,03 14,43 4,64 7,65 0,01 

Desvio-padrão 5,93 15,76 23,73 41,77 68,44 6,53 0,65 1,27 

Coef. de variação 144% 159% 187% 162% 163% 96% 9% 346% 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

A região do Estado de Sergipe inserida no 
Semi-árido do Nordeste brasileiro abrange cerca de 
50% de sua área territorial total, totalizando apro-
ximadamente 11 mil km2, sendo composta por 27 
municípios localizados na faixa noroeste-sudoeste 
do Estado. Dentre os municípios desta região, desta-
cam-se Tobias Barreto, Simão Dias, Propriá, Nossa 
Senhora da Glória, Poço Redondo, Porto da Folha e 
Nossa Senhora das Dores, que apresentam popula-
ções acima de 20 mil habitantes (Sergipe, 2004).  

Foram levantadas nos cadastros da Compa-
nhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Irrigação de Sergipe — COHIDRO e da Superinten-
dência de Recursos Hídricos — SRH, órgão vincula-
do à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos de Sergipe — SEMARH, informações 
de 252 poços tubulares. Estas informações contem-
plam dados de identificação dos poços, coordenadas 

geográficas, variáveis qualitativas e quantitativas (Re-
sende et. al, 2007). A Figura 1(a) apresenta a locali-
zação da região de estudo no Estado de Sergipe, 
bem como a distribuição espacial dos poços levanta-
dos.  

As variáveis selecionadas para o estudo fo-
ram: Condutividade Elétrica, pH, Ferro total, Sódio, 
Cloreto, Cálcio e Magnésio, estes dois últimos para a 
determinação da Razão de Adsorção de Sódio 
(RAS). Estes dados, acrescidos das informações de 
identificação e localização geográfica dos poços, 
foram organizados em um banco de dados no for-
mato DBASE gerenciado pelo software ArcView® 
(ESRI, 2008). Realizou-se, inicialmente, uma análise 
exploratória dos dados com a determinação de me-
didas estatísticas básicas de tendência central e dis-
persão. 

A análise final dos resultados solicita tam-
bém o conhecimento da litologia e tipos predomi-
nantes dos aqüíferos da região. A Figura 1(b) apre-
senta a distribuição das unidades aqüíferas classifi-
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cadas em função de suas características litológicas e 
de circulação de água, onde se verifica a predomi-
nância de formações cristalinas do tipo fissural, on-
de a circulação da água é restrita às fraturas. Há 
também pequenos fragmentos de litologia calcária e 
sedimentar, onde pode ocorrer a circulação mais 
intensa de volumes armazenados (Sergipe, 2004).  

Na avaliação das restrições de uso das águas 
provenientes dos poços selecionados para fins agrí-
colas por irrigação, conforme mencionado anteri-
ormente, utilizou-se critérios definidos em Ayers & 
Westcot (1994). A Tabela 1 resume os limites consi-
derados para cada variável de qualidade medida.  

A FAO estabelece três classes de restrição ao 
uso da água para irrigação: 1 — nenhuma restrição; 2 
— restrição moderada e 3 — restrição severa. Estas 
classes representam os graus de risco de uso da água 
a partir da consideração de não serem tomadas me-
didas de prevenção dos efeitos negativos previstos. 
Considerando-se os limites de classes apresentados, 
foram elaborados mapas de espacialização para as 
variáveis de qualidade por krigagem ordinária a par-
tir da geração de semivariogramas e avaliação de 
modelos matemáticos, buscando melhores ajustes de 
efeito pepita, patamar e alcance, avaliados pela mi-
nimização dos erros médios padronizados com a 
utilização do software ArcView®, buscando identifi-
car o comportamento espacial da qualidade das á-
guas subterrâneas e associá-lo às características dos 
aqüíferos existentes. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

A análise exploratória realizada sobre os 
dados coletados forneceu os resultados apresenta-
dos na Tabela 2. Pode-se observar que algumas vari-
áveis não foram obtidas em todos os poços, apenas 
pH e cloreto estavam presentes nas análises disponí-
veis para toda a base de dados levantada. Excetuan-
do-se pH, que possui naturalmente um campo de 
variação menor, as demais variáveis apresentaram 
coeficientes de variação elevados. Isto reflete a vari-
abilidade espacial dos valores de concentração das 
variáveis, possível resultado da ocorrência de poços 
em diferentes formações aqüíferas. Parte desta vari-
abilidade pode também ser resultado das diferentes 
épocas de coleta e realização de análises das amos-
tras de água, aspecto que pode representar alta rele-
vância, uma vez que a água subterrânea pode apre-
sentar alterações em diferentes períodos do ano. No 
entanto, o estudo também busca avaliar o potencial 
de geração de informação confiável a partir dos da-

dos disponíveis. Observa-se que a variável ferro total 
apresentou um coeficiente de variação muito supe-
rior aos demais, o que pode refletir a necessidade de 
uma amostra maior, uma vez que esta variável apre-
sentou  menor número de observações. Alerte-se, 
aqui, também para o fato da cobertura espacial dos 
poços disponíveis não ser favorável a uma perfeita 
caracterização de toda a região, com elevadas densi-
dades de poços por área em alguns municípios, co-
mo Simão Dias e Nossa Senhora das Dores e, por 
sua vez, ausência de pontos de amostra em outros, 
como em Porto da Folha, Poço Verde e Graccho 
Cardoso. 

A avaliação das freqüências das variáveis, se-
gundo as classes de restrição, possibilita uma visuali-
zação do estado de risco associado à qualidade das 
águas subterrâneas para o uso em irrigação. A Tabe-
la 3 apresenta as porcentagens de ocorrência de 
amostras para cada variável nas classes de restrição 
relacionadas a cada risco.  

 
 

Tabela 3 - Freqüências das variáveis segundo classes de 
restrição de uso da água para irrigação (%). 

 
 

Risco Variáveis 
Frequências nas Classes de res-

trição (%) 
Nenhuma Moderada Severa 

Salinização CE 26,5 37,3 36,1 
Sodificação RAS x CE 64,5 26,7 8,8 
Toxicidade 
às culturas 
para irriga-
ção por 
aspersão 

Na+ 22,3 77,7 

Cl- 22,6 77,4 

Obstrução 
de sistemas 
de irrigação 
localizada 

pH 15,1 61,9 23,0 

Fe++ 58,8 31,0 10,2 

 
 

Observa-se que, avaliando-se o risco de sali-
nização a partir dos valores de CE, mais de 73% das 
amostras apresentaram alguma restrição, estas divi-
didas aproximadamente de forma igual entre mode-
rada e severa. Para os riscos associados à sodificação, 
considerando-se o efeito combinado entre RAS e 
CE, o comportamento foi mais favorável, com cerca 
de 36% das amostras apresentando alguma restrição 
ao uso da água para irrigação, e a grande maioria 
destas ocorrendo no grupo de restrição moderada 
apenas, exigindo cuidados adequados no uso.  
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Para a toxicidade por sódio e cloreto, verifi-
cou-se muita semelhança entre os números, com 
valores em torno de 77 a 78% incidentes nas classes 
com restrição, uma vez que a classificação conside-
rada não faz distinção entre moderada e severa. Este 
resultado alerta para a necessidade de medidas pre-
ventivas no uso das águas para algumas culturas por 
risco de danos por toxicidade, principalmente para 
aquelas mais sensíveis, como as frutíferas (Amorim 
et al., 2007).  
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2 — Exemplos de semivariogramas ajustados para 

variáveis avaliadas: (a) ferro total e (b) pH. 
 
 
 

As variáveis avaliadas para o potencial de en-
tupimento de sistemas de irrigação localizada foram 
pH e ferro total. O pH se mostrou com valores rela-

tivamente elevados, apresentando cerca de 85% das 
amostras com restrição de uso, com aproximada-
mente 62% do tipo moderada. Para ferro total, ape-
sar do reduzido tamanho da amostra, verifica-se que 
a maioria das amostras (cerca de 59%) não apresen-
tam restrição de uso. No entanto, estes números são 
indicadores da necessidade da adoção de medidas 
preventivas de manutenção dos sistemas de irrigação 
localizada, de forma a aumentar a sua vida útil e 
garantir o fornecimento da quantidade de água que 
as culturas necessitem. 

A análise da distribuição das variáveis indica-
doras segundo as classes de restrição definidas pos-
sibilitou o conhecimento geral da qualidade das 
águas explotadas na região, no entanto não permi-
tiu a identificação das possíveis causas para estas 
concentrações, bem como não distribuiu espacial-
mente este cenário. Assim, foi realizada a confecção 
de mapas interpolados por krigagem ordinária para 
a espacialização das variáveis classificadas segundo 
os riscos avaliados. Foram verificadas variações nos 
valores de alcance dos semivariogramas ajustados, 
considerando a anisotropia, com distâncias de varia-
ram de 35 a 45 km, conforme mostram os exemplos 
da Figura 2, ou seja, neste intervalo os modelos são 
capazes de explicar a dependência espacial. Assim, 
pode-se produzir informação interpolada com certo 
grau de confiabilidade em áreas não cobertas pela 
amostragem. A Tabela 4 apresenta os valores dos 
parâmetros dos modelos ajustados para cada variável 
e a Figura 3 apresenta os mapas gerados.   
 
 
 

Tabela 4 — Parâmetros dos modelos de dependência 
espacial ajustados às variáveis avaliadas 

 
 
 

Var. Tipo Efeito 
pepita* 

Patamar* Alcance 
(m) 

CE Esférico 0,54 3,20 41.500 
RAS Esférico 0,31 0,78 39.600 
Na Esférico 0,55 1,86 36.200 
Cl Esférico 0,76 2,34 35.300 
pH Esférico 0,36 0,56 35.800 
Fe Esférico 1,62 5,10 36.400 

* Unidade correspondente ao quadrado da unidade de medição 

de cada variável (semivariância) 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Figura 3 - Mapas de distribuição espacial dos poços por classes de restrição ao uso das águas subterrâneas em relação à 
salinidade (a), sodicidade (b), sódio (c), cloreto (d), pH (e) e ferro total (f) na região semi-árida do Estado de Sergipe 
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Considerando-se os riscos de salinização dos 
solos, verifica-se pela Figura 3(a) que a maior inci-
dência de águas com restrição de uso situou-se nas 
porções noroeste da região, com melhoria gradual à 
medida que se dirige no sentido interior-litoral do 
Estado. Os Municípios de Ribeirópolis e Nossa Se-
nhora das Dores concentraram a maioria dos poços 
com águas classificadas como sem restrição de uso 
na irrigação devido à salinidade. A maioria dos po-
ços com restrição severa ao uso concentrou-se nos 
Municípios de Carira, Pinhão, Canindé do São 
Francisco e Poço Redondo. Com restrição modera-
da, foram registrados poços, principalmente, nos 
Municípios de Simão Dias, Frei Paulo e Aquidabã. 
As regiões com maiores concentrações salinas coin-
cidiram com as formações do tipo cristalino, onde 
predominam fissuras para o armazenamento das 
águas, promovendo um contato mais longo com o 
substrato do aqüífero devido à pouca circulação. 
Verificou-se ainda uma redução gradual no teor de 
sais à medida que ocorre a transição das formações 
fissurais para granulares, que são mais predominan-
tes do centro para o litoral do Estado. 

A Figura 3(b) apresenta o comportamento 
espacial da combinação RAS x CE para avaliação dos 
riscos de sodicidade. Verifica-se claramente que o 
comportamento é diverso daquele obtido para a 
salinidade, uma vez que o excesso de outros sais po-
de contribuir para a redução do risco de problemas 
de infiltração dos solos por ação do sódio trocável. 
Tal fenômeno foi também verificado em Andrade 
Junior et al. (2006). Observou-se, portanto, uma 
predominância de áreas com águas sem restrição de 
uso quanto à sodicidade na porção centro-nordeste 
da região, com aumento gradual do risco na direção 
centro-litoral e uma concentração de restrição mo-
derada ao noroeste. Os Municípios de Nossa Senho-
ra das Dores e Ribeirópolis apresentaram, dentre os 
amostrados, as maiores concentrações de poços com 
restrição ao uso para as suas águas segundo este ris-
co. 

Os riscos associados à toxicidade dos íons 
sódio e cloreto na água de irrigação para as culturas 
têm a sua distribuição espacial apresentada nas Fi-
guras 3(c) e 3(d). Verifica-se que o comportamento 
espacial das restrições foi bastante similar entre as 
duas variáveis, com regiões de restrição ao uso pre-
dominantes em toda a região. As áreas sem restrição 
ao uso em relação à toxicidade concentraram-se nas 
regiões com substratos granulares, que realmente 
tendem a possuir águas menos salinas. Os Municí-
pios de Nossa Senhora das Dores, Ribeirópolis e São 
Miguel do Aleixo apresentaram a maioria dos poços 
sem restrição ao uso quanto à toxicidade por sódio e 

cloreto. O Município de Simão Dias, que concentra 
a maioria dos poços amostrados, apresentou condi-
ções de restrição ao uso mais desfavoráveis para só-
dio que para cloreto. 

Os riscos associados à obstrução de sistemas 
de irrigação localizada, com base na variável pH, 
têm a sua distribuição espacial ilustrada pela Figura 
3(e). Verifica-se uma predominância de áreas com 
restrição moderada ao uso para irrigação, distribu-
indo-se sobre o aqüífero do tipo fissural e que as 
ocorrências de restrições do tipo “severa” concen-
traram-se nas áreas de influência de aqüíferos cársti-
cos, que possibilitam, pela sua constituição, a pre-
sença elevada de carbonatos na água, aumentando o 
pH. Poços sem restrição ao uso concentraram-se ao 
longo da faixa de transição para formações subter-
râneas granulares, predominante nos Municípios de 
Pinhão, Frei Paulo e Ribeirópolis. Para ferro, verifi-
ca-se pela Figura 3(f), que os poços com restrição de 
uso concentram-se na porção centro-norte, com al-
gumas grandes “ilhas” de restrição do tipo severa no 
centro da região. Observa-se, por exemplo, que os 
Municípios de Nossa Senhora da Glória, Ribeirópo-
lis, São Miguel do Aleixo e Aquidabã apresentaram 
concentrações de poços com algum tipo de restri-
ção, enquanto em Simão Dias e Pinhão a maioria 
dos poços amostrados não possuem risco quanto ao 
uso das águas para irrigação considerando-se as 
concentrações de ferro total. Como já mencionado 
anteriormente, esta variável suscita novos estudos, 
pois apresentou o menor número de observações e 
uma distribuição espacial com muitos agrupamentos 
de poços. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

O estudo realizado permitiu uma caracteri-
zação da qualidade das águas subterrâneas no sertão 
sergipano relativamente a variáveis importantes para 
o uso da água na irrigação de culturas. 

A qualidade da água de poços tubulares a-
presentou concentrações elevadas de sais, princi-
palmente na sua porção centro-noroeste, o que re-
sultou na classificação de aproximadamente 75%, 
em média, das amostras com algum tipo de restrição 
para uso em irrigação. 

Os valores obtidos para as variáveis indica-
doras da qualidade da água e sua distribuição espa-
cial refletiram de forma adequada as características 
litológicas e de circulação de água dos aqüíferos 
predominantes na região. 
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Deve-se ressaltar as limitações da abordagem 
utilizada, que pretendeu avaliar o potencial de utili-
zação de dados secundários na caracterização da 
qualidade média da água subterrânea e estimar a 
sua distribuição espacial em uma região predomi-
nantemente cristalina do estado de Sergipe.  
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Analysis Of The Spatial Distribution of Ground Wa-
ter Quality Parameters For Irrigation In The Semi-
Arid Region of Sergipe State 
 
ABSTRACT 
 

The semi-arid region in Sergipe State is characte-
rized by intensive extraction of groundwater from public 
and privates wells. This water is used for domestic supply, 
animal drinking and irrigation. The lack of organized 
data in terms of water volumes and water quality has con-
tributed to water resources degradation and the stagnation 
of local economic activities, for instance, irrigated crops, 
restricted to small family areas. Preventive actions are ne-
cessary to use groundwater for irrigation. This is related to 
physical and chemical water characteristics that may have 
an impact on soil, crops, irrigation systems and local water 
resources. This study aimed to describe groundwater quali-
ty spatial distribution in the semi-arid region of Sergipe 
State using data from 252 deep wells and to analyze poten-
tial risks of groundwater use for crop irrigation using GIS. 
Generally the results showed regular quality of measured 
variables of water extracted from deep wells with high con-
centrations of salts, mainly in the center-northwest area of 
the State. These quality variables showed that about 75% 
of the water samples present some kind of restriction for use 
in crop irrigation.  
Key-words: water quality, semi-arid, irrigation, kriging. 
 
 
 
 
 
 
 

 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 115-126 
 

 115

Estudo para Identificação de Tendências do Regime Pluvial na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte a Partir de Métodos Estatísticos 

 
Gladstone Rodrigues Alexandre, Márcio Benedito Baptista, Mauro Naghettini 

Universidade Federal de Minas Gerais 
gladstoneengenheiro@yahoo.com.br; marcio.baptista@ehr.ufmg.br; naghet@netuno.lcc.ufmg.br 

 
Recebido: 10/03/09 - revisado: 02/12/09 - aceito: 26/04/10 

 

RESUMO 
 

Os sistemas de recursos hídricos são projetados, usualmente, a partir da suposição de que a sequência temporal de 
dados hidrológicos, de vazão ou de precipitação, seja estatisticamente estacionária. Entretanto, tal suposição pode não ser 
verificada quando são considerados aspectos como a mudança do uso do solo, variabilidade e mudança climática, etc. Nestes 
casos, os projetos baseados na estacionariedade dos eventos hidrológicos devem ser revistos, com o intuito de verificar os possí-
veis impactos destas alterações nas condições operacionais dos sistemas hidráulicos locais. Neste contexto, potencializado 
pelas intensas polêmicas e controvérsias relativas a possíveis mudanças climáticas, o presente artigo faz uso de testes estatísti-
cos, paramétricos e não paramétricos, para detecção de eventuais tendências do regime de chuvas na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Para essa análise foram coletados e estudados dados de 20 estações, com séries de 51 a 149 anos, em 
quatro conjuntos de séries de precipitação: totais anuais, totais trimestrais, totais semestrais e totais mensais máximos anu-
ais. Antes da utilização dos testes estatísticos, foram construídos, para os quatro conjuntos de série, gráficos temporais, de 
média e mediana móveis de 10 anos, regressões lineares e do tipo LOWESS (Locally Weighted Scatterplot Smoothing), e gráfi-
cos RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums), com o objetivo de auxiliar o entendimento da variabilidade intrínseca aos da-
dos e identificar visualmente possíveis tendências ou eventuais mudanças abruptas nas séries. Na sequência, os dados foram 
analisados estatisticamente a partir do software TREND, desenvolvido pelo centro australiano CRCCH (Cooperative Resear-
ch Center for Catchment Hydrology), objetivando a identificação de tendências ou mudanças abruptas nas séries de precipi-
tação da região. 
 
