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EDITORIAL
Depois de um período de grande expansão do ensino
superior em Portugal, e de um acentuado crescimento
de atividades de investigação em domínios de ponta,
com resultados que, em muitas áreas, nos aproximam
das médias dos países tecnologicamente mais
avançados, vemo-nos agora confrontados com uma
forte estagnação, se não mesmo retrocesso.
Em cerca de duas dezenas de anos demonstrámos que,
também nos domínios científico e tecnológico, temos
qualidade e potencial humano para ombrear com os
melhores, situando o nosso País em patamares de
excelência.
Para garantir a sustentabilidade de um processo
formativo exigente e de grande qualidade, seria
necessário que, paralelamente e em estreita
colaboração com as instituições de ensino superior
e investigação, a economia acompanhasse o mesmo
ritmo de crescimento, através de apostas na indústria,
em setores e empresas de ponta, garantindo assim
a necessária absorção de quadros com formação
superior e pós-graduada de maior especialização.
Importará referir que uma colaboração profícua
em domínios de ensino/investigação-economia
significaria dimensionar o binómio formação-emprego
na correta proporção das necessidades, evitando, por
conseguinte, a situação reinante de desemprego ou
subemprego.
Setores como o turismo, incluindo atividades
desportivas e de lazer, a indústria naval, as pescas,
os transportes, as energias renováveis e muitas
outras atividades direta ou indiretamente ligadas ao
mar e à zona costeira, seriam para Portugal apostas
com grande potencial de empregabilidade e elevada
probabilidade de sucesso.
Se esta tivesse sido a aposta, não teríamos hoje as
mesmas instituições, não existiriam os mesmos
cursos e nem teríamos a atual capacidade/quantidade
formativa. Eventualmente não teríamos menos
formandos, mas teríamos com certeza cursos
melhor direcionados e com as devidas proporções,
correspondendo
a
necessidades
claramente
identificadas.
Uma vez chegados ao ponto em que nos encontramos,
há em Portugal toda uma profunda reorganização dos
saberes a fazer ao nível da oferta educativa e preparação
para a vida. É necessário e urgente reavaliar o atual
quadro educativo e as estruturas organizativas das

instituições para fazer face às exigências decorrentes
de necessidades e saberes em emergência, num
quadro mais global. Por um lado, é urgente conter
a proliferação de instituições sem claros objetivos
de sustentabilidade e, por outro, de limitar em cada
instituição o número exagerado e desadequado de
cursos, ou áreas disciplinares, de banda demasiado
estreita, em particular ao nível do primeiro ciclo.
Áreas emergentes de grande transversalidade e
interdisciplinaridade vieram revelar as profundas
fragilidades das atuais estruturas organizativas das
instituições de ensino superior no que concerne à
oferta destes saberes.
Áreas de grande inter e multidisciplinaridade como as
ciências e tecnologias do ambiente, incluindo nestas
as ciências e tecnologias do mar, não são compatíveis
com a generalidade das atuais estruturas organizativas
das escolas de ensino superior existentes em Portugal.
Com certeza que muitos outros exemplos poderiam
ser apontados; contudo, dado o carater específico do
presente contexto limito-me a deixar o mote para uma
reflexão mais profunda.
Os seis artigos publicados no presente número da
Recursos Hídricos são reveladores da vitalidade e
riqueza da investigação de qualidade que se produz
em Portugal, e que é divulgada em língua portuguesa.
No primeiro trabalho é apresentada uma
distribuição alternativa para modelar o número
anual de excedências relativas a um dado limiar,
nomeadamente, o modelo distributivo ZIP (zeroinflated Poisson), de dois parâmetros. Adicionalmente
é apresentado o formalismo resultante da combinação
das distribuições ZIP e GP – modelo ZIP-GP – para a
análise de frequência de magnitudes máximas anuais
apoiada em séries hidrológicas de duração parcial.
Concluem os autores que este último modelo é menos
restritivo que o de Poisson-GP, uma vez que propicia
uma descrição mais precisa do processo de ocorrência
de cheias a partir de séries de duração parcial,
designadamente quando a fração de anos sem picos
excede a massa teórica no ponto zero da distribuição
de Poisson.
O segundo trabalho tem por objetivo identificar
as pressões sobre os recursos hídricos na bacia
hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, Brasil,
bem como as respostas que visam a diminuição dos
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impactos ambientais oriundas do Comitê gestor da
bacia hidrográfica, avaliando assim a sua efetividade.
Após a análise das atas do Comitê e destaque dos
principais assuntos debatidos, concluem os autores
que o Comitê apresenta problemas relacionados com
a falta de recursos financeiros, pouca participação do
governo, tanto da esfera estadual como federal, baixa
mobilização social e poder de decisão insuficiente para
resolver as questões que cabem ao Comitê.
No terceiro trabalho é utilizado um modelo numérico
- GENESIS - que permite analisar o comportamento
de um quebramar ou associações de quebramares
destacados, considerando ondas com diferentes
alturas, períodos e direções, e sequências de ondas,
incluindo os efeitos de refração e difração. A análise
do comportamento de diferentes cenários foi realizada
através da avaliação da evolução da linha de costa e
das respetivas taxas (erosão e acreção) de variação
da posição desta linha. O modelo foi testado na praia
da Vagueira, em Aveiro, sendo esta uma zona que se
encontra bastante fragilizada, podendo ser alvo de
recuperação da linha de costa com a implementação
de estruturas de proteção deste tipo. Concluem os
autores que o recurso a quebramares destacados
submersos, ou recifes artificiais multifuncionais, pode
ser uma opção viável para a manutenção de condições
de atratividade e sustentabilidade de algumas zonas
sensíveis da costa portuguesa.
No quarto trabalho são apresentados resultados de
simulações experimentais em modelo físico reduzido,
realizadas no Laboratório de Obras Hidráulicas do
Instituto de Pesquisas Hidráulicas - IPH/UFRGS, para
auxiliar nos projetos de eclusas, analisar e descrever
as pressões mínimas a jusante das válvulas dos
sistemas de enchimento e esvaziamento de eclusas de
navegação. Neste trabalho são apresentadas relações
entre os coeficientes adimensionais de pressão e
coeficientes adimensionais de posição, para números
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de Reynolds elevados, permitindo estimar as pressões
mínimas ao longo da base e do teto do conduto para
vários graus de abertura da válvula.
No quinto trabalho é caracterizado e quantificado o
escoamento no interior de zonas com vegetação rígida
e emersa, bem como quantificadas as forças, por
unidade de área, que o escoamento exerce nas hastes
e no fundo do canal. Para tal, os autores realizaram
dois ensaios laboratoriais com diferentes densidades
de hastes, nos quais mediram campos de velocidades
instantâneas com o sistema de medição Particle Image
Velocimetry (PIV). Em conformidade com os autores, os
resultados obtidos mostram que as tensões dispersivas
não são, em geral, desprezáveis face às tensões de
Reynolds. Ainda segundo os autores, o aumento das
tensões dispersivas normais longitudinais permite
explicar, parcialmente, o aumento do coeficiente de
arrastamento das hastes com o aumento da densidade
destas.
Por fim, o sexto trabalho apresenta um estudo de caso
no reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos
(SP/Brasil), onde foi realizado um levantamento
batimétrico em 2008, e a partir da comparação
dos valores obtidos com os dados fornecidos pela
concessionária de energia (datados de 1975) foram
estimadas as perdas de volume total, útil e morto do
reservatório. Complementarmente, foram sugeridas
algumas medidas preventivas e corretivas para a
redução do processo de assoreamento do reservatório
em estudo.
Estamos convictos que os artigos publicados no
presente número da Recursos Hídricos afirmar-se-ão
como referências de qualidade nos domínios da
Hidráulica, dos Recursos Hídricos e do Ambiente.

O Diretor da Recursos Hídricos
José Simão Antunes do Carmo
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Análise de frequência de máximos
anuais baseada em séries de duração
parcial. Combinação das distribuições
de Poisson inflacionada de zeros e
generalizada de Pareto, modelo ZIP-GP
The peak-over-threshold approach applied to
the flood frequency analysis of annual maximum
discharges. A combined model of Zero-Inflated
Poisson (ZIP) and generalized Pareto distributions
Artur Tiago SILVA
Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal

Maria Manuela PORTELA
Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal

Mauro NAGHETTINI
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
Resumo: Na análise de frequência de extremos hidrológicos com recurso a séries de duração parcial, utiliza-se frequentemente
um procedimento baseado na modelação do número de excedências relativas a um dado limiar (ou seja, do número de picos) pela
distribuição de Poisson e da magnitude dessas excedências pela lei Generalizada de Pareto (GP) – modelo Poisson-GP. Tal modelo
requer que seja validada a hipótese de que o número anual picos apresenta uma distribuição de Poisson, a qual, contudo, nem
sempre se verifica em termos práticos. O presente artigo analisa uma distribuição alternativa para modelar o número anual de
excedências, nomeadamente, o modelo distributivo ZIP (zero-inflated Poisson), de dois parâmetros. Adicionalmente, apresenta-se
o formalismo resultante da combinação das distribuições ZIP e GP – modelo ZIP-GP – para análise de frequência de magnitudes
máximas anuais apoiada em séries de duração parcial. Este último modelo é menos restritivo do que o de Poisson-GP, uma vez que
propicia uma descrição mais precisa do processo de ocorrência de cheias a partir de séries de duração parcial, designadamente,
quando a fracção de anos sem picos excede a massa teórica no ponto zero da distribuição de Poisson. O artigo contém um exemplo de
aplicação do modelo ZIP-GP à análise da magnitude de cheias baseada em registos de caudais médios diários acima de dado limiar,
incluindo a avaliação do desempenho de tal modelo relativamente ao modelo Poisson-GP. Os resultados alcançados evidenciam a
superioridade do modelo ZIP-GP, principalmente para os menores quantis, e, consequentemente, validam a distribuição ZIP como
alternativa à distribuição Poisson para modelar a distribuição dos picos anuais numa abordagem baseada em séries de duração
parcial.
Palavras-chave: Análise de frequência de extremos, séries de duração parcial, distribuição de Poisson inflaccionada de zeros,
distribuição generalizada de Pareto.

Abstract: In frequency analysis of hydrological extremes under a peaks-over-threshold (POT) approach, the model with Poisson
arrival counts and Generalized Pareto (GP) distributed exceedances – Poisson-GP model is widely used. Such model requires the
validation of the hypothesis that the distribution of the annual number of extreme events may be described by a Poisson distribution
(Poisson hypothesis), which is not always verifiable in practical terms. The present study concerns the use of an alternative distribution
for modeling the annual number of hydrological extremes - the Zero-Inflated Poisson (ZIP) distribution with two parameters.
A ZIP-GP model for extreme frequency analysis is proposed. This model is less restrictive than the Poisson-GP model since it
allows for a more accurate description of the occurrence process in a POT framework if the fraction of years with no exceedances
is significantly higher than the theoretical mass at zero of the Poisson distribution. An application of the ZIP-GP model to flood data
from Northern Portugal and the evaluation of its performance relative to the Poisson-GP model is presented. The results show that
the ZIP-GP model outperforms the Poisson-GP model, especially for lower quantiles, hence the ZIP distribution is a valid alternative
to the Poisson distribution for modeling the annual occurrence counts of peaks in a POT approach for flood frequency analysis.
Keywords: Frequency analysis of hydrological extremes, peaks-over-threshold, zero-inflated Poisson distribution, generalized
Pareto distribution.
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1. INTRODUÇÃO
A análise de acontecimentos hidrológicos extremos
utiliza frequentemente a técnica de amostragem
designada por séries de duração parcial, SDP, ou de
picos acima de um limiar (peaks over thresholds, POT,
na nomenclatura Inglesa), a qual consiste em reter,
de uma série hidrológica temporalmente contínua, os
“picos” ou excedências acima de determinado limiar
ou threshold, u, desde que se se verifiquem certos
pressupostos (Silva et al., 2012). Relativamente à
amostragem baseada em séries de máximos anuais,
SMA (annual maximum series, AMS), resulta, assim,
o aumento do conteúdo informativo das amostras,
aspecto particularmente relevante quando em
presença de amostras de reduzida dimensão. De entre
as mais importantes contribuições pioneiras para o
desenvolvimento sistemático da técnica em menção
no âmbito da hidrologia salientam-se os trabalhos de
Shane e Lynn (1964), Todorovic e Zelenhasic (1970),
Pickands (1975), Cunnane (1979), North (1980), Tavares
e Silva (1983) e Davison e Smith (1990).
O segundo teorema da teoria de valores extremos ou
teorema de Pickands-Balkema-de Haan (Balkema e de
Haan, 1974; Pickands, 1975) – de acordo com o qual a
cauda superior assimptótica de uma variável aleatória
X pertence à família de distribuições sintetizada
pela distribuição Generalizada de Pareto, GP – tem
resultado na ampla utilização desta distribuição como
modelo probabilístico da magnitude das excedências
acima de um limiar, ou seja, tendo por base SDP. A
função distribuição de probabilidades, FDP, da GP,
G(x), é dada por

1

 x − µ  κ
 
1 − 1 − κ  σ  

G ( x) =  

 x−µ 
 1 − exp  −
σ 



, κ ≠ 0, x ≥ µ

(1)

, κ = 0, x ≥ µ

em que k, σ e µ representam os parâmetros de forma,
de escala e de posição, este último, igual ao limiar u
utilizado na definição dos “picos”. A distribuição GP
reduz-se à exponencial quando k=0. Se a frequência
temporal com que os “picos” ocorrem puder ser
descrita por um processo homogéneo de Poisson,

com parâmetro λ igual ao número anual médio de
ocorrências acima do limiar, a função de distribuição
dos valores máximos anuais, F(x), será dada por
(Davison e Smith, 1990)

{

F ( x) = exp − λ  1 − G (x ) 

}

(2)

Combinando as equações (1) e (2) resulta para o
modelo Poisson-GP para análise de frequência das
magnitudes máximas anuais analisadas tendo por
base SDP

1



 
 x − µ  κ 
exp −λ 1 − κ  σ    , κ ≠ 0, x ≥ µ

 
 



(3)
F ( x) = 



x − µ 
 exp  −λ exp  −
, κ = 0, x ≥ µ

σ  




A anterior equação representa a forma analítica da
distribuição Generalizada de Valores Extremos, GEV,
incluindo o caso particular da distribuição de valores
extremos do tipo 1, ou EV1 ou Gumbel, para k=0. Tal
resultado está de acordo com o primeiro teorema da
teoria de valores extremos ou teorema de
Fisher-Tippett-Gnedenko (Fisher e Tippett, 1928;
Gnedenko, 1943), segundo o qual a distribuição do
máximo anual de uma variável aleatória é de um dos
três tipos particulares da distribuição GEV, consoante
o parâmetro k é nulo, negativo ou positivo.
Não obstante o esquema Poisson-GP aplicado a séries
de duração parcial constituir uma alternativa válida
e útil à análise convencional baseada em séries de
máximos anuais, tal esquema exige a validação da
hipótese de que o número anual de excedências segue
lei de Poisson. Cunnane (1979) propôs um teste para
verificação dessa hipótese, com base no índice de
dispersão, ID, definido pelo quociente entre a variância
e a média do número anual observado de excedências
(ou seja, do número de picos) sobre o limiar u. O autor
em menção aplicou o teste do índice de dispersão
aos caudais obtidos em 26 estações hidrométricas da
Grã-Bretanha, tendo concluído que o número anual de
picos não se ajustava a uma variável de Poisson pelo

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em setembro de 2013, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos
Associados em outubro de 2013. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 34, Nº 2, 5-12, novembro de 2013.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh34n2-1
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facto de a respectiva variância ser significativamente
superior à média (índice ID significativamente superior
à unidade). Como modelo alternativo, Cunnane (1979)
propôs a distribuição Binomial Negativa, BN, que
admite maior variância, tendo concluído que o seu
emprego também não oferecia resultados plenamente
satisfatórios.
Em alternativa aos modelos Poisson e BN, no
presente artigo propõe-se a modelação do número
anual de excedências relativamente a um dado limiar
pela distribuição de Poisson inflacionada de zeros,
ZIP (Zero-Inflated Poisson) (Silva et al., 2013a).
Adicionalmente,
apresenta-se
o
formalismo
resultante da combinação das distribuições ZIP e
GP – modelo ZIP-GP – para análise de frequência de
extremos (magnitudes) máximos anuais tendo por
base SDP (Silva et al., 2013a). Este último modelo é
menos restritivo do que o de Poisson-GP, uma vez
que propicia uma descrição mais precisa do processo
de ocorrência de cheias a partir de séries de duração
parcial, designadamente, quando a fracção de anos
sem picos excede a massa teórica no ponto zero da
distribuição Poisson. O artigo prossegue com um
exemplo de aplicação do modelo ZIP-GP à análise
de cheias baseada em registos de caudais médios
diários, compreendendo a avaliação do desempenho
de tal modelo relativamente ao modelo Poisson-GP.
Os resultados alcançados evidenciam a superioridade
do modelo ZIP-GP, principalmente para os menores
quantis, e, consequentemente, validam a distribuição
ZIP como alternativa à distribuição Poisson para
modelar a distribuição dos picos anuais numa
abordagem baseada em séries de duração parcial.

2. DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
INFLACIONADA DE ZEROS, ZIP
(ZERO-INFLATED POISSON)
A distribuição mais simples para modelar a contagem
de dados em tempo contínuo, como seja o número
anual de excedências sobre um dado limiar, é a
distribuição de Poisson com parâmetro λ e função
massa de probabilidade, fmp, dada por

P (Y = y ) = exp(− y )

y

λ
,
y!

y = 0,1, 2,...

(4)

A distribuição de Poisson inflacionada de zeros,
ZIP (Zero-Inflated Poisson) combina em si duas
componentes, uma, relativa ao acréscimo de massa
ou inflação de massa no ponto zero, e, outra, dada

pela distribuição de Poisson, de acordo com a seguinte
fmp
 P (Y = 0) = ϕ + (1 − ϕ ) exp (−λ )


λy
 P (Y = y ) = (1 − ϕ ) exp (−λ ) y ! ,


y = 1, 2,3...

(5)

ou
P (Y = y ) = ϕ + (1 − ϕ )exp (−λ )

λy 
× (1 − ϕ )exp (−λ ) 
y ! 


I{0}( y )

1− I{0}( y )

(6)

Nas equações (5) e (6), o parâmetro φ representa a
inflação de massa no ponto y=0 e a função indicatriz
I{0}(y) é igual a 1, quando y=0, e igual a 0, quando y≠0. A
função de verossimilhança da distribuição ZIP é dada
por

I{0}( y )

 ϕ + (1 − ϕ )exp (−λ )

i =1

1− I{0}( y ) 

λy 

(7)
× (1 − ϕ )exp (−λ ) 

y
!




L (ϕ , λ | y ) =

n

∏

e a função log-verosimilhança, por
 (ϕ , λ | y ) =

n




∑
i =1 


I{0} ( yi ) ln  ϕ + (1 − ϕ ) exp (−λ )


λ yi 
+ 1 − I{0} ( yi ) ln (1 − ϕ ) exp (−λ )


 
yi ! 


1− I{0}( yi ) 





(8)
Os estimadores de máxima verosimilhança dos
 
parâmetros φ e λ, ϕ , λ , são obtidos mediante
maximização da equação (8).

{

}

3. O MODELO ZIP-GP
Tendo por base o pressuposto de a série de duração
parcial constituir uma realização de uma variável IID
(variável independente e identicamente distribuída), a
probabilidade de não-excedência dos máximos anuais,
denotados por XAM , pode ser formalmente expressa
por
P ( X AM ≤ x ) = P (Y = 0) +

y

∞



y =1

 k =1



∑ P  (X OT ≤ x )  (Y = y )


(9)
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em que a variável aleatória discreta Y respeita ao
número anual de ocorrências e X OTk designa a
magnitude do késimo “pico” num dado ano. Se as
magnitudes X OTk forem independentes de seus
instantes de ocorrência, a equação (9) conduz a
P ( X AM ≤ x ) = P (Y = 0) +

∑ {P (Y = y )[ G( x) ] }(10)
∞

y

y =1

onde G(x) é a função de distribuição de probabilidade,
FDP, da magnitude das excedências relativamente a
dado limiar, ou seja, da magnitude dos picos. Sob a
hipótese de estacionaridade, os parâmetros φ e λ são
considerados constantes ao longo do tempo, sendo
que a distribuição de probabilidades da magnitude
das excedências relativas ao limiar u, G(x), é também
considerada invariante no tempo. Introduzindo em (10)
a equação que, em (5), define P(Y = y) resulta, após
manipulação algébrica

4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO
MODELO ZIP-GP
A aplicação do modelo ZIP-GP à análise de frequência
de cheias é exemplificada com base na amostra de
caudais médios diários na estação hidrométrica de
Quinta das Laranjeiras (06O/03), esquematicamente
representada
no
diagrama
cronológico
da
Figura 1 (Silva et al., 2013a). A anterior estação
insere-se no rio Sabor (bacia hidrográfica do rio
Douro), correspondendo-lhe as seguintes coordenadas
geográficas: 41.208º N, 7.059º W. A área da respectiva
bacia hidrográfica é de 3464 km2. Os dados, referentes
ao período de 64 anos hidrológicos compreendidos
entre 1942/43 e 2005/06, foram obtidos através do
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(http://snirh.pt).

P ( X AM ≤ x ) = ϕ + (1 − ϕ ) exp {−λ [1 − G ( x) ]} (11)

Designando, na anterior equação, P(XAM ≤ x) por
F(x) e substituindo G(x) pela FDP da GP – equação
(1) – obtém-se para modelo ZIP-GP para análise de
frequência das magnitudes máximas anuais tendo por
base SDP
1



 
 x−µ   κ 
ϕ + (1 − ϕ ) exp −λ 1 − κ  σ    , κ ≠ 0, x ≥ µ

 

 
F ( x) = 





 ϕ + (1 − ϕ ) exp −λ exp  x − µ  , κ = 0, x ≥ µ




 σ 


(12)

As correspondentes funções de quantis são dadas por
κ


 µ + σ 1 −  − 1 ln  F − ϕ    , κ ≠ 0, x ≥ µ
κ   λ  1 − ϕ  



xF (F ) = 

 1  F − ϕ 
 µ − σ ln  − ln 
  , κ = 0, x ≥ µ

 λ  1 − ϕ 
(13)
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Figura 1 – Diagrama cronológico dos caudais médios diários
na estação hidrométrica de Quinta das laranjeiras (06O/03),
no rio Sabor (bacia hidrográfica da rio Douro). Período de 64
anos hidrológicos, de 1942/43 a 2005/06, inclusive (adaptada
de Silva et al., 2013a).

