UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS
HÍDRICOS E SANEAMENTO

FERNANDO ANTÔNIO DE BARROS NASCIMENTO

USO DO SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS PARA ANÁLISE DA SEGURANÇA HÍDRICA NA BACIA
DO RIO MUNDAÚ (AL/PE)

Maceió
2016

FERNANDO ANTÔNIO DE BARROS NASCIMENTO

USO DO SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS PARA ANÁLISE DA SEGURANÇA HÍDRICA NA BACIA DO
RIO MUNDAÚ (AL/PE)

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Recursos Hídricos e
Saneamento, Centro de Tecnologia da
Universidade Federal de Alagoas, como
requisito parcial para obtenção do título
de Mestre em Recursos Hídricos e
Saneamento.
Orientador: Prof. Dr. Carlos Ruberto
Fragoso Júnior
Co-orientador:
Prof.
Dr.
Marllus
Gustavo Ferreira Passos das Neves

Maceió
2016

3

4

Folha de aprovação

5
AGRADECIMENTOS

A Deus, pelo dom da minha existência e por estar sempre presente em minha vida, me
guiando pelos melhores caminhos e me ajudando a superar todas as dificuldades.
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RESUMO
Na gestão dos recursos hídricos, um conceito que vem sendo utilizado com maior frequência
é o de segurança hídrica, que consiste, de uma maneira geral, em garantir acesso à água em
quantidade e qualidade aceitáveis, de forma que se garanta qualidade de vida à população e
desenvolvimento. A fim de avaliar a segurança hídrica, diversas metodologias estão
disponíveis, dentre elas, pode-se citar a avaliação da disponibilidade hídrica e da qualidade
dos recursos da bacia hidrográfica, verificando-se qual o grau de comprometimento dos
corpos d’água tanto em quantidade quanto qualitativamente. Essa análise quali-quantitativa
envolve uma grande quantidade de dados, que vão desde o levantamento das demandas dos
usuários presentes na bacia, até a estimativa das vazões disponíveis. O levantamento desses
dados durante muito tempo mostrou-se uma tarefa bastante complexa, envolvendo estudos
independentes de geoprocessamento, levantamento de dados hidrológicos e alguns modelos
matemáticos. Dessa forma, identifica-se um alto potencial de sistematização deste processo
em um ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando ferramentas já
disponíveis e complementando outras de acordo com o foco do estudo. Este trabalho prevê a
avaliação da segurança hídrica na bacia do Rio Mundaú, localizada entre os estados de
Alagoas e Pernambuco, por meio da aplicação e operacionalização de um Sistema de Apoio
ao Gerenciamento de Recursos Hídricos integrado a um SIG. Essa avaliação foi feita por
meio da simulação de cenários tendenciais que visam diagnosticar o comportamento dos
recursos hídricos na bacia ao longo do tempo. Para isso, foram levantadas as demandas e
cargas decorrentes dos diversos usos da água na bacia, bem como o levantamento da
disponibilidade hídrica por meio do uso de um modelo hidrológico. A partir do préprocessamento dos dados, foram feitas análises para avaliar o nível de comprometimento
hídrico dos corpos d’água quanto à disponibilidade e qual a classificação desses corpos frente
aos parâmetros qualitativos estabelecidos pela legislação vigente. Os resultados obtidos
mostraram um alto grau de comprometimento hídrico da bacia, quando se analisou a questão
da disponibilidade, o que indicou a necessidade de ações que visem à redução do consumo
e/ou a implementação de medidas estruturantes para aumento na disponibilidade. Quanto à
qualidade, observou-se que diversos parâmetros mostraram-se desconformes segundo a classe
2 da resolução 357 do CONAMA. Como conclusão, observou-se que o modelo utilizado
apresenta um bom potencial para a análise quali-quantitativa em bacias hidrográficas e o
diagnóstico da bacia do rio Mundaú revelou que a mesma encontra-se com problemas
relativos à segurança hídrica, tanto em seu aspecto quantitativo quanto qualitativo.

Palavras-chave: Sistema de Suporte a Decisão; Modelagem hidrológica; Segurança Hídrica.
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ABSTRACT

Considering the management of water resources, there is a concept that has been used most
often, called water security, which is, in general, to ensure access to water in acceptable
quantity and quality, so as to guarantee quality of life for the population and development. In
order to assess water security, several methodologies are available, among which we can
mention the assessment of water availability and quality of the resources of the basin,
verifying the degree of impairment of water bodies both in quantity and qualitaty. This
qualitative and quantitative analysis involves a lot of data, ranging from lifting the demands
of users present in the basin, to the estimation of flow rates available. The determination of
such data for a long time proved to be a complex task, involving independent studies of GIS,
survey of hydrological data and some mathematical models. Thus, it identifies a high
potential to systematize this process in a Geographic Information System (GIS), using tools
already available and complementing other according to the focus of the study. This work
aims to the evaluation of water security in the Mundaú River basin, located between the states
of Alagoas and Pernambuco, through the application and operation of a Support System for
Integrated Water Resources Management to a GIS. This evaluation was done through
simulation Trend scenarios aimed at diagnosing the behavior of water resources in the basin
over time. For this, they were raised the demands and loads resulting from various water uses
in the basin, and the lifting of water availability through the use of a hydrologic model. From
the pre-processing of data, analysis were performed to assess the level of hidric commitment
of the water bodies concerning the availability and what is the classification of these bodies
over the qualitative parameters established by law. The results showed a high degree of
commitment of the water basin, when it considered the question of availability, which
indicated the need for actions aimed at reducing consumption and / or the implementation of
structural measures to increase the availability. As for quality, it was observed that several
parameters were nonconforming class 2 according to the resolution 357 CONAMA. In
conclusion, we observed that the model used has a good potential for qualitative and
quantitative analysis in watersheds and the diagnosis of the river basin Mundaú revealed that
it is in problems of water security, both in its quantitative aspect and qualitative.
Keywords: Decision Support Systems; Hydrologic Modelling; Water Security.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Justificativa
Os problemas envolvendo a gestão dos recursos hídricos estão vindo à tona com maior
intensidade a cada ano que passa. Isso justifica a grande importância de um bom manejo dos
recursos hídricos para que se garanta o desenvolvimento sustentável, ou seja, que a água
mantenha-se disponível em quantidade e qualidade, garantindo o seu uso para as futuras
gerações.
No Brasil, a gestão dos recursos hídricos tem por objetivo garantir o uso múltiplo das
águas. O desenvolvimento dessa gestão foi feito considerando o caráter descentralizado da
mesma, conforme foi definido pela Lei 9.433/1997, contando com a participação do poder
público, dos usuários e das comunidades.
A unidade territorial definida pela Lei 9.433/1997 para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é a bacia hidrográfica, sendo ela também a unidade
territorial de atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH).
Tendo em vista a descentralização presente na gestão dos recursos hídricos no Brasil,
tem- que o Sistema Nacional de Gerenciameno de Recursos Hídricos objetiva, de acordo com
a Lei 9.433/1997, coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os
conflitos relacionados com os recursos hídricos, implementar a PNRH, planejar, regulare
controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.
Dentre os integrantes do SINGREH, estão Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a
Agência Nacional de Águas (ANA), os Comitês de Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes
públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências estão
relacionadas à gestão dos recursos hídricos, e as Agências de Água.
Mesmo sendo especificadas as atribuições de cada um dos órgãos, a gestão dos
recursos hídricos ainda enfrenta diversas dificuldades, seja no controle da disponibilidade
frente a crescente demanda, seja pela falta de infraestrutura e suporte técnico nos órgãos
competentes.
Um dos principais instrumentos utilizados na gestão de recursos hídricos é a outorga
de direito de uso dos recursos hídricos. A Lei 9.433/1997 elenca entre os seus instrumentos a
outorga de direito de uso de recursos hídricos, esta outorga tem como objetivos assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de
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acesso à água. A outorga de recursos hídricos depende de uma série de análises técnicas de
parte dos órgãos gestores outorgantes de recursos hídricos. De forma sucinta, estas análises
dizem respeito, por um lado, à eficiência na utilização de água por cada setor usuário e, por
outro, à capacidade do corpo hídrico de atender à demanda solicitada (captação ou
lançamento), considerando os demais usos já existentes e a hidrologia local (CHAVES, et al.,
2011; COLLISCHONN & LOPES, 2008).
Em geral, a metodologia de verificação de disponibilidade ocorre em três etapas
(COLLISCHONN & LOPES, 2008):

1. Determinação da disponibilidade hídrica, através de extrapolação de dados de uma
estação fluviométrica próxima, regionalização de vazões, vazão regularizada por
reservatório ou outro método adequado (ex. modelagem hidrológica);
2. Identificação de todas as demandas existentes na bacia a montante e a jusante do
ponto de demanda, podendo ser os usuários outorgados (federais e estaduais) e os usos
identificados através de planos e estudos;
3. Cálculo de indicadores, determinando qual a porcentagem da disponibilidade
hídrica local é comprometida individualmente pelo usuário e qual é o grau de
comprometimento total, considerando todos os usuários.