Palavras-chave: Detecção de tendências, séries de precipitação, testes estatísticos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O estudo de mudanças em séries temporais 
de dados hidrológicos é de grande importância 
científica e prática para a gestão dos recursos hídri-
cos. Em geral, os sistemas de recursos hídricos são 
projetados a partir da suposição de que a sequência 
de dados hidrológicos, de vazão ou de precipitação, 
seja estatisticamente estacionária. Em outras pala-
vras, supõe-se que as características estatísticas es-
senciais dos processos hidrológicos, tais como suas 
medidas de posição e variabilidade, permanecem 
constantes ao longo do tempo. Entretanto, tal supo-
sição pode não ser verificada quando são considera-
dos aspectos como a mudança de cobertura vegetal, 
variabilidade e mudança climática. Nestes casos, os 
projetos baseados na estacionariedade dos eventos 
hidrológicos devem ser revistos, com o intuito de 
verificar os possíveis impactos destas alterações no 
sistema hidráulico local.  

No contexto atual de intensos debates rela-
tivos a possíveis mudanças climáticas, observa-se, 
com frequência, o desenvolvimento de estudos e 
técnicas diversas com intuito de evidenciar eventuais 
mudanças nas séries hidrológicas temporais. Esses 
estudos, em sua grande maioria, englobam séries 
pluviométricas e fluviométricas reduzidas de valores 
médios, máximos e mínimos. Modelos climáticos de 
circulação global e regional, bem como ferramentas 
estatísticas, são utilizadas com o propósito de auxili-
ar esse tipo de avaliação. 

Em particular, em se tratando da utilização 
de técnicas estatísticas para detecção de tendências, 
estudos em diversas partes do mundo (Santos e Por-
tela, 2007; Xu et al., 2003; Lang e Renard, 2007; 
Alemaw e Chaoka, 2002; Douglas et al., 2000; Tucci e 
Braga, 2003; entre outros) foram realizados, visando 
identificar eventuais mudanças em séries hidrológi-
cas temporais. Nesses estudos, os testes mais utiliza-
dos foram os de Mann Kendall e o de Regressão Line-
ar. Em todos esses trabalhos, percebe-se, em geral, 
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que são significativas as evidências de alterações em 
séries hidrológicas, sem revelar, no entanto, de for-
ma conclusiva, se essas evidências se devem a mu-
danças climáticas ou a modificações de uso do solo 
ou à variabilidade climática natural, tema que causa 
polêmica e controvérsias entre climatologistas de 
todo o mundo (Galvin, 2008; Molion, 2008; Chap-
man, 2008; entre outros), ocupando bastante espaço 
na mídia. 

Sendo assim, diante desse cenário de espe-
culações e incertezas quanto aos impactos causados 
pelas eventuais mudanças climáticas em séries hidro-
lógicas, o presente trabalho visa contribuir para a 
análise de tendências do regime de chuvas na Regi-
ão Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Para 
desenvolver o estudo aplicou-se um conjunto de 
técnicas estatísticas aos dados de 20 estações, com 
séries de 51 a 149 anos, em quatro conjuntos de 
séries de precipitação: totais anuais, totais trimes-
trais, totais semestrais e totais mensais máximos a-
nuais, como será descrito ao longo deste documen-
to. 
 
 
MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
TENDÊNCIAS EM SÉRIES HIDROLÓGICAS 
 
 

Apesar de existirem muitos testes para a ava-
liação da significância estatística de uma tendência, 
considera-se como imprescindível a análise gráfica 
exploratória das séries temporais, antes da aplicação 
desses testes. Este exame visual dos dados é parte de 
um conjunto de técnicas conhecido como “EDA — 
Análise Exploratória dos Dados”, tradução da termino-
logia de língua inglesa “Exploratory Data Analysis”. 
Kundzewicz e Robson (2000) salientam a importân-
cia da EDA em estudos de tendências, ressaltando 
ainda que esse conjunto de técnicas pode ser usado 
para o exame de dados brutos com a finalidade de 
identificar características e peculiaridades, tais como 
a eventual existência de pontos atípicos ou outliers, 
falhas nos registros, heterogeneidades e mudanças 
abruptas na série temporal, além de constituir-se em 
valiosa ferramenta de interpretação estatística. 

Existem muitas possibilidades de exploração 
gráfica de eventuais tendências em séries hidrológi-
cas. Entre as mais empregadas, destacam-se, a plota-
gem de histogramas em conjunto com o gráfico de 
probabilidade normal, gráficos temporais, gráficos 
de correlação e as chamadas curvas “suavizadoras” 
(smoothing curves) (Kundzewicz e Robson, 2004). De 
acordo com Grayson et al. (1996), dentre as técnicas 

descritas, as mais simples e comumente usadas no 
estudo de tendências são as funções “suavizadoras”, 
nas quais se inserem a média e mediana móveis e a 
regressão LOWESS (Locally Weighted Scatterplot Smoo-
thing). Segundo Alemaw e Chaoka (2002), outra 
importante técnica preliminar para inspeção visual 
de séries hidrológicas é a Rescaled Adjusted Partial 
Sums (RAPS). Segundo Garbrecht e Fernandez 
(1994) apud. Alemaw e Chaoka (2002), a soma 
RAPS de uma função Y(t) é definida como:  
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sendo XK a RAPS no limite K, Y(t) denota o valor da 
variável no instante t, SY o desvio padrão da amostra, 
n é o tamanho da amostra e K o contador limite da 
soma atual. 

A construção do gráfico RAPS permite a vi-
sualização de alterações na média dos dados que 
seriam de difícil percepção apenas a partir da análi-
se da série temporal original. 

Após a análise exploratória dos dados, é 
conveniente que as possíveis tendências ou mudan-
ças abruptas observadas graficamente nessa etapa 
sejam verificadas mediante testes estatísticos, a fim 
de avaliar o grau de significância destas alterações. 
Dentro do contexto de análise estatística para detec-
ção de mudanças em séries hidrológicas, muitos 
métodos estatísticos podem ser utilizados, sendo que 
a escolha de cada um deles dependerá do tipo de 
mudanças que são de interesse no estudo (tendên-
cias/mudanças abruptas), do conhecimento ou 
desconhecimento do ponto de mudança na série e 
das suposições feitas para cada amostra.  

De acordo com Naghettini & Pinto (2007), 
os testes estatísticos podem ser classificados em pa-
ramétricos e não paramétricos. O teste é dito para-
métrico se os dados amostrais, por premissa, foram 
extraídos de uma população Normal ou de qualquer 
outra população, cujo modelo distributivo seja co-
nhecido ou previamente especificado. Já os testes 
não paramétricos são aqueles que não necessitam de 
especificação prévia do modelo distributivo da po-
pulação, sendo formulados com base em caracterís-
ticas da amostra, tais como, ordens de classificação 
ou número de diferenças positivas ou negativas en-
tre os dados. 

Conforme exposto por Kundzewicz & Rob-
son (2000), quando são realizados os testes estatísti-
cos, três tipos de suposições são comuns, quais se-
jam, a especificação da forma da distribuição e as 
hipóteses de homogeneidade e independência dos 
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dados. Caso a suposição da forma da distribuição 
dos dados seja violada, uma alternativa consiste em 
determinar o nível de significância ou os valores 
críticos dos testes estatísticos usando os métodos de 
reamostragem (resampling methods) (Chiew e Siri-
wardena, 2005). Esses métodos são considerados 
robustos e incluem os métodos de permutação e boots-
trapping. Para avaliar a independência entre os da-
dos da série, vários testes estatísticos podem ser utili-
zados, como, por exemplo, o teste de autocorrelação. 
No caso de se verificar a suposição de independên-
cia dos dados em séries regionalizadas (correlação 
espacial), testes multivariados, que levem em conta a 
dependência estatística entre as estações devem ser 
utilizados, a fim de evitar imprecisões nos resultados 
(Tucci e Braga, 2003). Já para avaliar a homogenei-
dade dos dados, testes de medida da heterogenei-
dade podem ser feitos. 

Dentro de uma abordagem mais tradicional, 
os principais testes estatísticos utilizados no estudo 
de mudanças em séries de dados hidrológicos po-
dem ser divididos nas seguintes categorias (Kundze-
wicz e Robson, 2000 e Grayson et al.,1996): 
 
 

• Testes para tendências: verificam a signifi-
cância de mudanças graduais na série de 
dados. Exemplos: Mann Kendall (não para-
métrico), Kendall Sazonal (não paramétri-
co), teste do ρ de Spearman (não paramétri-
co) e testes dos coeficientes de regressão line-
ar (paramétrico); 

• Testes para mudanças abruptas: verificam a 
significância da mudança da média ou me-
diana da amostra a partir de um ponto da 
série conhecido ou desconhecido. Exem-
plos: soma acumulada não paramétrica ou 
Distribution-Free CUSUM (não paramétrico), 
desvio acumulado ou Cumulative Deviation 
(paramétrico), teste da razão de verossimi-
lhança de Worsley ou Worsley Likelihood Ratio 
(paramétrico), soma das ordens ou Rank-
Sum (não paramétrico) e o teste convencio-
nal de Student (paramétrico); 

• Testes para verificação da independência: 
buscam verificar se existe correlação serial 
entre os dados da amostra. Exemplos: cru-
zamento da mediana ou Median Crossing 
(não paramétrico), inflexões ou Turning Po-
ints (não paramétrico), diferenças de or-
dens ou Rank Difference (não paramétrico) e 
Autocorrelação (paramétrico). 

 

Com o intuito de facilitar o estudo estatísti-
co de tendências em séries hidrológicas, pesquisado-
res australianos desenvolveram o software denomina-
do “TREND — Trend/Change Detection” para o proces-
samento dos testes estatísticos anteriormente men-
cionados, à exceção do teste Kendall Sazonal. A des-
crição detalhada deste programa, bem como dos 
testes estatísticos que o compõem, é apresentada em 
Chiew & Siriwardena (2005). 

De posse dos resultados fornecidos pelos 
testes estatísticos, é imprescindível que seja feita 
uma análise criteriosa, integrando os gráficos de-
terminados na etapa de EDA, os resultados dos tes-
tes estatísticos e o histórico de informações relativas 
aos dados.  
 
 
DEFINIÇÃO METODOLÓGICA PARA 
ESTUDO DE TENDÊNCIAS DO 
REGIME DE CHUVAS  
 
 

O estudo do referencial teórico sobre a 
questão, apresentado no item precedente, e as espe-
cificidades de disponibilidade de dados na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, permitiram a 
definição metodológica apresentada a seguir.  

Inicialmente, as estações pluviométricas pa-
ra o estudo foram selecionadas a partir dos critérios 
de tamanho mínimo amostral, ou seja, amostras 
com, pelo menos, 50 anos de registros, e de unifor-
midade na distribuição espacial das estações pluvi-
ométricas no interior ou nas proximidades da área 
em estudo. Os períodos faltosos das séries pluviomé-
tricas selecionadas foram preenchidos utilizando o 
Método de Ponderação Regional com Base em Regressões 
Lineares, descrito por Tucci (2001). Após o preen-
chimento das falhas, as séries de precipitação foram 
consistidas utilizado o Método de Dupla Massa, tal 
como descrito em Tucci (2001). Seguindo essa aná-
lise preliminar, foram obtidos quatro conjuntos de 
séries de precipitação a partir dos dados coletados, 
os quais serviram de base para o desenvolvimento da 
pesquisa: séries de totais anuais, séries de totais tri-
mestrais, séries de totais semestrais e séries de totais 
mensais máximos anuais. O foco da pesquisa con-
centrou-se, sobretudo, nas séries de precipitação 
anual, sendo que para o estudo dos outros três con-
juntos de séries, apenas algumas estações, conside-
radas representativas do regime pluviométrico da 
região, foram selecionadas. 

Dessa forma, na continuidade dos estudos, 
foram obtidas, para os totais anuais, as características 
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descritivas das amostras selecionadas, sendo que três 
dessas características (primeiro quartil — Q1, terceiro 
quartil — Q3 e amplitude inter-quartis — AIQ) servi-
ram de base para a análise dos outliers de cada série. 
Em seguida, foram construídos gráficos para os qua-
tro conjuntos de séries de precipitação, com o obje-
tivo de auxiliar o entendimento da variabilidade 
intrínseca aos dados e identificar visualmente possí-
veis tendências ou mudanças abruptas nas séries. 
Foram construídos gráficos temporais, de média e 
mediana móveis de 10 anos e regressões LOWESS e 
linear. Aplicou-se também a metodologia RAPS, tal 
como descrita em Alemaw & Chaoka (2002), objeti-
vando identificar características adicionais nas séries 
temporais. 

Em seguida, considerando um nível de sig-
nificância de 5%, as séries de precipitação foram 
analisadas estatisticamente por meio do software 
TREND-Trend/Change Detection, o qual, conforme 
menção anterior, é um programa projetado para 
facilitar a utilização de testes estatísticos de detecção 
de tendências, mudanças e independência de séries 
temporais. Como alguns dos testes estatísticos forne-
cidos pelo TREND partem do pressuposto de que os 
dados são normalmente distribuídos, foi feita, inici-
almente, uma análise de aderência das séries de 
precipitação estudadas por meio do teste de aderên-
cia de Filliben, tal como descrito em Naghettini & 
Pinto (2007). O propósito do emprego do teste de 
Filliben neste trabalho é o de verificar se os dados 
selecionados na RMBH podem ser considerados 
como amostras extraídas de uma população normal. 

Para as séries pluviométricas cujas distribui-
ções de probabilidade foram significativamente 
diferentes da normal, utilizou-se o método de rea-
mostragem (resampling method) de 1000 réplicas para 
o cálculo dos valores críticos das estatísticas de teste. 
Já para aquelas amostras em que a suposição de 
normalidade não pode ser rejeitada, foram conside-
rados os valores críticos tabelados das estatísticas de 
teste. A hipótese de independência dos dados (cor-
relação serial) também pôde ser verificada mediante 
testes estatísticos também presentes no software 
TREND; nesse caso, as estações que apresentaram 
significância estatística em dois ou mais testes de 
independência foram consideradas como séries com 
fortes evidências de correlação serial. No que diz 
respeito à correlação espacial, não foram utilizados 
testes multivariados para verificar a independência 
dos postos de medição, tendo em vista que, no pre-
sente estudo, não foram realizadas análises com 
séries regionalizadas. 
 
 

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 
 
 
 

A seleção da RMBH para desenvolvimento 
do estudo é justificada, fundamentalmente, pela 
ausência de estudos de tendências no regime de 
chuvas da região. Além disso, trata-se de uma área 
que, aparentemente, demonstra estar sendo afetada 
por eventos extremos de chuva cada vez mais fre-
quentes, demandando o maior aprofundamento de 
estudos dessa natureza.   

Nos itens a seguir descreve-se a aplicação 
das etapas metodológicas precedentemente apresen-
tadas no estudo relativo à Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.   
 
Descrição da Área de Estudo 
 
 

A RMBH, drenada pelas sub-bacias dos rios 
das Velhas e Paraopeba, afluentes da margem direita 
do rio São Francisco está localizada geograficamente 
entre as latitudes 19°00’ e 20°30’ sul e longitudes 
43°15’ e 44°45’ oeste, na porção central do Estado 
de Minas Gerais. Segundo o censo demográfico de 
2007, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - IBGE, a região abrange uma área de 
9.459,10 km², sendo constituída por 34 municípios, 
com uma população estimada em cerca de cinco 
milhões de habitantes. 

De acordo com a classificação climática de 
Köppen, praticamente toda a área da RMBH está 
inserida na classificada tipo Cwb - clima temperado 
úmido com inverno seco e verão temperado, en-
quanto que uma parte bastante reduzida correspon-
de ao tipo Cwa — clima temperado úmido com in-
verno seco e verão quente. 

Segundo Quadro e Abreu (1994) apud San-
tos (2002), a RMBH encontra-se, durante todo o 
ano, sob o domínio do Anticiclone Subtropical do 
Atlântico Sul, sendo que durante os meses de maior 
atividade convectiva, a Zona de Convergência do 
Atlântico Sul é um dos principais mecanismos para 
produção de chuvas nessa região. 

Com relação ao regime de chuvas, a RMBH 
pode ser considerada uma região chuvosa, com 
precipitação média anual girando em torno de 1500 
mm. A distribuição da precipitação durante o ano é 
bem definida, sendo o período mais chuvoso com-
preendido nos meses de outubro a março. 
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Figura 1 — Mapa de Localização das Estações Pluviométricas Selecionadas na RMBH 
 
Seleção e Tratamento Preliminar dos 
Dados de Chuva na RMBH 
 

Foram selecionadas 20 estações pluviométri-
cas na RMBH com, pelo menos, 50 anos de registros 
mensais, destacando-se a estação Mineração Morro 
Velho (01943000) com 149 anos de dados. Na Tabe-
la 1, apresentam-se a localização e o período de 
dados das estações utilizadas, enquanto que na Figu-
ra 1, é mostrado o mapa de localização dessas esta-
ções pluviométricas. 

Das estações listadas na Tabela 1, 18 séries 
pluviométricas estão disponíveis no Sistema de In-
formações Hidrológicas da Agência Nacional de 
Águas (ANA), enquanto que as outras duas foram 
obtidas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET). 

Os períodos faltosos foram preenchidos pe-
lo Método de Ponderação Regional com Base em Regressões 
Lineares e a consistência dos dados foi realizada me-
diante a aplicação do Método de Dupla Massa. Das 20 
estações listadas na Tabela 1, para o estudo das sé-
ries de totais anuais de precipitação, as seguintes 5 
estações foram escolhidas para a análise dos totais 
trimestrais, totais semestrais e totais mensais máxi-
mos anuais, indicadas também na Figura 1: Minera-
ção Morro Velho as (01943000), Jaboticatubas 
(01943004), Caixa de Areia (01943022), Fazenda 

Escola Florestal (01944007) e Melo Franco 
(02044008). 
 