No que respeita à constituição, a partir dos registos
representados na figura precedente, da série de
duração parcial a utilizar na análise, de forma a
garantir a independência estatística entre os caudais
acima de dado limar, seleccionaram-se picos
separados no tempo por um período mínimo de 3 dias.
Adicionalmente, impôs-se que a recessão entre cada
dois picos consecutivos deveria decrescer até pelo
menos 2/3 do valor do primeiro pico (Lang et al., 1999,
e Silva et al., 2012).
Um dos impedimentos à mais ampla utilização dos
modelos baseados em séries de duração parcial
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prende-se com a subjectividade da selecção do limiar,
uma vez que não existe uma regra consensual para
o efeito. Na aplicação efectuada tal selecção utilizou
o procedimento proposto por Davison e Smith, (1990),
também aplicado por Silva et al., (2012), baseado
na representação gráfica da curva que relaciona a
excedência média acima de cada limiar com esse limiar
e que na nomenclatura inglesa recebe a designação de
mean excess plot ou mean residual life, MRL, traduzida
por vida remanescente média, conforme se ilustra na
Figura 2b.
Atendendo ao facto de os limites do intervalo
de confiança a 95% representados na Figura 2b
acomodarem um trecho da função MRL sensivelmente
linear para valores de caudais sensivelmente
superiores a 300 m3/s, optou-se por seleccionar este
caudal para limiar (u=300 m3/s), embora não pareça
provável uma cauda exponencial, que se traduziria
por um patamar horizontal da MRL para limiares
superiores ao seleccionado, o que não se verifica. Os
limites do intervalo de confiança a 95% foram obtidos
no pressuposto de as estimativas das excedências
médias acima dos limiares serem aproximadamente
normais. O número total de picos assim seleccionados
foi de 132, correspondente ao número anual médio de
acontecimentos de y = 2.0625 .
A Figura 3a contém a representação do índice de
dispersão, ID, em função do limiar, u. Tal figura
evidencia ser de rejeitar a hipótese de Poisson para
limiares sensivelmente superiores a 100 m3/s (uma vez
que os valores de ID são significativamente diferentes
de 1), incluindo para o limiar selecionado de 300 m3/s.

Para comparar o ajuste dos modelos de Poisson e
ZIP aos números anuais de ocorrências, Y, para cada
caudal adoptado como limiar, aplicou-se o Critério de
Informação de Akaike, AIC, conforme proposto por
Akaike, (1974), visto as distribuições em comparação
terem diferentes números de parâmetros. Para tanto,
procedeu-se à representação gráfica, em função
do limiar, das diferenças entre os valores do AIC
das distribuições de Poisson, AICPoisson, e ZIP, AICZIP,
conforme se representa na Figura 3b. Atendendo a
que, para a quase totalidade dos limiares, incluindo o
seleccionado, se verifica que AICPoisson > AICZIP, concluiuse pelo melhor ajustamento do modelo ZIP.
Na Figura 4 são representadas as distribuições
empíricas de massa de probabilidade, fmp, e de
distribuição de probabilidade, FDP, referentes ao
número de picos anuais para u=300 m3/s, juntamente
com as funções equivalentes resultantes do
ajustamento dos modelos de Poisson e ZIP. Tal figura
evidencia muito claramente o melhor ajustamento do
segundo dos anteriores modelos.
A Figura 5 mostra o ajustamento das distribuições
exponencial e GP às magnitudes dos picos, X OTk ,
conjuntamente com a representação dos 132 caudais
que constituem a SDP, para o que foi utilizado papel
de probabilidade exponencial. Conforme antes
sugerido pela cauda descendente do gráfico da MRL
(Fig. 2b), as magnitudes de cheia não aparentam
ser exponencialmente distribuídas. Com efeito, o
ajustamento sugere uma cauda superior limitada
superiormente, ou seja, com parâmetro de forma k
positivo (cauda leve).

Figura 2 - (a) Número anual médio de excedências em função do limiar, u, e (b) vida
remanescente média, MRL, e limites do intervalo de confiança a 95 % (adaptada de Silva et
al., 2013a).
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Figura 3 - (a) Índice de dispersão, DI, e (b) diferenças entre os AICs das distribuições de
Poisson, AICPoisson, e ZIP, AICZIP (adaptada de Silva et al., 2013a).

Figura 4 – Distribuição do número de picos anuais acima do limiar de u=300 m3/s: (a)
funções massa de probabilidade, fmp, empírica, de Poisson e ZIP e (b) correspondentes
funções distribuição de probabilidade (adaptada de Silva et al., 2013a).

10
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A anterior figura evidencia que, não obstante os dois
modelos praticamente coincidirem para os quantis
elevados, o modelo ZIP-GP assegura globalmente
um melhor ajustamento aos pontos amostrais, com
ênfase para a gama dos menores quantis.

5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Os resultados apresentados suscitam as seguintes
conclusões principais, obviamente restringidas ao
único caso de estudo analisado e, como tal, carecendo
de generalização:
-

Figura 5 - Ajustamento dos modelos exponencial e
GP aos caudais médios diários acima do limiar de
u=300 m3/s (adaptada de Silva et al., 2013a).

-

Finalmente, a Figura 6 contém a representação
gráfica dos modelos completos Poisson-GP e ZIP-GP
para caudais médios diários máximos anuais. A figura
foi completada com a representação da amostra
desses caudais, XAM , em número de 64, como antes
mencionado.
-

Figura 6 - Ajustamentos dos modelos PoissonGP e ZIP-GP à amostra de caudais médios diários
máximos anuais (adaptada de Silva et al., 2013a).

No âmbito da análise de frequência de extremos
baseada em séries de duração parcial, a
distribuição Poisson inflacionada de zeros, ZIP,
constitui uma alternativa válida à distribuição de
Poisson para modelar o número anual de picos ou
de excedências acima de um dado limiar.
Embora, por regra, o maior interesse da análise
de frequência de extremos, nomeadamente
visando o estabelecimento de valores de projecto,
se concentre na cauda superior (elevadas
probabilidades de não excedência, ou seja,
elevados períodos de retorno) onde a lei de Poisson
aparenta permanecer como modelo válido, a
distribuição ZIP oferece um modelo alternativo
globalmente mais adequada ao conjunto das
observações.
Não obstante os resultados terem decorrido
da consideração de um único limiar, a evidente
concordância dos modelos Poisson-GP e ZIP-GP
na gama dos elevados quantis documentada na
Figura 6 sugere a possibilidade de utilização, para
esses quantis, da distribuição de Poisson mesmo
quando o índice de dispersão resultar na rejeição
da hipótese de Poisson.

Em termos de desenvolvimentos futuros da investigação
apresentada, alguns deles já objecto de análises
entretanto iniciadas, menciona-se - a par com a
necessidade de analisar casos de estudo adicionais, de
avaliar o desempenho do modelo ZIP-GP, em termos
da quantificação das incertezas dos quantis estimados
e de analisar o modelo ZINB (Zero-Inflated Negative
Binomial) enquanto alternativa potencialmente válida - o
interesse de proceder ao estudo da inclusão de eventuais
não-estacionariedades na formulação do modelo
ZIP-GP (Silva et al., 2013b), mesmo no pressuposto
de magnitudes das excedências, G(x), estacionárias,
através da regressão ZIP (Lambert, 1992) entre os
números anuais de excedências e co-variáveis, como
sejam índices climáticos, entre os quais a Oscilação do
Atlântico Norte, NAO (North Atlantic Oscilation).
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Resumo: Os comitês de bacias hidrográficas são instituições relativamente recentes no Brasil, criadas nas duas últimas
décadas do século XX, configurando-se em um espaço onde se possa incorporar democraticamente na tomada de decisão
a vertente comunitária, e, não somente, a vertente técnica proveniente de técnicos do governo ou de empresas contratadas.
Dessa maneira, o presente trabalho tem por objetivo identificar as pressões sobre os recursos hídricos na Bacia Hidrográfica
dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, bem como as respostas que visam à diminuição dos impactos ambientais, oriundas do comitê
gestor de bacia hidrográfica, avaliando assim sua efetividade. Após a análise das atas do Comitê e destaque dos principais
assuntos debatidos, pode-se concluir que o Comitê apresenta problemas relacionados à falta de recursos financeiros, pouca
participação do governo, tanto da esfera estadual como federal, a baixa mobilização social e poder de decisão insuficiente para
resolver as questões que cabem ao comitê.
Palavras-chave: Comitê, impactos ambientais, participação, efetividade.

Abstract: The river basin committees are relatively new institutions in Brazil, created in the last two decades of the twentieth
century, setting up a space where we can incorporate democratically in decision-making strand community, and not only the
technical side from government technicians or contractors. Thus, this study aims to identify the pressures on water resources
in the Basin Rivers and Vacacaí Vacacaí-Mirim, as well as responses which aim at reducing the environmental impacts
arising from the management committee of watershed, thus evaluating their effectiveness. After reviewing the minutes of the
Committee and highlighted the main issues discussed, it can be concluded that the Committee presents issues related to lack
of financial resources, limited participation of the government, both federal and state level, the low social mobilization and
decision-making insufficient to resolve the issues that fit the committee.
Keywords: Board, environmental impacts, participation, effectiveness.
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1. Introdução
Os Comitês de Bacias Hidrográficas estão previstos
no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos - SINGRH, sendo órgãos colegiados onde são
debatidas as questões regionais referentes à gestão das
águas. São compostos por representantes do poder
público, dos usuários de água e entidades da sociedade
civil atuantes na respectiva bacia.
Cada comitê conta com uma diretoria composta de um
presidente e um vice-presidente. Além disso, atendendo
ao disposto na Lei Estadual nº 10 350/94, a qual institui
o Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande
do Sul – SERH-RS e regulamenta o funcionamento
dos comitês, estes elaboram seu respectivo regimento
interno. Normalmente, define-se a partir do Regimento
Interno que o organismo conte com uma secretaria
executiva e com uma comissão permanente de
assessoramento. O secretário executivo é escolhido pela
diretoria com o aval do comitê. A comissão permanente
de assessoramento, cujo número de integrantes e
forma de escolha varia conforme o comitê tem a função
de secundar a diretoria na preparação e na execução
das atividades do comitê (Cánepa e Grassi, 2001).
Os comitês têm atribuições, as quais estão especificadas
no art. 19 da Lei nº 10 350/94, tais como promover o
debate das questões relacionadas aos recursos hídricos
da bacia, aprovar e acompanhar a execução do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia, estabelecer os mecanismos
de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir o
valor a ser cobrado, estabelecer critérios e promover o
rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse
comum ou coletivo, arbitrando em primeira instância, os
conflitos relacionados a recursos hídricos. Em suma, os
comitês devem participar comunitariamente do SERHRS como um todo, configurando-se em um espaço onde
se possa incorporar democraticamente na tomada
de decisão a vertente comunitária, e, não somente, a
vertente técnica proveniente de técnicos do governo ou
de empresas contratadas (Dulac et al., 2012).
Para tanto, os comitês necessitam desenvolver
mecanismos de gestão das águas que façam convergir
os diferentes setores econômicos, com as políticas
de grupos de interesse, e as questões legislativas e
executivas governamentais.
Os comitês de bacias hidrográficas configuram-se
como instituições relativamente recentes no Brasil,
criadas nas duas últimas décadas do século XX, em um
contexto de descentralização da gestão implementado
pelo Estado, notadamente a partir da Constituição

Federal de 1988 – CF/1988, onde a competência de
alguns aspectos da gestão de recursos hídricos, bem
como da gestão ambiental, está relacionada aos três
entes federados, dispostas no art 23. da CF1.
A história do seu surgimento e as demandas sociais que
envolvem esta nova forma de gerenciamento geram
uma expectativa de que as práticas de organização
espacial sejam realizadas de uma forma diversa
daquela que tradicionalmente ocorria como tentativas
de planejamento e gestão do território (Andreozzi,
2005). Em suma, ocorreu uma mudança de uma gestão
de caráter setorial, centralizada e protetora do Estado
(fundamentalmente na esfera federal) para uma gestão
integrada (inter-setorialidade), compartilhada entre os
diversos organismos e associações, uma gestão mais
aberta, transparente e comunicativa (Fracalanza et al.,
2009, p.62).
Dessa forma, os Comitês de Bacias Hidrográficas
se constituem em um dos elementos centrais
para implementação da Gestão Integrada de Bacia
Hidrográfica – GIBH, definida por Saravanan et al.
(2009) como um processo onde múltiplos atores/
agentes integram diversas diretrizes e recursos em
um contexto estratégico para a gestão dos recursos
hídricos em arenas de tomada de decisão, onde existe
uma interação dinâmica de poder. Dentre os “objetivoschave” que devem ser considerados para a condução
da GIBH, Allan e Clarke (2010) referem-se à equidade
social e econômica e a sustentabilidade ambiental,
destacando que teoricamente a GIBH constitui-se em
um processo e não em um objetivo.
Neste sentido (de processo), a estrutura da GIBH,
bem como a de governança (no sentido da elaboração
de estratégias, leis e arranjos institucionais mais
integrados, inclusivos e participativos) devem
periodicamente revisar as ações e regulamentações
de seu quadro político-institucional em uma relação
dialética.
Funcionando como fórum integrador de políticas, o
comitê tem o potencial de articular a política de recursos
hídricos com a política ambiental, socioeconômica e
de uso do solo, entre outras, possibilitando gerenciar
de forma integrada e sustentável a utilização e
conservação dos recursos naturais da bacia hidrográfica
(Mascarenhas, 2006).
1 - O qual possibilitou, por exemplo, os municípios
apropriarem-se de instrumentos como o licenciamento
ambiental e o de zoneamento de uso e ocupação do solo,
contido no Plano Diretor.
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No entanto, os comitês tem enfrentado dificuldades na
sua implementação, como é relatado por Costa (2002)
que, com base em sua experiência, afirma que os
problemas dos comitês começam com a ausência de
pautas concretas, diminuindo o número de participantes
das reuniões, e com a burocracia do Estado. Já Maciel
(2002) cita a descontinuidade de atuação como prejudicial
ao avanço da política e do sistema de gestão.
Por outro lado, em virtude de assimetrias sociais,
dos impactos sobre o meio ambiente e das formas de
resistência, organização e participação dos diversos
atores envolvidos (Fracalanza et al., 2009, p.57), o
Comitê, como parte de um sistema de gestão das
águas de caráter descentralizado e centrado na noção
de poder social, que media as relações entre Estado e
Sociedade Civil, encontra-se envolvido em um espaço
de construção de alianças e cooperação, o qual é
permeado (o poder social) também por conflitos.
Segundo Cury (2005), através dos documentos oficiais do
Comitê, como as atas das plenárias, é possível analisar
os diversos segmentos representados no Comitê e a
atuação de suas forças, os participantes mais ativos, os
temas debatidos e o destino dado a eles diante do fato
de terem sido discutidos num fórum regional.
É nas discussões, deliberações e projetos aprovados
pelo comitê que encontramos todas as suas decisões
mais importantes, quer quanto a aplicação e uso de
suas atribuições, quer quanto a recursos a serem
aplicados na Bacia.
Dessa maneira, o presente trabalho tem por objetivo
identificar as pressões sobre os recursos hídricos na
Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim,
bem como as respostas que visam à diminuição dos
impactos ambientais, oriundas do comitê gestor de
bacia hidrográfica, avaliando assim sua efetividade.

cultivo de arroz por inundação, sendo que o mesmo
chega a apresentar uma demanda de cerca de 95% da
disponibilidade hídrica superficial anual da bacia (SEMA,
2008). O período de irrigação da cultura orizícola ocorre
entre os meses de outubro a março, coincidindo com os
períodos de maior estiagem, o que ocasiona problemas
de déficit hídrico com consequentes potenciais conflitos
pelo uso da água.
Segundo o IBGE 2010, os municípios constituintes da
Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim possuem as
seguintes características:
•

•

•

•

1.1. Localização e caracterização da área de estudo
A Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim
está localizada na porção centro-ocidental do Estado,
entre as coordenadas geográficas 29°35’ a 30°45’
de latitude Sul e 53°04’ a 54°34’ de longitude Oeste.
Abrange as Províncias Geomorfológicas Depressão
Central e Escudo Sul Rio-Grandense. Conforme
Figura 1, esta bacia possui uma área de 11.077,34 km²,
abrangendo 15 municípios, com uma população total
de 384.657 habitantes, sendo o seu comitê criado pelo
Decreto Estadual Nº 39.639, de 28/07/99 e alterado pelo
nº 44.015, de 13/09/05.
Os principais usos de água se destinam a irrigação,
dessedentação de animais e abastecimento público. A
cultura do arroz ocupa a grande maioria das várzeas
situadas próximas de rios e arroios. A bacia em estudo
apresenta uma grande área de várzeas ao longo
do rio principal e seus afluentes, onde predomina o

•

•

Itaara - RS possui uma população de 5010
habitantes e uma área de 171.1 Km² e o PIB per
capita para o ano de 2009 é de R$9 499.00. O
município possui 1662 domicílios particulares
permanentes, destes 1167 tem acesso à rede
de abastecimento de água e 1649 a energia
elétrica;
Júlio de Castilhos – RS possui uma população
de 19579 habitantes, uma área territorial de
1 929.4 Km² e o PIB per capita do município
para o ano de 2009 é de R$19 839. O
município possui 6345 domicílios particulares
permanentes, destes 5420 tem acesso à rede
de abastecimento de água e 6299 a energia
elétrica;
Restinga seca – RS possui uma população
de 15849 habitantes, uma área territorial de
961.8 Km² e o PIB per capita para o ano de 2009
é de R$14 337.00. O município possui 5353
domicílios particulares permanentes, destes
4115 tem acesso à rede de abastecimento de
água e 5334 a energia elétrica;
Santa Maria – RS possui uma população de
261031 habitantes, uma área de 1 779.6 Km²
e o PIB per capita para ao ano de 2009 é
de R$12 855,00. O município possui 87450
domicílios particulares permanentes, destes
79967 tem acesso à rede de abastecimento de
água e 87165 a energia elétrica;
Silveira Martins – RS possui uma população
de 2449 habitantes, uma área de 118.3 Km²
e o PIB per capita pra ao ano de 2009 é de
R$11 617.00. O município possui 813 domicílios
permanentes, destes 430 possuem acesso à
rede de abastecimento de água e 807 a energia
elétrica;
São João do Polêsine – RS possui uma
população de 2635 habitantes, uma área
de 85,6 Km² e o PIB per capita pra ao ano de
2009 é de R$12 904.00. O município possui 855
domicílios particulares permanentes, destes
374 tem acesso à rede de abastecimento de
água e 851 a energia elétrica.
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Figura 1 – Municípios constituintes da Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim.
Fonte: Elaborada pelos autores

2. Metodologia
As ações do comitê, as quais foram objeto da avaliação,
foram selecionadas a partir da leitura e sistematização
das respectivas Atas de Reuniões Ordinárias e
Extraordinárias, discussões, deliberações e projetos
aprovados. As atas avaliadas correspondem ao período
de 14 de dezembro de 1999 a 04 de novembro de 2011,
totalizando 57 atas, sendo a Ata nº 57 não encontrada/
fornecida, as quais foram obtidas junto à presidência.
Após a análise dos principais documentos e destaque
dos principais assuntos debatidos, considerou-se que
as deliberações e discussões, seguidas dos projetos
aprovados anualmente, representam dois perfis
distintos de ações do comitê de bacia que deveriam
ser objetos de avaliação. As deliberações e projetos
foram classificados baseando-se no trabalho de
Cury (2005) e adaptada por Dulac et al. (2012) a fim
de compreender as ações priorizadas pelo Comitê de
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Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí
e Vacacaí-Mirim – CGBHRV.
Entretanto, dado as diferenças entre as deliberações
e projetos, algumas considerações são fundamentais
no sentido de delimitar melhor o universo a ser
avaliado. As deliberações normalmente são assuntos
encaminhados e votados de forma paritária pelo comitê.
Alvim e Ronca (2004) afirmam que em virtude de o
comitê ter uma natureza deliberativa e não executiva,
em geral, sua atuação limita-se a recomendações
referentes a Planos; Estudos; Legislações, entre
outros, que dependem muitas vezes da ação efetiva
do Estado, da União ou dos municípios, para sua
execução.
Já os projetos aprovados no âmbito do comitê,
são encaminhados para análise no Conselho de
Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul
– CRH-RS, ou demandados pelo Estado e/ou União
e tem sua implementação discutida no âmbito do
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comitê. Os projetos recebem recursos financeiros,
principalmente do Fundo de Recursos Hídricos do Rio
Grande do Sul - FRH-RS, para sua implementação,
e podem ser considerados como uma das ações
mais efetivas dessas instâncias, pois os projetos ali
aprovados é que poderão auxiliar a manutenção da
quantidade e qualidade dos recursos hídricos aliada
ao desenvolvimento.
Nas tabelas a seguir apresentamos a classificação
utilizada para as deliberações e projetos, baseada em
Cury (2005), a qual foi adaptada por Dulac et al.(2012)
e modificada neste artigo. A Tabela 1 apresenta as
deliberações e os respetivos aspectos avaliados.

Tabela 2 – Classificação dos projetos.

Projeto

Aspeto Avaliado

Planos/Estudos e
Projetos

Aprovação da elaboração de Planos
e Projetos para as bacias

Obras

Aprovação de medidas estruturais
na bacia

Ações
Complementares

Relacionam-se a implementação de
sistemas de gestão

Educação
Ambiental

Realização de ações de educação
ambiental nas bacias

Tabela 1 – Classificação das deliberações e discussões.

Deliberação

Aspeto Avaliado

Administrativo

Auto-regulamentação administrativa
do comitê

Normativo

Regulamentação regional de políticas
de recursos hídricos

Financeiro

Critérios para a aplicação de recursos

Planos/
Estudos e
Projetos

Estudo e confeção de Planos e Projetos
para as bacias

Eventos

Realização, apoio e participação em
eventos de gestão ambiental e de
recursos hídricos na bacia

3. Resultados e discussão
3.1. Avaliação das deliberações aprovadas em Atas
do Comitê dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim
No período de 1999 a 2011 foram aprovadas 336
deliberações pelo comitê, o que representa 100%
das deliberações contidas nas atas encontradas, se
avaliadas por assunto, conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Total de deliberações aprovadas por assunto.

A classificação dos projetos é exposta na Tabela 2, e
está baseada nos seguintes aspectos avaliados:
Esta classificação foi modificada de Cury (2005) e Dulac
et. al. (2012), em função de características especificas
do CGBHRV. Para que se possa detectar a dinâmica do
comitê em relação a estas categorias foi necessário
considerar os assuntos discutidos mesmo sem
aprovação e/ou encaminhamento, uma vez o CGHBRV
apresenta um baixo percentual de deliberações.

Assunto

Número

%

Eventos

138

41.07

Administrativo

109

32.44

Planos/Estudos e Projetos

60

17.86

Normativo

20

5.95

Financeiro

9

2.68

336

100.00

Total
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Nos três primeiros anos de ação do comitê o número
de deliberações foi crescente, o que evidencia que
desde a sua criação o comitê mostrou-se atuante. O
auge do total de deliberações ocorreu no ano de 2004,
sendo que após o mesmo o comitê passou por um
período de declínio intenso no total de deliberações,
conforme a Figura 2.

Figura 2 - Número de deliberações aprovadas ao ano.