Além do atendimento em quantidade é importante também que esta disponibilidade se
apresente com características qualitativas adequadas para atendimento de um determinado uso
(e.g. abastecimento humano ou animal, irrigação). Desta forma, a análise de outorga não se
restringe puramente aos aspectos quantitativos, mas também aos aspectos relacionados à
qualidade da água.
Nessa direção, a compreensão de que o uso da água implica em ter acesso a ela em
quantidade suficiente e com qualidade adequada, levou ao desenvolvimento de novos
conceitos na área de gestão de recursos hídricos, dentre estes, o de segurança hídrica.
Esse conceito é relativamente novo, conforme será descrito mais adiante nesse
trabalho, mas, de uma maneira mais abrangente, a segurança hídrica pode ser definida como a
disponibilidade de água, em quantidade e qualidade aceitáveis, para que se garanta a saúde e o
sustento da população, considerando ainda a manutenção dos ecossistemas e garantindo ainda
a produção para o desenvolvimento (GREY et. al., 2013). Dessa forma, observa-se que a
garantia da segurança hídrica é um dos objetivos da gestão dos recursos hídricos.
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A busca por soluções que facilitem a gestão dos recursos hídricos e garanta eficiência
e eficácia a esse processo é uma constante nos últimos anos, o que pode ser comprovado pelos
diversos modelos matemáticos aplicados à hidrologia que foram desenvolvidos. Daí, uma
alternativa para agilizar o processo de análise de pedidos de outorga e auxiliar a gestão dos
recursos hídricos é o desenvolvimento de um Sistema de Suporte à Decisão (SSD) (PESSOA,
2010).
Segundo PORTO, et al. (1997), os SSD são sistemas computacionais constituídos por
bases de dados e modelos matemáticos, que, interagindo entre si, através de uma interface
gráfica, têm por objetivo auxiliar indivíduos que tomam decisões na solução de problemas
não estruturados (ou parcialmente estruturados). Problemas não estruturados são aqueles para
os quais não existem soluções através de algoritmos bem definidos e, por isso não são
facilmente tratáveis por computador. Em consequência, a solução destes problemas exige uma
estreita interação entre homem e máquina, fato que constitui uma das principais
características dos SSD.
Um exemplo de SSD para outorga desenvolvido pela ANA é o Sistema de Controle de
Balanço Hídrico para a bacia do rio São Francisco (COLLISCHONN, et al., 2008). Este
mesmo sistema vem sendo aplicado com sucesso em outras bacias como a do rio Paraná e rio
Grande (COLLISCHONN, et al., 2009). Outro exemplo é o Sistema de Suporte à Decisão
para a Gestão Quali-Quantitativa dos Processos de Outorga e Cobrança pelo uso da Água,
proposto por Rodrigues (2005), com aplicações na bacia do rio Jundiaí e na bacia do rio
Paraíba do Sul. Entretanto, uma carência de alguns destes sistemas é que normalmente não
são integrados a um Sistema de Informação Geográfica.
Os dados de disponibilidade hídrica podem ser obtidos como um produto de
modelagem hidrológica. Além disso, o processo de decisão sobre outorga possui forte relação
com a análise dos atributos espaciais da rede de drenagem e com a localização dos diferentes
usuários da água. Daí pode-se ver a relação existente entre a modelagem hidrológica e os
sistemas de informações geográficas no processo de análise de outorgas.
Com isso, idealmente, os sistemas utilizados para analisar pedidos de outorga
deveriam integrar modelos hidrológicos e Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Isso se
daria num esquema de integração flexível, com uma interfase de articulação comum para
descrever processos complexos de forma abrangente.
Nesse sentido Sui & Maggio (1999) descreveram amplamente as práticas, problemas,
perspectivas e importância dessa integração assim como os diferentes tipos de acoplamentos
possíveis entre modelos hidrológicos e SIG.
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1.2 Objetivos e Metas
1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é analisar a segurança hídrica na bacia do rio Mundaú frente
a diferentes cenários por meio da utilização de um modelo quali-quantitativo.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Aplicar metodologias e ferramentas de apoio ao gerenciamento integrado dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos;
2. Analisar as vazões mínimas de referência na bacia do Rio Mundaú;
3. Calibrar o modelo de qualidade da água para o período de estiagem (período mais crítico
em termos quali-quantitativo);
4. Avaliar o efeito de cenários futuros no balanço quali-quantitativo;
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. SEGURANÇA HÍDRICA

O debate sobre a crise hídrica que tem acontecido no Brasil nos últimos anos levantou
uma série de assuntos relacionados ao manejo dos recursos hídricos, indo desde a previsão e a
possível prevenção de situações de crises extremas relativas a secas ou inundações, até o
papel do governo como gerenciador e principal tomador de decisões no setor de recursos
hídricos. A atual crise hídrica enfrentada pela região sudeste e pela região nordeste não são
consequência somente dos baixos índices pluviométricos observados nos últimos anos. O
cenário atual envolve também fatores relacionados à gestão da demanda e da oferta de
recursos hídricos por parte dos órgaos competentes e dos governos (ANA, 2015). Alguns
trabalhos (CHIODI, SARCINELLE e UEZU, 2013; JACOBI, CIBIM e SOUZA LEÃO,
2015) abordam a questão da crise hídrica enfrentada por São Paulo, Estado que apresentou-se
como foco maior da discussão nessa última crise envolvendo os recursos hídricos, devido à
gravidade da situação enfrentada e à importância econômica do mesmo para o país.
A partir daí, a conscientização de que os recursos hídricos são bens públicos finitos e
que, de tal forma, seu uso deve ser o mais racional e sustentável possível, mostra-se essencial
para que se garanta a oferta hídrica nos seus diversos usos (ANA, 2015).
Nessa direção, o debate sobre a segurança hídrica tem aparecido com ainda mais
frequência, evidenciando sua importância e mostrando que a busca dessa segurança tem sido
uma das metas dos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, a fim de se evitar situações
de agravamentode crise.
Estudos mostram que o conceito de segurança hídrica vem ganhando destaque tanto
no meio acadêmico, quanto entre os promotores de políticas públicas (COOK e BAKKER,
2011; GREY et al, 2013; BOGARDI et al, 2012). Contudo, apesar do aprimoramento e do
debate a respeito do conceito de segurança hídrica, este ainda é um tema que gera bastante
discussão, tendo em vista que este conceito tende a variar de acordo com a área de estudo em
questão. Dessa forma, a segurança hídrica pode ser conceituada de diversas maneiras, seja
como sendo o desenvolvimento de regras e normas para que se garanta a quantidade de água
necessária para os diversos usos, até como sendo a proteção da água frente a desastres e
situações que ameacem o acesso a mesma, como em casos de seca e grandes inundações. Essa
ampla abrangência do tema, que mostra-se extremamente multidisciplinar e que é tratado de
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diferentes maneiras dependendo da área, acarreta uma dificuldade no estudo do mesmo
(COOK e BAKKER, 2011).
Observa-se então que a definição de segurança hídrica é um tema que por si só vem
gerando debates no meio científico. No entanto, a maioria deles tende a uma mesma direção,
que é a garantia da água em quantidade e qualidade para os seus devidos fins, causando o
menor impacto ao meio ambiente.
GREY et. al. (2013) apresentou um conceito de segurança hídrica, adaptado de Grey e
Sadoff (2007), que define a segurança hídrica de uma maneira bem abrangente. Segundo eles,
a segurança hídrica seria a disponibilidade de uma quantidade de água aceitável, em termos
quantitativos e qualitativos, para que se garanta a saúde e o sustento da população, prevendo a
manuntenção dos ecossistemas e garantindo ainda a produção para o desenvolvimento, ao
mesmo tempo com um nível aceitável de risco relacionado à água para as pessoas, o meio
ambiente e a economia.
Ainda de acordo com Grey et. al. (2013), a análise da segurança hídrica é melhor
desenvoldida se for atrelada a uma análise de risco. Por meio dessa análise de risco, seria
possível haver uma interação entre as políticas vigentes para o setor e mecanismos e
ferramentas de gestão desenvolvidas com base científica. Para Grey et. al. (2013) o risco (que
é uma situação em que se está exposto a uma ameaça) é compensado pela segurança (situação
em que se está livre de perigo). A partir daí, a definição de um nível aceitável de risco
poderia ser definido, tendo como base soluções viáveis de serem implantadas em determinado
local. Para o caso do risco relacionado à água, ele pode ser dividido entre o risco relacionado
a eventos hídricos (como no caso de secas e inundações) e o risco devido a problemas na
infraestrutura e nos serviços relacionados aos recursos hídricos. Nessa direção da análise de
risco, Grey et. al. (2013) resume a definição de segurança hídrica como sendo um risco
relacionado à água aceitável para a sociedade.
Nas últimas duas décadas, vários conceitos foram apresentados para a segurança
hídrica em diversos trabalhos publicados (SHUVAL, 1992; SCHINDLER, 2001; HRUDEY
et al, 2003; ASHTON, 2002). Esses conceitos apresentavam algumas diferenças entre si
devido ao foco dado para determinada área de atuação, não sendo pensados de maneira
integrada. Somente com o Segundo Forum Mundial da Água, em 2000, foi apresentada uma
definição mais integrada da segurança hídrica proposta pelo Global Water Partnership. Nessa
definição, a segurança hídrica considera o acesso e a disponibilidade hídrica assim como as
necessidades humanas e a saúde ecológica. Bogardi et al (2012) apresenta essa definição
apresentada no Segundo Forum Mundial da Água:
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“... garantindo que a água doce, costeira e relativos ecossistemas estejam
protegidos e recuperados; que o desenvolvimento sustentável e a estabilidade
política sejam promovidos, que toda pessoa tenha acesso à água em quantidade
suficiente e com garantia de segurança, a um custo aceitável, para garantir uma
vida saudável e produtiva e que os vulneráveis sejam protegidos dos riscos de
perigos relativos à água.”

A partir dessa visão mais integrada da segurança hídrica, muitos trabalhos foram
publicados apresentando diferentes visões sobre esse conceito, mas o que se observou é que
se passou a considerar o caráter multisetorial envolvido (SWAMINATHAN, 2001;
FALKENMARK et al, 2007; DE LÖE et al, 2007; DUNN e BAKKER, 2009; UNESCO-IHE,
2009; NORMAN et al, 2010). De acordo com Cook e Baker, para que o conceito de
segurança hídrica seja posto em prática e se desenvolva, é preciso que ele ande em conjunto
com boas práticas de governança da água.