Tabela 1 — Estações pluviométricas utilizadas no estudo 
 

Código Latitude Longitude Período 
01943000 19°58'44'' 43°51'01'' 1855 - 2003
01943004 19°31'11'' 43°44'43'' 1942 - 2007
01943006 19°53'29'' 43°49'19'' 1942 - 2007
01943009 19°41'14'' 43°55'15'' 1942 - 2007
01943010 19°53'54'' 43°39'55'' 1942 - 2007
01943022 19°57'02'' 43°54'10'' 1941 - 2007
01943023 19°39'50'' 43°41'17'' 1942 - 2007
01943024 19°41'23'' 43°35'08'' 1944 - 2007
01943035 19°13'08'' 43°35'17'' 1956 - 2007
01943054 19°56'00'' 43°56'00'' 1955 - 2005
01944004 19°57'20'' 44°18'24'' 1942 - 2007
01944007 19°52'47'' 44°25'16'' 1942 - 2007
01944009 19°38'05'' 44°03'09'' 1942 - 2007
01944048 19°59'30'' 44°25'26'' 1942 - 2001
01944052 19°28'00'' 44°15'00'' 1955 - 2005
01944055 19°58'24'' 44°11'17'' 1942 - 2007
02043002 20°10'45'' 43°56'34'' 1941 - 2007
02043004 20°08'16'' 43°53'33'' 1941 - 2007
02044008 20°11'52'' 44°07'15'' 1941 - 2007
02044012 20°02'34'' 44°02'36'' 1945 - 2007
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Análise Exploratória dos Dados de Chuva na RMBH  
 
 

Após a análise preliminar dos dados, as ca-
racterísticas descritivas para as séries de totais anuais 
de precipitação e os pontos atípicos dessas amostras 
foram obtidos. Apesar de serem identificados pontos 
atípicos em todas as amostras, eles não foram extra-
ídos das séries, uma vez que, esses pontos corres-
pondem, segundo observações, a eventos regionais, 
ou seja, foram observados em grande parte das esta-
ções pluviométricas.  

 
 

 
 

Figura 2 — Gráfico das regressões LOWESS e linear e da 
média e mediana móveis de 10 anos para os totais anuais 

da estação Mineração Morro Velho (01943000) 
 
 

 
Figura 3 — Gráfico RAPS para os totais anuais da estação 

Mineração Morro Velho (01943000) 
 
 

Após a análise de pontos atípicos, foram 
construídos os gráficos de análise exploratória para 
os quatro conjuntos de séries mencionados na me-

todologia. No caso das séries de precipitação anual, 
em geral, os gráficos das curvas “suavizadoras” e de 
regressão linear demonstraram uma ligeira tendên-
cia negativa nos dados. Na Figura 2, exemplifica-se 
esse tipo de gráfico para o caso da estação Minera-
ção Morro Velho (01943000). Já o gráfico RAPS, 
apresentou em todas as séries de precipitação anual 
uma depressão mais pronunciada em torno do ano 
de 1977, indicando uma possível mudança da média 
desse ponto em diante, em relação ao período ante-
rior, como pode ser observado na Figura 3, também 
para a estação Mineração Morro Velho (01943000). 

Para as séries de totais trimestrais, os gráfi-
cos de curvas “suavizadoras” e de regressão linear, 
em geral, apresentaram tendências negativas para os 
trimestres mais chuvosos (outubro-dezembro e ja-
neiro-março), enquanto que, para os trimestres mais 
secos (abril-junho e julho-setembro), foram obser-
vadas tendências positivas. Como exemplo, são apre-
sentados nas Figuras 4 e 5, respectivamente,  esses 
gráficos para os  trimestres de janeiro-março e julho-
setembro da estação Caixa de Areia (01943022). 

 
 

 
 

Figura 4 — Gráfico das regressões LOWESS e linear e da 
média e mediana móveis de 10 anos para os totais de 

Janeiro a Março da estação Caixa de Areia (01943022) 
 
 

Ainda tratando dos gráficos RAPS, foram 
identificados diversos pontos de “depressão” e “pi-
cos” pronunciados, sendo que, para o caso particu-
lar da estação Caixa de Areia (01943022), o trimes-
tre janeiro-março apresentou um “pico” mais evi-
dente por volta do ano de 1952 e no trimestre julho-
setembro foi observada uma depressão por volta do 
ano de 1967, como pode ser verificado nas Figuras 6 
e 7, respectivamente. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 115-126 
 

 121

 

 
Figura 5 — Gráfico das regressões LOWESS e linear e da 

média e mediana móveis de 10 anos para os totais de 
Julho a Setembro da estação Caixa de Areia (01943022) 

 

 
Figura 6 — Gráfico RAPS para os totais de Janeiro a Março 

da estação Caixa de Areia (01943022) 
 

 
Figura 7 — Gráfico RAPS para os totais de Julho a Setem-

bro da estação Caixa de Areia (01943022) 
 
 

No tocante às séries de totais semestrais, foi 
constatado, a partir dos gráficos de curvas “suaviza-
doras”, um comportamento similar ao observado 
nos totais trimestrais. Em termos gerais, o semestre 

mais chuvoso (outubro-março) indicou tendências 
negativas e o semestre mais seco (abril-setembro) 
apresentou tendências positivas. Nas Figuras 8 e 9, 
os dois casos, são respectivamente apresentados para 
o caso da estação Caixa de Areia (01943022). Já no 
que diz respeito aos gráficos RAPS, foram identifi-
cados, também, para os totais semestrais vários pon-
tos de “depressão” e “pico”, sugerindo mudanças na 
média das séries nesses períodos. A título de exem-
plo, nas Figuras 10 e 11 apresentam-se os gráficos da 
estação Caixa de Areia (01943022), para os totais 
semestrais outubro-março e abril-setembro, respecti-
vamente. Na Figura 10 pode-se observar um “pico” 
por volta do ano de 1952 e uma “depressão” mais 
evidente em 1977, enquanto que na Figura 11, o 
gráfico apresenta uma “depressão” pronunciada nas 
proximidades do ano de 1969. 
 

 
Figura 8 — Gráfico das regressões LOWESS e linear e da 

média e mediana móveis de 10 anos para os totais de 
Outubro a Março da estação Caixa de Areia (01943022) 

 

 
Figura 9 — Gráfico das regressões LOWESS e linear e da 

média e mediana móveis de 10 anos para os totais de Abril 
a Setembro da estação Caixa de Areia (01943022) 
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Figura 10 — Gráfico RAPS para os totais de Outubro a 
Março da estação Caixa de Areia (01943022) 

 
 

 
 
 

Figura 11 — Gráfico RAPS para os totais de Abril a Setem-
bro da estação Caixa de Areia (01943022) 
 
 

 
 
 
Figura 12 — Gráfico das regressões LOWESS e linear e da 
média e mediana móveis de 10 anos para os totais mensais 

máximos anuais da estação Melo Franco (02044008) 

 
 
Figura 13 — Gráfico RAPS para os totais mensais máximos 

anuais da estação Melo Franco (02044008) 
 
 
Aplicação de Testes Estatísticos para Detecção de 
Mudanças nos Dados de Chuva na RMBH 
 

Por fim, para os totais mensais máximos a-
nuais constatou-se que os gráficos das curvas “suavi-
zadoras” e de regressão linear demonstraram ten-
dências positivas em três estações pluviométricas 
(Mineração Morro Velho-01943000, Caixa de Areia-
01943022 e Melo Franco-02044008), enquanto que 
nas outras duas estações (Jaboticatubas-01943004 e 
Fazenda Escola Florestal-01944007) foram apresen-
tadas tendências negativas. A Figura 12 mostra um 
destes gráficos para o caso da estação Melo Franco 
(02044008). Para os gráficos RAPS, foram observa-
das depressões pronunciadas mais frequentes por 
volta do ano de 1977. Em particular, no caso da 
estação Melo Franco (02044008) a depressão mais 
evidente ocorreu no ano de 1990 como mostra a 
Figura 13. 

Antes do processamento dos dados no soft-
ware TREND, foram realizados testes de aderência 
para os quatro grupos de séries de precipitação, a 
partir do teste de Filliben, objetivando verificar a 
adequação da hipótese de normalidade das amostras 
aqui consideradas. Podem ser consideradas como 
extraídas de uma população normal, dez estações 
das séries de totais anuais, as cinco das séries de 
outubro-dezembro e abril-setembro, três estações 
das séries de janeiro- março e outubro-março, uma 
das séries de julho-setembro e de totais mensais 
máximos anuais e nenhuma estação das séries de 
abril-junho. A hipótese de homogeneidade dos da-
dos foi aceita com base no estudo realizado por 
Pinheiro (1997) na RMBH, em que a partir de um 
teste da medida de heterogeneidade foi verificado 
que a região pode ser classificada como “aceitavel-
mente homogênea”. Já a hipótese de independên-



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 115-126 
 

 123

cia, essa foi verificada mediante testes estatísticos 
presentes no software TREND.  

Em se tratando especificamente das séries 
de totais anuais, os resultados processados pelo pro-
grama TREND, considerando uma significância 
estatística de 5%, não evidenciaram tendências ou 
mudanças abruptas significativas nas vinte séries de 
precipitação estudadas. Para as séries de totais de 
outubro-dezembro, janeiro-março e dos totais men-
sais máximos anuais, também não foram observadas 
alterações significantes em nenhuma delas. Nas 
séries de abril-junho, apenas uma estação indicou 
mudança abrupta nos dados. No caso das séries de 
totais de julho-setembro, foram detectadas tendên-
cias positivas em duas delas e mudança abrupta nos 
dados em todas as estações pluviométricas. Para o 
grupo dos totais semestrais, constatou-se que o se-
mestre de outubro-março apresentou apenas uma 
estação com tendência negativa nos dados, enquan-
to que, no semestre de abril-setembro, apenas uma 
estação apresentou tendência positiva e mudança 
abrupta nos dados e outras duas apresentaram signi-
ficância nos testes de mudanças abruptas.  
 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Como síntese global dos resultados obtidos 
na presente pesquisa, apresenta-se na Tabela 2 o 
número de ocorrências observadas para os testes de 
tendência, mudança abrupta e independência de 
cada uma das séries pluviométricas estudadas. Por 
exemplo, das 5 ocorrências dos T.J-S do teste de 
tendência, 2 foram do Mann Kendall, 2 de Spearman 
e 1 do teste de Regressão Linear. 

 
Tabela 2 — Síntese Global dos Resultados 

 
  N° de Ocorrências 
Tipo do Teste T.A. T.O-D T.J-M T.A-J 
Tendência 0 0 0 0 
M. Abrupta 0 0 0 1 
Independência 11 6 0 5 
Tipo do Teste T.J-S T.O-M T.A-S M.T.M 
Tendência 5 1 3 0 
M. Abrupta 15 0 11 0 
Independência 2 0 9 0 

Obs.: T.A=Totais Anuais; T.O-D=Totais de Outubro a Dezembro; 

T.J-M=Totais de Janeiro a Março; T.A-J=Totais de Abril a Junho; 

T.J-S=Totais de Julho a Setembro; T.O-M=Totais de Outubro a 

Março; T.A-S=Totais de Abril a Setembro; M.T.M=Máximos Totais 

Mensais de Cada Ano 

As séries de precipitação anual, que foram o 
foco da presente pesquisa, não apresentaram ten-
dências significativas nos dados. Algumas estações 
indicaram significância nos testes de independência, 
mas, a rigor, apenas uma delas (Mateus Leme-
01944048) indicou maiores evidências de correlação 
serial, como ilustrado na Figura 14. 

 

 
Figura 14 — Síntese dos resultados dos testes estatísticos 

para os totais anuais 
 
 

Já para os outros três conjuntos de séries, 
foram identificadas tendências em séries de totais 
trimestrais (julho-setembro) e totais semestrais (ou-
tubro-março e abril-setembro), enquanto que para 
os totais mensais máximos anuais não foram verifi-
cadas mudanças.  

 

 
Figura 15 — Síntese dos resultados dos testes estatísticos 

para os totais de Julho a Setembro 
 

No caso dos totais de julho-setembro, foram 
verificadas tendências positivas nas estações Jabotica-
tubas (01943004) e Caixa de Areia (01943022), mu-
danças abruptas nas cinco estações e dependência 
estatística nos dados apenas na estação Caixa de 
Areia (01943022), como pode ser observado na 
Figura 15. De acordo com o critério mencionado 
anteriormente, as tendências e mudanças abruptas 
encontradas na estação Caixa de Areia (01943022) 
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devem ser analisadas com muita cautela, uma vez 
que, dois testes de independência apresentaram 
significância estatística, atribuindo aos resultados 
um alto grau de incerteza. 

Os totais semestrais de outubro-março indi-
caram tendência negativa nos dados apenas na esta-
ção Fazenda Escola Florestal (01944007) e não apre-
sentaram significância estatística nas demais catego-
rias de testes como mostra a Figura 16. Em se tra-
tando dos totais semestrais de abril-setembro, a série 
da estação Caixa de Areia (01943022) apresentou 
tendência negativa nos dados, bem como significân-
cia nos testes de mudanças abruptas e de indepen-
dência. Das quatro séries de precipitação restantes, 
duas apresentaram apenas significância estatística 
nos testes de independência (Mineração Morro 
Velho-01943000 e Fazenda Escola Florestal-
01944007), enquanto que as demais mostraram 
significâncias tanto nos testes de mudanças abruptas 
quanto nos de independência, como pode ser visua-
lizado na Figura 17. A tendência e as mudanças 
abruptas identificadas nas séries dos totais de abril-
setembro podem ter sofrido influência da correla-
ção entre os dados, tendo em vista que, o número 
de testes de correlação serial com significância esta-
tística, nestes casos, ultrapassou o limite estabelecido 
a priori. 

 
 

 
 

Figura 16 — Síntese dos resultados dos testes estatísticos 
para os totais de Outubro a Março 

 
 

A mudança abrupta evidenciada em apenas 
uma estação pluviométrica (Melo Franco-02044008) 
das séries de totais de abril-junho, também deve ser 
avaliada com muito cuidado, já que, foi indicada 
significância estatística em dois testes de indepen-
dência. 
 

 
 

Figura 17 — Síntese dos resultados dos testes estatísticos 
para os totais de Abril a Setembro 

 
 

Em suma, analisando, conjuntamente, os re-
sultados encontrados na etapa de análise explorató-
ria dos dados com os resultados dos testes estatísti-
cos, conclui-se que, em termos gerais, os resultados 
indicam uma possível tendência de aumento de 
precipitação no período mais seco (abril-setembro) 
da RMBH, em contraposição a uma tendência de 
diminuição de chuvas no período mais chuvoso 
(outubro-março), apesar de, neste período, ter sido 
observada tendência significativa em apenas uma 
série pluviométrica. De acordo com o presente estu-
do, tanto o regime anual quanto os totais mensais 
máximos anuais da região, não apresentaram evi-
dências de mudanças em suas séries. 

Outra constatação importante obtida a par-
tir desses resultados foi que, em algumas situações, a 
inclinação da reta de regressão linear de uma de-
terminada série pluviométrica era maior do que a de 
outra estação. No entanto, os testes estatísticos indi-
caram tendência significativa na série com menor 
coeficiente angular e não apontaram significância 
estatística na amostra cuja inclinação da reta de 
regressão era maior. Um exemplo disso seria o caso 
das séries dos totais trimestrais de julho-setembro, 
onde a estação Jaboticatubas (01943004) apresentou 
um coeficiente angular (+0,4213) menor do que o 
coeficiente angular (+0,5002) da estação Fazenda 
Escola Florestal (01944007). A explicação para o 
ocorrido, tomando como base o exemplo citado, é 
que a variância (S�=2233) da série temporal da esta-
ção Fazenda Escola Florestal (01944007) é maior do 
que a variância (S�=1506) da série da estação Jaboti-
catubas (01943004). Dessa forma, quanto maior a 
variância dos dados, maior a incerteza em rejeitar a 
hipótese H0, ou seja, do teste estatístico indicar ten-
dência na série temporal. 
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Os resultados apresentados neste trabalho 
chamam a atenção para o cuidado que se deve ter 
ao apontar como causa das catástrofes naturais ob-
servadas atualmente (aumento das tempestades e 
enchentes, por exemplo) as alterações climáticas, 
tendo em vista a complexidade em dissociar essas 
alterações das variações naturais do clima. No entan-
to, apesar das incertezas associadas às mudanças 
climáticas e, consequentemente, aos impactos dessas 
possíveis alterações do clima em séries hidrológicas, 
como apresentado e discutido anteriormente, estu-
dos dessa natureza são importantes e oportunos 
para auxiliar gestores de recursos hídricos no cená-
rio atual de intenso questionamento e debate das 
questões ambientais.   
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Study of Trend Identification Of The Rainfall Re-
gime in The Metropolitan Region Of Belo Horizonte 
Through Statistical Methods 
 
ABSTRACT 
 

Water resources systems are usually designed un-
der the assumption of statistically stationary time series of 
precipitation and/or streamflow. However, this assumption 
must be previously verified if changes in climate and land 
use are issues of interest.  In these cases, designs based on 
the assumption of stationary hydrologic time series should 
be revised, with the specific aim of verifying the possible 
impacts that these changes would have on the local water 
infrastructure. In this context, potentiated by intense con-
troversies about climate change, this paper describes a col-
lection of parametric and non-parametric statistical tests for 
detecting possible trends in the rainfall regime of the Metro-
politan Region of Belo Horizonte, in southeastern Brazil. 
For this analysis data from 20 gauges, with 50 to 149-year 
series were collected in four groups of rainfall series: the 
annual rainfall series, the quarterly rainfall series, the half-
yearly series and the annual maximum monthly rainfall 
series. Prior to the use of statistical tests, the 4 groups of 
precipitation series were submitted to a preliminary graphi-
cal analysis covering time series plots of a 10-year moving 
average and moving median, LOWESS smoothing (Locally 
Weighted Scatterplot Smoothing), linear regression and 
RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums) graphs, as well as 
an exploratory analysis for detecting and identifying possi-
ble trends and/or abrupt changes in data. After this graph-
ical and exploratory study, the data were formally analyzed 
using TREND software, developed by the Australian Coop-
erative Research Center for Catchment Hydrology 
(CRCCH), aiming to identify possible trends or abrupt 
changes in point precipitation series within the region. 
Key-words: Trend detection, rainfall series, statistical tests.  
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RESUMO 
 

Esta pesquisa foi realizada na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso e consiste da avaliação da vulnera-
bilidade e perigo à contaminação do Aquífero Furnas. A vulnerabilidade foi avaliada através do método DRASTIC que 
permitiu identificar as classes desprezível, moderada e alta. A vulnerabilidade desprezível corresponde a 44% da área, a 
moderada a 35% e a alta a 21%. Nas áreas de ocorrência da classe desprezível somente poços tubulares mal construídos e 
falhamentos nas camadas confinantes podem facilitar a contaminação da zona saturada do aquífero, enquanto que a vul-
nerabilidade moderada indica que alguns contaminantes podem chegar na zona saturada do aquífero, quando lançados 
continuamente, e nas áreas de vulnerabilidade alta o aquífero pode ser contaminado por muitos contaminantes, exceto aque-
les fortemente absorvidos. As fontes potenciais de contaminação foram classificadas através do método POSH, segundo a 
geração de cargas: elevada (fonte linear de contaminação), moderada (postos de distribuição de combustíveis) e reduzida 
(cemitério e lagoas de tratamento de esgoto industrial). O perigo à contaminação decorrente destas fontes é função das classes 
de vulnerabilidade. 
 