Em relação às variações no número de deliberações
em função dos anos de mandato eleitoral, Cury (2005)
verificou que ocorre uma diminuição da quantidade de
deliberações em anos de início e final de mandatos
municipais. Porém, no CGBHRV os anos de início e
final de mandatos municipais, apresentaram número
crescente de deliberações, com exceção do ano de
2008. Já os anos com menor número de deliberações se
referem aos anos de início dos mandatos estaduais.
Analisando o total de deliberações aprovadas por
assunto, o item Eventos apresenta preponderância,
totalizando 138 deliberações, o que corresponde a
41.07% do total de deliberações aprovadas. Sendo que
destas, 103 deliberações correspondem à participação
em eventos, e 35 correspondem à realização e apoio a
eventos por parte do comitê.
Deste modo, observa-se que as reuniões do comitê
servem principalmente para socialização de
informações, discussão dos instrumentos de gestão,
compartilhamento de experiências, negociação
de problemas e conflitos e apresentações de
especialistas, nesta ordem de importância, segundo
Haase (2005), o que tem demonstrado que o comitê
possui maior ênfase na capacitação dos membros do
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que na gestão propriamente dita. Em seguida, surgem
as deliberações referentes a ações administrativas,
representando 32.44% do total, com 109 deliberações.
Sendo os anos de 2003 e 2004, os que apresentaram
maior número de deliberações de caráter
administrativo, predominantemente relacionadas
a ações de organização interna do comitê, como
criação e mudanças do regimento interno, criação do
calendário de reuniões, relatórios de gestão e criação
de câmaras técnicas.
As deliberações relacionadas a Planos/Estudos e
Projetos, correspondem a 60 deliberações, 17.86% do
total, dentre as quais cabe destacar as apresentadas
na Tabela 4. No ano de 2004, onde ocorreu o maior
número de deliberações referentes há realização de
eventos e ações de caráter administrativo, também
houve o maior número de deliberações, ao longo da
história do comitê, relacionadas a Planos/Estudos e
Projetos. Sendo que a partir do ano de 2006 detectouse uma diminuição das deliberações relacionadas
a eventos (as quais até este ano se mostravam mais
significativas quantitativamente), acompanhada de
um aumento das deliberações administrativas (que
passaram a predominar, com exceção do ano de 2007)
e relacionadas a Planos/Estudos e Projetos.
Corroborando com os resultados da presente análise,
Dulac et al. (2012) observaram que através de uma
melhor organização administrativa potencial, seguida
de um conhecimento maior da Bacia, possibilitou ao
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Santa Maria, efetivamente, aprovar projetos mais
específicos de controle e monitoramento da situação
das águas da bacia (projetos aprovados no item “Ações
Complementares”). No caso do CGBHRV essa tendência
se observa no sentido das deliberações “Normativas”,
que referem-se à regulamentação regional de
políticas de recursos hídricos, e apresentaram uma
maior ocorrência nos últimos, notadamente após
o acréscimo das deliberações “Administrativas” e
“Planos/Estudos e Projetos”.
Porém, de maneira geral, o item Normativo apresenta
20 deliberações, representando 5.95% do total,
demonstrando que o comitê ainda avança timidamente
em relação a regulamentação regional das políticas de
recursos hídricos.
Já as deliberações de caráter financeiro representam
apenas 2.68% do total, com 9 deliberações, sendo
as mesmas predominantemente referentes a
deliberações do orçamento interno.
No decorrer do período avaliado, muitos conflitos
foram mediados através de ações referentes a planos/
estudos e projetos do comitê, envolvendo as entidades
membro, além de pessoas e entidades com interesse
na temática ambiental e de recursos hídricos.
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Tabela 4 - Deliberações/Discussões significativas referentes ao Item Planos/Estudos e Projetos.

Ata

Data

Assunto

26

06/01/2004

Apoio à promulgação/criação do Parque Estadual da Quarta Colônia, como medida
compensatória a HUE/DONA FRANCISCA.

26

06/01/2004

Apoio à reativação do Viveiro de Vila Block.

27

09/03/2004

Discussão sobre a situação do Arroio Grande de Santa Maria, que está assoreado, o
que tem contribuído para frequentes enchentes.

28

13/04/2004

Busca de sugestões para solucionar o conflito existente junto a comunidade do Arroio
Grande e Arroio do Meio (problema dos diques junto ao Arroio do Meio).

31

06/08/2004

Discussão sobre o Plano Estadual de Regularização da Atividade Irrigante (PERAI).
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) tem como proposta o
licenciamento ambiental da atividade irrigante conjunta a outorga e regularização das
áreas de APP e Área de Reserva Legal das Propriedades.

36

12/05/2005

Encaminhamentos para a elaboração do Projeto “Criação e apoio aos Núcleos de
Educação Ambiental e programa permanente de capacitação, formal e informal, nos
municípios integrantes da bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim”.

51

14/08/2009

Apresentação do projeto do Parque da Barragem do DNOS.

51

14/08/2009

Discussões sobre a Deliberação do uso Múltiplo da Barragem do Vacacaí-Mirim em
fase de construção.

Quanto à participação no comitê, a categoria
agrosilvopastoril se destaca, com maior nível de
participação, sendo também a categoria amplamente
citada como mais influente, destacando-se o cultivo
de arroz irrigado. Já o legislativo municipal apresenta
a menor participação no comitê. Assim uma hipótese
é que exista uma excessiva representatividade dos

setores ligados a esta categoria em detrimento aos
outros segmentos sociais (Haase, 2005). Esta hipótese
foi levantada em análises relativas a Bacia Hidrográfica
do Rio Santa Maria, a qual é adjacente ( localiza-se à
oeste) a Bacia do Vacacai e dispõe de características
socioeconômicas similares (Madeira, 1999; Projeto
Marca D’Água, 2003; Forgiarini, 2006), .

Efetividade do comitê de gerenciamento de recursos hídricos na bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim

19

No âmbito da GIBH, isto se constitui em um
importante problema o qual não permite que o Comitê
gerencie os recursos hídricos da bacia eficientemente
considerando a participação de todos os agentes
sociais que são influenciados direta ou diretamente
pela disponibilidade de água. Um exemplo de atividade
que poderia aumentar a amplitude das relações
sociais do comitê na sociedade, tornando-se mais
inclusiva é a manutenção de um site na web, contendo
documentos oficiais do órgão, legislações, ações do
comitê e espaço para discussões. Com isso, o órgão
implementa uma ação de transparência e prestação
de contas junto a seus representados, o que o confere
uma maior legitimidade para articular e representar
os interesses da bacia.
Durante muito tempo, os arrozeiros foram identificados
por ambientalistas e técnicos como os principais
responsáveis pela degradação ambiental e hidrológica
da bacia. De fato, houve, ao longo dos anos, fortes
disputas e divergências entre produtores de arroz, por
um lado, e técnicos e ambientalistas, por outro. Sendo
que em 2004 ocorreram intensas discussões sobre o
Plano Estadual de Regularização da Atividade Irrigante
(PERAI), onde a FEPAM apresentou como proposta
o licenciamento ambiental da atividade irrigante
conjunta à outorga e regularização das Áreas de
Proteção Permanente- APP e Área de Reserva Legal
das Propriedades.
Antes da fundação do comitê, no ano de 1993 já
havia sido implantado um sistema de barragens
de regularização para fins de irrigação. Porém
especificamente a barragem do rio Vacacaí-Mirim ou
do Departamento Nacional de Obras e Saneamento
(DNOS), a qual entrou em operação no ano de 1972
(Dill, 2002), esteve mais frequentemente incluída nas
pautas do comitê, em virtude dos aspectos envolvendo
a sua manutenção, a população residente a sua volta e
a demanda de água dos orizicultores. No ano de 2005
o Plano Diretor do município de Santa Maria trouxe
a primeira proposta para a criação do Parque da
Barragem do DNOS, buscando a conservação do local,
sendo o projeto concluído no ano de 2009.
Esta ação exemplifica uma característica de
aproximação maior do comitê junto à comunidade da
bacia, que pode ser percebida também na significativa
participação em eventos.
3.2. Avaliação dos projetos aprovados em Atas do
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e
Vacacaí-Mirim
Durante o período avaliado foram aprovados 35
projetos, com destaque para a aprovação de planos/
estudos e projetos, como é evidenciado na tabela 5.
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Tabela 5 - Total de projetos aprovados por assunto.

Assunto

Número

%

Planos/Estudos e Projetos

25

71.43

Educação Ambiental

6

17.24

Obras

3

8.57

Ações Complementares

1

2.85

Total

35

100.00

Diferentemente do que pode ser verificado no que
se refere à quantidade de deliberações aprovadas
por anos, como pode ser observado na Figura 3, a
quantidade de projetos aprovados não tem fases de
aumento ou declínio no número projetos em períodos
de início e final de mandatos municipais ou estaduais.

Figura 3 - Número de projetos aprovados ao ano.

Ao analisar o total de projetos aprovados, observa-se
a predominância dos que tratam sobre planos/estudos
e projetos, com 26 projetos aprovados, representando
74.29% do total de projetos aprovados. Sendo que no
ano de 2004 também ocorreu um aumento considerável
no número de projetos aprovados, sendo aprovados
em maior número os pertencentes à categoria Planos/
Estudos e Projetos.
Em seguida, aparecem os projetos relacionados a
ações de educação ambiental como a Criação de
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um Sistema de “Monitorias Ambientais” pelo GT de
Educação Ambiental objetivando difundir e executar
permanentemente programas de educação ambiental
nas escolas municipais, apresentação de projetos
de educação ambiental desenvolvidos em escolas e
do Programa Municipal de Formação em Educação
Ambiental de Santa Maria – PROMFEA: Conceituando
Educação Ambiental. Foram 6 projetos aprovados,
correspondendo a 17.14% do total, sendo o maior
número de projetos aprovados no ano de 2005, o que
ratifica que após a estruturação interna do comitê
novos rumos podem ser tomados através das ações
propostas pelo mesmo em busca da manutenção e
preservação dos recursos hídricos da bacia.
Em busca da realização de medidas estruturais na
bacia, o item Obras contabilizou 2 projetos aprovados,
representando 5.71% do total, que tratam da
recuperação definitiva da Ponte do Verde sobre o rio
Vacacaí, na BR-392, entre Santa Maria e São Sepé,
bem como a efetivação de vistorias e recuperação de
outras pontes da região que já estão com sua estrutura
comprometida, e apoio a obra de Esgotamento
Sanitário a ser realizada no município de São Gabriel
com recursos do Governo do Estado, aprovada no PPP
2003/2004.
Apenas um projeto referente a ações complementares
de implementação de sistemas de gestão foi aprovado,
o que representa 2.86% do total, sendo que o mesmo
trata da realização de visita a campo, por parte de um
grupo de representantes do comitê, no Arroio Grande
e Arroio do Meio, no Distrito de Arroio Grande de Santa
Maria, dia 17/12/2001 por solicitação da Secretária de
Município de Gestão Ambiental de Santa Maria, tendo
como objetivo a constatação da existência de conflito
entre os usuários de água do Arroio Grande e do
Arroio do Meio para agricultura. Tais conflitos ainda
persistiam em 2004, devido ao problema dos diques
junto ao Arroio do Meio, e como forma de amenizar
este conflito foi criado e aprovado no Programa
de Participação Popular (PPP) 2003/2004 o projeto
“Processo de sensibilização, produção de mudas de
plantas nativas destinadas à recuperação de encostas
e mata ciliar na microbacia hidrográfica do Arroio
Grande e Arroio do Meio, em Santa Maria”, sendo este
um programa de recuperação de áreas degradadas a
ser utilizado na implantação e recuperação da mata
ciliar, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Santa
Maria, juntamente com o comitê.
Por outro lado, em relação à implementação do SERHRS pode haver uma falta de efetividade do comitê,
devido ao baixo índice de deliberações (5.95%) e projetos
(2.86%) acerca da implantação dos Instrumentos de
Gestão de Recursos Hídricos na Bacia.
Observa-se que as ações implementadas pelo Comitê

(estudos, discussões, eventos) referem-se mais a
questões de ordem econômica e ambiental, sendo
assim, a luz da discussão teórica da GIBH (Allan e
Clarke, 2010; GWP, 2009) não se observa a questão
da equidade social no sentido de considerar os outros
usos da água da água na bacia (drenagem urbana e
rural, balneabilidade e pesca, por exemplo).
Uma hipótese é que o comitê, em função da alta
representatividade do setor agrícola, déficit de
programas/projetos do Estado frente à questão
dos recursos hídricos e a falta de disposição da
representação destes outros grupos (notadamente
da sociedade civil, como as instituições de ensino/
pesquisa,
associações
técnico-científicas
e
Organizações não Governamentais ligadas com
interesse nas questões ambientais e outros grupos de
usuários) em participar, os princípios da equidade não
estejam sendo contemplados.
Na busca de facilitar a compreensão e a atuação
de novos atores na gestão, o comitê tem buscado
promover painéis visando o conhecimento da bacia,
cursos e treinamentos aos seus membros.
Desta forma, o contexto para a aplicação governança
sob a ótica da GIBH pode não ser suficiente, em relação
à questão da equidade e participação social, bem como
no atual processo de implementação dos instrumentos
de gestão pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim,
como se pode observar pelos índices (normativos)
apresentados neste artigo.
Assim, pode ser necessária uma ênfase de ações
tanto em nível de governança como de gestão e
gerenciamento para formular e implementar regras que
proporcionem tanto um melhor controle e regulação
da distribuição de água, como uma maior capacitação
da população desfavorecida em favor da integração,
permitindo que outros agentes sociais participem
no sentido de desenvolver um processo de tomada
de decisões informada (Saravanan, 2008). Estímulos
ou incentivos são necessários para que a população
da bacia assuma maiores responsabilidades sob a
ótica deste processo de descentralização (Campos
e Fracalanza, 2010), fortalecendo sua capacidade de
organização e articulação.
3.3. Impactos ambientais ocorridos na Bacia
Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim
No decorrer do período avaliado, vários impactos e
potenciais impactos ambientais, além de conflitos pelo
uso da água ocorreram na Bacia Hidrográfica dos Rios
Vacacaí e Vacacaí-Mirim, os quais foram citados e/ou
comentados em Reuniões Ordinárias do Comitê e são
apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 - Potenciais Impactos ambientais e conflitos ocorridos na Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim.

Ata

Data

Assunto

02

18/01/2000

Solicitação do Comitê ao CRH-RS no sentido de liberar água da barragem do DNOS para atender a
demanda para irrigação da lavoura de arroz, face a negativa da CORSAN.

04

16/05/2000

A lavoura de arroz ocupa 80% da água da Bacia, e foi classificada pela FEPAM como altamente
poluidora.

06

12/09/2000

Assoreamento do rio Vacacaí.

06

12/09/2000

Trecho do rio Vacacaí-Mirim, de 6-7 Km, que foi dragado, onde a largura do rio triplicou e com
mudança de curso. A mata ciliar não foi cortada, mas o rio terminou.

07

14/11/2000

23% do volume da barragem do DNOS está assoreado.

14

11/01/2002

Liberação de uma descarga de água de fundo da Barragem do DNOS, pela CORSAN, para suprir
as necessidades emergenciais dos orizicultores da região do Distrito de Arroio Grande de Santa
Maria.

15

08/03/2002

Ocupação irregular na Barragem do DNOS.

17

12/07/2002

Degradação ambiental, devido ao desvio do leito do Rio Vacacaí-Mirim, nas proximidades da Olaria
Kipper, Camobi – Santa Maria.

21

13/03/2003

Instalação de uma balsa flutuante no rio Vacacaí, até a recuperação da Ponte do Verde, entre
Santa Maria e São Sepé, sendo necessária a construção de um aterro nas duas extremidades da
mesma.

28

13/04/2004

Obras de contenção junto ao Arroio do Meio.

34

20/12/2004

Extravasamento de água na Estação de Tratamento de Santa Maria.

35

10/03/2005

Realização de três barramentos no Rio Vacacaí, no município de Formigueiro, no período da seca.

35

10/03/2005

Seca.

37

26/07/2005

Aprovação da capina química em perímetro urbano.

46

28/02/2008

Expansão da base florestal na área da Bacia Hidrográfica.

56

17/12/2010

Deterioração progressiva, drenagem e avaliação do volume de perda de solo em Estradas Vicinais.

58

04/11/2011

Lançamento de efluentes sem tratamento nos rios da bacia.

Observa-se nas pautas do comitê, que a situação da
Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim
é um assunto ao qual tem se dado uma determinada
importância, verificando-se, nas reuniões um discurso
predominante que destaca que: apesar do meio
ambiente ser muito importante para a manutenção da
vida, vêm sofrendo, através das ações humanas, um
processo acelerado de deterioração das características
físicas, químicas e biológicas da Bacia.
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As áreas urbanas e agrícolas são responsáveis
pela existência desta série de potenciais impactos
ambientais acima citados, pois o leito dos rios
encontra-se assoreado devido à presença de esgoto
e lixo na água e também da prática inadequada da
agricultura.
O nível do rio também sofre com a retirada de água
efetuada pela prática da irrigação, notadamente
a cultura orizícola, pois ao longo de seu leito são
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encontradas bombas para a captação de água para
irrigação, principalmente nos meses de verão, época
em que o volume de água se encontra baixo devido às
estiagens. Esse uso intensivo de terras nas margens
do rio Vacacaí-Mirim, além de ocasionar erosão e
assoreamento, também contribui para a deposição de
sólidos no fundo do vale (Ferreira et al., 2009).
Com o crescente uso da água na bacia para diversos
fins, tais como irrigação, dessedentação de animais
e abastecimento público, e o estado de degradação
em que se encontram os mananciais, é necessário
administrar sua disponibilidade e uso, além do
conhecimento atualizado do quadro degradante
quando houver e criar processos de gerenciamento
para sua recuperação e conservação, assegurando
desta maneira a qualidade e quantidade dos recursos
que esta pode oferecer (Borsato, 2004).
A GIBH, em seus pressupostos teóricos, constitui-se
em um processo e não em um objetivo (Allan e Clarke,
2010), desta forma a verificar como o Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí
e Vacacaí-Mirim vem implementando este processo,
a luz do confronto entre impactos relacionados
aos recursos hídricos e as ações deste conselho
nos possibilita detectar que: muito embora sejam
levantadas discussões em Reuniões a efetividade das
ações oriundas do comitê são questionáveis.

pelo uso da água, mas sim de natureza administrativa,
além disso, observou-se um baixo índice de
deliberações (5.95%) e projetos (2.86%) acerca da
implantação dos Instrumentos de Gestão de Recursos
Hídricos na Bacia, o que pode caracterizar um desvio
de objetivos/atribuições do comitê expressos no art.
19 da Lei 10 350/94, que se relacionam com: deliberar
acerca da implementação dos Instrumentos de Gestão
de Recursos Hídricos e dirimir conflitos pelo uso da
água.
Enfim, o Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí - Mirim
apresentou dois momentos distintos, sendo o
primeiro no início das suas atividades, em 1999,
pelas expectativas acerca de suas possibilidades
frente à gestão das águas e mais tarde por ocasião
da discussão e elaboração do Termo de Referência
para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica dos
Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Sendo que o Plano de
Bacia, apesar de ainda não apresentar todas as fases
concluídas, tem por finalidade fundamentar e orientar
a implementação da Política Estadual de Recursos
Hídricos, compatibilizando os aspectos quantitativos e
qualitativos do uso das águas, de modo a assegurar as
metas e os usos neles previstos, na área da bacia.

4. Considerações finais

Allan, A., Rieu-Clarke, A. (2010) - Good governance
and IWRM: A legal perspective. Irrigation and Drainage
Systems, 24, p. 239–248.

Observou-se que o Comitê apresenta problemas
relacionados à falta de recursos financeiros, pouca
participação do governo, tanto da esfera estadual
como federal, a baixa mobilização social e poder de
decisão insuficiente para resolver as questões que
cabem ao comitê.
A baixa participação do Poder Público pode estar
levando o comitê a ser apropriado pelos interesses
unicamente da sociedade, notadamente os usuários
da água que percebem no comitê um órgão que os
possibilita discutir e encaminhar suas demandas a
nível regional. Por outro lado, percebe-se que estas
demandas (refletidas nas deliberações e projetos)
predominantemente referem-se a impactos e
conflitos ambientais relacionados indiretamente com
os recursos hídricos (Ex: uso e cobertura do solo,
assoreamento, licenciamento ambiental da atividade
irrigante, educação ambiental, etc.).
A análise das deliberações totais demonstrou que as
deliberações relacionadas a eventos predominam,
seguida das administrativas. Já em relação aos
projetos aprovados observou-se a predominância dos
que tratam sobre planos/estudos e projetos.
Os maiores conflitos que o Comitê enfrentou não foram
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Resumo: A região litoral de Portugal tem sido alvo de grande procura tanto para habitação como para turismo e
lazer. Sendo a proximidade às praias e ao mar um fator determinante nessa procura, esta zona desenvolveu-se
mais do que o interior. Fundamentalmente em consequência desse desenvolvimento e dos défices sedimentares
que se têm vindo a acentuar, a zona costeira encontra-se hoje em dia bastante fragilizada. Para minimizar o
efeito erosivo, mantendo condições de atratividade e sustentabilidade, o recurso a quebramares destacados
submersos, ou recifes artificiais multifuncionais, parece ser uma opção viável.
De modo a avaliar a viabilidade destas estruturas, recorre-se a um modelo numérico com vastas aplicações
e resultados conhecidos - o GENESIS. Este modelo permite analisar o comportamento de um quebramar ou
associações de quebramares destacados, considerando ondas com diferentes alturas, períodos e direções,
sequências de ondas, incluindo os efeitos de refração e difração. A análise do comportamento de diferentes
cenários foi realizada através da avaliação da evolução da linha de costa e das respetivas taxas de variação
(erosão e acreção) da posição da linha de costa.
O modelo foi testado no litoral português, mais concretamente na praia da Vagueira, em Aveiro. Esta é uma zona
que se encontra bastante fragilizada, podendo ser alvo de recuperação da linha de costa com a implementação
de estruturas de proteção deste tipo.
Palavras-chave: Genesis, quebramares destacados, recifes artificiais multifuncionais, proteção costeira.

Abstract: The coastal region of Portugal has been in great demand for both permanent living and for tourism
and recreation. Being the vicinity to beaches and sea a decisive factor in that quest, this area has developed more
than the countryside.
Primarily as a result of this development and the sedimentary deficits that have been increasing, the Portuguese
coastal zone is nowadays quite fragile. To minimize the erosive effect, keeping conditions of attractiveness and
sustainability, the use of submerged detached breakwaters, or multifunctional artificial reefs, seems to be a
viable option.
In order to assess the viability of these structures, a numerical model with broad applications and widely known
results is used – the GENESIS. This model allows to analyze the behavior of a breakwater or associations of
detached breakwaters, waves of different heights, periods and directions, wave sequences, refractions and
diffraction effects and the shoreline evolution.
The model was tested on the Portuguese coast, specifically in the Vagueira beach at Aveiro. This is a quite fragile
zone that can be targeted by recovery of the shoreline with implementation of such protection structures.
Keywords: Genesis, detached breakwaters, multifunctional artificial reefs, costal protection.
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1. INTRODUÇÃO
As fragilidades da zona costeira devem-se
essencialmente a causas antrópicas, como
intervenções de regularização fluvial, construções
de barragens, extrações de inertes e alterações no
aproveitamento do solo. Estes fatores são os principais
responsáveis pela redução da quantidade de sedimentos
em trânsito ao longo da costa. Outras causas do recuo
da linha de costa devem-se a alterações pontuais
dos padrões de agitação local e a movimentações
sedimentares. A contínua destruição de dunas e da
sua vegetação pelo pisoteio e pela construção de
habitações e parques de estacionamento improvisados
impedem que haja acumulação de areias, contribuindo
fortemente para a instabilidade das defesas naturais.
Atualmente, já existe uma preocupação para repor
sedimentos nas praias, quer seja por alimentação
artificial das mesmas quer seja pela construção de
obras de proteção, de que são exemplos algumas
construções de quebramares destacados ao longo da
costa.
Os quebramares podem assumir várias formas e
podem ser permanentemente submersos (recifes),
permanentemente expostos ou visíveis entre marés.
Podem ser estruturas do tipo aderente (enraizados e/
ou encostados à costa), do tipo destacado (construídos
a certa distância da costa), ou podem ter uma
das extremidades ancorada em terra (adquirindo
normalmente forma encurvada ou em L). Em todos os
casos, a profundidade da estrutura, o seu tamanho e a
sua posição relativamente à linha de costa determinam
o nível de proteção fornecida (Antunes do Carmo et al.,
2011).
O presente artigo tem como principal objetivo analisar
quais os tipos de estruturas que melhor se adaptam
para efeitos de proteção e manutenção da praia
da Vagueira. A escolha deste local teve em conta a
grande fragilidade da zona, encontrando-se a mesma
classificada como “muito vulnerável” em termos de
problemas de erosão (Veloso Gomes et al., 2004).
Dados de 1973 mostram que a Vagueira ainda tinha
uma duna bem desenvolvida, que protegia toda a frente
urbana. No entanto, com o passar do tempo, essa
duna desapareceu e surgiu a necessidade de construir
uma obra de defesa aderente. Esta obra, bem como
o esporão da Vagueira, têm limitado a evolução desta
zona do litoral impedindo que o mar avance sobre a
zona urbana (Coelho, 2005).