2.2. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

A gestão dos recursos hídricos é um tema que possui extrema relevância, seja em um
âmbito internacional ou no contexto nacional. Por meio dela, são resolvidos conflitos que
envolvem o direito de uso dos recursos hídricos, o que pode interferir no desenvolvimento de
um país, tendo em vista que a definição das prioridades de uso e da quantidade disponível
para cada uso pode influenciar em áreas importantes da economia, tais como a agricultura e a
indústria. Além disso, a gestão dos recursos hídricos também está relacionada diretamente
com a qualidade dos mananciais e demais fontes de consumo de água, atuando no controle
dos descartes de efluentes nos corpos hídricos, para que se garanta a segurança necessária
para a saúde da população e a qualidade em si da água.
Para que se efetive a gestão dos recursos hídricos, é essencial que haja uma legislação
ou uma normatização para o setor. Isso garante que se definam critérios e mecanismos que
possibilitem o controle e o comando quantitativo e qualitativo dos recursos disponíveis.
No Brasil, a primeira medida de caráter legal específica para o setor de recursos
hídricos foi o Código das Águas, de 1934, que foi instituído pelo decreto nº 24.643, de 10 de
julho. O instrumento de outorga foi criado por meio do Art. 43 do referido código. A partir
daí, foram desenvolvidas diversas ações pelo governo federal para que esse código fosse
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implementado nos diversos estados do país. Em 1988, com a nova Constituição Federal, foi
extinto o domínio privado das águas, tornando todas as águas públicas, estando as mesmas
sob domínio da união e dos estados. Com isso, alguns estados começaram a se organizar no
sentido de elaborar suas respectivas legislações para a área de recursos hídricos. O estado de
São Paulo, basando-se em diversas fontes legais do setor desenvolvidas até então, criou a
primeira política estadual de recursos hídricos, que foi instituída pela Lei 7663/91. Sendo logo
em seguida a vez o Ceará implementar sua política estadual em julho de 1992, seguido por
diversos outros estados, como Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os quais
implementaram suas políticas estadais para recursos hídricos em 1993 (GARCIA, 2011).
Apenas em 1997 foi instituído o marco regulatório que definiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) por meio da Lei 9.433/97. Nela foram instituídos os instrumentos
da PNRH. Dentre os instrumentos instituídos pela lei, estão os planos de recursos hídricos, o
enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes da água, a
outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a
compensação a municípios e os sistemas de informações sobre recursos hídricos (GARCIA,
2011).
Por meio da Lei 9.433/97, foi definido que a bacia hidrográfica seria a unidade
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), sendo
ainda a unidade de atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Dentre os objetivos da PNRH, vale destacar o primeiro que afirma que é um fim da política
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade hídrica de água, em
padrões de qualidade adequados para os respectivos usos. Ou, em outras palavras, a PNRH
visa à garantia da segurança hídrica para as atuais e futuras gerações. Ou ainda, pode-se dizer
que seu objetivo é garantir o uso sustentável da água.
A importância da Lei 9.433/97 para o avanço da regulação dos recursos hídricos no
Brasil pode ser ainda demonstrado por meio da criação do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (1998) e da Agência Nacional de Águas (ANA), em 2000 (GARCIA, 2011).
A seguir, serão descritos de maneira sucinta alguns dos instrumentos principais
instituídos pela Lei 9.433, os planos de recursos hídricos e a outorga de direito de uso da
água, os quais foram implementados em diversos estados do Brasil.
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2.2.1. Planos de Recursos Hídricos

De acordo com a Lei 9.433/97, os planos de recursos hídricos constituem-se em planos
diretores que têm por objetivo fundamentar e implementar a PNRH e o gerenciamento de
recursos hídricos nas bacias hidrográficas.
Esses planos possuem um horizonte de atuação definido, possibilitando que se criem
metas para implementação de programas e projetos na bacia hidrográfica de interesse. Eles
devem contemplar um diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos na bacia, sendo
necessários estudos de crescimento demográfico e avaliação da evolução das atividades
produtivas e do uso e ocupação do solo.
Além disso, os planos devem conter uma análise da disponibilidade e das demandas
futuras dos recursos hídricos, analisando-os tanto quantitativamente quanto qualitativamente.
Por meio dessa análise, pode-se verificar a existência de possíveis conflitos potenciais.
Através de todos esses estudos realizados, o plano prevê quais são as medidas
necessárias a serem tomadas na bacia para que se garanta a sustentabilidade dos recursos
hídricos da bacia hidrográfica. Como exemplo dessas medidas, podem-se citar metas de
racionalização, criação de áreas sujeitas à restrição de uso, dentre outras.
Os planos de recursos hídricos podem ser considerados como instrumentos de
planejamento, ou seja, são instrumentos que atuam no planejamento, programação e
orientação das atividades relacionadas à política setorial em questão. Dessa forma, eles são
instrumentos complexos, capazes de fornecer análises e estudos da situação atual e futura de
determinada bacia, por meio da análise de cenários e tendências, sendo possível indicar
propostas e soluções para garantir a sustentabilidade dos recursos da bacia hidrográfica. Por
conta desse potencial de subsídio para possíveis decisões estratégicas a nível governamental,
pode-se implementar dentro dos planos de recursos hídricos os demais intrumentos definidos
na PNRH por meio da lei 9.433/97 (GRISOTTO e PHILIPPI JR, 2003; DUARTE e
MARÇAL, 2010).

2.2.2. Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos

A ourtorga de direitos de uso de recursos hídricos objetiva assegurar o controle
quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água,
de acordo com a Lei 9.433/1997. O processo de avaliação para o direito à outorga de uso de
recursos hídricos é feito pela ANA, no caso de corpos hídricos de domínio federal, e os
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orgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos nos estados, no caso de corpos hídricos
de domínio estadual.
Dentre os usos da água em que é necessário o pedido de outorga estão o abastecimento
humano (urbano e rural), a irrigação, a dessedentação animal (pecuária), os usos industriais e
o lançamento de efluentes. A legislação evidencia alguns casos em que é dispensada a
outorga, mesmo o uso estando entre os que foram citados anteriormente, mas esses casos são
mais específicos, como acontece em captações para abastecimento de pequenos núcleos
populacionais rurais. A análise e a concessão das outorgas estão condicionadas às prioridades
de uso dos recursos hídricos que estão definidas nos planos de recursos hídricos, devendo-se
considerar ainda a classe em que o corpo hídrico está enquadrado.
Outro conceito importante, que também é utilizado na análise de pedidos de outorga é
o de vazões de referência. Estas vazões são utilizadas como base para determinar os recursos
hídricos que estão disponíveis em determinada seção do rio. Elas são determinadas com base
em referências estatísticas relativas ao regime de vazões do corpo hídrico em análise. A Q95 é
a vazão que é igualada ou ultrapassada em 95% do tempo, é bastante utilizada como vazão de
referência em vários estados do Brasil. A Q90 é a vazão que é igualada ou ultrapassada em
90% do tempo, é também bastante utilizada como vazão de referência, embora seja menos
restritiva que a Q95, ou seja, a garantia de que essa vazão estará disponível ao longo do tempo
é menor que quando se considera a Q95 (OECD, 2015).
Em geral, a avaliação dos processos de outorga é realizada por meio de uma análise do
balanço hídrico, em que se verifica a vazão máxima outorgável com base em uma
porcentagem da vazão de referência disponível após serem considerados os valores já
outorgados à montante e à jusante do ponto solicitado. Com relação ao lançamento de
efluentes, essa análise torna-se ainda mais complexa, devendo-se analisar a condição local da
qualidade do rio e a sua capacidade de autodepuração após o recebimento do novo
lançamento, considerando ainda os lançamentos a montante do mesmo, e, em muitos casos,
algum lançamento à jusante que também interfira no processo de autodepuração (GARCIA,
2011).
O que pode ser observado, analisando-se a aplicação dos instrumentos regulatórios
implementados, é que, apesar de já serem empregados em todo o país, ainda existem muitas
dificuldades de caráter técnico e conceitual. Com isso, ainda há a necessidade do
desenvolvimento de novas técnicas metodológicas e de melhores ferramentas para análise,
para que se garanta mais eficiência e segurança no processo de pedido de outorga (PESSOA,
2010; GARCIA, 2011).
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Nesse contexto, os sistemas de apoio à decisão voltados ao gerenciamento de recusos
hídricos se mostram uma alternativa bastante interessante no processo de análise de outorga.
Atualmente, em muitos estados, o processo de análise para pedidos de novas outorgas envolve
um estudo de balanço hídrico quali-quantitativo para cada novo pedido, muitas vezes sem que
haja uma integração com os dados dos pontos já outorgados, ou sem haver o uso correto de
dados de topografia e discretização da bacia hidrográfica. Isso torna o processo de análise de
outorga lento e aumenta o risco de erros. Com isso, o uso de modelos que possibilitem essa
análise do balanço hídrico quali-quantitativo atrelado ao uso de softwares SIG traz mas
celeridade ao processo e pode representar de maneira mais real a situação observada na bacia
hidrográfica.

2.3. Modelos Hidrológicos

De uma maneira geral, os modelos hidrológicos constituem-se em representações do
comportamento de sistemas hídricos baseadas em modelos matemáticos (FAN, 2013). Dentre
os modelos hidrológicos desenvolvidos, existem aqueles que têm por objetivo representar a
parte terrestre do ciclo hidrológico, transformando a precipitação que cai sobre a bacia em
vazão numa determinada seção de um rio, conhecidos como modelos chuva-vazão (TUCCI,
1998).
Os modelos hidrológicos podem ser classificados de acordo com sua base conceitual
ou com a variabilidade espacial do mesmo (TUCCI, 1998). Abaixo, pode-se ver um
fluxograma mostrando como essa classificação é feita (Figura 1).