Palavras-chave: DRASTIC, POSH, Aquífero Furnas, vulnerabilidade e perigo à contaminação. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
 

Um dos problemas ambientais que tem pre-
ocupado muitos pesquisadores e órgãos gestores é a 
degradação dos recursos hídricos subterrâneos, 
especialmente nas cidades, tendo em vista que essas 
águas em muitas partes do mundo são a única ou a 
principal fonte de abastecimento, se tornando as-
sim, um bem econômico, social, estratégico e indis-
pensável para o desenvolvimento urbano sustentá-
vel. Desse modo, esses recursos hídricos devem ser 
protegidos e preservados para continuarem cum-
prindo as suas funções essenciais da vida, no entan-
to, a oferta de água subterrânea vem sofrendo con-
tínua redução em função da sua acelerada degrada-
ção, decorrente da implantação progressiva de ativi-
dades incompatíveis com os limites da capacidade 
de depuração dos mananciais. 

Esse cenário é igual na cidade de Rondonó-
polis, com uma população de aproximadamente 
150.000 habitantes, caracterizada por um vertiginoso 
crescimento a partir de 1980, e em franca expansão, 
graças à intensa atividade agropecuária e agroindus-
trial no município, constituindo-se no terceiro mais 
importante núcleo urbano do estado de Mato Gros-
so. O crescimento urbano desordenado de Rondo-
nópolis vem provocando sérios problemas ambien-
tais, com prejuízos econômicos e sociais incalculá-
veis. A poluição por esgoto doméstico e o assorea-
mento do rio Vermelho vem contribuindo para a 
degradação da qualidade natural dos recursos hídri-
cos superficiais, impossibilitando cada vez mais o 
abastecimento público da cidade por essas águas. 

O crescimento da cidade, associado à de-
gradação da qualidade das águas superficiais vem 
contribuindo para o uso crescente das águas do 
Aquífero Furnas, o principal reservatório de água 
subterrânea da região, suprindo 53% da demanda 
do abastecimento público, em torno de 60% do 
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comércio, 100% da demanda da indústria, lazer, 
hospitais e irrigação de pequenos pomares e 10% de 
residências através de poços individuais (Cutrim & 
Rebouças, 2005a). 

Essa grande importância do Aquífero Fur-
nas para Rondonópolis justifica a avaliação da vulne-
rabilidade e perigo à contaminação do aquífero 
nesta região. A vulnerabilidade foi avaliada através 
do método DRASTIC (Aller et al., 1987) e o perigo à 
contaminação foi avaliado integrando as fontes po-
tenciais de contaminação classificadas através do 
método POSH (Foster et al., 2002) com as classes de 
vulnerabilidade do aquífero. 

Estudos de vulnerabilidade e perigo à con-
taminação de aquíferos, a partir dos anos 90, torna-
ram-se ferramenta importante no planejamento e 
manejo de aquíferos, principalmente nos países 
mais desenvolvidos e em alguns países do terceiro 
mundo. No Brasil, somente em alguns Estados mais 
desenvolvidos essa metodologia tem sido utilizada, 
contudo em número reduzido. 

Vulnerabilidade à contaminação de um a-
quífero é o conjunto de características intrínsecas 
que determinam a sua susceptibilidade a ser eventu-
almente afetado por uma carga contaminante. Peri-
go à contaminação de um aquífero é a probabilida-
de que tem um aquífero de sofrer impactos negati-
vos de uma determinada atividade antrópica, tor-
nando sua água inaceitável para o consumo huma-
no. A vulnerabilidade e perigo são representados na 
forma de mapas, permitindo aos órgãos reguladores, 
planejadores e empresários fazerem a melhor avalia-
ção sobre novas propostas de desenvolvimento e 
sobre prioridades no controle de poluição da água 
subterrânea e monitoramento de qualidade. 

Assim, este trabalho foi desenvolvido com o 
objetivo principal de gerar conhecimentos para 
subsidiar a proposição de medidas de controle pre-
ventivo aos processos de contaminação do Aquífero 
Furnas. 
 
 
ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 
 

A área de estudo, com 108km2 (9km x 
12km), compreende a cidade de Rondonópolis e o 
seu entorno, localizada no sudeste do estado de 
Mato Grosso entre os paralelos 16o25’S e 16o30’S e 
os meridianos 54o40’20’’W e 54o34’50’’W (Figura 1). 
Ela está localizada na bacia hidrográfica do rio Ver-
melho, afluente do rio São Lourenço, ambos inseri-

dos nos domínios do Pantanal Mato-Grossense. A 
pluviometria média anual da área é de 1.300mm e a 
temperatura varia de 38 oC a 25 oC. 
 
Geologia da Área 
 

Segundo Cutrim (1999), a geologia da área 
é composta por rochas devonianas da Formação 
Furnas, da zona de transição Furnas/Ponta Grossa e 
da Formação Ponta Grossa, pertencentes ao flanco 
noroeste da Bacia sedimentar do Paraná e por depó-
sitos aluvionares (Figura 2). 

A Formação Furnas é composta por arenitos 
médios a grossos, sendo que em direção ao topo 
predominam fácies psamo-pelíticas, constituindo 
bancos de areia fina micácea intercalados por lâmi-
nas decimétricas de argilas e siltes. Os arenitos 
quartzosos são mais abundantes e apresentam varia-
ções feldspáticas, com impregnações de óxido de 
ferro, grau médio de seleção, grãos esféricos e colo-
ração variando de cinza esbranquiçado a rósea. Na 
área esta unidade aflora, principalmente, na parte 
sul e sudoeste, com ocorrência de falhamentos de 
direção preferencial sudoeste/nordeste. A sua es-
pessura máxima é em torno de 300m (Cutrim & 
Rebouças, 2005b). 

A zona de transição Furnas/Ponta Grossa a-
tinge espessuras entre 10 e 40m e é caracterizada 
pela interdigitação de finas camadas de arenitos de 
granulometria fina a muito fina, siltitos e folhelhos 
sílticos com bastante mica detrítica, orientada se-
gundo o plano de acamamento.  

A Formação Ponta Grossa é constituída pe-
las fases pelítica e psamo-pelítica. A fase pelítica, 
ocorre nas porções noroeste, nordeste e sudeste, e é 
composta por folhelhos sílticos, com intercalações 
de argilitos, e em direção ao topo siltitos e arenitos 
muito finos, sendo comum a presença de fósseis nos 
arenitos e siltitos, o que corresponde à parte de topo 
da unidade. A fácies psamo-pelítica, ocorre no cen-
tro da área, sendo constituída por siltitos e arenitos 
finos a muito finos e argilitos subordinados, caracte-
rizando a porção intermediária à basal da formação. 
Esta unidade encontra-se sobreposta à zona de tran-
sição Furnas Ponta Grossa, o seu contato inferior 
com a Formação Furnas é gradacional e concordan-
te ou por falhamentos de gravidade. 

Os depósitos aluvionares quaternários são 
constituídos por sedimentos arenoargilosos e casca-
lhos subordinados. A sua ocorrência se dá ao longo 
do rio Vermelho e dos córregos Macaco e do ribei-
rão Arareao.  
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Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 
 

 
 

Figura 2 - Mapa geológico da região de Rondonópolis (Cutrim, 1999). 
 
 
Hidrogeologia 
 

Segundo Cutrim (1999), a hidrogeologia da 
área é constituída pelo Aquiclude Ponta Grossa e 
pelos Sistemas Aquíferos Furnas e Transição Furnas 
/ Ponta Grossa (Figura 3). O Aquífero Furnas é o 
principal reservatório de água subterrânea, podendo 
produzir vazões em poços individuais de até 250 
m3/h, enquanto no Sistema Aquífero Transição 
Furnas / Ponta Grossa a vazão máxima dos poços é 
de 14 m3/h. 

Morfopedologia 
 

A morfopedologia da área, segundo Salo-
mão et al. (inédito), é constituída por dez unidades 
(Figura 4). Os tipos e as classes de solos estão descri-
tos de acordo com Embrapa (2006). 

A unidade 1 é composta por colinas alonga-
das com topo plano. Os solos gradam do topo para 
o centro do vale de NEOSSOLOS QUARTZARÊNI-
COS Latossólicos a GLEISSOLOS MELÂNCIOS  
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Figura 3 - Mapa hidrogeológico da cidade de Rondonópolis-MT (Cutrim, 1999). 
 
 
Eutróficos típicos. São solos profundos, com espes-
suras da ordem de 15 m na parte mais alta. A unida-
de 2 é constituída por colinas amplas com declivida-
de e vertente suaves. Os seus solos são do tipo LA-
TOSSOLO VERMELHO, de textura média/argilosa, 
com profundidades em torno de 15 m nas partes 
mais elevadas. A unidade 3 é caracterizada por coli-
nas com topos arredondados e amplitudes relativa-
mente altas e com ruptura de declive no terço infe-
rior da vertente. Os solos são constituídos na parte 
baixa da vertente por NEOSSOLOS LITÓLICOS e 
na porção superior por NEOSSOLOS QUARTZA-
RÊNICOS com espessura em torno de 1 m, seguida 
pela presença de PLINTOSSOLOS PÉTRICOS Con-
crecionários Eutrófícos.A unidade 4 é composta por 
colinas amplas e vertentes longas com declividade 
pequena. O seu solo é constituído por NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS, cuja espessura aumenta no 
fundo do vale. A unidade 5 é composta por Planície 
de Inundação/Terraços Aluvionares, NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS. Ela é caracterizada por uma 
planície de inundação do rio Vermelho, onde os 
solos são constituídos por NEOSSOLOS QUART-
ZARÊNICOS associados a NEOSSOLOS FLÚVICOS. 
A unidade 6 é constituída por pequenas colinas com 

topos estreitos intermediários a pequenos morrotes, 
amplitudes consideravelmente altas e localmente ao 
longo das vertentes existem setores associados a 
depressões e pequenos morrotes. O seu solo é com-
posto por NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS com 
profundidades menores que 1 m e PLINTOSSOLOS 
PÉTRICOS Concrecionários Eutrófícos. A unidade 7 
é caracterizada pela presença de colinas alongadas 
com topo estreito de forma aplainada e alta ampli-
tude. A sua pedologia é constituída por PLINTOS-
SOLOS PÉTRICOS Concrecionários Eutrófícos 
pouco profundos. A unidade 8 é composta por coli-
na ampla, com amplitude relativamente elevada e 
topo plano com pequenos embaciamentos e verten-
tes longas. Os solos são do tipo LATOSSOLO VER-
MELHO de textura argilosa, intercalados com 
GLEISSOLOS MELÂNCIOS Eutróficos típicos, oca-
sionalmente ocorrem PLINTOSSOLOS PÉTRICOS 
Concrecionários Eutrofícos e a jusante passando 
para NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS. A unidade 
9 é constituída por Terraços e NEOSSOLOS 
QUARTZARÊNICOS. A unidade 10 é caracterizada 
por colinas médias com topos aproximadamente 
convexos intermediários a morrotes com quebra 
acentuada no relevo do terço inferior das vertentes
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Figura 4 - Mapa morfopedológico da cidade de Rondonópolis (Cutrim, 1999). 
 
 
Ocorrem também nas vertentes pequenas depres-
sões ao longo da linha de talvegue. O seu solo é 
composto por NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS 
pouco profundos e PLINTOSSOLOS PÉTRICOS 
Concrecionários Eutrófícos. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Método Drastic 
 

Neste trabalho foi utilizado o método 
DRASTIC (Aller et al., 1987) para determinar as 
classes de vulnerabilidade à contaminação. O méto-
do DRASTIC consiste em classificar hierarquica-
mente os parâmetros hidrogeológicos: profundida-
de da água do aquífero, recarga do aquífero, litolo-
gia do aquífero, tipo de solo, topografia, textura da 
zona vadosa e condutividade hidráulica do aquífero. 
A cada um desses parâmetros é atribuído um núme-
ro r entre 1 e 10, dependendo da faixa de valores, e 
estes números são multiplicados por um peso w 
entre 1 e 5, onde os parâmetros mais importantes 
recebem peso 5. 

O índice DRASTIC é então calculado atra-
vés da seguinte equação: 
 
DRASTIC = DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + 
IrIw + CrCw,                                                           (1) 

onde: 
D = profundidade da água do Aquífero 
R = recarga do aquífero 
A = litologia do aquífero 
S = tipo de Solo 
T = topografia local (inclinação em %) 
I = impacto da zona vadosa 
C = condutividade hidráulica do aquífero 
w = Peso geral de cada parâmetro do DRASTIC 
r = número relacionado à faixa de valores de cada 
parâmetro 
 

O índice DRASTIC mais elevado significa 
maior vulnerabilidade. Esses índices são distribuídos 
em classes de vulnerabilidade e representados na 
forma de mapa que mostra os fatores hidrogeológi-
cos divididos em subáreas com características intrín-
secas, representando os diferentes ambientes hidro-
geológicos.  

No método DRASTIC assume-se que o con-
taminante é introduzido à água subterrânea desde a 
superfície; o contaminante é incorporado à água 
subterrânea através da infiltração de água pluviomé-
trica; o contaminante tem a mobilidade da água e a 
área de estudo deve ser igual ou superior a 41 km2. 

As classes de vulnerabilidade e suas defini-
ções podem ser encontradas em Foster et al. (2002). 
A vulnerabilidade extrema significa que o aquífero é 
vulnerável à maioria das águas poluídas, com rápido 
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impacto em muitos cenários de poluição. A vulnera-
bilidade alta indica que o aquífero é vulnerável a 
muitos poluentes, exceto aqueles fortemente absor-
vidos ou transformados em muitos cenários de polu-
ição. A vulnerabilidade moderada significa que o 
aquífero é vulnerável a alguns poluentes, mas so-
mente quando lançados ou despejados continua-
mente. A vulnerabilidade baixa indica que o aquífe-
ro é vulnerável somente a poluentes conservativos 
em longo prazo, quando continuamente e larga-
mente despejados ou lançados. A vulnerabilidade 
desprezível significa que o aquífero é confinado por 
camadas com insignificante fluxo vertical de água 
subterrânea. A menor vulnerabilidade não significa 
que o aquífero seja totalmente imune à contamina-
ção. 

Tanto em teoria quanto na prática o mapa 
envolve muitas simplificações de situações geológi-
cas e hidrogeológicas, as quais na maioria dos casos 
são, naturalmente, bastantes complexas. No entanto, 
as investigações locais específicas resolvem os pro-
blemas locais e, assim, a avaliação do perigo de polu-
ição da água subterrânea é possível. 

Foster et al. (2002) apresentam o resultado 
de avaliações do DRASTIC realizada por vários auto-
res, onde concluíram que os índices gerados por 
este método são pouco claros, devido a interação 
demasiada de parâmetros ponderados, visto que 
alguns deles não são independentes, mas sim corre-
lacionados. O método gera uma vulnerabilidade 
relativa, subestima a vulnerabilidade de aquífero 
fraturado e considera, sem necessidade, um parâme-
tro que reflete a mobilidade de contaminantes. 
Mesmo diante dessas avaliações o DRASTIC é a téc-
nica mais aplicada no estudo de vulnerabilidade à 
contaminação de água subterrânea nos países de-
senvolvidos, com modificações voltadas à realidade 
de cada área e obtidos resultados satisfatórios, como, 
por exemplo, Medina (2001), Barber et al. (1996), 
Ferreira & Oliveira (2004). 

Do mesmo modo, neste trabalho o DRAS-
TIC foi aplicado com modificações dos valores das 
categorias: do solo, da recarga do aquífero e nos 
limites dos valores que definem as classes de vulne-
rabilidade, o que permitiu resultados mais condizen-
tes com as características hidrogeológicas da área.  
 
 
Determinação da contribuição dos parâmetros 
ao índice DRASTIC 
 

A profundidade da água no aquífero (D) 
corresponde à profundidade que o contaminante 
terá de percorrer para alcançar a água do aquífero. 

Para as áreas de ocorrência livre do aquífero este 
parâmetro foi considerado como o nível freático 
obtido no monitoramento de 34 poços localizados 
nessas áreas, no final do período pluviométrico e no 
final da estiagem no ano de 2007, e para as áreas 
onde o aquífero é confinado este parâmetro foi 
considerado igual à profundidade do aquífero obti-
da em relatório dos poços. O mapa deste parâmetro 
foi elaborado com auxílio do programa Surfer 
(2000), usando malha de 60x60 pontos, método de 
interpolação por krigagem, modelo linear e aniso-
tropia com raio 1,5 e ângulo de 135º.  

A recarga (R) do aquífero é a quantidade de 
água que chega à sua zona saturada, é o parâmetro 
responsável pelo transporte dos contaminantes, e o 
seu volume determina o potencial de poluição do 
aquífero. Para o aquífero livre a recarga foi deter-
minada a partir da variação do nível d’água nos 
poços de monitoramento (Figura 7), observados em 
março de 2007 (final do período chuvoso) e em 
outubro de 2007 (final da estiagem) e da porosidade 
específica média (13,2%) do Aquífero Furnas (Cu-
trim, 1999), conforme abaixo: 
 
R = h.ηe,                (2) 
 
onde: 
R = recarga 
h = variação do nível d’água no ano de 2007 em 
cada poço. 
ηe = Porosidade efetiva média do Aquífero Furnas 
estimada em laboratório (Cutrim, 1999). 
 

Para as áreas onde o aquífero é confinado a 
recarga foi estimada pela eq.(2) usando o coeficien-
te de armazenamento médio de 1,34x10-3 (Cutrim, 
1999) ao invés da porosidade específica. 

Com o valor da recarga estimado em cada 
poço foi elaborado o mapa de recarga da área, atra-
vés do Surfer (2000), usando malha de 66x66 pon-
tos, krigagem, modelo linear, anisotropia com raio 
1,5 e ângulo de 135º.  