Apesar da praia em frente à obra de defesa
aderente já se encontrar muito próxima do seu
equilíbrio estático, o estudo foi desenvolvido nesta
zona com o objetivo de aumentar a área da praia e,
consequentemente,melhorar as suas caraterísticas
balneares, contribuindo igualmente para proteção
da envolvente urbana. Neste sentido, testaram-se
estruturas submersas, entre as quais se incluem
os recifes artificiais multifuncionais, com diferentes
configurações.
1.1. Recifes artificiais instalados
Por todo o Mundo, determinados tipos de recifes
artificiais, em geral instalados em águas intermédias a
profundas, são vistos como uma ferramenta de gestão
para sustentar a pesca costeira e para preservar a vida
marinha. Em Portugal, os mesmos tipos de recifes
artificiais são mais utilizados na zona do Algarve,
no sentido de aproveitar o potencial produtivo das
correntes marinhas superficiais, por serem ricas em
nutrientes, e por ser uma zona propícia a acidentes
naturais costeiros. Esta zona portuguesa conta com
cerca de 43 km2 de recifes artificiais, sendo uma dos
maiores da Europa (Whitmarsh et al., 2008).
Mais recentemente têm sido propostos recifes
artificiais multifuncionais (MFAR - Multifunctional
artificial reefs) tipicamente instalados em condições
de águas pouco profundas, com objetivos de proteção
costeira, em particular de praias e dunas, e geração
de ondas para a prática de surf. Neste âmbito,
surgem como exemplos, o recife artificial em Cable
Station (próximo de Perth), construído em 1999, e o
recife artificial na praia de Narrowneck (Gold Coast),
construído em 2000, ambos situados na Austrália.
Em 2001 foi construído na Califórnia (Estados Unidos)
um recife artificial na praia de Dockweiler, que acabou
por ser removido em 2008 por não ter cumprido os
objetivos pretendidos. Na costa sul de Inglaterra,
zona de Boscombe, teve início em 2008 a construção
de um recife com objetivo de aumentar o número de
visitantes, de modo a alargar a temporada turística e
promover o crescimento económico; contudo, nos dois
anos seguintes à construção do recife, este sofreu
danos significativos, o que inviabilizou os efeitos de
proteção, nomeadamente em termos de acumulação
de sedimentos (Antunes do Carmo, 2013).
Na Nova Zelândia, em Maunganu Beach, foi construído
em 2008 um recife multifuncional com o recurso a
sacos de material geotêxtil preenchidos com areia com

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em setembro de 2013, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos
Associados em outubro de 2013. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 34, Nº 2, 25-40, novembro de 2013.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh34n2-3
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o objetivo principal de melhorar as condições locais
para a prática de surf. Na Índia, em 2010, foi construído
o recife multifuncional de Kovalam, que se mostrou
um caso de grande sucesso ao evitar a erosão costeira
local e onde se geraram ondas consideradas ótimas
para a prática de surf (Simioni e Esteves, 2010).
Em Portugal ainda não existem recifes multifuncionais
(MFAR), embora se assista ao aparecimento de
diversos estudos para a sua implementação em
algumas zonas da costa atlântica, particularmente em
locais que carecem de medidas urgentes de proteção
e que se julga poderem vir a ser beneficiados com boas
condições para a prática de surf. São disso exemplos
a zona costeira de São Pedro do Estoril (Mendonça
et al., 2010), a zona da Leirosa, a sul da Figueira da
Foz (Voorde et al., 2009; Antunes do Carmo et al., 2011;
Mendonça et al., 2012) e a praia da Vagueira (Simões,
2013; Di Bona et al., 2013).
1.2. Recifes artificiais multifuncionais
Os recifes artificiais multifuncionais (MFAR) são um
caso particular de recifes artificiais e representam
um conceito inovador para a proteção costeira, ou
seja, além de terem esta função, ainda permitem
a criação de condições favoráveis para a prática de
surf, favorecem outras práticas desportivas, como
o mergulho e pesca, e aumentam o valor ambiental
da área onde estão localizados. Os MFAR fornecem
uma perfeita comodidade visual e podem oferecer
benefícios turísticos e económicos à região onde se
encontram (Antunes do Carmo et al., 2011).
A construção de um MFAR pode desempenhar um
papel importante em diferentes aspetos de proteção
costeira, nomeadamente:
•

prevenção da erosão costeira;

•

aumento, em combinação ou não com
alimentação artificial de areia, da estabilidade
das praias.

Estes tipos de proteção costeira são possíveis porque
um MFAR pode (Antunes do Carmo et al., 2011):
•

reduzir a carga da onda na costa por meio de
uma série de processos de transformação da
onda que ocorrem sobre a estrutura (reflexão,
refração e dissipação de energia);

•

criar células de circulação de correntes atrás
do recife, que podem causar assoreamento no
litoral;

•

ser usado para regular a ação das ondas,
criando boas ondas surfáveis, por efeitos de
refração e difração.

2. METODOLOGIA
A componente de modelação numérica do presente
estudo será efetuada recorrendo ao software CEDAS,
Coastal Engineering Design & Analysis System. Este
package apresenta uma série de módulos de design
que permitem analisar os diversos processos que
ocorrem na zona costeira (Hanson, 1987).
De entre os modelos disponíveis, foi utilizada a
aplicação NEMOS, Nearshore Evolution MOdeling
System, incluída no módulo Beach. Esta aplicação é
útil para simular a evolução da linha de costa com a
informação relativa à batimetria e à cartografia da
zona de estudo, bem como às condições de agitação
(Hanson e Kraus, 1991).
A ferramenta GRID GENERATOR da aplicação NEMOS
permite importar informação do terreno a modelar,
sob a forma de coordenadas, e transformar essa
mesma informação em grelhas regulares a utilizar
posteriormente no modelo de propagação de ondas
(STWAVE) e no modelo de simulação da evolução da
linha de costa (GENESIS) (Hanson e Kraus, 1991).
O modelo da aplicação NEMOS responsável pela
simulação da propagação do clima de agitação de
condições ao largo (offshore) para a proximidade da
costa (nearshore) é o STWAVE, Steady-State Spectral
Wave Model (Hanson e Kraus, 1991).
2.1. STWAVE
O STWAVE, Steady-State Spectral Wave Model, é um
modelo de diferenças finitas, formulado numa grelha
de células quadradas. A grelha do STWAVE funciona
sobre um sistema de coordenadas locais e é orientada
para a costa, sendo a sua origem fixada na fronteira
ao largo.
O objetivo dos modelos que simulam a propagação
das ondas desde condições ao largo até condições
junto à costa, consiste na descrição quantitativa das
mudanças que ocorrem nos parâmetros da onda
para as duas condições, (altura, frequência, direção e
espectro de energia das ondas).
O ficheiro contendo a informação relativa ao espectro
direcional de cada tipo de onda é lido na fronteira
oceânica do domínio de modelação. As características
da onda são processadas, através de formulações
correspondentes aos fenómenos de propagação de
ondas, desde o largo até à profundidade de fecho.
A informação relativa às características de cada
tipo de onda na profundidade de fecho é, no final da
simulação, recolhida em ficheiros que são utilizadas
posteriormente no GENESIS como um dos ficheiros de
entrada (Hanson e Kraus, 1991).
A profundidade de fecho, hc, é a profundidade a partir
da qual o perfil da praia não sofre modificações
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significativas. Até à profundidade de fecho, o perfil
da praia sofre modificações sazonais, ou devido a
temporais, verificando-se grandes transferências
transversais de sedimentos, isto é, entre a praia
emersa e a praia submersa.
2.2. GENESIS
O GENESIS, GENEralized model for Simulating
Shoreline change, simula as alterações da linha de
costa de uma determinada região, sendo capaz de
determinar os avanços e recuos da mesma.
O GENESIS permite a simulação da alteração da
linha de costa durante um longo período, de meses
a anos, causada principalmente pela ação das ondas.
A escala física do comprimento horizontal do modelo
varia entre cerca de um e dez quilómetros. O modelo
pode ser usado para simular as alterações no litoral
com uma grande variedade de configurações de praia
e de estruturas na costa (transversais, longitudinais,
emersas ou submersas), especificadas pelo utilizador
(Hanson, 1987).
O GENESIS pode ser considerado como sendo dois
modelos num só (modelo bifásico), pois um propaga as
ondas desde a zona de rebentação até à linha de costa,
e o outro é responsável pelo cálculo do transporte
longitudinal de sedimentos e pelas alterações da linha
de costa através de avaliações de balanços de massa
(Hanson e Kraus, 1991).
A rebentação das ondas incidentes com um dado
ângulo provoca um transporte longitudinal ao longo
da linha de estudo e os gradientes entre os volumes
que entram e saem num determinado trecho fazem
avançar ou regredir a correspondente linha de costa.
Segundo Hanson (1989), no GENESIS, o volume de
sedimentos transportado é calculado pela seguinte
expressão:

em que Hbs é a altura da onda significativa na zona
de rebentação [m]; Cgb é a celeridade na zona de
rebentação [m/s]; αb é o ângulo entre a crista da onda
na rebentação e a linha de costa [°]; tan β é o declive
do fundo [m]; K1 e K2 são coeficientes empíricos de
calibração do modelo [-].
A constante de valor 1.416, presente nos coeficientes
a1 e a2, serve para converter os parâmetros K1 e K2, de
modo a que estes deixem de estar ligados a valores de
Hrms (raiz quadrada da altura média) e passem a ser
referidos em relação à altura de onda significativa.
2
O primeiro termo da equação (1),  H bs C gb (a1 sin 2α b )

é conhecido como fórmula de CERC (U.S. Corp of
Engineers, 2006) e trata o transporte litoral produzido
pela rebentação das ondas incidentes, enquanto
o segundo termo

(1)

onde os parâmetros adimensionais a1 e a2 são dados por:

a1 =

a2 =
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K1

o gradiente de transporte litoral

ρ

16  s − 1 (1 − p )(1.416) 2.5
ρ


K2

ρ

8  s − 1 (1 − p ) tan β (1.416) 2.5
 ρ


 ∂H bs  .
 ∂x 



2.3. Capacidades e limitações do modelo
O modelo GENESIS foi concebido para prever a
tendência do posicionamento da linha de costa a
longo prazo, partindo de uma posição inicial. Como
resumo das principais características do modelo, são
seguidamente enumeradas as suas capacidades e
limitações (Hanson e Kraus, 1991).
Capacidades:
•

•
•
•
•

(2)

está

relacionado com a altura de onda na rebentação e com

•

∂H bs 

Ql = H bs2 C gb  a1 sin 2α b − a2 cos α b
∂x 


 2
∂H bs  

 H bs C gb  a2 cos α b ∂x  




•

Vasta e arbitrária combinação entre construções
de proteção e abrigo marítimas, como esporões,
quebramares, quebramares destacados, muros
e revestimentos longitudinais aderentes, e
alimentações de praia;
Capacidade de criação de estruturas compostas,
por exemplo em forma de T ou Y;
Previsão de difração em estruturas marítimas;
Simulações com escalas geográficas e
temporais de dimensões consideráveis;
Introdução arbitrária de alturas, períodos e
direções de ondas;
Introdução de múltiplos comboios de séries de
ondas, de origens independentes;
Transmissão de ondas através de quebramares
destacados.

Limitações:
(3)

•

O transporte longitudinal é o único responsável
pela movimentação da linha de costa, não
estando previstas situações onde o transporte
perpendicular possa ser dominante, tais como
situações de tempestade;
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•

O perfil de fundo não se altera com o tempo e
move-se paralelamente a si próprio;

•

Para lá da profundidade de fecho, hc, assumese que o perfil não sofre alterações e deixa de
se movimentar;

•

Ao mesmo tempo que a parte imersa do perfil
se movimenta perpendicularmente a si próprio,
a parte emersa acompanha esse movimento, ou
seja, a altura da berma dB acompanha a altura
hc, profundidade de fecho (Figura 1);

•

O transporte longitudinal é provocado única
e exclusivamente por ondas, e correntes
induzidas pelas ondas e varia consoante o
ângulo de incidência das mesmas. O facto
do modelo apenas considerar correntes
geradas por ondas e não ter em conta outro
tipo de correntes, tais como ondas de maré
ou induzidas por ventos locais, faz com que
este seja muitas vezes insuficiente para uma
simulação precisa;

•

O modelo presume a existência de uma forte
tendência na evolução da linha de costa, onde o
transporte longitudinal é a principal causa dessa
tendência. Caso não exista essa tendência na
evolução da linha de costa, o modelo não deve
ser aplicado.

2.4. Dados experimentais
Os dados batimétricos utilizados para a definição da
área a modelar foram recolhidos da carta de série
de pescas do Instituto Hidrográfico, nº 24202 (AveiroPeniche), editada em Outubro de 2000, à escala de
1:150000 e utilizando o sistema de coordenadas
Datum Europeu de 1950. Complementando os
dados batimétricos, foram ainda utilizados os dados
cartográficos da carta militar Série M888, nº 195, à
escala de 1:25000, do Instituto Geográfico do Exército,
representada segundo a projeção de Gauss, elipsóide
internacional, Datum de Lisboa. A conjugação da
informação batimétrica e cartográfica permitiu definir
o domínio espacial de modelação para o modelo a
utilizar.
A grelha para o modelo GENESIS foi definida de sul
para norte, permitindo analisar 5600 m de linha de
costa. Esta distância foi definida tendo em conta as
obras existentes na zona em estudo. A grelha de pontos
utilizada na modelação tem uma malha quadrada com
10 m de lado.
Para determinar a profundidade de fecho, hc, existem
várias expressões, sendo a proposta por Hallermeier
(1978) uma das mais utilizadas:

 H2
hc = 2.28 H s − 68.5  s2
 gTH
s







(4)

Figura 1 – Esquema representativo da cota de berma, dB, e da profundidade de fecho, hc.
Imagem adaptada de http://www.aprh.pt/rgci/glossario/praia.html (consultado em outubro de 2013).
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em que Hs é a altura da onda significativa que é excedida
12 horas por ano [m]; TH é o período associado à altura
s

da onda significativa [s] e g é a aceleração da gravidade
[m/s2].
Outra expressão desenvolvida para estimar a
profundidade de fecho foi proposta por Birkemeier, em
1985. Este autor modificou a equação de Hallermeier
com base num estudo realizado em Duck, North
Carolina, e chegou à seguinte expressão (5) para a
profundidade de fecho (Nicholls et al., 1998):

 H2
hc = 1.75 H s − 57.9  s2
 gTH
s







2.5. Calibração do modelo
Para proceder à simulação da evolução da linha costa
há parâmetros que têm de ser previamente calibrados
e analisados para o caso em estudo.
O clima de agitação testado (Tabela 2) teve por base
resultados obtidos por Coelho e Veloso-Gomes (2003),
após análise dos registos na boia de Leixões entre
1981 e 2001.

(5)

A equação de Birkemeier produz valores para a
profundidade de fecho inferiores aos obtidos pela
equação de Hallermeier, devido ao facto de serem
mais baixos os coeficientes que afetam a altura da
onda e a declividade da onda.
No modelo GENESIS, a profundidade de fecho é definida
de uma forma muito simples, pela equação (6):

hc = 2 H mas

(6)

em que Hmas é a altura da onda significativa máxima
anual do local em estudo (Hanson, 1989).
Considerando os valores registados entre maio
de 2012 e maio de 2013 pela boia ondógrafo de
Leixões, disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico,
considerou-se para a altura máxima significativa e
para o período dessa mesma onda, respetivamente, 8
m e 15 s. Tendo por base estas características da onda,
na Tabela 1 encontram-se os valores calculados para
a profundidade de fecho segundo os autores referidos
acima.

Tabela 1 – Valores obtidos para a profundidade de fecho (m).

Hallermeier

Birkemeier

GENESIS

16.3

12.3

16.0

Estes resultados vão ao encontro dos valores obtidos
por Coelho (2005), em que, para uma onda com
aproximadamente 8.1 m de altura máxima significativa,
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chegou a valores de hc iguais a 16.0 m pela fórmula de
Hallermeier e a 12.1 m pela fórmula de Birkemeier.

Tabela 2 – Clima de agitação testado – percentagem de
ocorrência em função das alturas de onda e direção de
proveniência consideradas (valores adaptados de Coelho e
Veloso-Gomes, 2003).

Altura e período de onda

Direção da onda
NNW

NW

WNW

∑

Hs=0.5 m; THs=7.6 s

5

12

10

27

Hs=1.5 m; THs=8.8 s

8

22

16

46

Hs=2.5 m; THs=10.0 s

5

13

9

27

∑

18

47

35

100

Após a obtenção das características das ondas na
profundidade de fecho, através do STWAVE, procedeuse à calibração do GENESIS.
O GENESIS utiliza três coeficientes de calibração:
•

k1 e k2 – relacionam o transporte de sedimentos
com a deposição dos mesmos;

•

KT – relaciona a altura da onda antes e após o
quebramar destacado.

Complementarmente, o modelo requer o conhecimento
das taxas de recuo nas fronteiras do domínio espacial
estabelecido, ou seja, a norte e a sul da zona de estudo.
As taxas de recuo da linha de costa para o trecho em
estudo foram consideradas diferentes, a norte e a sul
da zona de estudo, sendo que a norte se considerou
uma taxa de recuo de 6.6 m/ano e a sul se considerou
uma taxa de recuo de 10 m/ano para conseguir
resultados médios na extensão a sul do esporão da
Vagueira de 6.7 m/ano (Pereira e Coelho, 2011).
No GENESIS, na definição do perfil ativo, considerouse a profundidade de fecho e a altura da berma
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propostas por Sena (2010) e adotadas por Pereira
(2012), correspondendo respetivamente a 12 m e a 4
m. O valor da profundidade de fecho vai ao encontro
do calculado pela expressão de Birkemeier (expressão
5). A dimensão média dos sedimentos foi considerada
igual a 0.5 m (SNIRL@) e os valores de k1 e k2 foram os
mais adequados ao local de estudo de modo a respeitar
as taxas de recuo a norte e a sul da zona de estudo. Os
valores de KT tiveram em consideração a posição dos
quebramares destacados, ou seja, sendo emersos o
coeficiente toma o valor de 0 e se forem submersos
toma o valor de 0.25. Este último foi admitido como o
máximo razoável em função dos resultados obtidos.
A metodologia de calibração utilizada no presente
trabalho baseou-se na tentativa de obtenção de taxas
de recuo, o mais próximas possível das referidas para
a área de estudo. O modelo considerou-se calibrado
após a realização de vários testes e os valores mais
adequados dos parâmetros foram adotados nas
simulações e são apresentados na Tabela 3 (Simões,
2013).
As obras de defesa costeira presentes no trecho
em estudo foram incorporadas no modelo, após
considerações relacionadas com a posição e
permeabilidade, permitindo estabelecer os resultados
de calibração mais adequados. O esporão da Costa
Nova tem aproximadamente 150 m de comprimento
e a sua permeabilidade foi considerada igual a 0.7
para ajustar os valores de sedimentos em transporte
longitudinal à realidade do local. O esporão da Vagueira
tem aproximadamente 130 m de comprimento e a sua
permeabilidade foi considerada igual a 1, assumindose que atualmente este esporão não retém sedimentos
a barlamar. A obra de defesa da frente urbana tem
uma extensão aproximada de 650 m.
Uma vez concluída a calibração do modelo testouse a introdução de estruturas marítimas, ou seja, de
quebramares destacados. Os testes foram realizados
para três profundidades distintas, para diferentes
distâncias ao esporão da Vagueira e para diferentes
configurações (retilíneo e em “V”) e dimensões da
estrutura. Neste estudo optou-se por testar um único
quebramar destacado em cada teste, pois Simões
(2013) concluiu que uma combinação de duas ou
três estruturas era uma opção pouco eficaz, já que
a estrutura colocada mais a norte da frente urbana
provocava a acumulação da maioria dos sedimentos
em transporte e limitava a função das estruturas
colocadas mais a sul.
A Figura 2 representa o trecho costeiro em estudo.
Nesta figura estão representadas as estruturas de
proteção existentes no local bem como o aspeto da
linha de costa.

Tabela 3 – Quadro-resumo dos valores adotados na calibração
do modelo GENESIS.

Parâmetros de Calibração

Valores

k1

0.02

k2

0.01

KT

0; 0.25

Profundidade de fecho

12 m

Cota de berma

4m

Taxa de recuo a norte

6.6 m/ano

Taxa de recuo a sul

10 m/ano

Dimensão média dos sedimentos

0.5 mm

3. APLICAÇÕES E RESULTADOS
O esquema da Figura 3 representa o tipo de estrutura
simulada em cada teste. Testaram-se dois tipos de
estruturas: quebramares retilíneos e quebramares
em forma de “V”; estas estruturas foram testadas
para três profundidades (5 m, 6.5 m e 8 m) fazendo
variar em cada uma a distância entre o esporão da
Vagueira e o quebramar destacado e ainda a extensão
do mesmo.
Cada teste foi realizado para KT = 0 e para KT = 0.25,
ou seja, para quebramares emersos e para
quebramares submersos, embora com reduzido grau
de submersão.
Nas Tabelas 4, 5 e 6, além das características de cada
teste, é possível analisar os resultados obtidos para
as taxas de recuo/avanço em cada um dos segmentos
identificados na Figura 3. Os valores com sinal negativo
(-) dizem respeito a situações de erosão; os valores
sem sinal, ou seja, valores positivos (+) dizem respeito
a situações de acumulação de sedimentos.
Os resultados de cada teste em termos de taxas de
recuo/avanço da linha de costa (Tabelas 4, 5 e 6) para
cada segmento definido são, respetivamente:
-

Média da diferença das posições das linhas de
costa final e inicial numa extensão de 480 m a
sul do esporão da Vagueira;
Média da diferença das posições das linhas de
costa final e inicial numa extensão de 650 m
(obra de defesa aderente);
Média da diferença das posições das linhas de
costa final e inicial numa extensão de 480 m a
norte da obra de defesa urbana.
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Figura 2 – Trecho costeiro em estudo. Situação inicial para todos os testes.

Tabela 4 – Resultados das taxas de recuo/avanço da linha de costa (m/ano) para quebramares a uma profundidade de 5 m.