Figura 1 - Classificação dos modelos hidrológicos

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Os modelos de base conceitual são classificados de acordo com os conceitos físicos que
são considerados em seu desenvolvimento. Aqueles que buscam representar os processos
hidrológicos envolvidos no cálculo da vazão de saída do modelo são conhecidos como
modelos conceituais, ou ainda modelos de base física. Já os modelos denominados como
modelos empíricos (ou modelos "caixa-preta") tem como preocupação a obtenção da vazão de
saída, não se importando em representar os processos internos do sistema que influenciam
nesse resultado (TUCCI, 1998).
Quanto aos tipos de classificação relativos à variabilidade espacial, tem-se que o
modelo pode ser distribuído ou concentrado. Os modelos distribuídos visam a representar a
variabilidade espacial das variáveis de entrada e das variáveis de estado da bacia hidrográfica.
Eles são caracterizados pela busca da representação das heterogeneidades espaciais presentes
na bacia. Os modelos concentrados, por sua vez, representam a bacia de maneira uniforme,
não se preocupando com a variabilidade espacial dos parâmetros que caracterizam a bacia.
Nesse tipo de modelo são utilizadas equações empíricas ou mesmo equações conceituais para
representar o modelo hidrológico (TUCCI, 1998; FAN, 2013).
O modelo hidrológico utilizado nesse estudo é o denominado Modelo de Grandes
Bacias (MGB), desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) por Collischonn
(2001). O MGB-IPH é um modelo hidrológico distribuído que foi desenvolvido para
aplicações em bacias de diversos tamanhos, sobretudo para áreas superiores a 10.000 km²
(grandes bacias). A versão de discretização em sub-bacias permite a aplicação do modelo em
bacias de médio porte (entre 2.000 e 10.000 km²) dependendo da frequência do registro da
chuva (horária ou diária) e do tempo de concentração da bacia.
Este modelo foi escolhido para o estudo por considerar a heterogeneidade espacial da
bacia hidrográfica, característica que pode ser observada na bacia do rio Mundaú. O modelo
permite uso de ferramentas de geoprocessamento, interface gráfica e suporte para calibração
automática, além de ter código-fonte aberto, permitindo a modificação conforme necessidade
do usuário.
O equacionamento do modelo é baseado em relações físicas já consagradas na
literatura. O módulo de balanço de água no solo foi baseado na geração de escoamento
superficial por excesso de capacidade de armazenamento, sendo simplificado pela
consideração de uma relação estatística entre a umidade do solo e a fração de área de solo
saturada. O módulo de evapotranspiração foi desenvolvido de acordo com o método de
Penman-Monteith, descrito por Shuttleworth (1993) e Wigmosta et al. (1994), e a
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metodologia de Muskingun-Cunge, na forma descrita por Tucci (1998), que foi utilizada para
o escoamento na rede de drenagem (Collischonn, 2001).
A estrutura atual do modelo MGB-IPH é a discretização em minibacias, formadas a
partir de um modelo digital de elevação através de ferramentas de um software de
geoprocessamento (CHAVES, et al., 2011). Cada minibacia pode conter diversos tipos de uso
e cobertura do solo, definidos com base no conceito de Unidades de Resposta Hidrológica
(URH) (Grouped Response Unit – GRU), descrito por Kouwen et al (1993).
O balanço hídrico é realizado de maneira independente para cada URH, utilizando
parâmetros diferentes para cada uma delas, conforme equação abaixo.

Equação 1

Onde Wt (mm) é o armazenamento na camada de solo ao final do intervalo de tempo t; Wt-1
(mm) é o armazenamento na camada de solo ao início do intervalo de tempo; P (mm) é a
precipitação incidente (PI) menos a interceptação no intervalo de tempo; ET (mm) é a
evapotranspiração da água da camada de solo no intervalo de tempo; D_sup (mm) é o
escoamento superficial no intervalo de tempo (drenagem rápida); D_int (mm) é o escoamento
subsuperficial no intervalo de tempo (drenagem lenta); D_bas (mm) é o escoamento
subterrâneo no intervalo de tempo (drenagem muito lenta); D_cap (mm) é o fluxo do
reservatório subterrâneo para a camada superficial do solo. O modelo da Equação 1 é
demonstrado de forma conceitual também através da Figura 2, onde Wm é a capacidade de
saturação do solo.
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Figura 2 - Esquema do balanço de água vertical na camada de solo.

(Fonte: COLLISCHONN, 2001)

2.4. Integração de Modelos Hidrológicos e Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

O grande número de dados relativos à caracterização da heterogeneidade espacial das
bacias hidrográficas no processo de modelagem hidrológica constitui-se em uma de suas
maiores limitações. Por outro lado, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) possuem
uma grande capacidade de processamento de informações e de geração de bancos de dados
espaciais, sendo uma ferramenta que facilita a obtenção de uma descrição espacial detalhada
de uma determinada região de interesse. Nessa direção, a integração entre os modelos
hidrológicos e os SIG se apresenta como uma alternativa bastante interessante para resolver
problemas relativos ao manejo de dados vinculados a informações espaciais, bem como a
apresentação e interpretação visual dos mesmos. Isso possibilita uma interação maior entre o
usuário e o modelo, permitindo que o usuário tenha um acesso mais facilitado aos dados de
entrada e à área de estudo, podendo desenvolver cenários de simulação para obter resultados
que reflitam melhor a realidade (TUCCI, 1998; PAIVA, 2009; FAN, 2013).
Os sistemas de informação geográfica não foram desenvolvidos inicialmente para
aplicação em modelagem de problemas de engenharia. Seu objetivo inicial era servir como
uma ferramenta para manejo de dados geográficos, permitindo sua manipulação, análise e
apresentação de maneira mais facilitada (FAN, 2013).
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Até a década de 1970 o desenvolvimento dos SIG ocorreu em paralelo com o dos
modelos hidrológicos, não havendo integração entre os mesmos. O início desse processo de
integração ocorreu a partir da década de 1980, num esforço dos usuários dos SIG para
melhorar a compatibilidade analítica dos mesmos, juntamente com as novas demandas
apresentadas

por

hidrólogos

para

melhorar

a

representação

digital

do

terreno

(FOTHERINGHAM e ROGERSON, 1994; SINGH e FIORENTINO, 1996; SUI e MAGGIO,
1999; PESSOA, 2010).
Conforme apresentado por Fan (2013), o primeiro modelo hidrológico baseado em
um SIG para obtenção dos parâmetros de entrada do modelo foi o Topmodel, desenvolvido
por Beven e Kirkbz (1979). A partir daí, muitos outros modelos foram desenvolvidos
utilizando essa integração com os SIG (MOORE et al, 1988; GOODCHILD et al, 1992;
FERRAZ et al, 1999; ZEILHOFER et al, 2003; WHITEAKER e MAIDMENT, 2004;
COELHO, 2006). Com o tempo, os modelos deixaram de utilizar os SIG somente para o
processo de modelagem, passsando a utilizá-los também na busca da melhoria da estimativa
dos parâmetros dos modelos conceituais, no processamento e preparação das unidades
espaciais dos modelos distribuídos e na melhoria da apresentação dos resultados, dentre
outros processos (FAN, 2013). Dentre os modelos mais conhecidos na literatura que
apresentam essa integração estão o SWAT (GEORGE e LEON, 2007), o HEC-GeoHMS
(USACE, 2009) e o QUAL2E (ZEILHOFER et. al., 2003).
A Figura 3 apresenta um esquema mostrando as principais contribuições dos SIG
para os modelos hidrológicos. Essas contribuições foram apresentadas por Zeilhofer et. al.
(2003), a partir de conceitos apresentados por Goodchild (1993) e Mizgalewics e Maidment
(1996). Na parte de pré-processamento de dados espaciais, os SIG são utilizados para gerar
informações espaciais que servirão de dados de entrada para o modelo hidrológico. Quando o
SIG é utilizado como suporte na modelagem, tem-se que o processo de modelagem ocorre
dentro do ambiente do SIG. Na fase de pós-processamento, os modelos hidrológicos utilizam
os SIG para trabalhar e visualizar os resultados (FAN, 2013).
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Figura 3 - Principais funções dos SIG junto aos Modelos Hidrológicos (adaptado de Zeilhofer et al
(2003).

(Fonte: AUTOR, 2016)

O acoplamento entre os modelos hidrológicos e os SIG pode ocorrer de diferentes
formas. Uma classificação para os tipos de integração que se pode realizar entre os SIG e os
modelos foi proposta por Sui e Maggio (1999). Segundo essa classificação pode-se dividir o
tipo de acoplamento em três níveis: acoplamento livre, acoplamento próximo ou rígido e
acoplamento pleno.
No acoplamento livre, o modelo funciona separadamente do SIG, sendo este utilizado
somente em algumas fases da modelagem e preparação dos dados (pré-processamento, pósprocessamento e visualização dos resultados). Quando o modelo funciona junto ao SIG, ou
seja, são realizadas as funções de geração, processamento e visualização por meio do SIG,
sendo que a modelagem ocorre de forma paralela (o SIG funciona como a interface do
modelo), tem-se o acoplamento próximo ou rígido. Já no acoplamento pleno, há uma
integração máxima entre o modelo e o SIG, nele há a implementação das equações de
modelagem dentro do código do próprio SIG, ou o inverso, a estrutura do SIG é programada
dentro do modelo hidrológico (FAN, 2013).

2.5. Análise de Qualidade da água

Para que o ambiente aquático do rio seja favorável para manter a fauna e flora em
equlíbrio e para que esta água possa ser utilizada com outras finalidades é importante que haja
o conhecimento da quantidade de substâncias que estão presentes.
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Para definir as características de um corpo d’água faz se necessário a análise de
parâmetros físico-químicos e biológicos. Os resultados encontrados são indicadores do estado
atual da água e de impurezas, caso seja comprovada ocorrência de poluição.