A litologia (A) do Aquífero determina a sua 
capacidade de atenuação, uma rocha de textura 
grossa tem menor capacidade de atenuação do que 
uma rocha de textura fina. Na área a litologia é 
constituída essencialmente por arenito de textura 
média e bastante homogêneo (Figura 2). Portanto, 
foi considerada apenas uma categoria, arenito maci-
ço, cuja classe é 3 e Ar.Aw é 9. 

O solo (S) corresponde à parte da zona va-
dosa onde estão localizadas as raízes das plantas. 
Cada tipo de solo tem sua capacidade de atenuação, 
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um solo essencialmente arenoso tem menor capaci-
dade de atenuação do que um solo argiloso. Os 
tipos de solo da área foram obtidos a partir do mapa 
morfopedológico (Figura 3).  

A inclinação porcentual da topografia (T) 
tem grande influência na velocidade do escoamento 
superficial dos contaminantes, no gradiente hidráu-
lico e no direcionamento de fluxos preferenciais, 
principalmente nos aquíferos livres. Este parâmetro 
foi determinado através do mapa topográfico da 
área na escala de 1:20.000. As cotas topográficas 
foram digitalizadas ao longo de perfis, mantendo 
constante a longitude e variando a latitude. A partir 
desses dados foram determinadas as distâncias entre 
as cotas e as diferenças das respectivas cotas, para 
então calcular a inclinação percentual em cada pon-
to, usando a seguinte expressão: 
 
 
h = (h2-h1)/(d2-d1).100,                                      (3) 
 
onde, 
h= inclinação porcentual da topografia. 
h1 = cota do ponto 1 
h2= cota do ponto 2 
d1= posição do ponto 1 
d2= posição do ponto 2 
 

Com essas inclinações porcentuais foi elabo-
rado o mapa de declividade porcentual (Figura 8), 
usando o software Surfer (2000).  

O Impacto da zona vadosa (I) é decorrente 
de todo o material geológico que constitui a zona 
não saturada. Este meio condiciona o tempo de 
deslocamento de contaminantes e os vários proces-
sos de atenuação. Os dados deste parâmetro foram 
determinados a partir da digitalização do mapa geo-
lógico (Figura 2).  

A condutividade hidráulica (C) expressa a 
capacidade de percolação de água através do aquífe-
ro e depende das propriedades do meio e do fluxo. 
Os valores de condutividade hidráulica do Aquífero 
Furnas usados para calcular os índices DRASTIC 
foram determinados em 11 poços da área (Cutrim & 
Rebouças, 1999). 
 
 
Método Posh 
 

As fontes potenciais de contaminação da á-
rea foram classificadas através do método POSH — 
Pollutant Origin Surcharge Hydraulically (Foster et 
al., 2002). O método POSH classifica as fontes em 

três níveis qualitativos de geração de carga contami-
nante: reduzida, moderada e elevada. Esta classifica-
ção leva em consideração o tipo de atividade, sua 
capacidade geradora de contaminante e a carga 
hidráulica associada. 

O inventário das atividades potenciais de 
contaminação consideradas mais relevantes para o 
estudo foi realizado através de inspeção de ruas e 
avenidas da cidade, e plotando cada uma delas no 
mapa urbano de Rondonópolis na escala de 
1:14.000. A partir da digitalização deste mapa e da 
classificação das fontes de contaminação, foi então 
elaborado o mapa de classificação das fontes, de 
acordo com os critérios apresentados em Foster et 
al. (2002), na mesma escala do mapa de vulnerabili-
dade à contaminação. 
 
 

Tabela 1 - Profundidade da água 
(DRASTIC / Modificado) Dw=5. 

 
Categorias (m) Classe — Dr Dr.Dw 
0 a 1,5 (●) 10 ----- 
1,5 a 4,6(●) 9 ----- 
4,6 a 9,1(●) / 5 a 10* 7 / 7 35 
9,1 a 15,2(●) / 10 a 15* 5 / 5 25 
15,2 a 22,9(●) / 15 a 20* 3 / 3 15 
22,9 a 30,5 (●) / 20 a 30* 2 / 2 10 
>30* 1 5 

(●) DRASTIC            * categoria modificado. 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Os valores da profundidade da água no a-
quífero estão apresentados na tabela 1 e na Figura 5. 
Variações de 5 a 30 m ocorrem nas áreas onde o 
aquífero é livre, ocupando em torno de 31% da 
área, situada a sudoeste e parte do centro da área. 
Nos restantes 69% da área o aquífero é confinado e 
a sua profundidade varia de 30 a 165 m, sendo que 
as maiores profundidades estão localizadas a leste e 
nordeste da área (Figura 5). A partir destes valores 
foram determinadas as categorias de 5 a 10m, 10 a 
15m, 15 a 20m, 20 a 30 m e maior que 30 m, e as 
respectivas classes (Dr), que produziram os valores 
de Dr.Dw, os quais estão contidos na Tabela 1 e na 
Figura 9A. 
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Figura 5 - Mapa potenciométrico do Aquífero Furnas na região de Rondonópolis. 
 
 
 
 

Tabela 2 — Recarga (DRASTIC / Modificado)  Rw=5. 
 
Categorias (mm/ano) Classe — Rr Rr.Rw 
0 a 50 (●) / 0 a 40 * 1(●) / 1 5 
50 a 102(●) / 40 a 80 * 3 (●) / 3 15 
102 a 178(●) / 80 a 160 * 6 (●) / 6 30 
178 a 254(●) /160 a 240 * 8 (●) / 8 40 
>254(●) / >240 * 9 (●) / ----- 
*Categoria modificada      (●) DRASTIC 
 
 
 

A recarga do aquífero em 2007 está apresen-
tada na Figura 7 e a variação do nível d’água no 
aquífero na Figura 6. O nível d’água nas áreas de 
confinamento do aquífero variou de 0 a 0,6 m, sen-
do que os menores valores estão localizados nas 
áreas onde o aquífero é mais profundo. Nas áreas 
onde o aquífero é livre, a variação do nível d’água 
apresentou máximo de 1,6 m e mínimo de 0,7 m. A 
recarga anual do aquífero variou de 205 a 25 mm 
nas áreas onde o aquífero é livre, e na área confina-
da variou de 25 a 0 mm. As categorias, as classes e os 
valores Rr.Rw deste parâmetro estão contidas na 

Tabela 2 e a distribuição dos valores de Dr.Dw na 
área estão na Figura 9 (B). 

A litologia (A) do aquífero na área é consti-
tuída essencialmente por arenito de textura média, 
e muito homogêneo, portanto foi considerada ape-
nas uma categoria, arenito maciço, cuja classe (Ar) é 
6, e o peso Aw é 3, portanto Ar.Aw é 18 (Tabela 3).  
 
 

Tabela 3 - Litologia do aquífero (DRASTIC) Aw = 3. 
 
 

Tipo de Meio 
aquífero 

Categoria 
Classe - 

Ar 
Ar.Aw 

Arenito maciço 4 - 9 6 18 
 
 
 

Os solos da área foram distribuídos em sete 
categorias, cujas classes e valores de Sr.Sw estão con-
tidos na Tabela 4, e a distribuição dos valores de 
Sr.Sw estão apresentados na Figura 9 (C).  
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Figura 6 - Mapa de variação do nível d’água nos poços do Aquífero Furnas 
no período de março de 2007 a outubro de 2007. 

 
 
 

 
 
 

Figura 7 - Mapa de recarga do Aquífero Furnas do ano de 2007. 
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Figura 8 - Mapa de inclinação percentual da topografia. 
 
 
 

Tabela 4 - Tipos de solos (DRASTIC) Sw=2. 
 

Categorias 
Classe-

Sr 
Sr.Sw 

NEOSSOLO QUARTZARÉNICO 
pouco espessa 

9 18 

NEOSSOLO QUARTZARÉNICO 
/ Terraços 

9 18 

LATOSSOLO de textura 
média argiloso 

7 14 

NEOSSOLO QUARTZARÉNICO 
Latossólico 

7 14 

NEOSSOLO QUARTZARÉNICO 
com presença de argila 

6 12 

NEOSSOLO LÍTICO E 
PLINTOSSOLO PÉTRICO 
Concrecionário Eutrófico 

3 6 

PLINTOSSOLO PÉTRICO 
Concrecionário Eutrófico 

1 2 

 
 

A inclinação topográfica da área está apre-
sentada na Figura 8, com valores variando de 0 a 
6%. Estes valores foram distribuídos nas categorias 
de 0% a 2% e 2% a 6% e as respectivas classes de 10 
e 9 (Tabela 5), cujos valores de Tr.Tw estão contidos 
na Figura 9D. 
 
 

Tabela 5 - Inclinação topográfica percentual 
(DRASTIC) Tw=1. 

 
Categorias % Classe —TR Tr.Tw 
0 a 2* 10 10 
2 a 6* 9 9 
6 a 12 5 5 
12 a 18 3 3 
>18 1 1 
* Categoria dos dados. 
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Tabela 6 - Impacto da zona vadosa (DRASTIC) Iw=5. 
 
 
Categorias Classe — Ir Ir.Iw 

Arenito maciço 2 a 7 7 35 

Aluviões / 
Arenito maciço 

2 a 7 7 35 

Terraços / 
Arenito maciço 

2 a 7 7 35 

Aluviões 2 a 7 6 30 

Estrato confi-
nante 

1 1 5 

 
 
 

O impacto da zona vadosa foi determinado 
a partir do mapa geológico (Figura 2). As suas cate-
gorias e classes estão contidos na Tabela 6, a distri-
buição dos valores de Ir.Iw estão apresentados na 
Figura 9E. 

A condutividade hidráulica do Aquífero 
Furnas varia de 0,388 m/dia a 2,548 m/dia, portan-
to restrita à primeira categoria (Tabela 7), tendo 
classe 1 e Cr.Cw igual a 3 para toda área. 
 
 

Tabela 7 - Condutividade hidráulica (DRASTIC) Cw = 3. 
 
Categorias (m/dia) Classe — Cr Cr.Cw 

0.04075 — 4.075 1 3 
4.075 — 14.11 2 6 

14,11 — 28,525 4 12 
28,525 — 40,75 6 18 

40,75 — 81,5 8 24 
> 81,75 10 30 

 
 

A Figura 9 mostra a distribuição da contri-
buição dos parâmetros D, R, S, T e I aos índices 
DRASTIC. Os valores de Dr.Dw (Figura 9A) variam 
de 5 a 35, sendo que os maiores valores (15 a 35) 
ocorrem onde o aquífero é livre e os demais valores 
(5 a 10) onde o aquífero é confinado. Os valores de 
Rr.Rw (Figura 9B) variam de 5 a 40, tendo os valores 
mais elevados (15 a 40) distribuídos nas áreas livres 
do aqüífero, e o valor 5 nas áreas onde o aquífero é 
confinado. Os valores de Sr.Sw (Figura 9C) variam 
de 2 a 18, distribuídos em seis faixas de valores, sen-
do que apenas parte dos valores de 18 e 12 ocorrem 
onde o aquífero é livre, os demais valores ocorrem 
onde o aquífero é confinado. Os valores de Tr.Tw 

(Figura 9D) são 9 e 10, sendo que o valor 10 ocorre 
em torno de 70% da área. Os valores de Ir.Iw (Figu-
ra 9E) variam de 5 a 35, sendo que o maior valor 
ocorre onde o aquífero é livre e o menor onde é 
confinado. Os valores de Ar.Aw e Cr.Cw são 9 e 3 
respectivamente para toda área.   

Observa-se que os parâmetros recarga do 
aquífero (Rr.Rw), profundidade da água (Dr.Dw) e 
impacto da zona vadosa (Ir.Iw) apresentaram valores 
muito superior aos demais parâmetros nas áreas de 
ocorrência livre do aquífero, mostrando que nessas 
áreas estes parâmetros tem maior contribuição na 
definição dos índices DRASTIC que os demais, nas 
áreas onde o aquífero é confinado, com exceção do 
solo, todos os parâmetros apresentaram valores rela-
tivamente baixos e similares, demonstrando pouca 
diferença na contribuição dos índices DRASTIC 
nessas áreas. 

Os índices DRASTIC foram calculados atra-
vés da eq. (1), usando os valores de Dr.Dw, Rr.Rw, 
Ar.Aw, Sr.Sw, Tr.Tw, Ir.Iw, e Cr.Cw da área. Os in-
tervalos para as classes de vulnerabilidade foram 
modificados (Tabela 8) de modo a assegurar a me-
lhor coerência das características hidrogeológicas do 
aquífero com as vulnerabilidades. 
 
 

Tabela 8 - Classes de vulnerabilidade DRASTIC 
e modificadas 

 
Valor do índice (DRAS-

TIC / Modificado) 
Classe de vulne-

rabilidade 
< 100 Desprezível 

101 a 119 Muito baixa 
120 a 139 Baixa 

140 a 159 (●) / 70 a 115* Moderada 
160 a 179 (●) / 115 a 

160* 
Alta 

180 a 199 Muito alta 
> 200 Extrema 

*Modificado         (●) DRASTIC 
 
 

Os níveis de vulnerabilidade à contamina-
ção do Aquífero Furnas produzidos pelo DRASTIC 
estão apresentados na Figura 10. Os índices DRAS-
TIC variam de 165 a 30, os quais foram distribuídos 
em três classes de vulnerabilidade: desprezível (30 a 
70) cor cinza clara, moderada (70 a 115) cor cinza 
escura e alta (115 a 165) cor escura.  
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Figura 9 - Distribuição dos valores de Dr.Dw (A), Rr.Rw (B), Sr.Sw (C),Tr.Tw (D) e Ir.Iw (E) na área. 

 
 

A vulnerabilidade desprezível está distribuí-
da em 44% da área total (69% da área do Aquífero 
Furnas confinado), onde o confinamento é constitu-
ído pelo Aquiclude Ponta Grossa e pelo Aquífero 
transição Furnas /Ponta Grossa, a profundidade da 
água varia de 55 a 163 m e a recarga do Aquífero 
varia de 0 a 20 mm/ano. Esta vulnerabilidade indica 
uma probabilidade remota de qualquer contami-

nante atingir a zona saturada do Aquífero, visto que 
o fluxo vertical no Aquiclude Ponta Grosso é insigni-
ficante. 

A vulnerabilidade moderada abrange em 
torno de 35% da área total, sendo 24% (31% da 
área de confinamento do aquífero), onde a profun-
didade da água varia de 30 a 55 m e a recarga má-
xima é de 25 mm/ano, e 11% (30% da área de 
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Figura 10 - Mapa de vulnerabilidade DRASTIC/modificado do Aquífero Furnas na cidade de Rondonópolis — MT. 
 
 
ocorrência livre) tendo profundidade da água vari-
ando de 20 a 30 m e recarga anual de 25 a 80 mm. 
Esta vulnerabilidade indica que nestes locais somen-
te alguns contaminantes podem alcançar a zona 
saturada do aquífero quando lançados continua-
mente, pois o fluxo vertical de água é muito peque-
no. 

A vulnerabilidade alta ocorre em cerca de 
21% da área total (70% da ocorrência livre). Nestes 
locais a profundidade da água varia de 3 a 15 m e a 
recarga varia de 90 a 265 mm/ano. Esta vulnerabili-
dade indica que estes locais são vulneráveis a muitos 
contaminantes, exceto aqueles fortemente absorvi-
dos ou transformados. 
 
Perigo à Contaminação do Aquífero Furnas 
 

O perigo à contaminação do aquífero foi 
avaliado através da integração da vulnerabilidade do 
aquífero com as classes de fontes potenciais de con-
taminação da área (Figuras 11 e 12). 

Na área foram identificadas quatro fontes 
potenciais pontuais de contaminação, classificadas 

em três categorias, a saber: fontes pontuais urbanas, 
lagoa de tratamento de esgoto industrial e fonte 
linear (Figura 11). 

Na classe de fontes pontuais urbanas estão 
os postos de distribuição de combustíveis com mo-
derado potencial de geração de carga contaminante 
e cemitério com reduzido potencial de geração de 
carga contaminante. Os postos de combustíveis es-
tão localizados na área urbanizada, tendo a sua mai-
or concentração na parte central, correspondendo a 
grande parte das áreas de vulnerabilidades alta e 
moderada e um pequeno número em locais de vul-
nerabilidade desprezível (Figura 12). Como esta 
fonte é de moderada geração de contaminantes ela 
oferece perigo à contaminação do aquífero, o qual é 
maior nos locais de vulnerabilidade alta e menor em 
vulnerabilidade moderada e nenhum em vulnerabi-
lidade desprezível. O cemitério está situado em área 
de vulnerabilidade alta (Figura 12), embora sendo 
uma fonte com reduzida capacidade de geração de 
carga contaminante, ela gera perigo à contaminação 
do aquífero, principalmente por cargas patogênicas 
como vírus e bactérias. 
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Figura 11 - Mapa das fontes potenciais de contaminação do Aquífero Furnas na cidade de Rondonópolis-MT. 
 

 
 

Figura 12 - Mapa de vulnerabilidade DRASTIC/modificado e fontes potenciais de contaminação 
do Aquífero Furnas na cidade de Rondonópolis — MT. 
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As lagoas de tratamento de esgoto industrial 
da área são menores que 1 hectare, portanto classifi-
cadas como de reduzida capacidade de geração de 
contaminantes. Elas estão situadas em área de alta 
vulnerabilidade à contaminação do Aquífero Furnas 
(Figura 12), mesmo tendo reduzida capacidade de 
geração de contaminantes, produzem perigo à con-
taminação do aquífero. 

A fonte linear de contaminação é parte do Ri-
beirão Arareau, com elevado nível de contaminação 
por esgoto doméstico, portanto classificada como de 
elevada capacidade de geração de contaminantes. O 
seu posicionamento em áreas de alta e moderada 
vulnerabilidade, associado à sua capacidade de gera-
ção de contaminantes gera perigos à contaminação 
alto e moderado, respectivamente às vulnerabilidades 
alta e moderada. Para o detalhamento do grau de 
perigo que esta fonte de contaminação representa ao 
aquífero é necessário um estudo específico de sua 
efluência, ou em que períodos do ano ela se comporta 
como uma drenagem efluente ou influente. Algumas 
drenagens superficiais, apesar de conterem elevada 
carga de contaminação em solução e suspensão, não 
causam risco ao aqüífero, pois são alimentadas pela 
água subterrânea em todo o ano hidrológico e em 
todo seu eixo de drenagem. 
 
 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As classes de vulnerabilidade desprezível, mo-
derada e alta resultantes da aplicação do método 
DRASTIC estão bastante coerentes com as caracterís-
ticas do Aquífero Furnas na área, visto que a vulnera-
bilidade desprezível ocupa 69% da área confinada do 
aquífero, onde ocorrem as maiores profundidades da 
água; a vulnerabilidade moderada abrange o restante 
31% da área confinada e 30% da área livre do aquífe-
ro. A vulnerabilidade alta cobre 70% da área onde o 
aquífero é livre e apresenta as menores espessuras da 
zona não saturada. 