Taxas de recuo/avanço (m/ano) para KT=0

Taxas de recuo/avanço (m/ano) para KT=0.25

Características
Quebramar retilíneo

Quebramar em V

Quebramar retilíneo

Quebramar em V

Teste 15

Teste 16

Teste 15 KT

Teste 16 KT

Distância ao
esporão: 120m
Extensão do
quebramar:
120 m
Profundidade:
5m

-10.64

3.78

0.68

-8.56

2.40

0.69

-10.52

3.78

0.69

-7.88

1.52

0.27

Distância ao
esporão: 120m
Teste 12

Extensão do
quebramar:
240 m
Profundidade:
5m

-15.38

7.48

Teste 12 KT

Teste 11

0.58

-13.72

6.18

0.59

-14.99

7.19

Teste 11 KT

0.58

-13.55

6.05

0.60

Distância ao
esporão: 240m
Teste 17

Extensão do
quebramar:
240 m
Profundidade:
5m
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-14.39

6.83

Teste 17 KT

Teste 18

1.17

-13.17

6.15

1.09

-14.16
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Teste 18 KT

1.11

-12.59

5.14

0.67
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Tabela 5 – Resultados das taxas de recuo/avanço da linha de costa (m/ano) para quebramares a uma profundidade de 6.5 m.

Características

Taxas de recuo/avanço (m/ano) para KT=0
Quebramar retilíneo

Quebramar em V

Quebramar retilíneo

Quebramar em V

Teste 10

Teste 8

Teste 10 KT

Teste 8 KT

Distância ao
esporão: 60 m
Extensão do
quebramar: 240 m
Profundidade:
6.5 m

-9.79

Distância ao
esporão: 120m

-10.62

Distância ao
esporão: 120m

-11.75

Distância ao
esporão: 120m

-15.43

Distância ao
esporão: 240 m

3.93

4.85

6.85

-12.50

5.20

2.86

0.71

0.71

-7.93

1.87

0.63

-10.68

4.79

0.64

-13.85

5.40

1.67

-10.04

3.92

-9.27

-10.54

3.86

-11.67

4.79

-15.31

6.79

0.88

-12.53

5.20

2.82

0.71

Teste 4 KT

0.71

-7.71

1.75

0.72

Teste 2 KT

0.64

-10.52

3.72

0.67

Teste 3 KT

1.41

-13.65

Teste 9 KT

Teste 7

0.65

0.70

Teste 5 KT

Teste 3

1.48

3.20

Teste 1 KT

Teste2

0.65

-9.74

Teste 6 KT

Teste 4

Teste 9

Extensão do
quebramar: 240m
Profundidade:
6.5 m

-9.33

Teste 5

Extensão do
quebramar: 480m
Profundidade:
6.5 m

0.70

Teste 1

Extensão do
quebramar: 240m
Profundidade:
6.5 m

3.24

Teste 6

Extensão do
quebramar: 120m
Profundidade:
6.5 m

Taxas de recuo/avanço (m/ano) para KT=0.25

5.66

1.72

Teste 7 KT

0.64

-9.98

3.89

0.88
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Tabela 6 – Resultados das taxas de recuo/avanço da linha de costa (m/ano) para quebramares a uma profundidade de 8 m.

Taxas de recuo/avanço (m/ano) para KT=0

Características

Quebramar retilíneo

Quebramar em V

Quebramar retilíneo

Quebramar em V

Teste 19

Teste 20

Teste 19 KT

Teste 20 KT

Distância ao
esporão: 120m
Extensão do
quebramar: 120 m
Profundidade: 8 m

-4.88

Distância ao
esporão: 120m

-11.05

Distância ao
esporão: 240m

0.75

-2.08

4.01

-14.53

6.38

0.76

0.81

-8.18

1.98

1.21

-11.05

3.61

4. DISCUSSÃO
Considerando o efeito de difração introduzido pelos
quebramares, os resultados obtidos vão de encontro
ao expectável no que diz respeito à evolução da linha
de costa, pois todos os testes, na frente urbana,
conduzem a valores positivos das taxas de variação da
posição da linha de costa, ou seja, há acumulação de
sedimentos neste trecho.
Em todas as simulações efetuadas, os testes com
quebramares destacados retilíneos produzem uma
maior acumulação de sedimentos na frente urbana
e, consequentemente, maior erosão a sul do esporão
da Vagueira. Os testes com quebramares destacados
em forma de “V” produzem menores taxas de erosão a
sul do esporão da Vagueira comparativamente com os
quebramares retilíneos. No entanto, na frente urbana,
estes quebramares também promovem acumulação de
sedimentos, quer para KT=0 quer para KT=0.25. Verifica-

-4.44

1.00

0.75

Teste 14 KT

0.89

-10.97

3.93

1.14

-14.34

6.23

-1.70

0.08

0.40

Teste 13 KT

0.82

Teste 21 KT

Teste 22

As Figuras 4 a 14 mostram o impacto da introdução
destas estruturas marítimas na linha de costa, para
cada um dos testes simulados.
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0.80

Teste 13

Teste 21

Extensão do
quebramar: 240 m
Profundidade: 8 m

1.05

Teste 14

Extensão do
quebramar: 240 m
Profundidade: 8 m

Taxas de recuo/avanço (m/ano) para KT=0.25

-6.65

1.18

0.47

Teste 22 KT

1.19

-9.47

2.44

0.70

se que a diferença de comportamento nos testes do
coeficiente de transmissão reside em menores valores
de erosão e acumulação de sedimentos quando se
considera o valor de KT=0.25.
Para quebramares mais extensos, existe uma maior
acumulação de sedimentos na frente urbana. Este
facto verifica-se para todas as profundidades.
Para a mesma distância ao esporão da Vagueira
(120 m), o fator que melhores resultados produz é a
extensão do quebramar, ou seja, quanto maior for o
quebramar maior proteção confere na frente urbana.
Para uma profundidade intermédia, para além dos
testes com parâmetros comuns às três profundidades,
foram realizados mais dois testes complementares
para cada um dos quebramares: Testes 8 e 10 para
uma distância ao esporão de 60 m e Testes 3 e 5 para
uma extensão do quebramar de 480 m. A proximidade
do quebramar ao esporão reduz a taxa de erosão no
trecho a sotamar, mas também diminui a acumulação
de sedimentos na frente urbana. O aumento da
extensão do quebramar para 480 metros origina
maiores acumulações a norte do esporão da Vagueira
e maiores erosões a sul.
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Figura 3 – Esquema representativo das estruturas testadas em diferentes
cenários.

Figura 4 – Representação esquemática dos Testes 1 e 2 para KT=0 e para KT=0.25.

Figura 5 – Representação esquemática dos Testes 3 e 4 para KT=0 e para KT=0.25.
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Figura 6 – Representação esquemática dos Testes 5 e 6 para KT=0 e para KT=0.25.

Figura 7 – Representação esquemática dos Testes 7 e 8 para KT=0 e para KT=0.25.

Figura 8 – Representação esquemática dos Testes 9 e 10 para KT=0 e para KT=0.25.
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Figura 9 – Representação esquemática dos Testes 11 e 12 para KT=0 e para KT=0.25.

Figura 10 – Representação esquemática dos Testes 13 e 14 para KT=0 e para KT=0.25.

Figura 11 – Representação esquemática dos Testes 15 e 16 para KT=0 e para KT=0.25.
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Figura 12 – Representação esquemática dos Testes 17 e 18 para KT=0 e para KT=0.25.

Figura 13 – Representação esquemática dos Testes 19 e 20 para KT=0 e para KT=0.25.

Figura 14 – Representação esquemática dos Testes 21 e 22 para KT=0 e para KT=0.25.
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5. CONCLUSÕES
Quando se pretende proteger a linha de costa, os
quebramares retilíneos oferecem uma maior proteção
em relação aos quebramares em “V”, no entanto agravam
a erosão a sul dos mesmos. Como os quebramares em
forma de “V” também oferecem proteção na frente
urbana e têm um impacto menor a sul, aliado ao facto
de poderem contribuir para melhorar as características
das ondas para a prática de surf, são uma opção viável
na proteção da linha de costa.
A forma do quebramar, a profundidade, a distância
ao esporão da Vagueira e a extensão do quebramar
são fatores que interferem diretamente na erosão e
acumulação de sedimentos na linha de costa. Para a
profundidade de 5 m, os Testes que oferecem maior
contribuição para a zona de praia são os Testes 11 e
12 para KT=0 e, consequentemente, os Testes 11KT
e 12KT para KT=0.25. Para a profundidade de 6.5 m,
os Testes que melhor se adaptam para efeitos de
proteção da frente urbana são os Testes 3, 5 e 9, bem
como os Testes 3KT, 5KT e 9KT. Para a profundidade de
8 m, os Testes que produzem maior acumulação de
sedimentos na frente urbana são os Testes 21 e 22, tal
como os Testes 21KT e 22KT.
Segundo os resultados apresentados neste artigo
relativamente à eficiência dos quebramares
destacados, fica provado, mais uma vez, que são
uma boa opção para proteção da costa. O grau de
submersão, ou seja a altura do quebramar, a forma
e as dimensões, junto com as características da
agitação, são fatores determinantes na definição da
melhor localização para efeitos de funcionamento
como recife artificial multifuncional, capaz de gerar
ondas com características para a prática de surf e
outros desportos náuticos.
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RESUMO: A cavitação junto às válvulas de enchimento e esvaziamento de eclusas de navegação, está entre as
principais limitações para o aumento da altura de queda dessas estruturas.
Para auxiliar nos projetos de eclusas, analisar e descrever as pressões mínimas a jusante das válvulas dos
sistemas de enchimento e esvaziamento de eclusas de navegação, foram realizadas simulações experimentais,
em modelo físico reduzido construído no Laboratório de Obras Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas
- IPH/UFRGS.
Para a representação das pressões mínimas, foram escolhidos os coeficientes de pressão denominados CP0.1%
e CP1%, calculados para as pressões com probabilidade de serem igualadas ou superadas em 99.9% e 99% das
ocorrências, respectivamente. Neste trabalho, apresentam-se relações entre esses coeficientes adimensionais
de pressão e coeficientes adimensionais de posição, para números de Reynolds superiores a 3x105, que permitem
a estimativa das pressões mínimas ao longo da base e do teto do conduto para vários graus de abertura da
válvula.
Palavras-chave: Eclusa, comporta segmento invertida, pressões mínimas, hidráulica experimental.

ABSTRACT: Cavitation close to the valves of lock filling and emptying systems is among the major limitations to
increase the lock lift.
In order to better understand the flow dynamic downstream from lock valves, describing the behavior of the
minimum pressures, it was conducted an experimental investigation at the “Laboratório de Obras Hidráulicas”
of the “Instituto de Pesquisas Hidráulicas” of the “Universidade Federal do Rio Grande do Sul”.
To represent minimum pressures, it was chosen dimensionless coefficients of pressure named CP0.1% and CP1%,,
which is defined by the pressures with probability of being equaled or exceeded at 99.9% and 99% of times,
respectively. This paper presents the relationship between these dimensionless coefficients of pressure and
dimensionless coefficients of position, for Reynolds greater than 3x105, which helps estimating the minimum
pressures along the culvert base and roof for several valve opening.
Keywords: Navigation lock, reverse radial gate, reverse tainter gate, minimum pressures, experimental hydraulic.
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1. INTRODUÇÃO
As eclusas, principalmente as de alta queda, são
acompanhadas de diversos fenômenos hidráulicos
nocivos que devem ser estudados, de forma a identificar
suas características, os problemas associados e as
soluções possíveis para evitar que ocorram danos às
obras hidráulicas.
A Figura 1 apresenta esquematicamente o perfil de
uma eclusa de navegação de câmara simples e os
seus principais componentes.
O acesso de montante é constituído de um canal
de aproximação e de muros guia que auxiliam as
embarcações no acesso à câmara. Como o fluxo
de água nas eclusas ocorre por gravidade, o termo

montante é aplicado aos elementos do extremo de
nível de água mais elevado.
A câmara se constitui de um reservatório onde ocorre a
variação de nível. Suas barreiras extremas são móveis,
permitindo o acesso das embarcações ao seu interior
(comportas de montante e jusante).
O sistema de distribuição é um conjunto de elementos
hidráulicos que permite o fluxo de água para
enchimento e esvaziamento da câmara. Pode-se citar
o canal de adução, a tomada de água, os aquedutos, as
comportas, o sistema de distribuição e o sistema de
restituição. Para se elevar o nível de água na câmara,
abrem-se as comportas de enchimento mantendo as
de esvaziamento fechadas. Para o abaixamento do
nível de água na câmara, abrem-se as comportas de

Figura 1 - Componentes das eclusas de navegação.
(Fontes: Adaptado de USACE, 2006; <http://www.ahimor.gov.br>. Acesso em: 08 jun. 2007;
<http://images.usace.army.mil/photolib.html>. Acesso em: 05 set. 2006).

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em julho de 2013, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos
Associados em setembro de 2013. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 34, Nº 2, 41-53, novembro de 2013.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh34n2-4
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esvaziamento mantendo as de enchimento fechadas.
O acesso de jusante, de forma similar ao acesso de
montante, se constitui de um canal de aproximação e
de muros guia, porém o acesso de jusante encontrase situado no extremo com nível de água mais baixo.
O tamanho do desnível a ser transposto (queda) é dado
pela diferença entre os níveis de água de montante
e jusante e permite a classificação das eclusas em
(USACE, 1995):
•
•
•

Eclusas de baixa queda: com desnível de até
10m;
Eclusas de média queda: com desnível entre
10m e 15m;
Eclusas de alta queda: com desnível superior
a 15m.

De acordo com Ussami (1980), a cavitação junto às
comportas de eclusas de alta queda se constitui em
uma das principais limitações para o aumento da
altura de queda das eclusas.
A comporta segmento aplicada em sua posição
invertida (Figura 2), é a comporta mais usualmente
utilizada nos aquedutos das eclusas, sendo que, por
exemplo, desde 1940, segundo USACE (2011), apenas
em três casos nos Estados Unidos não a utilizaram.
Atualmente não se concebe outra solução que possa
ter melhor desempenho técnico-econômico para as
eclusas de alta queda do que a comporta segmento
invertida (Santos, 1998).

Figura 2 – Desenho esquemático da instalação de uma
comporta segmento invertida no aqueduto de uma eclusa.
(Fonte: Adaptado de USACE, 2011).

No início do processo de enchimento, ou de
esvaziamento, são típicas as altas velocidades, a queda
brusca da pressão média e as amplas flutuações de
pressão a jusante das comportas, o que incorre em
um grande potencial de cavitação, principalmente nas
eclusas de médias e altas quedas (Ussami, 1980, e
Santos, 1998).
A cavitação normalmente ocorre quando um líquido, a
uma temperatura constante, é submetido a pressões
iguais ou inferiores à de vapor. Se a pressão local
em algum ponto do líquido atingir a pressão de vapor
e existirem núcleos gasosos, poderão se formar
cavidades de vapor. Se a pressão se mantiver próxima
da pressão de vapor e a cavidade atingir um diâmetro
crítico, ela explodirá. Se a pressão circundante
aumentar, acima da pressão de vapor, a bolha se
tornará instável e implodirá. Tal implosão, ou colapso,
poderá ser muito violento e acompanhado por ruídos,
vibrações e possível erosão das superfícies sólidas
próximas (Tullis, 1982). Quando as bolhas colapsam,
a pressão atinge valores bastante elevados e quanto
menores as bolhas e maior sua quantidade, maior
será a deterioração das superfícies sólidas (BORSARI
apud Kormann, 2002).
Observações em modelos e em protótipos revelaram
que para a abertura de 60% da comporta ocorrem as
condições mais críticas de cavitação (Santos, 1998).
As principais soluções adotadas para amenizar os
efeitos ou eliminar a cavitação são: a utilização de
revestimentos resistentes (aço), o abaixamento da
cota de assentamento das comportas, as alterações
geométricas, as leis de manobra especiais para as
comportas e a introdução de ar (USACE, 1975, Oliveira
et. al., 1983, e Santos, 1998).
A adição de água não leva a resultados consideráveis,
a não ser em grandes quantidades, o que exigiria
um segundo duto. Dessa forma, não é uma solução
utilizada. A execução de concretos especiais também
tem se revelado com limitações e estes têm sido mais
estritamente aplicados às situações de menor efeito
erosivo da cavitação, como no caso dos partidores
de fluxo horizontais ou verticais (Santos, 1998). A
colocação de revestimentos resistentes é onerosa e
não elimina o problema; somente retarda os efeitos da
erosão por cavitação.
As leis de manobra especiais ficam limitadas à
capacidade dos equipamentos de acionamento e a
determinadas situações que causariam esforços
hidrodinâmicos excessivos. A adição de ar vem sendo
amplamente utilizada. Porém, a quantidade de ar
é limitada, pois quando o ar é expelido do sistema
ocasiona perturbações na superfície de água dentro da
câmara da eclusa que podem provocar acidentes com
as embarcações. Assim associam-se à adição de ar,
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alterações geométricas da seção a jusante da comporta
e o rebaixamento da sua cota de implantação.
As pesquisas atuais têm investigado novas geometrias
para os aquedutos da região das comportas. A primeira
adaptação da geometria a jusante das comportas diz
respeito à introdução de uma ampliação no teto do
aqueduto a jusante das comportas, que provoca um
aumento da perda de carga localizada e uma redução
do potencial de cavitação do escoamento (PICKERING
E PERKINS apud USACE, 2006).
Shinqin et al. (1999) estudaram o rebaixamento da
comporta e a introdução de expansões laterais. Com
o rebaixamento da comporta ocorre a elevação da
pressão média e a “câmara” de maiores dimensões
formada a jusante das comportas auxilia na redução
das velocidades, reduzindo-se o potencial de cavitação
do escoamento.
Shengyi et al. (2005) avaliaram numericamente a
combinação das expansões do teto e da base do
aqueduto. Os autores verificaram que essa geometria
apresentou um escoamento mais estável devido ao
maior espaço existente a jusante das comportas,
ajudando a reduzir a velocidade e melhorar as pressões
nessa região em comparação com a geometria que
possui somente expansão no teto.
Neste trabalho, apresenta-se a caracterização
das pressões mínimas verificadas a jusante de
uma comporta do tipo segmento invertida, para as
condições com 10%, 30%, 50%, 60%, 70% e 80%
de abertura da comporta, fornecendo coeficientes
que auxiliem na estimativa das pressões mínimas
e no projeto de estruturas com menor potencial de
cavitação. Para tanto, foi conduzida uma investigação
experimental em uma bancada de ensaios instalada
no Laboratório de Obras Hidráulicas do Instituto de
Pesquisas Hidráulicas - IPH/UFRGS.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A investigação experimental deste trabalho foi
desenvolvida em uma estrutura constituída de sistema
hidráulico de alimentação e restituição de água e uma
seção de ensaios.
O sistema de alimentação possuía um reservatório
de 600m³, duas bombas hidráulicas, tubulações
e acessórios em ferro fundido, com diâmetros de
250mm e 300mm. A seção de ensaios era composta de
um conduto principal, de seção retangular, de 25cm
por 25cm, e comprimento total de 8.9m, construído em
fibra de vidro e acrílico, no qual foi instalada a comporta
segmento invertida e onde foram acompanhados os
fenômenos de interesse deste trabalho. A comporta foi
construída em acrílico, com raio de 38cm, e as vedações
foram feitas com borracha. Um reservatório, com um
vertedouro em seu interior para a manutenção do nível
de água constante a jusante do sistema, recebia a água
proveniente do conduto principal e a descarregava
em um canal de restituição, que fechava o circuito
hidráulico com o reservatório de alimentação.
Durante as simulações experimentais foram
registradas pressões médias e instantâneas ao longo
da base e do teto do conduto da seção de ensaios,
conforme a distribuição de equipamentos apresentada
na Figura 3, na qual Tr significa transdutor de pressão
e P significa piezômetro. Próximo à comporta, os
transdutores de pressão foram posicionados com
espaçamento de 5cm entre eles e, conforme o aumento
da distância a partir da comporta, o espaçamento entre
os transdutores passou para 10cm, 20cm e 40cm.
As pressões instantâneas foram medidas por meio
de transdutores de pressão instalados junto ao fundo
da tubulação imediatamente a montante da comporta
e junto ao fundo e ao teto da tubulação a jusante da

Figura 3 - Distribuição dos instrumentos de medição de pressão (dimensões em centímetros).
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comporta. Os transdutores foram instalados contíguos
ao fundo do canal para minimizar a atenuação das
pressões instantâneas.
Os transdutores foram conectados a um conversor
analógico digital de 12 bits, com duas placas, de 16
canais cada, ligadas a um microcomputador para a
armazenagem dos dados. Os registros foram feitos
com frequência de 512HZ e o tempo de aquisição
de dados foi de 2min. Os dados registrados foram
convertidos para valores de pressão, em metros de
coluna de água (mca), de acordo com as equações de
calibração de cada transdutor. As características dos
transdutores de pressão utilizados estão apresentadas
na Tabela 1.

Os ensaios foram realizados em regime permanente,
para diferentes vazões e graus de abertura da
comporta, conforme apresentado na Tabela 2. Não
foi permitida a entrada de ar na tubulação durante os
ensaios e a saída do conduto de jusante permaneceu
submersa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fim de encontrar uma relação que descreva o
comportamento das pressões mínimas ao longo da
base e do teto do conduto e auxilie em sua predição,
foi aplicada a técnica de análise dimensional, dandose preferência à utilização de parâmetros facilmente
determináveis.

Tabela 1 - Características dos transdutores de pressão utilizados.

Número de
equipamentos

Marca dos
equipamentos

Faixa de operação
(mca)

Precisão
(%FE)

15

Sitron

-1.5

1.5

0.30

14

Sitron

-1.5

3.0

0.30

1

Hytronic

-2.1

4.9

0.25

Tabela 2 - Tabela de ensaios com medição de pressão instantânea.