Souza et al. (2014) citam que os recursos hídricos possuem muita importância para o
desenvolvimento regional, entretanto a qualidade e a quantidade das águas dos rios estão
prejudicadas pelo crescimento demográfico desordenado e o grande desenvolvimento econômico
nas bacias hidrográficas. Tais fatores causam o aumento da demanda de água e provocam

alterações de ordem física, química e biológica nos ecossistemas aquáticos.
A preocupação em relação a qualidade da água se torna maior quando se diz respeito a
qualidade dos recursos naturais e à proteção da saúde humana. Podem-se citar como
problemas relacionados a esses dois elementos: a maior probabilidade de degradação de áreas
para abastecimento de água; enchentes; redução da biodiversidade e habitats naturais;
inserção de substâncias tóxicas na cadeia alimentar por meio da pecuária, pesca e agricultura;
poluição das águas por esgotos, indústria e resíduos sólidos (MOURA et al., 2013).
No Brasil existe um conjunto de normas e políticas normativas que abordam diversos
parâmetros relativos à qualidade dos corpos hídricos e da água para os seus mais diversos usos.
Dentre essas normas, existe a Resolução 357 do CONAMA, que dispõe sobre a classificação dos
corpos d’água e as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, assim como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes. Nela são definidos os valores limites dos
parâmetros para cada classe de corpo hídrico.
Cada classe de água depende da sua natureza, seja ela salina, doce ou salobra, e também
de seu uso, quais sejam para balneabilidade, consumo humano, irrigação, transporte ou
manutenção da vida aquática.

2.5.1 Parâmetros físico-químicos e biológicos da análise de água

Para um rio situado em uma bacia hidrográfica que possua alto nível de ocupação
demográfica e atividades econômicas como a agropecuária e indústria, a análise da qualidade
da água se torna um fator crucial para estudos de outorga, em especial para os casos de
outorga para lançamento de efluentes.
Sendo assim, na escolha dos parâmetros que serão analisados, devem-se incluir
aqueles que indiquem características relevantes em relação ao equilíbrio ambiental do rio.
Principalmente em locais em que seja observada a ocorrência de poluição, a fim de se
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conhecer capacidade de autodepuração do corpo hídrico, ou seja, processo natural de
recuperação do corpo d’água após receber poluentes.
Nesse estudo, a Bacia Hidrogáfica do Rio Mundaú foi considerada como Classe 3 de
acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005. A escolha da classe 3 se deu após terem
sido desenvolvidas as campanhas de coleta de dados de qualidade, verificando-se que os
parâmetros analisados se enquadravam melhor na classe 3.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, a classe 3 é definida da seguinte
forma:
“Para águas doces, classe 3: aguas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou
avancado;
b) a irrigacao de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
c) a pesca amadora;
d) a recreacao de contato secundário; e
e) a dessedentação de animais”.

Neste trabalho, foram selecionados os parâmetros de qualidade que possuem limites
estabelecidos na resolução supracitada. A seguir, é possível ver uma descrição sucinta desses
parâmetros, bem como os limites estabelecidos na resolução (Valores Máximos Permissíveis
– VMP).

2.5.1.1 DBO

A DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) é um parâmetro que indica o consumo de
oxigênio dissolvido requerido para estabilizar a matéria orgânica carbonácea por meio de
processos bioquímicos (VON SPERLING, 2005). Em outras palavras, é um parâmetro que
caracteriza a matéria orgânica biodegradável.
A matéria orgânica biodegradável é comumente encontrada em efluentes domésticos e
industriais.

As consequências para o corpo hídrico são o maior consumo de oxigênio

dissolvido, o que leva à mortalidade de peixes e favorece o afloramento de microrganismos
patológicos (BARROS et al, 1995). É geralmente medida na DBO padrão DBO520 (DBO
última retirada no 5º dia de ensaio e ensaio realizado à temperatura de 20° C).
Valor na Resolução CONAMA nº 357/2005 águas doces – classe 3 para DBO520
(mg/L de O2): <5.
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2.5.1.2 Fósforo Total

O Fósfoto Total (PT) representa três formas em que o fósforo pode estar na água:
ortofosfatos, polifosfatos e fósforo orgânico. O fósforo geralmente é encontrado na água na
forma de ortofosfato, sendo diretamente assimilados pelos microrganismos.
O ortofosfato (PO43-) pode estar presente na água através do solo, detergentes,
fertilizantes e efluentes industriais e domésticos. Os polifosfatos são moléculas mais
complexas e podem se tranformar em ortofosfato em um processo mais lento pela hidrólise.
Encontram-se presentes em despejos industriais. O fósforo orgânico também se encontra mais
presente em despejos industriais. Nos corpos d’água receptores, o fósforo orgânico é
convertido em ortofosfato (VON SPERLING, 2005).
O fósforo é um nutriente importante para o crescimento de microrganismos
estabilizadores da matéria orgânica, porém o seu excesso leva ao crescimento excessivo de
algas podendo ocasionar o fenômeno de eutrofização (BARROS, 1995).
Valor na Resolução CONAMA nº 357/2005 águas doces – classe 3 para Fósforo Total
(mg/L de P): 0,050.

2.5.1.3 Nitrogênio total

O Nitrogênio Total (NT) ocorre na água como nitrogênio molecular (N2), nitrogênio
orgânico (dissolvido e em suspensão), amônia (livre – NH3 e ionizada – NH4+), nitrato
(NO3-) e nitrito (NO2-). Tal parâmetro é de suma importância para a análise da qualidade da
água devido a sua importância para biomassa aquática. Entretanto o valor acima do limite,
seja na forma total ou em alguma outra forma sua variante pode indicar problemas ambientais
similares ao do fósforo e também toxidade aos seres humanos (SILVA et al., 2010).
Valor na Resolução CONAMA nº 357/2005 águas doces – classe 3 para:

- Nitrato (mg/L de N): 10,0
- Nitrito (mg/L de N): 1,0
- Amônia (mg/L de NH3):

3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5
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2.5.1.4 Sólidos Totais

Os sólidos totais (ST) são dividos em sólidos fixos (matéria inorgânica) e sólidos
voláteis (matéria orgânica), podendo estar em suspensão ou dissolvidos. Ambos estão
presentes na situação natural dos rios, entretanto se esse parâmetro for encontrado em valores
acima do limite pode indicar alguma pertubação como lançamento de esgotos e efluentes
industriais, podendo ocasionar problemas estéticos e favorecimento para adsorção de
patogênicos e poluentes (VON SPERLING, 2005).
Valor na Resolução CONAMA nº 357/2005 águas doces – classe 3 para Sólidos
Totais (mg/L): 500.

2.5.1.5 Coliformes Totais

Os coliformes totais (CT) são referentes a um grupo de bactérias isoladas em amostras
de água ou solo poluídos e não poluídos, ou de fezes humanas e animais de sangue quente . É
bastante utilizado com indicador de contaminação fecal (VON SPERLING, 2005).
Tal indicador não possui bactérias patogênicas, mas fornecem um resultado
satisfatótio quando há presença de contaminação fecal, pelo fato de estarem presentes em
grandes quantidades nas fezes humanas. Logo, valores em maiores quantidades indicam a
potencialidade de doenças de veiculação hídrica por patógenos (BARROS, 1995).
Valor na Resolução CONAMA nº 357/2005 águas doces – classe 3 para Coliformes
Totais (NMP/100ml): 1.000.

2.5.1.6 OD

O oxigênio dissolvido (OD) é um parâmetro bastante importante na análise de
qualidade de água. As principais fontes de OD são a reaeração e a fotossíntese. A vazão do
local pode indicar a variação do OD e também de outras substâncias, retratando que, no
período de cheia, os valores podem ser menores devido a maior diluição e, no período de
estiagem, maiores devido a maior concentração (PRATTE-SANTOS et al., 2008).
Como para a matéria orgânica ser degradada em corpos d’água há o consumo do OD
reduzindo sua taxa, vale ressaltar sua relação com a DBO. À medida que a concentração da
DBO aumenta a taxa de OD diminui. O maior consumo de oxigênio causa problemas na fauna
e flora aquática que se utiliza dessa substância para viver.
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Valor na Resolução CONAMA nº 357/2005 águas doces – classe 3 para OD (mg/L de
O2): > 5.

2.6. Sistemas de Apoio à Decisão

Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD), ou Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), são
ferramentas que vêm sendo utilizadas nas diversas áreas de conhecimento, principalmente
áreas que envolvem gestão e planejamento. O uso do termo SAD (ou SSD) começou a
emergir a partir dos anos 1970 (MYSIAK et al, 2005), juntamente com o início do uso de
computadores para resolver problemas das mais diversas áreas da ciência, em especial os
problemas tidos como semi-estruturados ou não-estruturados, havendo alguns trabalhos que
abordaram esse processo (SIMON, 1960; GORRY e SCOTT MORTON, 1971; PARKER e
UTABI, 1986). Os problemas semi-estruturados ou não-estruturados, citados anteriormente,
são aqueles em que há falta de dados ou informações (conhecimento sobre o assunto), ou
ainda quando há variáveis que não são passíveis de quantificação, e quando esse problema
possui uma descrição muito complexa (SIMONOVIC, 2009).
Um SAD, diferentemente de um modelo matemático empregado normalmente nos
estudos que envolvem processos de modelagem, não se restringe a dar uma previsão ou um
resultado de uma simulação para um conjunto particular de considerações. Por meio do
sistema, podem-se fomentar decisões de especialistas que vão interferir diretamente na
aplicação de políticas ou ações no meio social. Além disso, a compreensão de como as
decisões foram alcançadas podem ser facilitadas por meio do uso de um SAD, podendo-se
apresentar os resultados e efeitos de determinadas políticas no setor que está sendo analisado
de uma maneira bastante simples, o que facilita o entendimento para os que não são
especialistas na área (JAMIESON & FEDRA, 1996).
Ao longo das últimas três décadas, houve muita discussão sobre o conceito de um
SAD (MYSIAK et al, 2005). Para Power (1997), qualquer sistema que auxiliasse em
processos de tomada de decisão poderia ser considerado um SAD, tais como sistemas
executivos de informações, sistemas de informação geográfica (SIG), software de agências,
dentre outros. No entanto, apesar de não haver uma definição unânime na literatura,
Simonovic (2009) apresentou uma definição generalizada de um SAD que é utilizada em
alguns textos da área de recursos hídricos e que foi proposta por Loucks e Costa (1991), um
SAD seria:
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“um conjunto de ferramentas com base computacional, apresentando
características de interatividade, gráficas e de modelagem, para resolver
problemas específicos e dar assistência aos especialistas em seus estudos e
ainda buscar soluções para os seus problemas envolvendo gestão.”