Considerando apenas o mapa de vulnerabili-
dade, o aquífero exigiria maiores cuidados apenas nos 
locais de vulnerabilidades moderada e alta. No entan-
to, em toda área existem muitos poços que exploram 
o aquífero, e dentre eles ocorrem alguns com estrutu-
ra técnica inadequada, o que torna o aquífero mais 
vulnerável do que foi indicado pelo método DRAS-
TIC, que não foi desenvolvido para determinação de 
tipo de feição pontual. 

O bom desempenho da metodologia DRAS-
TIC nesta área demandou bastante tempo e recursos 
para a obtenção das informações aplicadas, mesmo 

considerando o contexto geológico e hidrogeológi-
co relativamente simples.  

O elevado custo e grande tempo, associa-
dos com outros fatores mencionados na apresenta-
ção do método devem contribuir para a limitada 
aplicação deste método no Brasil. No entanto, em 
áreas onde a água subterrânea é e será responsável 
pelo suprimento de demandas de água, este e ou-
tros métodos devem ser aplicados em conjunto, 
pois quanto mais seguro o conhecimento da vulne-
rabilidade de um aquífero, mais apropriadas serão 
as medidas preventivas e corretivas propostas.  

Pelo fato da vulnerabilidade DRASTIC ser 
natural, relativa e envolver muitas simplificações 
geológicas e hidrogeológicas é necessário cautela e 
ponderações para as interpretações e utilização dos 
resultados. Além disso, como o mapa de vulnerabi-
lidade foi elaborado com base nos dados disponí-
veis no ato da sua construção e alguns desses dados, 
como a profundidade da água e a recarga do aquí-
fero podem variar temporal e espacialmente, este 
mapa deverá ser atualizado periodicamente para 
melhor cumprir a sua finalidade. 

Na área existem apenas fontes potenciais 
de contaminação pontuais classificadas como fontes 
urbanas, lagoa de tratamento de efluente industrial 
e fonte linear.  

As fontes urbanas, constituídas por postos 
de distribuição de combustíveis e cemitério, são de 
moderado e reduzido potencial de geração de con-
taminantes, respectivamente. Os postos de combus-
tíveis oferecem perigos alto, moderado e desprezí-
vel respectivamente às suas localizações em vulne-
rabilidades alta, moderada e desprezível. O perigo à 
contaminação devido ao cemitério é moderado, 
pois está localizado em área de vulnerabilidade 
moderada. 

As lagoas de tratamento de esgoto industri-
al têm reduzida capacidade de geração de conta-
minantes, porém a sua localização em área de alta 
vulnerabilidade produz alto perigo à contaminação 
do aquífero. 

A fonte linear de contaminação tem eleva-
da capacidade de geração de contaminantes e ofe-
rece perigos a contaminação alto e moderado, res-
pectivamente às ocorrências em áreas de vulnerabi-
lidades alta e moderada. 

Nas áreas onde o perigo à contaminação do 
Aquífero é maior devem ser adotadas medidas pre-
ventivas, envolvendo monitoramento da qualidade 
de água e o estabelecimento de área de proteção de 
poços. Nos locais de vulnerabilidade alta devem ser 
criadas áreas de proteção de qualidade de água, o 
que permitirá um controle rigoroso sobre as fontes 
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potenciais de contaminação já existentes e impedirá a 
instalação de novas fontes.  
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Application Of The DRASTIC And POSH Methods 
To Determine The Vulnerability And Contamina-
tion Risk Of Furnas Aquifer In The Rondonopolis 
Region, Mato Grosso State, Brazil 
 
ABSTRACT 
 

This research was carried out in Rondonopolis 
city, Mato Grosso State, Brazil, to evaluate the vulnerabil-
ity and pollution hazard of the Furnas’ Aquifer. Vulnera-
bility was evaluated using the DRASTIC method that 
allowed identifying three vulnerability classes — negligible, 
moderate and high. Negligible vulnerability was found for 
44% of the area, moderate for 35% and high for 21%. 
In areas of negligible vulnerability only poorly installed 
tubular wells with a fault in the confining layers can lead 
to pollution of the saturated aquifer zone, while moderate 
vulnerability indicates that some pollutants can reach the 
saturated aquifer zone, when continuously discharged, 
and in highly vulnerable areas the aquifer can be conta-
minated by many pollutants, except those that are strongly 
absorbed. The potential sources of pollution were classified 
using the POSH Method according to load generation: 
elevated (linear source of contamination), moderate (gas 
station) and reduced (cemeteries and industrial sewage 
treatment lagoons). The pollution hazard resulting from 
theses sources is a function of the vulnerability classes. 
Key-words: DRASTIC, Furnas Aquifer, vulnerability to 
contamination. 
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RESUMO 
 

O conhecimento de variáveis e funções hidrológicas em uma dada seção fluvial, bem como de suas séries temporais 
de vazões médias diárias, viabiliza o planejamento, o projeto e a operação de estruturas de aproveitamento de recursos hídri-
cos, em bacias hidrográficas monitoradas. Nas bacias desprovidas de registros sistemáticos de cota e descarga, no entanto, 
faz-se necessário desenvolver metodologias que possibilitem a transferência das informações hidrológicas existentes em outras 
bacias. O presente estudo propõe e avalia um método para calibração automática de um modelo chuva-vazão em bacias sem 
monitoramento hidrométrico, utilizando como paradigma do processo hidrológico a curva de permanência sintética de longo 
período, obtida a partir de um modelo estatístico regional. Neste contexto, as curvas de permanência de longo período consti-
tuem funções características próprias do regime hidrológico da bacia hidrográfica em estudo e são aqui usadas como instru-
mento para calibração dos parâmetros de um modelo conceitual chuva-vazão. Uma vez obtidos os parâmetros que comandam 
a síntese hidrológica do modelo em questão, a simulação contínua de descargas, ao longo de um dado período de tempo, 
viabiliza avaliações hidrológicas diversas, tais como a análise de freqüência de eventos raros, o balanço hídrico de reservató-
rios, os estudos de amortecimento de cheias e de disponibilidades hídricas. A metodologia aqui apresentada compõe-se basi-
camente de duas partes. Na primeira delas, é proposto um método para regionalização de curvas de permanência de longo 
período, permitindo a transferência dessa função hidrológica a locais não-monitorados, desde que esses se localizem na mes-
ma região homogênea das bacias com dados. Na segunda etapa, é realizada a calibração do modelo chuva-vazão RIO 
GRANDE tendo como objetivo simular as curvas de permanência sintetizadas a partir do modelo regional. Em ambas as 
fases, são calculados alguns índices de desempenho, cujo objetivo é avaliar a confiabilidade proporcionada pelos procedimen-
tos envolvidos. 
 
Palavras-chave: Regionalização de curvas de permanência, calibração de modelos hidrológicos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Atualmente, tem-se discutido amplamente 
sobre a necessidade e as diferentes possibilidades de 
inferir informações hidrológicas em bacias hidrográ-
ficas com escassez ou ausência de dados fluviométri-
cos. Diversos esforços de profissionais ligados à hi-
drologia têm sido feitos nessa direção, inclusive 
através de iniciativas de âmbito internacional, como 
é o caso do projeto intitulado “Predição em Bacias 
Não-Monitoradas” (do inglês “Prediction in Ungauged 
Basins”), iniciado pela Associação Internacional de 
Ciências Hidrológicas (IAHS), conforme descrição 
em http://pub.iwmi.org/UI/Content/Default.aspx 
?PGID=0. 

O conhecimento de variáveis, funções e sé-
ries temporais que definem o comportamento hi-
drológico de um rio, em dada seção fluvial, viabiliza 
uma série de projetos relacionados aos recursos 
hídricos, dentre os quais podem ser citados os estu-
dos de disponibilidades hídricas, de aproveitamen-
tos hidroenergéticos, e de obras hidráulicas de con-
dução, desvio e de controle de cheias. Para avaliar 
essas informações em bacias não-monitoradas, é 
necessário proceder a técnicas de regionalização, 
seja para variáveis, indicadores e funções (como o 
são as curvas de permanência), seja para os parâme-
tros de um modelo chuva-vazão. 

Nesse contexto, no presente artigo propõe-
se primeiramente um método para regionalizar 
curvas de permanência, com o objetivo de sintetizar 
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o regime hidrológico típico de uma dada bacia des-
provida de dados fluviométricos. Em seguida, faz-se 
a verificação da viabilidade de uso dessas funções 
hidrológicas para calibrar os parâmetros de um 
modelo hidrológico conceitual contínuo de trans-
formação de chuva em vazão em intervalo diário, 
considerando-as como objeto paradigma da simula-
ção, alternativamente aos hidrogramas observados, 
inexistentes em bacias hidrográficas sem monitora-
mento hidrométrico sistemático.  As curvas de per-
manência, em sua interpretação de longo período, 
constituem uma ferramenta gráfica de análise que 
reproduz o regime hidrológico de determinada 
bacia até a seção fluvial de referência. Ao utilizá-las 
como objetivo de calibração, a idéia implícita é a de 
encontrar um conjunto de parâmetros que permita 
sintetizar as vazões ordenadas ao longo de determi-
nada amplitude, aparentemente sem o compromisso 
formal de reproduzir sua estrutura serial subjacente. 
Enfatiza-se, entretanto, que durante o processo de 
calibração dos parâmetros que determinam a síntese 
hidrológica dada pelo modelo, a estrutura serial das 
vazões médias diárias é resgatada de modo indireto, 
uma vez que o modelo chuva-vazão as simula conti-
nuamente na seqüência cronológica estabelecida 
pelas séries de alturas diárias de precipitação e eva-
potranspiração potencial, ao longo de determinado 
período. Definidos os parâmetros do modelo chuva-
vazão, pode-se obter séries de vazões diárias simula-
das sob cenários diversos de chuva e evapotranspira-
ção potencial, subsidiando estudos e análises hidro-
lógicas preliminares que concernem ao desenvolvi-
mento e à gestão dos recursos hídricos locais. Apesar 
dessa concepção geral já ter sido primeiramente 
explorada no trabalho de Yu e Yang (2000), neste 
artigo são introduzidas importantes inovações por 
meio do emprego de métodos de maior consistência 
teórica nas fases de regionalização, calibração e 
avaliação.    

Com efeito, para os objetivos deste artigo, 
faz-se aqui uma adaptação de um eficiente método 
de regionalização de curvas de permanência, intro-
duzido por Castellarin et al. (2007), cujo produto 
serve de objeto para a calibração dos 13 parâmetros 
do modelo chuva-vazão RIO GRANDE, conceitual, 
determinístico, concentrado e contínuo, conforme 
descrição geral de Queiroga et al. (2005), com estru-
tura de balanço hídrico idêntica à do conhecido 
modelo Xinanjiang (Zhao e Liu, 1995). Depois de 
abordar o conjunto de etapas metodológicas, este 
artigo descreve sua aplicação às bacias dos rios mi-
neiros Pará e Paraopeba, afluentes do Alto rio São 
Francisco pela margem direita e avalia os resultados 
obtidos.  

MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE PARÂMETROS DE MODELOS 
HIDROLÓGICOS CHUVA-VAZÃO 
EM BACIAS NÃO-MONITORADAS 
 
 

Os modelos hidrológicos chuva-vazão des-
crevem a parte do ciclo hidrológico entre a precipi-
tação e a vazão (Tucci, 1998), integrando diferentes 
algoritmos descritores dos diversos processos hidro-
lógicos envolvidos nessa transformação da chuva em 
vazão: infiltração, percolação e fluxo subterrâneo, 
perdas por interceptação, evaporação, evapotranspi-
ração, e armazenamento em depressões, escoamen-
tos subsuperficial e superficial.  

Quanto à sua estrutura, os modelos hidroló-
gicos podem ser empíricos (“caixa-preta”), fisica-
mente fundamentados, ou conceituais. Os primeiros 
são aqueles nos quais os valores simulados são ajus-
tados aos dados observados, por meio de funções 
que não guardam nenhuma relação com os proces-
sos físicos envolvidos (Tucci, 1998). Tais modelos 
comumente usam séries temporais disponíveis para 
identificar tanto a estrutura do modelo quanto os 
parâmetros correspondentes, sem que seja necessá-
rio nenhum conhecimento a priori a respeito do 
comportamento das bacias hidrográficas, advindo 
daí o nome de “caixa-preta” dado a tais modelos 
(Wagener et al., 2004). Os modelos fisicamente fun-
damentados são os que se baseiam nas equações de 
conservação de massa, quantidade de movimento e 
energia, sendo os parâmetros aqueles que mais se 
aproximam das grandezas que governam a física do 
sistema. Finalmente, os modelos ditos conceituais, 
na visão de Tucci (1998, p. 23) são aqueles que “re-
lacionam características do processo, embora man-
tenham razoável empirismo nos parâmetros das 
equações envolvidas”. 

Devido aos princípios que norteiam a mon-
tagem de cada um dos três tipos de modelo, a extra-
polação de parâmetros de bacias monitoradas para 
locais sem monitoramento fluviométrico tem apre-
sentado maiores possibilidades no caso dos modelos 
conceituais, com o relato de apenas alguns poucos 
exemplos para os modelos fisicamente fundamenta-
dos, e diversas restrições em se tratando de modelos 
“caixa-preta” (Wagener et al., 2004). Essa foi uma 
das razões para a escolha de um modelo chuva-vazão 
conceitual para aplicação da metodologia proposta 
neste artigo. 

As técnicas de identificação de parâmetros 
de modelos chuva-vazão em locais desprovidos de 
dados fluviométricos podem ser classificadas em três 
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categorias: (1) métodos baseados na relação física, 
(2) regionalização ou generalização de parâmetros, 
e (3) procedimentos de interpolação espacial. 

Os métodos que se baseiam na relação física 
englobam aqueles que identificam os parâmetros 
diretamente ou por meio de equações empíricas, a 
partir de características físicas das bacias hidrográfi-
cas, geralmente representadas nesses casos por pro-
priedades mensuráveis do solo e da cobertura vege-
tal. Entretanto, tais técnicas apresentam ainda diver-
sos impasses e necessitam de melhorias (Duan et al., 
2006), uma vez que as informações disponíveis sobre 
os solos e sobre a vegetação se relacionam apenas 
indireta e parcialmente aos parâmetros dos mode-
los. 

Uma alternativa para a estimação de parâ-
metros de modelos chuva-vazão em bacias sem mo-
nitoramento fluviométrico é aquela composta pelas 
diversas técnicas de interpolação espacial, que levam 
em conta a distribuição espacial das amostras da 
variável em questão. Há os métodos convencionais 
(ou determinísticos) de interpolação espacial, e os 
abarcados pela geoestatística. Esses são mais vantajo-
sos do que aqueles, pois consideram a correlação 
espacial entre os dados.  

Algumas pesquisas têm-se dedicado à utili-
zação de métodos de interpolação espacial para 
estimação de parâmetros de modelos em bacias sem 
dados (Vandewiele e Elias, 1995; Skøien e Blöschl, 
2007). No entanto, uma das restrições que se impõe 
à aplicação dessas técnicas à estimação de parâme-
tros de modelos conceituais chuva-vazão refere-se à 
necessidade de redes de monitoramento fluviomé-
trico de alta densidade. 

Há, finalmente, a regionalização ou espacia-
lização de parâmetros de modelos chuva-vazão, apli-
cada principalmente aos do tipo conceitual e con-
centrado ou semi-distribuído (Wagener et al., 2004). 
A idéia básica na regionalização consiste em se cali-
brar um modelo específico (estrutura local) para 
quantas bacias hidrográficas for possível, para em 
seguida estimar relações estatísticas regionais entre 
os parâmetros do modelo e as características físicas 
das bacias (estrutura regional). Dá-se preferência às 
características físicas mais facilmente obtidas para as 
bacias sem monitoramento, geralmente por meio de 
mapas temáticos. Tal é o caso da área de drenagem, 
dos coeficientes de forma e compacidade, e do 
comprimento e da declividade média do talvegue 
principal. As relações estatísticas anteriormente 
mencionadas podem ser então aplicadas em bacias 
sem monitoramento, desde que estas tenham com-
portamento hidrológico semelhante ao das envolvi-
das na estimação das equações regionais. 

Embora a regionalização seja tradicional-
mente realizada de acordo com o exposto, há méto-
dos alternativos, baseados em mudanças da estrutura 
regional, e voltados a resolver alguns impasses ob-
servados na espacialização de parâmetros, como a 
falta de identificabilidade dos mesmos, e a dificul-
dade de estabelecer os modelos regionais. Dentre 
esses procedimentos, destaca-se o utilizado neste 
trabalho, que se propõe a obter os parâmetros de 
um modelo chuva-vazão de relativa complexidade e 
razoável realismo físico, tendo como meta de cali-
bração reproduzir aproximadamente a curva de 
permanência sintética de uma bacia não-
monitorada, a partir das vazões simuladas. A curva 
sintética é, portanto, o objeto de regionalização, ao 
invés dos parâmetros que comandam a transforma-
ção da chuva em descarga. 
 
 
MÉTODOS DE REGIONALIZAÇÃO 
DE CURVAS DE PERMANÊNCIA 
 
 

A curva de permanência de vazões indica, 
ao longo de um período de observação, a porcenta-
gem do tempo em que dada descarga foi igualada 
ou superada durante o histórico registrado em dada 
seção fluvial, pois mostra graficamente a relação 
entre a magnitude e a freqüência da variável em 
questão (Vogel e Fennessey, 1994). Sua discretização 
geralmente é feita em intervalos diários, embora 
outras discretizações temporais possam ser adotadas. 
Esta curva pode ser interpretada também como o 
complemento da função acumulada de probabilida-
de das vazões em certo ponto em um curso de água, 
caso estas sejam consideradas como variáveis aleató-
rias (Castellarin et al., 2007). 

As curvas de permanência podem ser cons-
truídas com base em todo o período histórico dis-
ponível, recebendo o nome de curvas de permanên-
cia de longo termo, cuja sigla em inglês é FDC — 
flow-duration curves. Já as curvas de permanência 
anuais, ou AFDCs (annual flow-duration curves), são 
montadas para cada ano hidrológico. A escolha por 
um dos tipos de curvas depende do objetivo do es-
tudo em questão. No presente estudo, foram adota-
das as FDCs, já que o objetivo foi a calibração de um 
modelo chuva-vazão, tendo em vista o comporta-
mento hidrológico médio de longo termo da bacia 
em foco. Não há relatos na literatura sobre o uso de 
AFDCs para esse fim. 