Abertura da comporta
(a)

Vazão
(Q)

%

cm

l/s

10

2.5

22

28

32

30

7.5

22

28

32

40

60

90

50

12.5

22

28

32

40

60

90

130

180

60

15.0

22

28

32

40

60

90

130

180

220

70

17.5

22

28

32

40

60

90

130

180

220

80

20.0

22

28

32

40

60

90

130

180

220

100

25.0

22

28

32

40

60

90

130

180

220
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Da análise dos dados, verificou-se que o comportamento
das pressões mínimas junto à base e ao teto do conduto
depende da combinação entre o grau de abertura e o
diferencial de pressão entre as faces da comporta, e
consequentemente da vazão, das velocidades geradas
e do número de Reynolds do escoamento.
Para os casos com a comporta parcialmente
aberta, foi possível o agrupamento de condições
com tendências similares utilizando-se o número
de Reynolds, calculado a partir da consideração da
altura do conduto, como dimensão de referência,
e da velocidade média na seção da comporta. Nas
condições das simulações experimentais, o número de
Reynolds variou entre 1.1x105 e 1.4x106. As tendências
se apresentaram similares para números de Reynolds
superiores a 3x105.
Para os escoamentos com número de Reynolds
superior a 3x105, o comportamento das pressões
médias e extremas ao longo da base e do teto do
conduto foi descrito por um coeficiente adimensional
da posição (Ladm) e por um coeficiente adimensional de
pressão (CP).
O coeficiente de posição (Ladm) foi obtido pela relação
entre a posição (Li) dos pontos de medição, em metros,
a partir do terminal da comporta, e a altura resultante
da diferença entre a altura do conduto (D) e a da
abertura da comporta (a), ambos em metros, dada
por

Li
D−a

Ladm =

(1)

3.1. Pressões mínimas junto à base e ao teto do
conduto
Para a representação das pressões mínimas, foram
escolhidos os coeficientes de pressão denominados
CP0,1% e CP1%, calculados para as pressões com
probabilidade de serem igualadas ou superadas em
99.9% e 99% das ocorrências, respectivamente. CP0,1%
e CP1%, foram obtidos a partir das seguintes relações

−

CP0.1%

P −P
= 0.21% 2
Va − VD
2g

(2)

−

CP1% =
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P1% − P
Va2 − VD2
2g

(3)

na qual:
CP0,1%		 = coeficiente de pressão com probabilidade
de ser igualada ou superada em 99.9% das
ocorrências
CP1%		 = coeficiente de pressão com probabilidade
de ser igualada ou superada em 99% das
ocorrências
−
P 		= pressão média no ponto de medição [mH2O]
P0,1%		 = pressão no ponto de medição igualada ou
superada em 99.9% das ocorrências para
determinado grau de abertura da comporta
[mH2O]
P1%		 = pressão no ponto de medição igualada
ou superada em 99% das ocorrências para
determinado grau de abertura da comporta
[mH2O]
Va		 = velocidade média na seção da comporta
[m/s]
VD		 = velocidade média no conduto [m/s]
g		= aceleração devida à gravidade [m/s²].
3.2. Coeficientes de pressão mínima junto à base do conduto
Para a base do conduto, as relações entre o CP0,1% e
CP1% e o Ladm foram representadas por

CP0.1% =

ab1 + ab2 Ladm
1 + ab3 Ladm + ab4 Ladm 2

(4)

CP0.1% =

ab1 + ab2 Ladm
1 + ab3 Ladm + ab4 Ladm 2

(5)

Os coeficientes abi e bbi estão apresentados,
respectivamente, na Tabela 3 e na Tabela 4, bem como
o desvio padrão e o coeficiente de correlação (R2) entre
as curvas ajustadas e os dados experimentais.
Até 60% de abertura da comporta, as equações
ajustadas para representar o comportamento das
pressões mínimas ao longo da base do conduto
apresentaram coeficientes de correlação com os
dados experimentais iguais ou superiores a 0.91. Para
70% e 80% de abertura da comporta os coeficientes de
correlação entre a curva ajustada e os dados variaram
entre 0.64 e 0.36. O maior desvio padrão foi registrado
para a condição com 70% de abertura da comporta.
Da Figura 4 até a Figura 9 apresentam-se as
comparações entre os dados experimentais e as
curvas ajustadas para representar a relação entre os
coeficientes adimensionais de posição e de pressão
mínima para a base do conduto e os seguintes graus
de abertura da comporta: 10%, 30%, 50%, 60%, 70%
e 80%.
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Tabela 3 – Coeficientes para a equação 4, que estabelece a relação entre Ladm e CP0,1% para a base do conduto.

Coef.

a/D
10%

30%

50%

60%

70%

80%

ab1

2 708 726

-0.1450

-0.1640

-0.1654

-0.2357

-0.2208

ab2

-8 621 411

-0.1291

-0.0606

-0.0597

-0.1295

-1.7759

ab3

4 211 615

-0.2972

-0.1703

-0.1014

0.1589

3.9533

ab4

11 418 220

0.0886

0.0260

0.0179

0.0119

0.0229

Desvio Padrão

0.025

0.038

0.053

0.048

0.084

0.072

R2

0.97

0.96

0.93

0.91

0.52

0.36

Tabela 4 – Coeficientes para a equação 5, que estabelece a relação entre Ladm e CP1% para a base do conduto.

Coef.

a/D
10%

30%

50%

60%

70%

80%

bb1

206 162

-0.1148

-0.1190

-0.1202

-0.1742

144.6

bb2

-699 277

-0.0798

-0.0427

-0.0449

-0.0799

-2904.8

bb3

530 800

-0.2932

-0.1926

-0.1247

0.0944

8914.5

bb4

1 381 560

0.0851

0.0306

0.0226

0.0146

52.2

Desvio Padrão

0.017

0.026

0.032

0.033

0.049

0.049

R2

0.98

0.96

0.94

0.91

0.64

0.36

a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 4 - Coeficientes de pressão para a base do conduto e 10% de abertura da comporta.
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a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 5 – Coeficientes de pressão para a base do conduto e 30% de abertura da comporta.

a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 6 – Coeficientes de pressão para a base do conduto e 50% de abertura da comporta.

a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 7 – Coeficientes de pressão para a base do conduto e 60% de abertura da comporta.
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b) CP1%

a) CP0.1%

Figura 8 – Coeficientes de pressão para a base do conduto e 70% de abertura da comporta.

b) CP1%

a) CP0.1%

Figura 9 - Coeficientes de pressão para a base do conduto e 80% de abertura da comporta.

Os coeficientes de pressão mínima na base do
conduto tenderam a apresentar valores que diminuem
conforme aumenta a distância da comporta até
determinado ponto a partir do qual os valores dos
coeficientes passam a aumentar. A curva formada
foi suavizada com o aumento do grau de abertura da
comporta. Os menores valores de CP0,1% e CP1% para
a base do conduto foram atingidos para 30% e 50% de
abertura da comporta.
3.3. Coeficientes de pressão mínima junto ao teto do
conduto
Para o teto do conduto, as relações entre o CP0,1% e
CP1% e o Ladm foram representadas por

CP0.1% =

CP1% =

at1 + at2 Ladm
1 + at3 Ladm + at4 Ladm 2

bt1 + bt2 Ladm
1 + bt3 Ladm + bt4 Ladm 2

(6)

(7)

As equações ajustadas para as condições com 50%
e 70% de abertura da comporta desconsideraram os
dados das vazões de 40 l/s a e 60 l/s. Essas condições
tinham números de Reynolds iguais a 3.2x105 e a
3.4x105, respectivamente, e seus dados apresentaram
um comportamento distinto do das demais condições.
Os coeficientes at1 e bt1 estão apresentados,
respectivamente, na Tabela 5 e na Tabela 6, bem como
o desvio padrão e o coeficiente de correlação (R2) entre
as curvas ajustadas e os dados experimentais.
As equações ajustadas para representar o
comportamento das pressões mínimas ao longo
do teto do conduto apresentaram coeficientes de
correlação com os dados experimentais iguais ou
superiores a 0.77. O maior desvio padrão foi registrado
para a condição com 80% de abertura da comporta.
Da Figura 10 até a Figura 15 apresentam-se as
comparações entre os dados experimentais e as
curvas ajustadas para representar a relação entre os
coeficientes adimensionais de posição e flutuação de
pressão para o teto do conduto e os seguintes graus
de abertura da comporta: 10%, 30%, 50%, 60%, 70% e
80%.
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Tabela 5 – Coeficientes para a equação 6, que estabelece a relação entre Ladm e CP0,1% para o teto do conduto.

a/D

Coef.

10%

30%

50%

60%

70%

80%

at1

-0.0288

-0.1445

-0.2914

-0.3793

-0.4537

-0.7505

at2

-0.0147

-0.0637

-0.0447

-0.0354

-0.0663

-0.2485

at3

-0.3436

-0.1315

-0.1323

-0.1083

-0.0719

0.0852

at4

0.0740

0.0363

0.0228

0.0149

0.0142

0.0162

0.010

0.053

0.047

0.049

0.036

0.084

0.93

0.77

0.90

0.91

0.97

0.92

Desvio Padrão
R2

Tabela 6 – Coeficientes para a equação 7, que estabelece a relação entre Ladm e CP1% para o teto do conduto.

Coef.

a/D
10%

30%

50%

60%

70%

80%

bt1

-0.0275

-0.1104

-0.1726

-0.2102

-0.2650

-0.4867

bt2

-0.0002

-0.0006

-0.0074

-0.0190

-0.0452

-0.1931

bt3

-0.3183

-0.2272

-0.1800

-0.1567

-0.1036

0.1102

bt4

0.0399

0.0227

0.0174

0.0170

0.0161

0.0186

0.005

0.029

0.020

0.023

0.026

0.049

0.96

0.86

0.97

0.97

0.97

0.94

Desvio Padrão
R2

a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 10 - Coeficientes de pressão para o teto do conduto e 10% de abertura da comporta.
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a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 11 - Coeficientes de pressão para o teto do conduto e 30% de abertura da comporta.

a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 12 - Coeficientes de pressão para o teto do conduto e 50% de abertura da comporta.

a) CP0.1%

b) CP1%

Figura 13 - Coeficientes de pressão para o teto do conduto e 60% de abertura da comporta.

Pressões mínimas a jusante das válvulas de enchimento e esvaziamento de eclusas de navegação

51

b) CP1%

a) CP0.1%

Figura 14 - Coeficientes de pressão para o teto do conduto e 70% de abertura da comporta.

b) CP1%

a) CP0.1%

Figura 15 - Coeficientes de pressão para o teto do conduto e 80% de abertura da comporta.

Os coeficientes de pressão mínima no teto do conduto
tenderam a apresentar valores que diminuem
conforme aumenta a distância da comporta até
determinado ponto a partir do qual os valores dos
coeficientes passam a aumentar. Conforme aumentou
o grau de abertura da comporta, diminuíram os valores
de CP0,1% e CP1% para o teto do conduto.

4. CONCLUSÕES
Para a análise das pressões mínimas a jusante das
válvulas dos sistemas de enchimento e esvaziamento
de eclusas de navegação, foram realizadas simulações
experimentais, em modelo físico reduzido construído
no Laboratório de Obras Hidráulicas do Instituto de
Pesquisas Hidráulicas - IPH/UFRGS.
Para números de Reynolds superiores a 3x105, o
comportamento das pressões mínimas ao longo da
base e do teto do conduto apresentaram tendências
similares para cada grau de abertura, tendo sido
possível descrevê-lo pela relação entre coeficientes
adimensionais de posição e de pressão.
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Os coeficientes de pressão mínima na base e no
teto do conduto tenderam a apresentar valores que
diminuem conforme aumenta a distância da comporta
até determinado ponto a partir do qual os valores dos
coeficientes passam a aumentar.
Os menores valores de CP0,1% e CP1% para a base do
conduto foram atingidos para 30% e 50% de abertura da
comporta.
Conforme aumentou o grau de abertura da comporta,
diminuíram os valores de CP0,1% e CP1% para o teto do
conduto.
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Resumo: Os escoamentos no interior de zonas povoadas de hastes rígidas e emersas apresentam grande
heterogeneidade, pelo que a sua caracterização requer uma formulação que incorpore explicitamente essa
variabilidade espacial.
Este trabalho pretende caracterizar e quantificar o escoamento no interior de zonas com vegetação rígida e
emersa, bem como quantificar as forças, por unidade de área, que o escoamento exerce nas hastes e no fundo
do canal. Para tal, realizaram-se dois ensaios laboratoriais com diferentes densidades de hastes, nos quais se
mediram campos de velocidades instantâneas com o sistema de medição Particle Image Velocimetry (PIV). No
tratamento dos dados foi aplicada a metodologia de média dupla espácio-temporal. Desenvolveu-se, ainda, um
modelo teórico para o cálculo da força aplicada nas hastes e respectivo coeficiente de resistência.
Os resultados obtidos mostram que as tensões dispersivas não são, em geral, desprezáveis face às tensões de
Reynolds. Concluiu-se, também, que o aumento das tensões dispersivas normais longitudinais permite explicar,
parcialmente, o aumento do coeficiente de arrastamento das hastes com o aumento da densidade de hastes.
Palavras-chave: Vegetação emersa rígida, resistência ao escoamento, PIV, metodologia de média dupla espáciotemporal

ABSTRACT: The main characteristic of the flow through rigid stems is the great spatial variability that exists in
the inter-stem space, requiring a formulation of the momentum and mass conservation equations that take into
account such variability.
This work is aimed at characterizating and quantificating the flow within vegetated areas susceptible to be
simulated by dense arrays of vertical emergent stems as well as at quantificating the forces, per unit bed area,
acting on the stems and on the bed boundary.
To meet the objectives, two experimental tests were carried out, with different densities of stems, to acquire
velocity fields with a Particle Image Velocimetry system (PIV). The treatment of the data was done with the
Double Averaging methodology (DAM). A theoretical model for the calculation of the drag force exerted on the
stems and respective coefficient was developed.
The results reveal that the contribution of form-induced stresses is of the order of magnitude of the contribution
of Reynolds stresses. The analysis of form-induced stresses helps to explain the increase of the drag coefficient
when the stem density increases.
Keywords: Rigid and emergent vegetation, flow resistance, PIV, Double-Averaging Methodology.
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1. Introdução
A vegetação emersa que recobre as margens e o
fundo de muitos rios aluvionares, bem como extensas
áreas nas planícies de inundação, desempenha
um papel muito importante no equilíbrio dos
ecossistemas fluviais. A vegetação influencia os
processos geomorfológicos e hidrológicos afetando a
resistência ao escoamento, o transporte e a deposição
de sedimentos e contaminantes e a intensidade e
a difusão turbulentas (Nepf, 1999). Por outro lado,
a presença da vegetação contribui positivamente
para a biodiversidade, para a qualidade da água e
para a integração paisagística (Nepf & Vivoni, 1999;
Tanino & Nepf, 2008). Devido a este papel importante
desempenhado pela vegetação, o recurso a material
vivo nas soluções de bioengenharia está atualmente
a aumentar.
No entanto, a existência de vegetação emersa nos
cursos de água está associada a uma maior resistência
do escoamento e, assim, a maiores riscos de inundação
(Kadlec, 1990; Lopez & Garcia, 1998). Desta forma, é
importante conseguir estimar o aumento da resistência
ao escoamento para um dado aumento na densidade
da vegetação e é relevante compreender como varia
a ordem de grandeza das forças atuantes no leito e
nas hastes das plantas quando ocorrem variações na
densidade de hastes. Uma revisão bibliográfica destes
temas pode ser consultada em Raupach (1992).
A principal característica do escoamento por
entre campos de hastes emersas e rígidas é a
grande heterogeneidade que apresenta à escala do
espaçamento médio entre as hastes (White & Nepf,
2003). À escala macroscópica da zona vegetada
os fortes gradientes na zona entre hastes não são
suscetíveis de serem percebidos e o escoamento é
caracterizado como dispersivo (Nepf, 1999). À escala
da haste, o escoamento é entendido como escoamento
em torno de um cilindro de eixo vertical na esteira de
outros cilindros. A resistência hidráulica depende das
forças de pressão e viscosas que atuam no perímetro
molhado. Devido à grande variabilidade espacial, essas
forças devem ser determinadas com base num modelo
teórico desenvolvido à escala do espaço entre hastes e
calibrado com dados obtidos à mesma escala. A maior
parte dos trabalhos empíricos e teóricos que existem
na literatura basearam-se em dados obtidos com
instrumentação inadequada (James et al., 2004) ou
assumem hipótese que não incorporaram os termos
dispersivos induzidos pela presença das hastes (Tanino
& Nepf, 2008).

É assim necessário desenvolver um modelo teórico
para determinar o coeficiente de arrastamento em
zonas povoadas com vegetação rígida e emersa.
Reconhecendo estas falhas na investigação de
escoamentos em zonas vegetadas, este trabalho
pretende i) caracterizar detalhadamente e quantificar
o escoamento no interior de zonas povoadas com
vegetação emersa rígida e ii) quantificar, de forma
independente, as forças, por unidade de área, que o
escoamento exerce nas hastes e no fundo do canal e
os respetivos coeficientes de resistência. Ambos os
objetivos conduzem a um melhor conhecimento da
resistência hidráulica neste tipo de escoamentos.
Dada a grande variabilidade espacial deste tipo de
escoamentos, para compreender os fenómenos
associados à resistência do escoamento em leitos com
vegetação é necessário recorrer a um formulação das
equações de conservação da massa e da quantidade
de movimento que incorporem explicitamente a
heterogeneidade espacial. A metodologia de média
dupla espácio-temporal (DAM) providencia a base
conceptual para um modelo teórico de estimação da
força de arrastamento exercida nas hastes. Modelo
este que é derivado das equações de conservação do
escoamento.
Foi desenvolvido trabalho laboratorial para caracterizar
o escoamento à escala do espaçamento médio entre
hastes e para quantificar as variáveis do escoamento
intervenientes nas equações de conservação. Neste
trabalho foi dada especial atenção ao cálculo e
discussão da 1) magnitude relativa das tensões de
Reynolds e das tensões dispersivas; 2) distribuição
de pressão e da magnitude das tensões normais na
direção vertical; 3) ordem de grandeza relativa dos
termos da equação da conservação da quantidade de
movimento na direção longitudinal e 4) o impacto das
tensões dispersivas normais longitudinais na força de
arrastamento.

2. instalações laboratoriais
e instrumentação
Os resultados apresentados neste documento foram
produzidos com base num trabalho experimental
conduzido no canal de recirculação e inclinação variável
(CRIV) do Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos
do Instituto Superior Técnico. O CRIV, representado na
Figura 1, tem 10 m de comprimento efetivo, 40.8 cm de
largura e paredes laterais de vidro transparente que
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permite a fácil observação do escoamento e medições
baseadas em registos vídeo.
O fundo do canal foi coberto com uma camada de areia
com diâmetro médio d50 = 0.8 mm, densidade s = 2.65 e
coeficiente de gradação σD = 1.45. Sobre a camada de
areia, horizontal e lisa, colocou-se, num troço de 3.1 m
ao longo do canal, estacas com diâmetro d = 1.1 cm que
simularam caules rígidos de elementos de vegetação
(Figura 2).
As estacas foram colocadas no leito de areia de forma
aleatória, e de acordo com uma distribuição uniforme
em toda a área povoada pelas estacas. A montante
do leito de areia foi colocada uma camada de seixos
(elementos rugosos) para acelerar o desenvolvimento

da camada limite. A jusante do troço povoado com
hastes foi construída uma soleira expressa com seixos
para controlar o escoamento.
Neste texto serão apresentados resultados referentes
a dois testes laboratoriais, A1 e A2, ambos realizados
com caudal igual a 2.33 l/s. O teste A1 é caracterizado
por fração sólida da área de controlo φ = 0.038, que
corresponde a uma densidade de m = 399 hastes/m2.
Neste teste, a secção de medição foi caracterizada
por velocidade longitudinal média
de U = 0.11 m/s,
_
altura média do escoamento  h  = 5.5 cm, gradiente
longitudinal da altura do escoamento dh/dx = -0.0056
e número de Reynolds associado às hastes Rep = 1162.
O teste A2 apresentou uma menor densidade de

Figura 1 – Vista geral do CRIV.

Figura 2 - a) Representação esquemática do perfil longitudinal da zona povoada com hastes cilíndricas; b) Aspeto final do
troço com hastes.
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hastes, sendo caracterizado
por φ = 0.022, m = 231
_

hastes/m , U = 0.12 m/s,  h  = 5.0 cm, dh/dx = -0.0031 e
Rep = 1329. No teste A1 registaram-se oscilações
periódicas da superfície livre, no entanto, no teste A2
estas oscilações eram pouco significativas.
Sem hastes e com o mesmo caudal, os parâmetros
de Shields ϒ = u*2 ( g ( s − 1)d50 ) e Χ = u*2 d50 / ν seriam
0.011 e 19.5, respetivamente, indicando um leito na
eminência de movimento incipiente e hidraulicamente
de transição (Yalin, 1972). Note-se que o escoamento
neste teste era gradualmente variado, com velocidade
crescente no sentido de jusante. Os valores
apresentados referem-se à média na zona onde
se efectuaram as medições, na qual a variação da
velocidade de atrito junto ao fundo era desprezável.
No decorrer dos ensaios experimentais foram-se
desenvolvendo pequenas cavidades e deposições na
base das estacas. A profundidade máxima destas
cavidades era da ordem de 1 cm, ao passo que as
deposições de areia, a jusante das estacas, registavam
em média 0.75 cm de altura. No entanto, não existia
uma significativa interação dinâmica entre as cavidades
e as deposições, no sentido em que o transporte de
sedimentos era negligível visto que as cavidades de
erosão deixaram de evoluir rapidamente. O impacto
no escoamento destas perturbações no leito liso
consistiu no desenvolvimento de uma região interior
influenciada pelas oscilações de forma do leito.
Nos testes laboratoriais foram medidos mapas de
velocidade instantânea no plano vertical com recurso
à técnica não intrusiva 2D Particle Image Velocimetry
(PIV) em 5 posições laterais alinhadas paralelamente
ao escoamento, como se representa na Figura 3. Para
ambos os testes, a secção transversal no centro da
2

zona de medições localizou-se a x = 7.67 m, em relação
à entrada do canal. Quanto às posições laterais, estas
foram medidas em y = 0.155; 0.180; 0.205; 0.230 e 0.255
m, representadas na Figura 3 por P1, P2, P3, P4 e P5,
respectivamente. Foram também feitas medições de
velocidade no plano horizontal.
O PIV utilizado apresenta uma energia de 30 mJ em
cada pulso, transforma radiação infravermelha em
radiação visível com comprimento de onda de 532
nm e foi operado com uma frequência de aquisição
de 15 Hz. Para adequadas medições e visualização
do escoamento, foram introduzidas partículas
artificiais microporosas designadas comercialmente
por Polyamide Seeding Particles (PSP), com massa
volúmica igual a 1.03 g/cm3 e diâmetros entre 30 e 70
μm, sendo 50 μm o diâmetro médio (detalhes sobre
estas partículas podem ser consultados em Ricardo,
2008).
Para a aplicação da metodologia DAM foram
selecionados um total de 60 perfis (12 perfis/
lateral) obtidos a partir de instâncias de aquisição
independentes,
correspondendo
490
mapas
instantâneos a cada instância. A Figura 4a) exemplifica
a seleção dos perfis numa das posições laterais.
Para quantificar o erro cometido na estimação das
médias temporais das várias quantidades turbulentas,
procedeu-se a uma análise de sensibilidade, com a
qual se concluiu que os erros cometidos são inferiores
a 1%, em ambos os testes. Depois de identificadas as
coordenadas de todos os pontos onde se considerou um
perfil de velocidades médias, calcularam-se as áreas
de influência de cada perfil pelo método dos polígonos
de Voronoï (Figura 4b)), considerando que cada haste
se pode representar por uma haste fictícia.

Figura 3 – Posições laterais do feixe de laser: esq: teste A1; dir: teste A2.
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Figura 4 – a) Exemplo da escolha da localização dos perfis numa das laterais do teste A1, sobre um mapa de velocidade média
temporal (mapa de cores em m/s); b) Áreas de influência dos perfis no teste A1.

3. Caracterização do
escoamento
Os mapas das flutuações espacial da velocidade e
de vorticidade num plano horizontal e médias no
tempo, apresentados na Figura 5 comprovam a
grande heterogeneidade de um escoamento por entre
hastes rígidas e emergentes. A flutuação espacial
da velocidade é dada por u = u − u , onde u e u
são, respetivamente, a velocidade longitudinal média
temporal e a velocidade longitudinal média temporal e
espacial (a formulação da média dupla é apresentada
na secção seguinte). Como seria de esperar, o
escoamento apresenta velocidades relativamente
baixas na esteira das hastes e velocidades mais
elevadas no espaço entre hastes. Estas regiões
são facilmente identificáveis na Figura 5, na zona
entre y = 4cm e y = 6cm (y é a coordenada lateral).
Decorrente da elevada diferença de velocidades, é
expectável que, nesta zona, se gerem instabilidades de
Kelvin-Helmoltz (HK), cuja assinatura no escoamento
médio consiste em valores elevados de vorticidade e
elevadas tensões turbulentas de corte. Observando
os mapas de velocidade instantânea e as suas linhas
de corrente (Figura 6), conclui-se que o escoamento
é marcado por frequentes movimentos ascendentes
e descendentes do fluido. As linhas de corrente
juntam-se e desaparecem em pontos de sumidouro e
aparecem em pontos de fonte, pelo que é provável que
estes movimentos coerentes correspondam a ejeções
e varrimentos.
Nos mapas de vorticidade média (Figura 5b) é possível
identificar uma esteira de vórtices de von Kármán
a jusante da haste localizada no canto superior

esquerdo do referido mapa. Nesta região identifica-se
a repetição de um padrão com vorticidades elevadas de
sinal positivo e negativo (zonas vermelho e azul vivos,
entre y = 1.5cm e y = 3.5cm e x = -3.5cm a x = -4.5cm),
que tem origem na separação instável do escoamento
em torno da haste.