Algumas características básicas comuns aos SAD foram definidas por Mittra (1986).
De acordo com ele, existem quatro características básicas para um Sistema de Apoio à
Decisão, são elas:
- Eles ajudam os tomadores de decisão em um nível elevado;
- É uma ferramenta flexível e tem uma resposta rápida aos questionamentos
propostos;
- Possibilita o desenvolvimento de cenários (por meio de perguntas do tipo
“what if”, ou, em tradução livre “e se”);
- Eles consideram requisitos específicos dos tomadores de decisão.

Pessoa (2010) definiu os elementos básicos que compõem um sistema de suporte à
decisão. Essa estrutura pode ser vista na Figura 4, a seguir são descritos brevemente os
elementos apresentados na figura supracitada.
O primeiro componente no fluxograma da figura é denominado Módulo de Diálogo,
esse módulo tem como objetivo realizar a comunicação entre o usuário e o computador.
Posteriormente, são apresentadas três bases, a primeira delas é a Base de Dados, a qual
congrega todas as informações do sistema e faz seu gerenciamento. A segunda é chamada de
Base de Modelos, essa base contém todos os modelos que são utilizados pelo sistema. A
terceira e última base é denominada Base de Conhecimentos, essa base é uma das
peculiaridades dos sistemas de suporte à decisão, nela estão presentes os conhecimentos
oriundos da experiência dos especialistas, sendo incorporadas informações que não são
passíveis de tratamento pelos demais módulos componentes do sistema (PESSOA, 2010).
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Figura 4 - Estrurura típica de um SSD.

(Fonte: PORTO et al, 1997)

Um ponto primordial quando se utiliza um SAD ou qualquer outra ferramenta de
modelagem computacional, que foi destacado por Simonovic (1996), é que os SAD fornecem
um suporte aos seus usuários, mas não o substituem. Ou seja, mesmo o SAD possuindo suas
ferramentas internas de modelagem e outras ferramentas, o especialista que está utilizando o
mesmo tem papel fundamental, pois, além de o usuário fornecer os dados ao SAD, ele é quem
vai interpretar os resultados e tomar as decisões.
Nesse contexto, os SAD se apresentam como uma alternativa interessante dentro da
gestão dos recursos hídricos, o que pode ser validado por meio de diversos trabalhos com
aplicações de SAD nesse setor (WURBS et al, 1993; LABADIE, 2007; ANDREU et al, 1996;
JAMIESON e FEDRA, 1996; MYSIAK et al, 2005; RODRIGUES, 2005; COLLISCHONN e
LOPES, 2008; ONO, 2008; PESSOA, 2010; GARCIA, 2011; DEL VASTO-TERRIENTES et
al, 2015). Como exemplo de uma aplicação bem específica do SAD na área de recursos
hídricos, pode-se citar o uso desses sistemas no processo de análise de outorgas de direito de
uso da água. O uso dos SAD agiliza muito esse processo e garante mais segurança e
confiabilidade aos resultados (PESSOA, 2010).
Dentre os sistemas de apoio à decisão desenvolvidos em outros países, alguns
merecem destaque e serão brevemente descritos a seguir.
O sistema proposto por Wurbs et al (1993), conhecido como WRAP (Water Rights
Analysis Package Modelling System), foi desenvolvido com o intuito de auxiliar a gestão dos
recursos hídricos. O modelo se baseia na simulação de cenários dentro de uma bacia
hidrográfica onde são considerados critérios de prioridade de alocação de água, definidos pelo
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estado do Texas, nos Estados Unidos. Por meio desse modelo, é possível analisar os possíveis
impactos de projetos de recursos hídricos desenvolvidos na bacia hidrográfica, permitindo que
se desenvolvam estratégias de gestão mais eficientes e efetivas, além de facilitar a avaliação
da disponibilidade hídrica de acordo com os critérios pré-estabelecidos (WURBS, 1993;
PESSOA, 2010). Existe ainda uma extensão do WRAP que utiliza o ArcHydro a fim de obter
alguns parâmetros para o sistema, conhecida como WRAP-HYDRO (PESSOA, 2010).
Ainda nos Estados Unidos, existe um Sistema de Suporte à Decisão, que foi
desenvolvido no estado do Colorado e que foi descrito por Johnson (2008), o qual é utilizado
para a gestão dos recursos hídricos na região onde ele foi desenvolvido, tendo como base a
busca por soluções que maximizem o uso de maneira eficiente e a disponibilidade do recurso
nas diversas condições hidrológicas (PESSOA, 2010). O SSD do estado do Colorado é um
sistema bastante completo, possuindo diversos recursos. Esses recursos foram divididos em
módulos conforme descrito por Pessoa (2010): uma base de dados relacional centralizado
(HydroBase); uma base de dados espacial centralizada; um modelo de uso consuntivo
(StateCU); um modelo de planejamento (StateMod); um modelo de água subterrânea
(ModFlow); um modelo de ferramentas de administração de direito de água (CWRAT); e um
modelo de análise interestadual compacto.
No estado do Colorado (EUA), também é utilizado o sistema Geo-MODSIM. Este
modelo é uma extensão do modelo MODSIM e apresenta as funcionalidades do mesmo, com
o diferencial de permitir a utilização de ferramentas de processamento de dados, visualização
e outras análises previstas no ArcGis (JOHSON, 2008; PESSOA, 2010).
Outro SSD internacionalmente conhecido é o AQUATOOL, que foi desenvolvido na
Universidade Politécnica de Valencia (UPV) em Valência, na Espanha. O sistema foi
desenvolvido inicialmente com a finalidade de auxiliar tomadores de decisão na fase de
planejamento, em estudos envolvendo problemas complexos de recursos hídricos, em especial
problemas envolvendo a gestão de vários reservatórios, aquíferos e centros de controle de
demandas de recursos hídricos. Posteriormente, foram incorporadas outras fuincionalidades
ao sistema, incluindo módulos de gestão operacional (ANDREU et al, 1996).
Ainda dentro do contexto de SSD desenvolvidos fora do Brasil, pode-se citar o
WaterWare. Esse sistema foi desenvolvido dentro do projeto Eureka EU 487, sendo
concebido para integrar funcionalidades de sistemas de informações geográficas, sistema de
gestão de dados, técnicas de modelagem e otimização e sistemas especialistas. O WaterWare
foi desenvolvido a fim de atender demandas de planejamento de bacias hidrográficas,
avaliação de impactos ambientais e de novas legislações do setor, dentre outros aspectos,
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possibilitando aos gestores tomar decisões e fomentar novas estratégias e programas para o
setor de recursos hídricos (JAMIESON e FEDRA, 1996).
No Brasil, esse trabalho destaca dois SSD, um desenvolvido por Collischonn e Lopes
(2008), conhecido como SCBH da Bacia do Rio São Francisco, e outro desenvolvido por
Rodrigues (2005), denominado SSD RB. A seguir, são descritos os dois sistemas de maneira
breve, relatando as principais características e funcionalidades de cada um.
O Sistema de Controle de Balanço Hídrico da Bacia do Rio São Francisco (SCBH da
bacia do Rio São Francisco) foi desenvolvido para uso da Agência Nacional de Águas
(ANA), tendo como principal objetivo dar um suporte na avaliação de processos de emissão
de outorgas. Esse sistema possui a capacidade de análise tanto quantitativa quanto qualitativa
da água, sendo utilizado em análises de outorgas para captação e lançamento de efluentes. Sua
estrutura é baseada na leitura e atualização de matrizes binárias, além disso, devido a uma
interface de fácil manipulação, esse sistema agiliza muito as análises de pedidos de outorga
(COLLISCHONN e LOPES, 2008; PESSOA, 2010). O módulo para análise de outorga de
lançamento de efluentes contempla apenas alguns parâmetros de qualidade da água
(temperatura, DBO, nitrogênio e fósforo totais), os quais são utilizados pela ANA para análise
de pedidos de outorga (ANA, 2005).
O outro sistema desenvolvido no Brasil e que foi mencionado anteriormente é o
Sistema de Suporte à Decisão proposto para a gestão quali-quantitativa dos processos de
outorga e cobrança pelo uso da água que foi aplicado inicialmente no rio Jundiaí, denominado
SSD RB. Esse sistema foi desenvolvido por Rodrigues (2005) e constitui-se na integração do
modelo de cobrança e outorga RM1 (RODRIGUES e PORTO, 1999) e o modelo de qualidade
das águas QUAL2E (BROWN e BARNWELL Jr, 1987). Essa integração foi realizada por
meio de uma interface gráfica, denominada QUAL2R (RODRIGUES e PORTO, 2001). Um
dos objetivos do SSD RB é quantificar os custos relativos à captação e lançamento,
considerando a qualidade e quantidade da água, além disso, é contabilizado o prejuízo
causado pelo usuário poluidor aos usuários localizados a jusante, bem como as consequências
da captação excessiva à qualidade do corpo hídrico a jusante (PESSOA, 2010).