Segundo Castellarin et al. (2004b), há dois 
grandes grupos de procedimentos para regionaliza-
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ção de curvas de permanência: o dos modelos esta-
tísticos de FDCs, que as considera como comple-
mento da função acumulada de probabilidade — 
FAP, e o das abordagens gráfica e paramétrica, que 
não fazem conexão alguma entre essas curvas e a 
teoria de probabilidades.  

No primeiro caso, é escolhida uma distribu-
ição de probabilidades teórica adequada para repre-
sentar a FAP de certa região homogênea, para em 
seguida seus parâmetros serem quantificados para 
cada bacia hidrográfica com monitoramento fluvi-
ométrico. Finalmente, elabora-se um modelo regio-
nal que relaciona estes parâmetros a índices físicos, 
climáticos, geológicos e geomorfológicos das áreas 
de contribuição. Por sua vez, o segundo conjunto de 
métodos abrange aqueles que reproduzem as FDCs 
por relações analíticas, sendo que os parâmetros 
destas compõem os modelos regionais, e os que 
usam uma FDC média adimensionalizada de valida-
de regional, representada graficamente, e cuja variá-
vel-índice, a ser obtida por regressão com atributos 
das bacias, é geralmente a vazão média de longo 
termo. 

Castellarin et al. (2004b) realizaram amplo 
estudo de comparação entre os três tipos de méto-
dos supracitados, aplicando-os a diferentes bacias 
italianas. Os autores concluíram que as confiabilida-
des correspondentes aos diferentes métodos eram 
semelhantes, após comparação de índices calculados 
sobre os resíduos. Dessa forma, Castellarin et al. 
(2007) propuseram um modelo estocástico de re-
produção e regionalização de FDCs e AFDCs, cujos 
resultados foram superiores àqueles avaliados no 
trabalho de 2004. Uma adaptação desse novo méto-
do foi utilizada no estudo relatado no presente arti-
go. 
 
 
METODOLOGIA PARA CALIBRAÇÃO 
DO MODELO A PARTIR DE CURVAS 
DE PERMANÊNCIA SINTÉTICAS 
 
 

A metodologia deste trabalho dividiu-se em 
duas partes principais: 
 

• Definição de regiões homogêneas quanto às 
curvas de permanência de longo termo 
(FDCs) e elaboração de um modelo regio-
nal que permita a síntese dessas funções hi-
drológicas em bacias não-monitoradas, des-
de que essas atendam aos critérios de ho-
mogeneidade. 

• Calibração dos parâmetros do modelo RIO 
GRANDE em locais sem dados fluviométri-
cos, a partir das FDCs sintéticas obtidas pelo 
modelo regional proposto acima. 

 
Inicialmente, procedeu-se à seleção e à aná-

lise dos dados fluviométricos, pluviométricos e eva-
porimétricos que subsidiaram os estudos. Os primei-
ros foram usados para as duas etapas metodológicas, 
enquanto os outros dois tipos de informações servi-
ram como entrada ao modelo chuva-vazão, sendo 
usados apenas na segunda parte, portanto. 

Definidas as estações fluviométricas a serem 
usadas, passou-se à delimitação de regiões homogê-
neas quanto às curvas de permanência de longo 
termo. Para tanto, foi utilizada a medida de hetero-
geneidade H, proposta por Hosking e Wallis (1997). 
Resumidamente, essa medida baseia-se na compara-
ção da variabilidade grupal de certas características 
estatísticas dos postos de monitoramento, no caso, 
fluviométrico, com a variabilidade esperada dessas 
mesmas características em uma região supostamente 
homogênea (Naghettini e Pinto, 2007). As estatísti-
cas são calculadas com base na teoria de momentos-
L. A medida de heterogeneidade H foi calculada em 
separado para três conjuntos de amostras distintas: 
(1) descargas médias anuais, (2) vazões médias diá-
rias máximas anuais e (3) vazões médias diárias mí-
nimas anuais. Sendo assim, admitiu-se que as des-
cargas assim selecionadas foram suficientes para 
caracterizar os ramos superior e inferior e a porção 
mais central da curva de permanência, e, portanto, 
o regime hidrológico de dada bacia hidrográfica até 
a seção fluvial de monitoramento.  

Em seguida à delimitação de regiões homo-
gêneas, realizou-se a homogeneização do período de 
dados escolhido para elaboração do modelo regio-
nal de FDCs, a fim de eliminar o efeito da variabili-
dade temporal sobre as descargas. Dessa forma, 
algumas estações fluviométricas foram eliminadas 
por demandarem longos períodos de preenchimen-
to. 

Nos postos remanescentes, foram obtidas as 
curvas de permanência de longo termo empíricas, 
sendo a permanência, ou duração, definida pela 
fórmula de Weibull, ou seja, ( )1n/m + , onde m 
denota a ordem de classificação decrescente de cada 
uma das n vazões sob análise. 

O método usado para reprodução e regio-
nalização de FDCs baseou-se no modelo estocástico 
da vazão-índice para curvas de permanência, pro-
posto por Castellarin et al. (2004a). Em sua concep-
ção, as vazões médias diárias X podem ser represen-
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tadas pelo produto de duas variáveis aleatórias inde-
pendentes, quais sejam: (1) a vazão média anual, 
doravante denotada por AF, e (2) a vazão média 
diária adimensionalizada pela AF do ano corres-
pondente, nomeada por X’. Assim, como as FDCs 
podem ser interpretadas como o complemento da 
função acumulada de probabilidades (FAP) das 
vazões médias diárias, tem-se que essa é dada por: 
 

( ) { } ( )∫∫
Ω

=≤⋅=
zx

af
'X,AFX

1'X

dvdzz,vfx'XAFPxF  (1) 

 
sendo ΩX’ o domínio da variável aleatória X’, af1 o 
limite inferior do domínio da variável AF, fAF,X’ a 
função densidade de probabilidades conjuntas de 
AF e X’, e v e z são argumentos de integração das 
variáveis AF e X’, respectivamente. 

Caso se assuma que X’ e AF sejam indepen-
dentes, então fAF,X’ torna-se igual ao produto das 
duas funções densidades marginais dessas variáveis, 
e a equação 1 pode ser escrita sob a seguinte forma: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫∫
ΩΩ

⋅==
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zx

af
AF'XX (2) 

 
sendo fX’ a função densidade de probabilidades 
(FDP) de X’, e FAF a função acumulada de probabi-
lidades (FAP) de AF. 

A escolha por esse método deve-se à sua 
formulação matemática, a qual dispensa a suposição 
de hipóteses relativas à sazonalidade e à correlação 
serial das vazões médias diárias, e aos resultados 
promissores revelados por sua aplicação às bacias 
italianas. 

Definido o tipo de modelo para a regionali-
zação de FDCs, passou-se ao estudo estatístico das 
séries de AF e X’ nas estações fluviométricas selecio-
nadas para elaboração do modelo regional, de mo-
do que fosse possível escolher as distribuições de 
probabilidades adequadas para explicar essas variá-
veis. A seleção deu-se através do cálculo de indicado-
res da qualidade do ajuste das FDCs sintéticas em 
relação às FDCs empíricas. Para cálculo da integral 
disposta na equação 2, e da sua função inversa de 
quantis, foi preparado um programa computacional, 
de forma a viabilizar o cálculo de diversas combina-
ções entre as distribuições de probabilidades mais 
utilizadas na descrição de variáveis hidrológicas: log-
normal de 2 parâmetros, gama e Pearson-III para 
explicar a variável AF, e log-normal de 3 parâmetros, 
Generalizada de Pareto (GPA), e Log-Pearson III 
para a variável X’. Ressalta-se aqui que a prescrição 

desses modelos probabilísticos é uma adaptação da 
metodologia original, na qual Castellarin et al. 
(2007) fizeram uso da distribuição Kapa de 4 parâ-
metros. 

Após a seleção das duas distribuições que 
haviam proporcionado o melhor ajuste em âmbito 
regional, os seus parâmetros, estimados pelo método 
dos momentos-L (Hosking e Wallis, 1997) foram 
relacionados às características físicas, morfológicas e 
climáticas das bacias hidrográficas, por meio de 
equações de regressão múltipla, utilizando as infor-
mações disponíveis em todos os postos que tiveram 
suas séries homogeneizadas. 

Em seguida, foi realizado o procedimento 
de validação cruzada de jack-knife, a fim de avaliar a 
confiabilidade e a robustez das equações que com-
puseram o modelo regional de FDCs. Essa técnica 
consiste em se retirar uma estação fluviométrica da 
análise e recalcular as relações regionais novamente, 
e obter por meio delas os parâmetros das duas dis-
tribuições selecionadas, a fim de estimar a FDC sin-
tética na estação retirada. A partir daí, são calcula-
dos os índices de desempenho, cuja base é dada 
pelas diferenças entre os valores observados e os 
estimados. Esse processo é feito sucessivamente, até 
que todas as estações tenham sido contempladas. 
Ressalta-se que os atributos usados em cada equação 
de regressão foram os mesmos definidos nas rela-
ções obtidas quando todas as estações foram consi-
deradas de uma só vez, anteriormente à validação 
cruzada. 

Uma vez calculadas as FDCs sintéticas nas 
bacias envolvidas, obtidas no procedimento de jack-
knife, pôde-se calibrar o modelo RIO GRANDE ten-
do-as como paradigma do processo de calibração. 
Para tanto, foi preparado um programa computa-
cional em linguagem de programação Visual Basic. 
Os dados de entrada constituíram-se basicamente 
por: (1) alturas diárias de chuva, em mm, e de eva-
poração obtida em tanques evaporimétricos, tam-
bém em mm, (2) área de drenagem, em km², e es-
pecificação da forma dominante da bacia hidrográ-
fica, (3) parâmetros das duas distribuições de pro-
babilidades escolhidas, estimados pelas equações 
regionais de jack-knife, (4) limites inferior e superior 
e valores iniciais dos parâmetros do modelo RIO 
GRANDE, (5) função-objetivo, número de avalia-
ções da mesma, e número de permanências a serem 
usadas no seu cálculo. 

O algoritmo de otimização de parâmetros 
acoplado ao programa foi o DDS (da sigla em inglês 
“Dynamically Dimensioned Search”), desenvolvido por 
Tolson (2005), que o descreve resumidamente co-
mo um método estocástico e heurístico de pesquisa 
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de soluções otimizadas e satisfatórias em um hiper-
espaço paramétrico, cujas dimensões vão decrescen-
do ao longo do processo de busca. 
 
 
DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO NAS 
BACIAS DOS RIOS PARÁ E PARAOPEBA  
 
 

A escolha pelas bacias contribuintes aos rios 
Pará e Paraopeba esteve condicionada à disponibili-
dade de dados pluviométricos, fluviométricos e eva-
porimétricos em quantidade suficiente para permitir 
a aplicação e verificação do método proposto para a 
regionalização de curvas de permanência de longo 
termo e da calibração do modelo chuva-vazão RIO 
GRANDE a partir de FDCs sintéticas em bacias sem 
monitoramento hidrométrico sistemático. Outro 
fator determinante foi a existência de inúmeros 
estudos de caracterização e de regionalização de 
variáveis hidrológicas e climáticas, e de descrição 
dos aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrogeo-
lógicos e fisiográficos da região que engloba as duas 
grandes bacias eleitas. 

De acordo com descrição de Lima (2004, p. 
148), “a bacia do rio Pará está inserida no quadrilá-
tero formado pelas coordenadas geográficas apro-
ximadas de 19º10’ e 20º45’ de latitude sul e 44º15’ e 
45º20’ de longitude oeste, no estado de Minas Ge-
rais”, constituindo um dos principais afluentes da 
porção alta do rio São Francisco, juntamente com o 
rio Paraopeba. Sua área total é de aproximadamente 
12.250 km². Os principais afluentes do rio principal 
são os rios São João e do Peixe, pela margem direita, 
e os rios Itapecerica, Lambari e do Picão, pela outra 
margem. 

Por sua vez, a bacia do rio Paraopeba, cuja 
área de drenagem é 13.640 km², localiza-se na am-
plitude de coordenadas geográficas aproximadas de 
20º51’ e 18º35’ de latitude Sul e de 45º11’ e 43º38’ 
de longitude oeste. Seus principais afluentes são os 
rios Maranhão e Betim e o ribeirão São João, pela 
margem direita, e os rios Camapuã, Manso e Pardo e 
os ribeirões Serra Azul e Florestal, pelo lado esquer-
do. 
 
Seleção e Tratamento dos Dados Fluviométricos 
e Definição de Regiões Homogêneas 
 

Foram selecionados 34 postos fluviométricos 
localizados no interior das bacias dos rios Pará e 
Paraopeba, entre aqueles pertencentes às redes da 
Agência Nacional de Águas (ANA) e da Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG). Para os postos 
da rede hidrométrica da ANA, os históricos de cota 
e vazão foram obtidos junto à Superintendência 
Regional da CPRM (Serviço Geológico do Brasil), 
enquanto para a rede da CEMIG, os dados foram 
gentilmente cedidos pelo Departamento de Plane-
jamento Energético daquela empresa. Os dados 
foram submetidos a uma análise de consistência, 
sendo que muitos resultados dos estudos de regiona-
lização de variáveis e funções hidrológicas de CPRM 
(2001) foram aproveitados nessa avaliação.  

Para o preparo das amostras que subsidia-
ram o cálculo da medida H, foram usados os postos 
fluviométricos que contivessem mais de 5 anos de 
dados. Ao final do procedimento de definição das 
regiões homogêneas, que é iterativo e feito a partir 
da adaptação de rotinas de cálculo elaboradas por 
Hosking e Wallis (1997), chegou-se a apenas uma 
região, composta por bacias correspondentes a 17 
estações fluviométricas, as quais se encontram ilus-
tradas na Figura 1. 

Em seguida, foram compilados os seguintes 
atributos físicos das bacias hidrográficas correspon-
dentes: área de drenagem (km²), comprimento 
(km) e declividade média (m/km) do curso de água 
principal, o desnível total observado em seu talvegue 
(m), as altitudes máxima (m) e mínima (m) da ba-
cia, a densidade de drenagem (junções/km2), os 
coeficientes de forma e de compacidade, a precipi-
tação média anual (mm) espacializada na bacia, e o 
coeficiente de escoamento (para este, consultar 
Tucci, 2002, p. 86). Todos os valores dessas caracte-
rísticas foram extraídos dos trabalhos de CPRM 
(2001). A chuva média anual foi espacializada nas 
bacias pelo método dos polígonos de Thiessen, com 
base em parte dos 157 postos pluviométricos anali-
sados em um estudo anterior de consistência de 
dados, realizado pela CPRM para a bacia do rio São 
Francisco. 
 
Regionalização de Curvas de Permanência 
de Longo Termo 
 

A regionalização de curvas de permanência 
de longo termo (FDCs) foi realizada a partir de uma 
adaptação do método proposto por Castellarin et al. 
(2004a), aplicada a algumas estações fluviométricas 
integrantes da região homogênea delimitada. O 
tema central da referida metodologia, também váli-
do para o presente caso, consiste na definição de 
distribuições de probabilidades para as duas variá-
veis aleatórias cujo produto representa as vazões 
médias diárias. Na seqüência, devem ser preparadas 
equações  regionais  que relacionem  os  parâmetros  



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 15 n.2 Abr/Jun 2010, 143-156 
 

 149

 

Figura 1 — Bacias Hidrográficas Componentes da Região Homogênea.  
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dessas distribuições às características físicas, morfo-
lógicas e climáticas das bacias hidrográficas envolvi-
das, a fim de que se possa obtê-los em locais sem 
monitoramento fluviométrico. 

O ponto de partida da regionalização de 
FDCs foi a homogeneização das séries temporais de 
vazão média diária das estações fluviométricas com-
ponentes da região homogênea. O maior período 
comum encontrado foi de outubro de 1977 a se-
tembro de 2006, escolhido por apresentar ciclos 
úmidos e secos do regime hidrológico regional, e 
por possibilitar o uso de 11 (onze) bacias na elabo-
ração dos modelos regionais. 

A homogeneização das séries nas 11 esta-
ções fluviométricas de referência para a regionaliza-
ção de FDCs foi realizada a partir das recomenda-
ções de Tucci (2002) para o preenchimento de sé-
ries hidrológicas por regressão linear. Para cada 
estação fluviométrica, escolheu-se outra como refe-
rência, a fim de aplicar a regressão para as vazões 
em nível mensal. Em seguida, os dados diários foram 
obtidos a partir da multiplicação das vazões médias 
diárias do mesmo mês no posto de referência pela 
relação entre as descargas médias mensais dos dois 
postos relacionados, os quais deveriam situar-se pre-
ferencialmente no mesmo curso de água e ter uma 
razão entre as áreas de drenagem maior do que 
0,20. 

Em seguida, foram obtidas as amostras de 
AF e X’ nas 11 estações fluviométricas, e estimados 
os parâmetros de diversas distribuições de probabi-
lidades aplicáveis a essas séries, com base no método 
dos momentos-L (Hosking e Wallis, 1997). 

Devido ao grande número de permanências 
existentes ao se estudar um período de 29 anos hi-
drológicos, foram selecionadas algumas durações 
notáveis para dar continuidade aos estudos, de mo-
do que essas seriam usadas no cálculo de índices de 
desempenho. Ao todo, foram escolhidos 121 valores, 
pertencentes ao intervalo de permanências [0,025; 
99,975]%. Essas permanências serviram como dado 
de entrada ao programa computacional de cálculo 
da função inversa de quantis da integral que repre-
senta a função acumulada de probabilidade conjun-
ta das variáveis AF e X’ (equação 2), possibilitando a 
obtenção das vazões médias diárias correspondentes 
a essas durações. 

De posse das descargas fornecidas pelos di-
versos pares de distribuições de probabilidades, em 
cada estação fluviométrica, foi calculado o seguinte 
índice que permitiu avaliar o ajuste proporcionado: 
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sendo j o indexador de permanências avaliadas, n 
seu número total (121, no caso), Qsim, j e Qobs,j as 
vazões simulada e observada para a duração j, res-
pectivamente. 

A partir da avaliação do índice S² em cada 
posto, e para cada combinação de distribuições, 
chegou-se à distribuição log-normal de 2 parâmetros 
e à de 3 parâmetros (LN-2p e LN-3p) para explicar 
as variáveis AF e X’, respectivamente. 