4. Equações DANS e o
sistema físico
Para aplicar a metodologia DAM (ver detalhes em
Raupach et al.,1986; Giménez-Curto & Corniero Lera,
1996; Finnigan, 2000; Nikora et al., 2001) a área de
medição mínima corresponde a um quadrado cujo lado
é igual ao espaçamento médio entre hastes, ou seja,
5.0 cm no teste A1 e 6.6 cm no teste A2. No entanto
a área de medição adotada neste trabalho foi um
retângulo de 11 x 15 cm2 (longitudinal x transversal).
Os gradientes longitudinais foram calculados a partir
de variáveis média no tempo e no espaço (variáveis
DA) obtidas independentemente em áreas de controlo
adjacentes de 5 x 15 cm2. O volume de fluido no volume
de controlo é definido como ∀T = A0 h (1 − φ ) , sendo
φ é a fração sólida do volume de controlo.
No que diz respeito ao sistema físico, a coluna de água
é dividida em duas camadas: a região junto ao fundo
(zona b na Figura 7) onde o escoamento é influenciado
pelas oscilações no leito geradas pelas erosões e
deposições junto às hastes e a restante coluna de
água (zona s na Figura 7) onde o escoamento, que
praticamente não é afetado pelo fundo, depende
essencialmente da densidade e da distribuição
espacial das hastes.
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Figura 5 – a) Mapa de flutuações espaciais da velocidade longitudinal (m/s); b) Mapa de vorticidade
(s-1). Ambos os mapas dizem respeito à cota z = 0.95 cm no ensaio A1.

Figura 6 – Exemplo de dois mapas de velocidade instantânea sobreposta às linhas
de corrente do escoamento no teste A1 à cota z = 0.95 cm.

Figura 7 – Esquematização do sistema físico, que é
constituído por 2 camadas: a camada junto ao leito
influenciada pelas oscilações na topografia do fundo
(b) e a restante coluna de água influenciada pelas
hastes (s).
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De acordo com esta configuração do sistema físico, as
equações de conservação de quantidade movimento
em termos de médias temporais e espaciais (DANS,
Double-Averaged Navier-Stokes equation na literatura
inglesa) são:

∂ uj

ui

∂xi
−

= −g −

1 ∂ψ p
ψρ ∂x j

respetivamente, a resistência de forma e viscosa
atuantes no leito. Os termos correspondentes à
resistência de forma e viscosa são forças por unidade
de massa de fluido.
A definição de média temporal e espacial (DA) de uma
dada variável do escoamento é dada por:
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∂xi

ni dS
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velocidade e da pressão, respetivamente; ui e p
são as médias temporais e espaciais da velocidade
e da pressão, respetivamente; u 'i é a flutuação
temporal da velocidade em relação à velocidade média
representa a flutuação espacial da

(k )
f

(k )
velocidade; ∀ e Sint
são, respetivamente, o volume
de fluido e a área de interface entre o fluido e o sólido
no volume de controlo k; ψ = 1 -φ (s) -φ (b) representa a
função de vazios; φ (k) é a fração sólida no volume de
controlo k. k = s identifica o volume de controlo limitado
pelas elevações do fundo e a superfície livre, ao passo
que k = b identifica o volume de controlo entre o plano
horizontal que contém as cristas das deposições de
areia e o leito original (Figura 7). ρ e ν representam a
massa volúmica e a viscosidade cinemática da água e
g é a aceleração gravítica. Em relação ao significado

de cada termo na Eq. (1): − ρψ u 'i u ' j
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onde θ = ui ou θ = p , Ak(k) é a área do
subdomínio convexo Ωk , definida como a área
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e tal

= Ω , N corresponde ao número total de

subdomínios e N0(z) o número de subdomínios, à cota z,
para o qual a variável do escoamento não está definida
em (xk, yk ). Deve notar-se que

N − N0 ( z )

∑
k =1

Ak ( z ) < A( z ) para

N 0 ( z ) > 0 e Lx x Ly é a área do domínio Ω (detalhes
em Franca et al., 2008, Ferreira et al., 2009 e Ferreira
et al., 2010).
Para proceder à aplicação das equações DA é necessário
considerar algumas hipóteses que se apresentam
em seguida. A velocidade vertical média temporal e
espacial é aproximadamente nula em toda a coluna de
água. As hastes eram verticais e emergentes, φ (s) é uma
constante no volume de controlo e a resistência de forma
na direção vertical é nula. Considerou-se desprezável o
efeito de φ (b), pelo que φ ≡ φ (s) e o parâmetro ψ na Eq.
(1) é constante. Como a viscosidade cinemática da água
apresenta um valor relativamente pequeno, assume-se
que as tensões viscosas são pelo menos uma ordem de
grandeza inferiores aos restantes termos da Eq. (1). As
medições dos campos de velocidade lateral justificam
a v ≈0 .

5. Resultados
5.1. Tensões de corte
Na Figura 8 apresenta-se os perfis médios das
tensões tangenciais de Reynolds e dispersivas,
detalhes da forma de cálculo destas tensões podem
ser consultadas em Ricardo (2008). Note-se que para
simplificar as legendas do eixos das Figuras 8 a 11, se
considerou H = 〈 h 〉 .
Comprovando a subsistência da sub-camada viscosa,
ambos os perfis, tensões de Reynolds − ρ u ' v ' e
  , são aproximadamente
tensões dispersivas − ρ uv
nulos junto ao fundo. Ao nível médio da superfície
livre as tensões tangenciais de Reynolds e dispersivas
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Figura 8 - Tensão tangencial de Reynolds (*) e tensão tangencial dispersiva (○). As tensões são normalizadas por ρU 2 .
a) teste A1; b) teste A2..

tendem para zero apesar das oscilações registadas.
Verifica-se que a vegetação consegue induzir maior
isotropia na turbulência junto ao fundo e maior
anisotropia da turbulência nas proximidades da
superfície livre. O escoamento nas cotas z > 0.60H é
predominantemente influenciado pelo comportamento
da superfície livre, onde a anisotropia induzida pelas
oscilações da superfície livre é a causa dos valores
positivos das tensões tangenciais de Reynolds no
teste A1. No caso do teste A2, onde as oscilações da
superfície livre quase não existem, esta tendência
não se observa. A comparação do perfil das tensões
dispersivas no ensaio A1 e A2 revela que esta variável
do escoamento parece depender apenas da densidade
das hastes e aumentar com φ.
Comparando os perfis da Figura 8 conclui-se que os
fluxos dispersivos da quantidade de movimento não
podem ser considerados desprezáveis face aos fluxos
turbulentos. As tensões tangenciais dispersivas são
da mesma ordem de grandeza ou, eventualmente,
maiores que as tensões tangenciais de Reynolds nos
escoamentos no interior de uma zona densamente
povoada com hastes rígidas. A importância relativa
das tensões dispersivas acentua-se com o aumento da
densidade da vegetação, para o âmbito de densidades
estudadas. Este resultado contradiz a convicção
geralmente aceite (p.ex. Tanino & Nepf, 2008), fundada
em medições pouco detalhadas, que as tensões
dispersivas seriam desprezáveis face às tensões de
Reynolds.
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5.2. Distribuição de pressões
A distribuição de pressões é obtida através da
integração da Eq. (1) segundo a direção vertical
entre z e a profundidade média do escoamento h
. Incorporando as hipótese anteriormente indicadas, a
equação resultante é dada por:



− ρ g h − z − ρ  w '2
− w '2 
h
z


 2

+ p z − ρ  w
− w 2  −
h
z


h ∂
ρ∫
u ' w ' + uw dz = 0
z ∂x

(

)

(

)

(3)

Os termos da Eq. (3) serão discutidos com base
nos resultados do teste A1. A Figura 8a) revela que

  ) = O (10 ) , ou seja, bastante menor
( u ' w ' + uw
−4

que o termo gravítico, pelo que o termo integral da Eq. (3)
é desprezável. Como se pode verificar na Figura 9a),
as tensões normais de Reynolds na direção vertical
não são necessariamente nulas à cota z = h , o
que pode dever-se às oscilações da superfície livre,
uma vez que

w '2

z

→ 0 quando z → h

no teste

A2. Independentemente da densidade de hastes, as
tensões dispersivas normais na direção vertical são
zero à cota média da superfície livre (Figura 9b).
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Figura 9 - a) Tensão de Reynolds normal vertical; b) tensão dispersiva normal vertical. Os círculos (○) identificam o teste A1 e
os asteriscos (*) o teste A2. As tensões são normalizadas por ρU2 .

Os valores de ρ w 2

são uma ordem de grandeza

2
inferiores aos valores de ρ w ' , no testes A1 e

ocorre à cota 0.9 h
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h
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(

0.9 h

)

ρ g h − 0.9 h ≈ 54

Tem-se

e


 ≈ −0.4 , pelo que o erro


cometido com a hipótese de pressão hidrostática é
menor que 1%.
5.3. Quantidade de movimento média na direção
longitudinal
Considerando as várias hipóteses simplificativas
anteriormente apresentadas e introduzindo a
equação da continuidade, a equação da conservação
da quantidade de movimento na direção longitudinal
escreve-se da seguinte forma:
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Aplicando a média na coluna de água na Eq. (4) e
introduzindo as condição de fronteira cinemática
(detalhes em Ricardo, 2008), resulta
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onde os parêntesis [ ] representam o operador média
na coluna de água,

∂ u 2

f x( s )

f x( s )

representa a força de

arrastamento total exercida nas hastes por unidade

∂x

de área e

∂u
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S

f x(b ) é a resistência exercida no leito por

unidade de área. A Eq. (5) pode ser normalizada por
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1
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∫
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g h e rescrever-se da seguinte forma:
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h
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−  u '2  + u 2



−

f x( b )
ρg h

valem, respetivamente, -0.386 e 0.022. Uma vez que o
escoamento é acelerado, pode não ser recomendável
desprezar os termos convectivos no cálculo da força
de arrastamento.
As tensões normais de Reynolds são claramente
superiores às tensões normais dispersivas na direção
longitudinal ao longo da coluna de água, com exceção
da região junto ao leito (Figura 10). Junto à superfície
livre, as tensões dispersivas tendem para zero ao passo
que as tensões de Reynolds não são necessariamente
nulas.
O total das tensões normais longitudinais é, no caso do
teste A1, da mesma ordem de grandeza da velocidade
média na coluna de água. Assim, temos:

u '2

h

−  u '2  + u 2



h

−  u 2  < U 2  g h (7)

(6)

Os termos A e B na Eq. (6) têm origem na aceleração
convectiva e os termos D, E e F representam a
contribuição do gradiente longitudinal das tensões
normais dispersivas e de Reynolds. No teste A1
tem-se g h = 0.539 ao passo que os termos A e B

Numa tentativa de quantificar o termo F da Eq. (6)
obteve-se F ≈ -0.0007. Os termos D e E representam
a principal contribuição do gradiente longitudinal das
tensões normais de Reynolds e dispersivas na direção
longitudinal, respetivamente. Os perfis destas variáveis
do escoamento no volume de controlo de montante e
de jusante estão apresentados na Figura 11.

Figura 10 - a) Tensão de Reynolds normal longitudinal; b) tensão dispersiva normal longitudinal. Os círculos (○) identificam o
2
teste A1 e os asteriscos (*) o teste A2. As tensões são normalizadas por ρU .
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Figura 11 - a) Tensão de Reynolds normal longitudinal e b) tensão dispersiva normal longitudinal, no teste A1. Os círculos
(○) e a linha contínua correspondem às tensões no volume de controlo de montante, ao passo que os asteriscos (*) e a linha
tracejada correspondem ao volume de controlo de jusante.

A quantificação desses termos comprova que a
contribuição das tensões dispersivas é da mesma
ordem de grandeza das tensões de Reynolds, uma vez
que vem D = 0.062 e E = 0.049. É verdade que ambos os
termos apresentam valores uma ordem de grandeza
inferiores ao termo A, no entanto relembra-se que
é espectável que os termos D e E aumentem com φ.
Deve referir-se, ainda, que a distância entre os centros
das áreas de medição de montante e de jusante é
apenas 6 cm, o que pode afetar a precisão do cálculo
dos gradientes.
A resistência viscosa pode ser estimada a partir
da distribuição de velocidades nas proximidades
do leito. Assumindo que a subcamada viscosa não
+
é completamente interrompida tem-se u = z + ,

quantidade de movimento, é importante conservar
os termos convectivos. Verificou-se também que
as tensões normais longitudinais dispersivas e de
Reynolds podem ser importantes para elevados valores
de φ, especialmente nos casos em que a superfície
livre seja oscilante e existam irregularidades no leito.
Mostrou-se ainda que a resistência associado ao
fundo apresenta valores com mais de uma ordem de
grandeza inferiores à resistência associada à presença
das hastes.
5.4. Coeficiente de arrastamento médio
A força de arrastamento por unidade de
comprimento de haste submersa é dada por

u*2 = ν ∂ u ∂z 0 e a força de arrastamento no leito
é dada por

f x(b ) = ρ u*2 . No caso do teste A1 vem

∂ u ∂z 0 = 45.3 s-1 e

f x(b )

ρ g h = 0.00008 , pelo

que o termo de resistência no fundo do canal, para os
valores de φ estudados, apresenta pouca importância.
Desta forma a resistência ao escoamento devido às
hastes resulta

fD =

(s)

fx

O

(8)

m h

coeficiente

CD ,

pode

seguinte

ρ g h = 0.00297 .

Assim, conclui-se que, no cálculo da força de
arrastamento a partir da equação da conservação da

fx

CD =

de
ser

expressão

fD
ρU 2 d / 2

arrastamento
calculado
(Tanino

a
&

médio,

partir
Nepf,

da
2008)

(9)
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Com esta definição os coeficientes de arrastamento
resultam 1.08 e 0.87 para o teste A1 e A2, respetivamente.
Note-se que não foi considerada nenhuma correção

6. Conclusão

do efeito de parede, no entanto substituiu-se g h por



as tensões dispersivas não são desprezáveis
face às tensões de Reynolds. Este facto
acentua-se com o aumento da densidade de
hastes. As tensões de corte, em particular, têm
ordens de grandeza semelhantes;



a distribuição de pressões é essencialmente
hidrostática. No entanto, para valores elevados
da densidade de hastes, é expectável que se
registem desvios mensuráveis à distribuição
hidrostática;



na expressão de cálculo da força de
arrastamento exercida sobre as hastes, existem
termos, menores que o termo dominante, mas
que não se podem considerar desprezáveis.
Estes termos podem ser responsáveis pelas
diferenças registadas entre os valores do
coeficiente de arrastamento calculados
neste trabalho e os valores apresentados na
literatura;



a existência de tensões dispersivas não
desprezáveis pode ajudar a explicar o aumento
do valor do coeficiente de arrastamento com
o aumento da densidade de hastes. Verificase que o gradiente longitudinal das tensões
normais longitudinais dispersivas pode tornarse da ordem de grandeza do termo dominante
na equação de cálculo do referido coeficiente e
contribuir para o seu aumento.

gR, onde R = b h

(b + 2 h )

é o raio hidráulico e b é

a largura do canal.
Estes valores do coeficiente de arrastamento estão
em acordo com os valores apresentados por Tanino
& Nepf (2008), que sugerem que este coeficiente pode
ser estimado a partir da expressão


α
CD = 2  α1 + 0

Re
p


As principais conclusões deste trabalho são:





(10)

O aumento do parâmetro α1 com o aumento de φ deve2
se provavelmente ao aumento de u . Esta tendência
pode ser encontrada através da Eq. (6) a qual pode ser
reescrita da seguinte forma

α
g ∂ h
α1 = − 0 + 2
Re p U dm ∂x

(1 − A + E + B − F )−

f x(b )
ρg h
(11)

A observação cuidada da Eq. (11) mostra que efeito
direto do aumento de φ seria a diminuição do parâmetro
α1 devido ao aumento da densidade de hastes, m.
Assim a responsabilidade pelo aumento de α1 deve
estar associada aos termos da equação da quantidade
de movimento. O termo A é necessariamente negativo
uma vez que o gradiente do quadrado da velocidade
média tem sinal oposto ao gradiente da superfície
livre. Dado que os termos A e E têm sinais opostos,
o gradiente das tensões dispersivas normais
longitudinais contribuem para o cancelamento do
termo A. Assim, para Rep constante, é expectável que o
aumento de φ, corresponda a um aumento das tensões
dispersivas e também ao aumento da sua variabilidade
longitudinal (termo E). Contudo esta expectativa deve
ser confirmada com medições precisas de ∂  u 2  ∂x .
Conclui-se, desta forma, que o aumento de ∂  u  ∂x
representa um aumento no conjunto 1− A + E , o
2

(

)

que permite explicar o aumento do parâmetro α1 com
o aumento de φ.
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Resumo: Muitos reservatórios de usinas hidrelétricas operam com dados defasados devido, principalmente, ao
contínuo processo de assoreamento. Este fato faz com que as políticas de gestão e operação destes reservatórios
sejam realizadas a partir de dados diferentes dos encontrados na realidade. Neste contexto, este trabalho
apresenta um estudo de caso no reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos (SP), onde foi realizado um
levantamento batimétrico em 2008, e a partir da comparação dos valores obtidos com os dados fornecidos pela
concessionária de energia (datados de 1975), foi possível estimar as perdas de volume total, útil e morto do
reservatório que corresponderam a 14.3%, 14.5% e 14.2%, respectivamente. Também foram sugeridas algumas
medidas preventivas e corretivas para a redução do processo de assoreamento do reservatório em estudo.
Palavras-chave: reservatório, sedimento, assoreamento, usinas hidrelétricas.

Abstract: Many reservoirs of hydroelectric plants are operated with outdated data, mainly due to the continuous
process of sedimentation. This fact implies that management and operation practices of these reservoirs are
based on different data from those found in reality. In this context, this paper presents a case study in the
reservoir of the Hydroelectric Plant of Três Irmãos (SP), where a bathymetric survey was conducted in 2008.
Values so obtained were compared with data supplied by the Power Utility (dated 1975), making it possible to
estimate that losses of total volume, useful volume and dead volume of the reservoir were 14.3%, 14.5% and
14.2% respectively. Also, some preventive and corrective measures were suggested in order to reduce the
sedimentation process in the reservoir under study.
Keywords: reservoir, sediment, siltation, hydroelectric plants.
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1. INTRODUÇÃO
A construção de um reservatório propicia inúmeros
benefícios, porém também gera uma série de
modificações físicas, ambientais e sociais no local em
que é construído. Sua instalação em um curso d’água
provoca alterações no seu equilíbrio sedimentológico,
pois o barramento propicia uma significativa redução
da velocidade do fluxo d’água que, por sua vez,
ocasiona a deposição dos sedimentos transportados
(Glymph, 1973; Carvalho et al., 2000). Desse modo,
os reservatórios funcionam como grandes bacias
de retenção de sedimentos, proporcionando
condições favoráveis para a deposição dos materiais
transportados por cursos d’água.
De acordo com Coiado (2001), todo reservatório,
independente da sua finalidade e característica de
operação, está fadado ao processo de assoreamento.
Os sedimentos carreados pelo curso d’água podem
se acumular no compartimento do volume útil do
reservatório ou em cotas inferiores, reduzindo seu
volume morto e sua vida útil. Estes sedimentos,
quando depositados no volume útil, alteram a vazão
regularizada, a capacidade de geração de energia
elétrica e o atendimento de outros usos consuntivos e
não consuntivos da água.
Diversos estudos, nacionais e internacionais,
apresentam
os
problemas
decorrentes
do
assoreamento. Dentre eles, cabe destacar Carvalho
(2008), Muller (1995) e Environmental Protection Agency
(1976), os quais citam como principais consequências
do assoreamento:
•

Redução do volume de água armazenado no
reservatório;

•

Obstrução de canais de irrigação, navegação e
trechos de cursos d’água;

•

Formação de bancos de areia, dificultando e
alterando rotas de navegação;

•

Dificuldade ou impedimento da entrada de
água em estruturas hidráulicas de sistemas de
captação;

•

Alteração, destruição e
ecossistemas aquáticos.

degradação

de

Neste sentido, o processo de assoreamento em
reservatórios tem provocado diversos problemas
econômicos, sociais e ambientais. No entanto, apesar
do conhecimento destas questões, nota-se que os
estudos sedimentológicos, na maioria dos projetos

e pesquisas realizadas em reservatórios brasileiros,
não recebem a devida atenção e, quando realizados,
podem ocorrer de forma incompleta.
Atualmente muitos reservatórios, no Brasil e no mundo,
são operados a partir de dados desatualizados devido
ao contínuo processo de assoreamento que estes
sofrem. Este fato faz com que as políticas de gestão e
operação destes reservatórios sejam realizadas a partir
de dados diferentes dos encontrados na realidade.
Um dos trabalhos mais importantes relativos ao
assoreamento de reservatório é um estudo realizado
pelo Banco Mundial apresentado em Mahmood
(1987 apud Carvalho et al., 2000). Neste trabalho, o
autor cita que a vida útil média dos reservatórios no
mundo decresceu de 100 para 22 anos e que a perda
média anual de volume dos reservatórios, devido ao
assoreamento, era de 1% variando de um local para
o outro. Mais especificamente, com relação aos
reservatórios brasileiros, um estudo realizado pelo
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) em 1994, para
a Eletrobrás, concluiu que a perda anual de volume
de armazenamento dos reservatórios do país era de
aproximadamente 0.5% (Carvalho, 2008).
Paiva et al. (1998) realizaram um estudo no Reservatório
de Vacacaí-Mirim (RS), que teve sua construção iniciada
em 1961 e seu enchimento finalizado em 1972. Eles
puderam constatar que, durante o período de 1972 a
1997, houve uma redução de aproximadamente 23%
na capacidade de armazenamento do reservatório
ao longo de 25 anos de operação. Posteriormente,
Dill (2002) realizou outro estudo no local e através
de levantamentos batimétricos realizados em 2001
constatou que a redução do volume do reservatório
era de 29.45% em relação ao seu volume original.
Vilhena et al. (2003) estudaram o Reservatório de Funil
(RJ) e constataram que o volume do reservatório em
1969, que era de 82.19 milhões de m3, foi reduzido,
em 1992, para 63.74 milhões de m3. Tal perda de
capacidade de armazenamento representou 22.93%
para o período estudado.
Machado et al. (1999) apresentaram um estudo
relativo ao assoreamento do Reservatório do Rio
Santo Anastácio que abastece a cidade de Presidente
Prudente (SP), e que teve seu volume reduzido em
13.42% entre 1993 e 1998, mudando de 1 962 000 m3
para 1 698 515 m3.
Outro exemplo típico de assoreamento de reservatório
hidrelétrico é o caso da UHE de Mascarenhas
localizada no Rio Doce (ES) e inaugurada em 1974. Este

O texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em abril de 2013, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos
Associados em outubro de 2013. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 34, Nº 2, 69-79, novembro de 2013.
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reservatório foi planejado para regularizar uma vazão
de 600 m3/s e gerar 120 MW. No entanto, dispunha na
maior parte do tempo, de uma vazão de 400 m3/s e em
períodos de estiagem este valor se reduzia a 190 m3/s.
A bacia hidrográfica onde o reservatório se encontrava
produzia uma grande quantidade de sedimentos
acarretando no assoreamento do reservatório e
exigindo limpezas periódicas a elevados custos
(Carvalho e Lôu, 1986).
Carvalho (2008) também apresenta uma relação de
reservatórios no Brasil que sofrem com o problema do
assoreamento (Tabela 1).
Uma das alternativas para resolver a questão da
atualização dos dados operacionais de reservatórios
e acompanhamento dos seus processos de
assoreamento são os levantamentos batimétricos,
que podem ser empregados para determinação ou
atualização dos dados de operação dos reservatórios
e na avaliação das suas reais condições.
Com este enfoque, o presente trabalho tem como
objetivo apresentar um estudo de caso realizado no
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos (SP/
Brasil) onde foi constatada uma redução no volume

de armazenamento do mesmo. Também é feita uma
discussão sobre as eventuais origens dos sedimentos
encontrados no referido reservatório e sugestão de
possíveis medidas preventivas e corretivas para a
redução do processo de assoreamento no local. Cabe
destacar que as medidas sugeridas neste trabalho
também podem ser empregadas em outras centrais
hidrelétricas ou reservatórios que apresentem
problemas semelhantes.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Reservatório de Três Irmãos
O Reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos
está inserido na Bacia do Baixo Tietê (UGRHI19), a noroeste do Estado de São Paulo, Brasil
(Figura 1). A bacia possui uma área de drenagem de
aproximadamente 15 472 km2, e o seu perfil de uso e
ocupação do solo é predominantemente agropecuário,
destacando-se as atividades da pecuária (59.5%) e as
atividades agrícolas (culturas temporárias e permanentes),
com 22.9% de participação (CETEC, 2008).