2.7. Sistema Georreferenciado de Apoio à Decisão

No presente trabalho, propõe-se a utilização de um modelo matemático hidrológico de
simulação quali-quantitativa, que avalie o balanço hídrico em qualidade e quantidade por
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trecho fluvial, como parte de um Sistema Georreferenciado de Apoio à Decisão – SGAD para
gerenciamento de bacias hidrográficas.
O SGAD inclui em suas rotinas algoritmos matemáticos de simulação dos regimes
hídricos em termos quantitativos e qualitativos que observam o princípio de conservação de
massa1. Todas as ferramentas de análise foram programadas utilizando a linguagem Visual
Basic for Applications (VBA) dentro de um Sistema de Informações Geográficas - SIG de
livre acesso2, denominado MapWindow. Os componentes de programação são os pilares do
software MapWindow, de maneira a otimizar e automatizar trabalhos e tarefas
organizacionais de modo personalizado (FRAGOSO et al, 2008).
Este modelo é baseado no modelo denominado IPH-SISDEC (PESSOA, 2010) e no
QUAL2E (BROWN e BARNWELL Jr, 1987), que utilizou como entrada as vazões de
referência espacialmente distribuídas geradas pelo modelo MGB-IPH, Modelo de Grandes
Bacias (COLLISCHONN, 2002), ambos desenvolvidos no Instituto de Pesquisas Hidráulicas
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O principal avanço do SGAD em relação ao
IPH-SISDEC é o seu módulo qualitativo construído dentro de um ambiente de processamento
georreferenciado, que permite a utilização do Banco de Dados Georreferenciado e as
ferramentas de geoprocessamento disponíveis.

2.7.1 Pré-processamento e dados de entrada

A primeira etapa para utilização do modelo consiste na discretização do domínio, que
consiste nas sub-bacias e respectiva rede de drenagem fluvial, por ottobacias.
O sistema de codificação de bacias hidrográficas denominado de ottobacias foi
desenvolvido pelo engenheiro Otto Pfafstetter na década de 1980. Essa metodologia foi
desenvolvida baseando-se na configuração natural do sistema de drenagem. Resume-se em
dividir uma bacia hidrográfica em 9 (nove) sub-bacias que são numeradas de acordo com um

1

Algoritmos mais sofisticados, ditos hidrodinâmicos, observam igualmente a conservação de energia
e permitem a avaliação do regime hidrológico em intervalos curtos de tempo, como horário; para
planejamento de recursos hídricos em um Plano de Bacia Hidrográfica, intervalos maiores, como o
mensal ou semanal, podem ser adotados, e simulados usando-se simplesmente a conservação de
massa. Isto resulta na simplificação dos modelos e, mais importante, da necessidade de dados para as
suas calibrações.
2
Um SIG de livre acesso significa que não será necessário o pagamento de taxas para a sua utilização.
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critério que faz com que quanto maior o código numérico, mais afastada estará a sub-bacia
contribuinte da foz da bacia. Há, ainda, uma distinção entre os dígitos pares e ímpares de um
código, permitindo-se saber se o segmento pertence ou não ao curso principal (GOMES e
BARROS, 2011).
Por meio da ottocodificação há uma representação mais próxima da realidade quanto à
estruturação das bacias hidrográficas. Isso se deve ao sistema decimal de numeração que ao
estabelecer uma relação topológica entre cada par de segmentos ou entre um segmento e a
respectiva foz da rede, permite a identificação da espacialização das sub-bacias e a
composição integral da bacia hidrográfica (GOMES e BARROS, 2011).
Uma importante vantagem dessa codificação é o uso inteligente e eficiente de dígitos,
utilizam-se menos dígitos que os sistemas similares usuais, e os códigos são infinitamente
replicáveis. Ou seja, pode-se identificar sucessivamente desde grandes bacias até microbacias
hidrográficas nelas inseridas (GOMES e BARROS, 2011).
Isto facilita a utilização de técnicas de geoprocessamento e, portanto, o uso de
SGADs. Por esta razão as ottobacias foram adotadas pela ANA e se tornaram abordagem
usual na elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, Planos Estaduais de Recursos
Hídricos (a exemplo de Minas Gerais e Tocantins, dentre outros estados) e de planos de bacia
hidrográfica nestes e em outros estados. A utilidade desse sistema de codificação de bacias
hidrográficas foi reconhecida pelo U. S. Geological Survey que está realizando a codificação
das principais bacias do planeta com apoio da UNEP (United Nations Enviroment Program).
Dentro desse contexto da discretização do domínio, tem-se que em cada trecho fluvial,
para o qual são drenadas as águas de uma sub-bacia, são caracterizadas as informações
fisiográficas e a conectividade dos trechos, fundamentais para a modelagem. Dentre as
informações necessárias, podem ser citadas: comprimento do trecho de rio; área acumulada a
montante do trecho; área de contribuição ao trecho; código do trecho; código do trecho
imediatamente a jusante.
A próxima etapa consiste em definir as vazões em cada trecho de rio que são
características de um período que se deseja simular. Neste caso, é admitida uma vazão de
referência como sendo a representativa de um período de estiagem. Vazões específicas de
referência (L.s-1.km-2) são estabelecidas para cada unidade de análise (sub-bacias) através da
modelagem hidrológica aplicada em cada sub-bacia e com uso de técnicas de regionalização.
Desta forma, para cada trecho de rio, a disponibilidade hídrica será calculada multiplicando-se
a área de drenagem da bacia a montante do trecho pela vazão específica de cada sub-bacia.
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Os poluentes a serem simulados são selecionados tendo por base os dados de
monitoramento de qualidade de água, considerando aqueles com concentrações mais críticas
nas bacias. Para cada ottobacia serão estimadas os efluentes de esgoto das fontes e as
respectivas concentrações para cada poluente considerado, que serão utilizados como dados
de entrada no modelo.

2.7.2 Módulo de quantidade de água

Este módulo é executado tendo por base a equação de continuidade hídrica, ou de
conservação de massa, que pode ser observada na equação 2. A Figura 5 ilustra como is
elementos dessa equação em uma pequena bacia hidrográfica.

Equação 2

Onde Qi é a vazão defluente da seção fluvial i, que concentra as vazões das bacias
hidrográficas à montante, Qbi é a vazão gerada na sub-bacia que drena para a seção fluvial i,
Qj, j=1,…,J são as vazões que drenam para as seções fluviais imediatamente a montante da
seção fluvial i, e Ck, k=1,…,K são as captações de água na sub-bacia que drena para a seção
fluvial i, e Rk, k=1,…,K são os retornos de água originados pelos usuários que captam água
na mesma sub-bacia.
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Figura 5 – Esquema da conservação de massa em uma bacia hidrográfica

(Fonte: AUTOR, 2016)

Eventualmente a regularização de vazões por um reservatório pode ser levada em
consideração no balanço quantitativo. Neste caso, a vazão imediatamente a jusante do
reservatório é admitida como a vazão regularizada, sendo propagada também aos trechos a
jusante do empreendimento.

2.7.3 Módulo de qualidade da água

O módulo de qualidade da água é baseado no modelo QUAL2E, o qual estabelece que
a variação da concentração do poluente remanescente (P) em um infinitésimo de tempo (dt) é
igual a concentração do poluente multiplicada por uma constante de decaimento (K), podendo
ser escrita como:

Equação 3

A equação diferencial tem solução analítica, considerando a variação da concentração
do espaço e regime permanente, dada por:
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Equação 4

onde Pi e Pi+1 são as concentrações do poluente nas seções fluviais i (montante) e i+1
(jusante), respectivamente; Li é o comprimento em metros do trecho de rio entre as seções
fluviais i e i+1 e Ui é a velocidade média, em m.s- 1, no trecho entre as seções i e i+1. A
velocidade média é estimada pela seguinte relação:

Equação 5
onde Qi é a vazão em m3.s-1 e Ai é a área da seção transversal em m2. A área da seção
transversal em cada trecho é estimada através de uma relação potencial com a área de
drenagem. Esta relação pode ser construída a partir dos dados de área da seção transversal
encontrados nas estações fluviométricas disponíveis. Para a simulação da qualidade de água
em reservatórios o SGAD considera uma condição de mistura completa, adequada para o
nível de planejamento, e quando os volumes acumulados são de pequeno porte, como ocorre
na bacia.
2.7.4 Calibração do modelo

O módulo de qualidade da água do SGAD é calibrado considerando o cenário atual de
disponibilidade hídrica (regime permanente), produção de efluentes e de tratamento de esgoto
no período de estiagem. Para a calibração do modelo são selecionadas as estações de
monitoramento de qualidade de água existentes. Para isto são consideradas apenas as
informações no período de estiagem, uma vez que o modelo simula a qualidade da água para
uma condição de estiagem de referência e em condição de regime permanente.
Os valores observados são apresentados como boxplot e posicionados no gráfico de
acordo com a sua localização na rede de drenagem.
Os valores dos parâmetros do modelo (coeficientes K de decaimento, coeficiente de
reaeração, etc) são predefinidos de acordo com a faixa de variação estabelecida na literatura;
subsequentemente, os parâmetros do modelo são manualmente e gradualmente alterados até
que se atinja a uma correspondência satisfatória entre a saída do modelo e os boxplots, que
representam uma síntese dos dados observados em cada seção fluvial.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 ÁREA DE ESTUDO

A bacia do rio Mundaú (Figura 6) possui uma área de 4.126 km², situada uma parte no
Estado de Pernambuco, onde o rio nasce, e outra em Alagoas, onde desemboca na lagoa
Mundaú. No trecho pernambucano a bacia possui uma área de 2.155 km², localizada na
Mesorregião do Agreste Pernambucano, estando inseridos 15 (quinze) municípios, sendo 8
(oito) com sede municipal na bacia. Já na parte alagoana da bacia a área é de 1.971 km², onde
também estão inseridos 15 (quinze) municípios na Mesorregião do Leste Alagoano, possuindo
dentre os 15 municípios 10 (dez) sedes municipais. A Tabela 1 traz informações
complementares dos municípios pertencentes à bacia do rio Mundaú.