Dessa forma, foram elaboradas 5 equações 
regionais, para cada um dos 5 parâmetros dessas 
distribuições, relacionando-os às características físi-
cas das 11 bacias. As equações foram definidas com 
base em critérios comumente utilizados em regres-
são múltipla, e com auxílio do software Statistica, cuja 
descrição detalhada pode ser encontrada em 
http://www.statsoft.com. 

Em seguida, deu-se início ao procedimento 
de validação cruzada de jack-knife, a partir da elabo-
ração de novas equações, devendo conter os mes-
mos atributos selecionados na etapa anteriormente 
descrita. Os parâmetros das distribuições LN-2p e 
LN-3p, estimados pelas regressões assim elaboradas, 
serviram para obtenção das FDCs sintéticas das baci-
as correspondentes, tendo como base as 121 perma-
nências notáveis consideradas. 

A partir de uma dada FDC sintética, em 
comparação à FDC empírica, foram calculados dois 
índices para análise de desempenho do modelo 
regional de curvas de permanência de longo termo. 
O erro relativo médio para a estação fluviométrica s 
é dado por: 
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na qual a notação usada é a mesma da equação (3). 
O coeficiente de Nash-Sutcliffe, por sua vez, é dado 
por: 
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sendo obsQ igual à média das 121 vazões observadas, 
e o restante da simbologia é igual ao da equação (3). 
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Um valor muito próximo à unidade indica ajuste 
quase perfeito. 

O índice εs permite avaliar a tendência do 
modelo regional para cada bacia hidrográfica. Pelos 
resultados obtidos, notou-se que prevalece uma 
ligeira superestimação das vazões pelas FDCs sintéti-
ca, em relação às observadas. Por sua vez, o critério 
de Nash-Sutcliffe apontou bom desempenho geral 
da metodologia de regionalização. Foram encontra-
dos 9 valores acima de 0,90, um valor entre 0,80 e 
0,90, e um valor próximo a 0,55. 

As Figuras 2 e 3 mostram o melhor e o pior 
ajuste proporcionado pelo modelo regional, respec-
tivamente, tendo como base os valores calculados de 
Es. 

 

 
Figura 2 — Comparação entre a FDC sintética e a FDC 

empírica no rio Brumado em Entre Rios de Minas 
(40680000). Coeficiente de Nash = 0,568. 

 
A Figura 4, por sua vez, mostra como se deu 

a variação do índice εs nas 11 bacias hidrográficas 
estudadas; verifica-se nessa figura que esse indicador 
apresenta valores positivos em um maior número de 
bacias. 

 

 
 

Figura 3 — Comparação entre a FDC sintética e a FDC 
empírica no rio Maranhão em Congonhas Linígrafo 

(40579995). Coeficiente de Nash = 0,990. 

 
Figura 4 — Erro relativo médio nas 11 bacias hidrográficas 

que se prestaram à elaboração e à validação do modelo 
regional de FDCs. 

 
Finalmente, foram calculados: a média, a 

mediana, e o primeiro e o terceiro quartis dos erros 
relativos por permanência notável, avaliados nas 11 
estações fluviométricas. As curvas resultantes encon-
tram-se sintetizadas na Figura 5, cujo exame permite 
que sejam avaliadas as incertezas associadas às curvas 
de permanência sintéticas elaboradas pelos modelos 
regionais. 

Da Figura 5 pode-se concluir que os mode-
los regionais preparados para a região homogênea 
em questão tendem, em geral, a superestimar em 
até 5% as vazões médias diárias no ramo médio das 
curvas de permanência de longo termo, entre 20% e 
70%. Já nos ramos extremos, ou seja, abaixo de 10% 
e acima de 75%, observa-se uma tendência em sub-
estimar as vazões correspondentes. Nesse caso, os 
erros são pequenos, em torno de 0,1%, quando se 
analisam as permanências não menores do que 
0,5% e não maiores do que 99,5%, pontos a partir 
dos quais os erros relativos crescem até atingir os 
25%. Não foram analisadas as durações fora do in-
tervalo [0,025;99,975]%. 

 

 
 

Figura 5 — Curvas média, mediana, e do primeiro e do 
terceiro quartis, associadas às 121 permanências de FDCs. 
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Situações semelhantes à descrita para essas 
curvas são comuns em outros trabalhos de regionali-
zação de FDCs (Castellarin et al., 2004b; Krasovskaia 
et al., 2006; Castellarin et al., 2007). Observam-se 
pequenos resíduos no trecho médio e erros cada vez 
maiores à medida que se aproxima dos extremos das 
FDCs. 
 
Calibração do Modelo RIO GRANDE a partir das 
Curvas de Permanência de Longo Período Sintéticas 
 

De posse das FDCs sintéticas nas 11 bacias 
hidrográficas estudadas, foi possível calibrar os pa-
râmetros do modelo chuva-vazão RIO GRANDE. 

As alturas de chuva diárias foram obtidas 
por meio da média ponderada da precipitação diá-
ria de postos localizados no interior e no entorno de 
cada bacia. Os pesos foram obtidos por meio do 
método dos polígonos de Thiessen. 

A evapotranspiração potencial da bacia hi-
drográfica foi estimada a partir da correção dos 
dados de alturas diárias de evaporação observadas 
em tanque evaporimétrico Classe A. O fator de cor-
reção, compreendido entre 0,6 e 0,9, é um dos pa-
râmetros calibráveis do modelo Rio Grande e é su-
posto constante ao longo do ano, para aquela bacia. 
As alturas diárias de evaporação foram obtidas dos 
registros de tanque evaporimétrico classe A da esta-
ção Porto Pará, operada pela CEMIG. Foi usado 
somente esse posto devido à baixa densidade da 
rede de monitoramento dessa variável na região. 

Para realização da calibração, foi seleciona-
do um período de 6 anos hidrológicos, correspon-
dente a outubro de 1992 até setembro de 1998, de-
finido a partir de critérios de proximidade de seus 
valores médios em relação à média do período de 
cálculo das FDCs empíricas e para minimização do 
preenchimento de dados evaporimétricos e pluvio-
métricos. 

Inicialmente, estabeleceu-se uma estação 
fluviométrica de referência para que se pudesse 
fixar alguns dados de entrada ao programa compu-
tacional de calibração via FDCs: (1) número de ite-
rações do algoritmo DDS, e (2) número de perma-
nências usadas no cálculo da função-objetivo, priori-
zando-se as durações notáveis anteriormente estabe-
lecidas, e (3) o tipo de função-objetivo. Foram reali-
zados diversos testes, dos quais se depreendeu que: 
 

• O número de iterações do algoritmo DDS, 
que funciona como seu critério de parada, 
deve ser de 6400. Após esse valor, não se ob-
servaram melhorias nos índices de desem-
penho avaliados. 

• O número de permanências avaliadas deve 
ser igual a 99, igualmente espaçadas no in-
tervalo [1;99]%. 

• A função-objetivo que produz os melhores 
resultados deve ser da forma: 
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na qual j é o indexador de permanências, n é igual a 
99, Qcal,j e Qsint,j denotam as vazões calibrada e sinté-
tica correspondentes à duração j, respectivamente. 
O peso wj é definido segundo uma função que segue 
a tendência mostrada na Figura 6. 
 

 
 

Figura 6 — Distribuição de pesos usados na função-
objetivo definida para calibração do modelo 

RIO GRANDE. 
 
A escolha por essa função-objetivo é justifi-

cada não só pelo fato de essa ter fornecido valores 
mais apropriados para os indicadores de desempe-
nho em 8 dentre as 11 estações fluviométricas estu-
dadas, e índices médios regionais mais favoráveis, 
quando comparados aos obtidos por outros tipos de 
função, mas também por dar maior peso às vazões 
de estiagem, não-priorizadas por funções-objetivo 
que elevam ao quadrado as diferenças entre as des-
cargas sintéticas (equivalentes às observadas, em se 
tratando do paradigma de calibração utilizado) e as 
calibradas. 

O acesso à qualidade da calibração por meio 
da metodologia proposta foi feito em duas fases 
distintas, ambas envolvendo o cálculo de indicado-
res de desempenho: 
 

• Comparação entre as FDCs sintéticas, para-
digmas do processo de calibração automáti-
ca, e as FDCs montadas a partir dos hidro-
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gramas obtidos na calibração: cálculo do 
coeficiente de Nash-Sutcliffe, dessa vez em 
porcentagem, da raiz quadrada da média 
dos erros quadráticos (RMSE), e da média 
dos valores absolutos dos erros relativos (A-
APE). 

• Comparação entre os hidrogramas observa-
dos e os calculados na calibração: obtenção 
dos mesmos índices supracitados, e do resí-
duo médio e da relação entre os volumes, 
retirando-se sempre da análise o primeiro 
ano, relativo ao aquecimento do modelo. 

 
 
 

 
 

Figura 7 — Ajuste da FDC calibrada em relação à FDC 
sintética usada na calibração e à FDC empírica, no rio 

Pará em Velho da Taipa (40330000). 
 
 

Os coeficientes de Nash obtidos, quando se 
comparam as FDCs sintéticas às calibradas, situam-se 
todos entre 90% de 100%, apontando qualidade 
satisfatória para a calibração tendo tais curvas como 
paradigma. Tais resultados são até mesmo superio-
res aos encontrados quando se utilizam hidrogramas 
observados no processo de calibração (Queiroga, 
2003; Lima, 2004), ressalvando-se que, nesse caso, 
são eles próprios objeto de comparação. A Figura 7 
exemplifica o ajuste entre as referidas FDCs no caso 
de uma estação fluviométrica. Também foi colocada 
a FDC empírica do período de outubro de 1992 a 
setembro de 1998, a título de comparação. 

No caso dos hidrogramas, observou-se que 
em média para a região homogênea definida, o 
modelo RIO GRANDE é capaz de explicar quase 
60% da variância natural observada nas séries de 
vazões médias diárias naturais, atingindo até mesmo 
84% no rio Paraopeba em Porto do Mesquita 
(40865001). Os valores individuais do critério de 
Nash são comparáveis aos obtidos em estudos ante-

riores que calibraram o modelo RIO GRANDE por 
meio de hidrogramas observados (Queiroga, 2003; 
Lima, 2004). No entanto, o mesmo não pode ser 
dito das médias dos resíduos, maiores do que os 
encontrados nesses trabalhos. A relação entre os 
volumes, por sua vez, mostra que há boa reprodução 
dos volumes de escoamento gerado nas bacias en-
volvidas. Já o valor médio regional de AAPE (média 
dos valores absolutos dos erros relativos) aponta que 
o modelo chuva-vazão em questão superestima ou 
subestima as vazões médias diárias em 26%, varian-
do entre 19,5% (rio São João em Jaguaruna e Jagua-
runa Jusante) e 38,4% (rio Paraopeba em São Brás 
do Suaçui Montante). 

A Figura 8 apresenta os hidrogramas cali-
brados e observados na mesma estação fluviométrica 
de Velho da Taipa, também objeto de ilustração da 
Figura 7.  

Os resíduos (Qcal — Qobs) também foram ana-
lisados, por meio da montagem de gráficos de sua 
evolução temporal, nos quais se notou, na maioria 
dos casos, a flutuação dos erros em torno de zero, 
indicando a ausência de viés causado pelos parâme-
tros calibrados. Em algumas estações, verificou-se a 
tendência de superestimar as vazões de estiagem, 
sobretudo no ano 1996-1997, como ocorreu no rio 
Pará em Ponte do Vilela (40130001-2) e no rio Pa-
raopeba em Porto do Mesquita (40865001). Tam-
bém foram observados erros maiores no período 
chuvoso, comportamento esperado tendo em vista a 
variabilidade intra-anual típica da região estudada. A 
Figura 9 mostra esse comportamento na mesma 
estação fluviométrica mostrada nas duas figuras 
anteriores. 

 
 

 
 

Figura 8 — Hidrogramas observados e calibrados no rio 
Pará em Velho da Taipa (40330000). 
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Figura 9 — Evolução temporal dos resíduos da calibração 

no rio Pará em Velho da Taipa (40330000). 
 

Ainda para os resíduos, foram elaborados 
gráficos com a sua dispersão em relação às vazões 
observadas, nos quais se constatou a tendência de 
apresentarem variância crescente ao longo do eixo 
das descargas. Ressalva-se que o ano de 1992-1993 
foi retirado do preparo dessas figuras. Comporta-
mento semelhante foi encontrado nas demais esta-
ções fluviométricas. O mesmo aspecto confirma-se 
em trabalhos anteriores que estudaram a calibração 
do modelo Rio Grande (Queiroga et al., 2005; Quei-
roga, 2003; Lima, 2004). A Figura 10 representa essa 
situação, na estação de Velho da Taipa (40330000). 
 

 
 
Figura 10 — Dispersão dos resíduos da calibração em rela-
ção às vazões observadas no rio Pará em Velho da Taipa 

(40330000). 
 
Os resultados da calibração mostraram 

grande variação entre as bacias hidrográficas estu-
dadas, e dificuldade de reprodução das vazões de 
estiagem em alguns postos fluviométricos. Cogita-se 
a hipótese de que o problema de reprodução das 
vazões menores esteja associado à não-
representatividade da chuva em algumas bacias, 
como ocorreu em 40130001-2 (rio Pará em Ponte do 
Vilela e Ponte do Vilela Jusante), 40549998 (rio 

Paraopeba em São Brás do Suaçui Montante), 
40680000 (rio Brumado em Entre Rios de Minas), 
40740000 (rio Paraopeba em Alberto Flores), e 
40865001 (rio Paraopeba em Porto do Mesquita). 
Entretanto, antes que se confirme isso, sugere-se a 
realização de calibrações na forma convencional, 
isto é, por meio de hidrogramas observados, a fim 
de se averiguar se pode haver algum impasse impos-
to pela calibração por FDCs sintéticas. Emergem 
também as questões relativas à representatividade 
dos dados de vazão média diária e de evaporação 
medida em tanques evaporimétricos e à extrapola-
ção do ramo inferior das curvas-chave em alguns 
postos. 

De qualquer modo, foram obtidos resulta-
dos satisfatórios e comparáveis a outros estudos que 
usaram o modelo RIO GRANDE, principalmente na 
bacia do rio Pará. Além disso, o ajuste encontrado 
na comparação entre FDCs sintéticas e calibradas foi 
muito bom na maioria dos casos, tal como se com-
provou pelos indicadores correspondentes a essa 
análise. 
 
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

O presente artigo descreve a proposta de ca-
libração de um modelo chuva-vazão a partir da utili-
zação de curvas de permanência de longo período 
sintéticas em bacias não-monitoradas. O trabalho 
constituiu-se de duas partes. Na primeira, foi elabo-
rado e avaliado um modelo regional de curvas de 
permanência, permitindo sua inferência em seções 
fluviais sem monitoramento hidrométrico, desde 
que essas pertençam a uma mesma região homogê-
nea. A segunda fase referiu-se à calibração propria-
mente, tendo como objetivo do processo a reprodu-
ção aproximada das referidas curvas a partir das 
vazões simuladas. Na validação das duas etapas me-
todológicas, foi usado o procedimento de validação 
cruzada de jack-knife, especialmente aplicável quan-
do se dispõe de poucas estações fluviométricas em 
estudos de regionalização. 

Os resultados da primeira fase mostraram 
robustez do modelo regional, e aplicabilidade da 
metodologia estocástica adaptada de Castellarin et 
al. (2007) ao caso das bacias estudadas nos rios Pará 
e Paraopeba. 

No que concerne à calibração, foram en-
contrados, em alguns casos, resultados comparáveis 
a outros estudos envolvendo a calibração do modelo 
RIO GRANDE em bacias mineiras. Os melhores 
índices de desempenho concentraram-se nas bacias 
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do rio Pará e do seu afluente rio São João. Nas áreas 
contribuintes ao rio Paraopeba, os índices aponta-
ram desempenho variável. 

Em alguns postos, observou-se maior difi-
culdade do modelo em reproduzir as vazões de esti-
agem, em relação às descargas de maior magnitude. 

Embora a pesquisa aqui descrita revele re-
sultados promissores para a predição de vazões em 
bacias com pouco ou nenhum monitoramento flu-
viométrico, recomenda-se que a metodologia seja 
testada em um conjunto mais amplo e complexo de 
bacias, de maior amplitude de escalas e de caracte-
rísticas climáticas e geomorfológicas, na busca de 
respostas a questões importantes para a generaliza-
ção do método, tais como a aqui reportada sobre a 
dificuldade de simular estiagens severas. 
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Calibration Of A Rainfall-Runoff Model In Un-
gauged Basins Using Long-term Flow Duration 
Curves 
 
ABSTRACT 
 

The determination of some characteristic values of 
hydrologic variables and related functions at a given river 
cross-section, along with the correct assessment of how the 
associated streamflow records fluctuate over time, are key 
elements for planning, designing and operating water 
resources systems in gauged catchments. However, in cat-
chments with scarce (or even no) at-site streamflow records, 
resorting to methods that allow transferring hydrological 
information from gauged to ungauged locations is neces-
sary and absolutely crucial for developing and managing 
local water resources. This paper proposes and evaluates a 
novel approach for the automatic calibration of the parame-
ters of a rainfall-runoff model at an ungauged catchment, 
using the long-term synthetic flow duration curve, esti-
mated based on a statistical regional model as a paradigm 
of local hydrology. In this context, the estimated long-term 
flow duration curve is regarded as a useful synthesis of the 
local hydrological regime which may be reasonably approx-
imated from the discharges simulated by an appropriate 
conceptual rainfall-runoff model with an adequate set of 
calibrated parameters. Once the set of calibrated parameters 
is obtained for a given ungauged catchment, the hydrologic 
model can be used to transform existing daily rainfall series 
into simulated daily discharges, thus enabling one to per-
form standard hydrologic studies such as the frequency 
analysis of floods and droughts, reservoir water balance, 
flow routing and the assessment of the local water re-
sources, among others.  
The approach proposed herein consists basically of two 
phases. The first relates to the construction of a regional 
statistical model for estimating the long-term flow duration 
curve at an ungauged catchment, by spatially transferring 

hydrological information from existing gauged sites within 
a hydrologically homogenous region. The second phase 
refers to the calibration of the parameters of the RIO 
GRANDE simulation model, a conceptual model largely 
based on the well known Xinanjiang water balance struc-
ture, having the estimated flow duration curve as the pa-
radigmatic object to be mimicked. The proposed approach 
has been applied and verified for the Pará and Paraopeba 
river basins, both located in the state of Minas Gerais, in 
southeastern Brazil. In both phases, a ‘jackknife’ experi-
ment has been devised in order to calculate the associated 
performance indexes and finally assess the overall reliability 
attained by the proposed approach. 
Key-words: Regionalization of long-term flow duration 
curves, calibration of rainfall-runoff models. 
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