Tabela 1 - Alguns reservatórios brasileiros parcialmente ou totalmente assoreados.
Reservatório

Curso d’água

Proprietário

Finalidade

Rio de Pedras

Velhas

CEMIG

UHE – 10 MW

Paraúna

Paraúna

CEMIG

UHE – 30 MW

Funil

Contas

CHESF

UHE – 30 MW

Pedras

Contas

CHESF

UHE – 23 MW

Peti

Santa Bárbara

CEMIG

UHE – 9.4 MW

Sá Carvalho

Piracicaba

ACESITA

UHE – 50 MW

Mascarenhas

Doce

ESCELSA

UHE – 120 MW

Paraitinga

Paraitinga

CESP

UHE – 85 MW

Caconde

Pardo

CESP

UHE – 80.4 MW

Euclides da Cunha

Pardo

CESP

UHE – 108.8 MW

Jurumirim

Paranapanema

CESP

UHE – 120 MW

Itiquira

Itiquira

ITISA

UHE – 156 MW

Passo Real

Jacuí

CEEE

UHE – 125 MW

Fonte: Carvalho (2008).
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A usina localiza-se a 28 km da confluência do Rio
Tietê com o Rio Paraná e seu reservatório possui
aproximadamente 150 km de extensão, área total de
785 km2 e barragem com 3 640 metros de comprimento.
Trata-se do sexto barramento do Rio Tietê a partir de
sua nascente. O reservatório da usina é de acumulação
e serve para regularização de vazão e contenção de
cheias (CESP, 2013).
A Usina de Três Irmãos é a maior usina do Rio Tietê
e tem capacidade de operar com oito turbinas,
totalizando uma potência instalada de 1 292 MW.
Porém, atualmente, possui cinco turbinas do tipo
Francis com potência instalada total de 807.50 MW. A
primeira unidade entrou em operação em novembro
de 1993 e a quinta em janeiro de 1999 (CESP, 2013).
2.2. Dados de entrada do Reservatório de Três
Irmãos
A Companhia Energética de São Paulo (CESP),
concessionária de energia que atualmente administra
a Usina de Três Irmãos, foi uma importante fonte
para obtenção de dados operacionais do reservatório.
Para a análise da estimativa do assoreamento deste
reservatório, foram utilizados os dados disponibilizados
pela CESP, datados de 1975, e os dados obtidos a partir
de levantamentos batimétricos realizados em 2008.

É importante destacar que as informações obtidas
pelos levantamentos batimétricos realizados no
reservatório, são dados primários, ou seja, obtidos
pelo Núcleo de Hidrometria do Centro de Recursos
Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA) da Universidade
de São Paulo (USP). Este fato merece destaque,
principalmente em virtude da carência de informações
atuais sobre as condições dos reservatórios brasileiros
e da dificuldade para o acesso aos dados operacionais
das usinas e dos reservatórios. A grande dimensão do
reservatório e o tempo e trabalho empregados para
obtenção destes dados são também fatores a serem
considerados.
2.3. CESP (1975)
Os dados fornecidos pela CESP referentes ao
reservatório em questão foram obtidos a partir
do Projeto Básico de Três Irmãos elaborado pela
PROMON-THEMAG entre os anos de 1975 e 1976
(CESP, 2013).
A utilização desses dados e a comparação com os
dados atuais do reservatório tiveram como intenção
comprovar a importância da atualização dos dados
operacionais dos reservatórios, uma vez que com o
decorrer dos anos há uma diminuição de seu volume
útil.

Figura 1 - Mapa do Brasil com destaque para o Estado de São Paulo e o Reservatório de Três Irmãos.

Fonte: Adaptado de SIGRH (2013) e Google Earth (2013). Sem escala definida.
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Desse modo, com os dados fornecidos pela CESP foi
possível analisar quais mudanças ocorreram durante
a época de 1975 até a realização da batimetria (2008),
comparando-se os dados disponíveis.
A Tabela 2 apresenta uma parte dos dados fornecidos
pela CESP referente à cota vs. área vs. volume do
reservatório.
2.4. Levantamentos batimétricos (2008)
Como citado anteriormente, os dados para
caracterização do reservatório no cenário atual (2008)
foram obtidos a partir de levantamentos batimétricos.
As informações descritas a seguir e os procedimentos
adotados para suas coletas foram obtidos através do
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento “Estudos do
assoreamento do reservatório formado pela barragem
da UHE Três Irmãos” (FIPAI, 2009), realizado pela
equipe do Núcleo de Hidrometria (CRHEA/USP) em
parceria com a CESP e a Fundação para o Incremento
da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI).
Para obtenção dos dados referentes ao reservatório,
foram efetuadas quatro campanhas batimétricas
realizadas no período de fevereiro a setembro de 2008,
totalizando 40 dias de coleta de campo.
Na batimetria do reservatório foram levantados 500
transectos (seções), com a captação de 48 283 pontos,
que apresentavam dados de localização (latitude e
longitude) e cota de nível de água. Os transectos foram
planejados em uma configuração contínua, em “zigue-

zague”, perpendiculares ao eixo longitudinal do curso
d’água e espaçados entre si, em aproximadamente
1.5 km, conforme ilustrado na Figura 2.
Para a coleta dos dados do reservatório foram utilizados
o ecobatímetro (sonda acústica) modelo Echo Sounder
Bathy 500MF da SyQwest Inc. e o receptor GPS Leica
Geosystems GS20 com correções diferenciais - DGPS
(Differencial Global Positioning System), ambos
conectados a um computador. O software utilizado
para aquisição e processamento dos dados e para
planejamento das seções batimétricas realizadas foi
o Hypack®.
Após a coleta dos dados, foi realizada a seleção,
tratamento e processamento dos mesmos, visando
descartar informações desnecessárias e pontos
discrepantes dos valores esperados, que geralmente
são originados por diversos motivos, como a presença
de materiais como galhos ou troncos no fundo do
reservatório.
A partir do tratamento e processamento dos dados foi
possível gerar o Modelo Digital do Terreno (MDT) do
reservatório, com a utilização do software TopoGRAPH
98SE® e através da modelagem de superfície por meio
do método de triangulação de Delaunay.
Desse modo, com a utilização do TopoGRAPH 98SE®
foi feito o cálculo da área referente a cada curva de
nível do reservatório em intervalos de 1 em 1 metro
a partir da cota mínima. Os dados calculados são
apresentados na Tabela 3.

Tabela 2 - Dados parciais de cota vs. área vs. volume do reservatório de Três Irmãos.

Cota (m)

Área (106 m2)

Volume (106 m3)

Cota (m)

Área (106 m2)

Volume (106 m3)

280

0,00

0.00

323

620.42

9 923.23

285

5.90

18.25

324

648.76

10 557.82

290

38.60

129.50

325

677.10

11 220.75

295

114.50

512.25

326

703.58

11 911.09

300

179.90

1 248.25

327

730.06

12 627.91

305

260.30

2 348.75

328

756.54

13 371.21

310

340.40

3 850.50

329

783.02

14 140.99

315

429.90

5 776.25

330

809.50

14 937.25

320

535.40

8 189.50

Fonte: CESP (2013).
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Figura 2 - Seções batimétricas no Reservatório de Três Irmãos.

Fonte: FIPAI (2009). Sem escala definida.

Tabela 3 - Dados parciais de cota vs. área do reservatório, obtidos a partir dos levantamentos batimétricos.

Cota (m)

Área (m2)

Cota (m)

Área (m2)

Cota (m)

Área (m2)

Cota (m)

Área (m2)

285

4 123 508

297

122 727 390

309

279 751 590

321

486 484 625

286

7 182 053

298

130 149 380

310

293 230 626

322

507 618 063

287

11 683 305

299

137 872 025

311

307 818 845

323

530 623 878

288

17 636 147

300

146 392 094

312

322 395 081

324

554 454 490

289

24 471 341

301

155 243 334

313

338 352 952

325

577 698 451

290

30 035 438

302

175 956 639

314

354 537 941

326

600 809 533

291

45 229 368

303

191 865 851

315

371 344 667

327

624 451 578

292

61 033 153

304

214 483 488

316

388 085 117

328

648 694 899

293

73 760 478

305

229 859 640

317

405 568 035

329

673 566 197

294

88 661 437

306

242 409 022

318

424 824 017

330

699 067 591

295

103 562 396

307

254 580 368

319

444 693 873

296

115 355 887

308

267 166 691

320

465 392 980

Fonte: FIPAI (2009).
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O volume do reservatório foi calculado a partir dos
dados da Tabela 3. Para o cálculo foi considerado
o fracionamento do reservatório seguindo as suas
curvas de nível em intervalos de 1 em 1 metro a partir
da cota mínima.
A partir dos planos formados pelas curvas de nível,
calculou-se o volume de cada secção do reservatório.
Com a soma de cada volume de secção foi possível
determinar o volume total do reservatório. Os
resultados obtidos, relativos ao volume de cada cota,
são apresentados na Tabela 4.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Influência do assoreamento na capacidade de
armazenamento do reservatório
De acordo com os dados disponibilizados pela CESP,
o volume total do reservatório, em 1975, era de
13 371.21∙106 m3. O volume útil era equivalente a
3 447.98∙106 m3 e o volume morto apresentava cerca
de 9 923.23∙106 m3. Segundo dados obtidos pelos
levantamentos batimétricos (em 2008), os valores
aproximados dos volumes total, útil e morto do

reservatório apresentaram uma significativa redução
para 11 461.59∙106 m3, 2 947.07∙106 m3 e 8 514.52∙
106 m3, respectivamente.
Através da comparação entre os valores, pôde-se
observar uma redução de 1 909.62∙106 m3 no volume
total do reservatório, 500.91∙106 m3 no volume útil
e 1 408.71∙106 m3 no volume morto do reservatório,
durante o período de 1975 a 2008. Em termos
percentuais, os volumes do reservatório foram
reduzidos ao longo desses anos em cerca de 14.3%
- volume total, 14.5% - volume útil e 14.2% - volume
morto.
Cabe destacar que estes números, relativos a redução
da capacidade do reservatório não são valores
absolutos, pois foram estimados a partir de dados
obtidos de diferentes metodologias e equipamentos,
justificados inclusive pelo intervalo de tempo entre
eles e o avanço da tecnologia para tais medições.
De qualquer forma, a constatação da redução da
capacidade deste corpo d’água (independente da sua
magnitude), desperta uma preocupação quanto ao
atendimento das diversas demandas do reservatório.
Neste sentido, um estudo realizado por Miranda (2011)

Tabela 4 - Dados parciais de cota vs. volume do reservatório, obtidos a partir dos levantamentos batimétricos.

Cota (m)

Volume (m3)

Cota (m)

Volume (m3)

Cota (m)

Volume (m3)

Cota (m)

Volume (m3)

285

9 729 205

297

651 765 664

309

2 998 983 693

321

7 498 345 940

286

15 381 986

298

778 204 050

310

3 285 474 801

322

7 995 397 284

287

24 814 665

299

912 214 753

311

3 585 999 537

323

8 514 518 255

288

39 474 392

300

1 054 346 813

312

3 901 106 500

324

9 057 057 439

289

60 528 137

301

1 205 164 527

313

4 231 480 517

325

9 623 133 910

290

87 781 527

302

1 370 764 514

314

4 577 925 964

326

10 212 387 903

291

125 413 931

303

1 554 675 760

315

4 940 867 269

327

10 825 018 459

292

178 545 192

304

1 757 850 430

316

5 320 582 161

328

11 461 591 698

293

245 942 008

305

1 980 021 995

317

5 717 408 738

329

12 122 722 247

294

327 152 966

306

2 216 156 326

318

6 132 604 764

330

12 809 039 142

295

423 264 883

307

2 464 651 022

319

6 567 363 710

296

532 724 025

308

2 725 524 552

320

7 022 407 137

Fonte: FIPAI (2009).
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analisou a influência desta variação (no volume do
reservatório) na geração de energia da UHE de Três
Irmãos. Estes resultados não serão apresentados no
presente estudo, por não fazerem parte do escopo do
mesmo.
É importante destacar que com a redução na capacidade
de armazenamento do reservatório, a geração de
energia e outras demandas (como abastecimento,
irrigação e navegação) podem ser afetadas, direta ou
indiretamente. Por estas razões, medidas preventivas
e corretivas para o controle do assoreamento são
essenciais.
3.2. Medidas preventivas e corretivas para o controle
do assoreamento no local de estudo
Apesar de o assoreamento ser um processo inevitável,
é possível minimizar a produção de sedimentos nos
cursos d’água e tributários a partir da adoção de
medidas preventivas e corretivas.
A escolha da melhor política de controle do
assoreamento exige estudos específicos sobre a
dinâmica dos sedimentos desde as suas fontes de
produção até os seus locais de deposição.
No caso do local de estudo deste trabalho, observou-se
que os principais fatores que influenciam na deposição
de sedimento no reservatório, devem-se aos processos
erosivos no seu entorno. De acordo com CETEC (2008),
70% da área da bacia é altamente suscetível à erosão,
25% apresenta média suscetibilidade e 5%, baixa
suscetibilidade à erosão.
Esse fato pode ser justificado, pois o reservatório
apresenta em suas margens grandes áreas com

atividades agropecuárias, como o cultivo da canade-açúcar (Figura 3a) e a pecuária extensiva
(Figura 3b), entre outras ocupações. A importância de
estudos sedimentológicos neste corpo hídrico, vem
do fato de tais atividades intensificarem o processo
erosivo na bacia hidrográfica e, consequentemente, a
produção e o depósito de sedimentos no reservatório.
No caso da atividade de pecuária nas áreas próximas ao
seu entorno, o problema da erosão ocorre por conta da
criação de “caminhos” gerados pelo pisoteamento do
solo pelo gado. Os caminhos, além de compactados (o
que dificulta a infiltração da água das chuvas), servem
como canais de escoamento da água superficial, que
se dirige para cotas menos elevadas, arrastando
partículas e promovendo assim maior erosão do solo.
Rebouças et al. (2006) indicam que as pastagens
destinadas à pecuária podem produzir cerca de
0.4 t.ha-1.ano-1. Este valor pode ser superior, de acordo
com as condições de manejo das pastagens, bem como
a declividade do terreno, o tipo de solo e a densidade
local dos rebanhos.
Atividades agrícolas próximas às margens do
reservatório também são prejudiciais, principalmente
nos períodos de plantio, onde o solo é muitas vezes
revolvido e trabalhado para a instalação da próxima
cultura. Isto ocorre porque, no intervalo entre o plantio
e o desenvolvimento vegetativo mínimo da cultura, o
solo fica mais exposto intensificando a produção e
o transporte dos sedimentos, principalmente em
períodos chuvosos. Tratando especificamente da
perda de solo em canaviais, Sparovek & Schnug (2001)
e Martinelli (2007) relatam uma perda superior a
30 t.ha-1.ano-1.

Figura 3 - (a) Cultivo de cana-de-açúcar e (b) pecuária extensiva, próximas às margens do Reservatório de Três Irmãos.
Fonte: FIPAI (2009).
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A deposição de nutrientes nos reservatórios
(decorrente do transporte de sedimentos), pode causar
a degradação da qualidade da água comprometendo
o abastecimento e também acarretar na eutrofização
destes corpos d’água. Com a eutrofização pode haver
um aumento excessivo da população de macrófitas,
as quais podem provocar problemas nas turbinas das
usinas hidrelétricas.
A partir da observação destas atividades próximas ao
reservatório (verificado durante as visitas de campo
para realização da batimetria), conclui-se que a
principal ação preventiva a ser adotada para a redução
da taxa de assoreamento do reservatório em estudo,
seria o controle das fontes de produção de sedimentos
da bacia hidrográfica, uma vez que a deposição dos
sedimentos é a última fase de um processo que se
inicia com a erosão do solo na bacia.
Carvalho (2008) e Muller (1995) citam que as medidas
preventivas são mais eficazes do que as medidas
corretivas (tanto em questões técnicas quanto
financeiras) e deveriam ser adotadas com mais
frequência para minimizar os problemas de deposição
de sedimento.
Neste sentido, a formação e a conservação de matas
ciliares às margens deste reservatório se destacam
como uma das principais ações preventivas que
poderiam ser adotadas para reduzir a produção de
sedimentos no local. Seria apropriado haver um
reforço nas políticas de produção de mudas de árvores
e dos programas de reflorestamento do reservatório.
A CESP possui três viveiros de mudas, nos quais são
produzidas anualmente 4 000 000 de unidades para o
programa “Manejo da flora e reflorestamento” (CESP,
2013).
Outra ação potencial para adoção na região do
reservatório seria a intensificação de palestras e cursos
voltados à comunidade local sobre educação ambiental
e a importância das práticas conservacionistas
do solo. Essas ações possibilitariam uma maior
conscientização e instrução da população local. Isso
porque a implantação de medidas preventivas para
minimização da erosão e o assoreamento são de
difícil assimilação da população geral, que não tem
acesso fácil às informações técnicas e acadêmicas
que envolvem os cuidados com reservatórios, a médio
e longo prazo. Tal fato é comprovado em grande parte
pelos programas de reflorestamento (propostos pelas
concessionárias de energia), que não recebem uma
boa adesão da população e dos proprietários locais, os
quais ignoram ou são coniventes em relação à questão
do assoreamento.
Também merece destaque a necessidade de políticas
públicas mais eficientes para inspeção e penalização
de proprietários de terras próximas às margens dos

cursos d’água e do reservatório que não atendam às
normas vigentes, principalmente quanto à conservação
de matas ciliares.
Além das medidas preventivas, citadas anteriormente,
poderiam ainda ser adotadas outras ações para que
os sedimentos gerados não alcancem o reservatório,
como a instalação de pequenas barragens a montante,
bacias de decantação e condutos de desvio de
sedimentos, entre outros.
No âmbito das medidas corretivas para o controle
do assoreamento e a minimização dos seus efeitos
no reservatório, podem ser adotadas ações para
remoção dos sedimentos em alguns trechos do
mesmo. A escolha e a quantidade de material sólido
a ser retirada do reservatório dependem de estudos
técnicos e econômicos para a obtenção da melhor
relação entre as eventuais melhorias propiciadas pela
remoção dos sedimentos e seus eventuais custos.
Há uma resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) que estabelece as diretrizes
gerais e os procedimentos para avaliação do material
a ser dragado em corpos d’água (BRASIL, 2004).
Nesse sentido, os levantamentos batimétricos
possibilitam a localização dos trechos mais
comprometidos ou que apresentem resultados de
maior potencial para remoção dos sedimentos.
Um dos estudos realizados no reservatório de Três
Irmãos é o Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento
(FIPAI, 2009), que apresenta como um de seus
principais resultados as áreas com maior incidência
de depósitos de sedimentos (Figura 4).
A dragagem dos sedimentos, além de possibilitar
um aumento na capacidade de armazenamento
do reservatório também seria uma alternativa
interessante para evitar o comprometimento das
estruturas hidráulicas, além do aumento da segurança
local. A possível utilização dos materiais dragados no
reservatório para o uso em obras da construção civil é
uma alternativa para minimizar os problemas e custos
na locação destes materiais. Desse modo, parte do
material dragado (geralmente a areia) pode ser tratado
e comercializado, sendo sua receita empregada na
redução dos custos totais do processo de dragagem.

4. CONCLUSÕES
Os levantamentos batimétricos são importantes
ferramentas para uma boa gestão e planejamento
de reservatórios. Além disso, prestam auxílio no
acompanhamento do processo de assoreamento
e na adoção de medidas preventivas e corretivas
para redução do mesmo. A batimetria possibilita a
determinação das reais dimensões e condições dos
reservatórios, com a atualização dos seus dados de

Influência do assoreamento na capacidade de armazenamento do reservatório da usina hidrelétrica de Três Irmãos (SP/BRASIL)

77

Figura 4 - Localização dos depósitos de sedimentos e escavações no Reservatório de Três Irmãos.
Fonte: FIPAI (2009). Sem escala definida.

cota vs. área vs. volume. A partir desta atividade, os
reservatórios podem ser avaliados de forma mais
precisa, diferente daqueles analisados sob dados
defasados ou fundamentados em informações de
projeto.
Através da comparação entre os valores obtidos com
a CESP (1975) e aqueles provenientes da batimetria
(2008), pôde-se observar uma redução de 1 909.62∙
106 m3 no volume total do reservatório, 500.91∙106 m3
no volume útil e 1 408.71∙106 m3 no volume morto do
reservatório. Em termos percentuais, os volumes do
reservatório foram reduzidos ao longo desses anos em
cerca de 14.3% - volume total, 14.5% - volume útil e
14.2% - volume morto.
A intensificação de políticas de controle dos processos
erosivos do local e a retirada de parte dos sedimentos
depositados no reservatório (com a possível
comercialização do material retirado, como forma
de reduzir os custos deste processo), são medidas
recomendadas para mitigar os eventuais problemas
decorrentes do assoreamento deste corpo hídrico.
Ações para a conscientização da população e dos
proprietários de terras no entorno do reservatório (que
visem o aumento da participação destes em programas
de conservação dos recursos hídricos), também
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devem ser consideradas. Por fim, deve-se destacar
a importância da implantação de políticas públicas
mais eficientes para fiscalização e penalização de
proprietários que não atendam às normas vigentes,
principalmente quanto à conservação de matas ciliares
nas margens dos cursos d’água.
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