Figura 6 – Mapa de localização da Bacia do Rio Mundaú

(Fonte: ALVES et al, 2015)
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Tabela 1 – Áreas e participação dos municípios na bacia hidrográfica do rio Mundaú
ÁREA
UF

MUNICÍPIOS
TOTAL (km²) NA BACIA (km²) % NA BACIA
Atalaia*

ALAGOAS

146,11

27,37%

Branquinha

194,57

177,25

91,10%

Capela*

204,17

46,86

22,95%

Chã Preta*

202,13

22,04

10,90%

Ibateguara

254,44

41,09

16,15%

Maceió*

513,31

13,96

2,72%

Messias

112,69

11,21

9,95%

Murici

422,84

370,90

87,72%

Pilar*

222,29

14,57

6,55%

Rio Largo

308,95

243,30

78,75%

Santa Luzia do Norte

30,86

6,48

21,00%

Santana do Mundaú

227,29

223,09

98,15%

São José da Laje

273,28

262,87

96,19%

41,00

29,97

73,10%

425,52

337,04

79,21%

Angelim

126,98

126,98

100,00%

Brejão*

160,87

106,79

66,38%

Caetés

327,43

63,06

19,26%

55,73

23,75

42,62%

Canhotinho

423,39

389,22

91,93%

Capoeiras*

341,35

84,43

24,73%

Correntes

283,30

282,70

99,79%

Garanhuns

465,66

384,17

82,50%

Jucati*

106,03

96,15

90,68%

Jupi*

150,77

74,10

49,15%

Jurema*

145,12

5,69

3,92%

Lagoa do Ouro

217,62

101,70

46,73%

Lajedo*

205,72

1,32

0,64%

Palmeirina

197,71

197,71

100,00%

Satuba
União dos Palmares

Calcado*

PERNAMBUCO

533,80
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São João

231,05

231,05

100,00%

*Sede fora da bacia.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Desde sua cabeceira até a foz, o rio Mundaú passa por dois biomas distintos, a
caatinga de aspecto semiárido, na parte alta e a mata atlântica com uma região úmida,
próxima a foz.
A bacia apresenta um relevo ondulado a fortemente ondulado em sua parte alta com
serras de altitudes inferiores a 1000 m. Na parte média o relevo se apresenta ondulado a
suavemente ondulado e por fim na parte baixa da bacia o relevo é suavemente ondulado com
presença de tabuleiros nas proximidades da costa.
Nos estudos climatológicos da bacia, o Plano Diretor da Bacia do Rio Mundaú utilizou
os dados das estações climatológicas de Garanhuns, Maceió e Palmeira dos Índios, todas
operadas pelo Departamento Nacional de Meteorologia (INMET), (ver Tabela 2). Segundo a
classificação climática de Koppen, o clima predominante na bacia é do tipo Bsh (clima seco e
quente, evapotranspiração potencial anual maior que a precipitação anual, com chuvas
concentradas no inverno), caracterizando-se por apresentar precipitação média anual de
800mm e temperatura média anual superior a 18 ºC.

Tabela 2 – Estações meteorológicas selecionadas (Adaptado COTEC CONSULTORIA TÉCNICA
LTDA, 1990).
No
Estação

Nome

Estado

Latitude (S)

Longitude (W)

Altitude
(m)

Período

82.893

Garanhuns

PE

8º 53’

36º 31’

823

1964/1989

82.994

Maceió

AL

9º 40’

35º 42’

65

1961/1990

82.992

Palmeira dos Índios

AL

9º 27’

36º 42’

275

1975/1990

A análise das precipitações realizadas a partir dos dados das três estações
meteorológicas apresentaram uma forte variação do total das médias acumuladas anualmente
entre Garanhuns (870 mm) e Maceió (2166 mm), segundo dados das normais climatológicas
do período entre 1964 e 1990, fornecidas pelo INMET. O trimestre mais chuvoso é de maio a
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julho e as menores precipitações ocorrem entre outubro e dezembro. A Figura 7 traz a
caracterização da precipitação média anual da bacia.

Figura 7 – Caracterização do regime Hidrológico da BH do rio Mundaú.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Existem 3 (três) zonas homogêneas de precipitação na bacia. Uma zona que
compreende o litoral até o início do agreste com isoieta média anual superior a 1000 mm,
zona de extensão reduzida situada no agreste com isoieta média anual entre 1000 mm e 800
mm e por fim uma zona de transição entre o agreste e o semiárido com isoieta média anual
menor ou igual a 800 mm. Estas diferentes condições leva a bacia a passar graves e longos
períodos de secas, como, por exemplo, a recente prolongada estiagem de 2012/2013, mas
também por inundações catastróficas como a ocorrida em junho de 2010 (Fragoso Jr, et al,
2010).

3.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS E FLUVIOMÉTRICOS

As fontes utilizadas para a obtenção das estações pluviométricas foram a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH/AL), a Agência
Nacional de Águas (ANA) e o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP). A Figura 8
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apresenta um mapa de localização das estações pluviométricas na bacia. A Tabela 3 apresenta
um resumo quantitativo dos postos disponibilizados pela ANA, SEMARH e ITEP.

Tabela 3 - Resumo do quantitativo de postos de monitoramento disponibilizados no banco de dados da
ANA, do ITEP e da SEMARH/AL, para a bacia e o entorno.
Bacia

Tipo de monitoramento

ANA

ITEP

SEMARH/AL

Total

Mundaú

Pluviométrico

38 (63*)

28

42

108

* Total de postos inventariados pela ANA que não possuíam dados de monitoramento, ou não foi possível o
acesso.

O levantamento cadastral das estações fluviométricas foi obtido através da Agência
Nacional de Águas (ANA).

Figura 8 - Localização das estações meteorológicas, fluviométricas e pluviométricas.

(Fonte: ALVES et al, 2015)
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A Figura 8 apresenta a localização da rede fluviométrica na bacia. Existem cinco
postos fluviométricos com dados e em operação na bacia do Mundaú, disponibilizados pela
ANA. Todos eles estão localizados na parte alagoana da bacia.
Para o preenchimento das falhas foi utilizado o INTERPLU (COLLISCHONN, 2001).
O INTERPLU dispõe de duas opções de métodos de interpolação: por Thiessen e pelo inverso
da distância ao quadrado. Foi escolhido o método dos polígonos de Thiessen.

3.3

PRÉ-PROCESSAMENTO

DOS

DADOS

DE

ENTRADA

DO

SISTEMA

GEORREFERENCIADO DE APOIO À DECISÃO

Uma das etapas mais importantes e que garantem a qualidade do uso de sistemas de
apoio à decisão, assim como ocorre no uso de modelos matemáticos, é a etapa de préprocessamento de dados de entrada do modelo. Nessa etapa, é coletada a maioria dos dados
que serão utilizados no processo de simulação e realiza-se a modelagem desses dados para
que eles fiquem no padrão necessário para aplicação no sistema.
No caso do Sistema Georeferenciado de Apoio à Decisão (SGAD), que é o sistema de
suporte à decisão utilizado nesse trabalho, os dados de entrada são inúmeros e caracteriza-se
numa fase longa a sua preparação. Dentre esses dados, podem-se citar os dados envolvidos na
caracterização do domínio, ou seja, a discretização da área de estudo, obtendo-se por meio de
modelagem a caracterização das minibacias e das linhas de drenagem da bacia; a estimativa
das demandas e cargas a serem utilizadas na análise de disponibilidade hídrica e análise de
qualidade da água da bacia; as vazões mínimas de referência por trecho de linha de drenagem,
obtida a partir de simulações efetuadas em modelo hidrológico; e dados de qualidade de água,
obtidos por meio de campanhas de medição in loco.

3.3.1 Discretização do domínio

Essa etapa consiste na caracterização da bacia hidrográfica em estudo, obtendo-se
dados relativos à divisão da bacia em minibacias, correspondentes à área de drenagem
relacionada a cada trecho da linha de drenagem, e as linhas de drenagem propriamente ditas,
que representam a rede de drenagem da bacia, composta desde os rios principais até corregos
e demais afluentes. Os dados referentes à discretização da bacia são obtidos com base em
dados topográficos da região em estudo. Geralmente são utilizados Modelos Numéricos do
Terreno (MNT) ou Modelos Digitais de Elevação (MDE) (PESSOA, 2010).
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Para efetuar o processamento dos dados e realização da caracterização da bacia
hidrográfica, foi utilizado o software de geoprocessamento ArcGis, desenvolvido pela
empresa ESRI, versão 10.2, e o pacote de ferramentas ArcHydro, que foi desenvolvido em
conjunto entre a ESRI e a Universidade do Texas. O pacote de ferramentas ArcHydro
funciona como um pluggin dentro do software ArcGis.
A seguir está apresentado de forma mais detalhada a fase de discretização da bacia
para obtenção das minibacias e das linhas de drenagem.

3.3.1.1 Modelo Digital de Elevação

Uma das formas de se representar o relevo e outras características geológicas de uma
determinada região é por meio de um Modelo Numérico do Terreno (MNT) ou de um Modelo
Digital de Elevação (MDE). Esses modelos consistem em uma representação matemática
computacional de um determinado dado distribuído espacialmente dentro de certa região da
superfície terrestre (INPE, 2015). Nesse trabalho, foram utilizados Modelos Digitais de
Elevação disponibilizados pela EMBRAPA (2015) (ALVES et al, 2015). Os arquivos com os
MDE fornecidos pela EMBRAPA possuem formato GEOTIFF, com resolução espacial de 90
m, tendo como origem o projeto Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM).
Ressalta-se que a obtenção do MDE, ou do MNT, de uma fonte confiável e o cuidado
com a qualidade e representatividade dos dados obtidos é muito importante, tendo em vista
que ele será utilizado como dado inicial no processo de discretização da bacia, sendo que os
produtos dessa discretização (linhas de drenagem e minibacias) serão utilizados tanto na
modelagem hidrológica da mesma quanto na aplicação do modelo quali-quantitativo.

3.3.1.2 Minibacias e Linhas de Drenagem

As minibacias e as linhas de drenagem, conforme já foi mencionado anteriormente,
são dados de entrada tanto do modelo hidrológico que será utilizado para obtenção das vazões
ao longo da bacia em estudo, quanto no modelo quali-quantitativo. Com isso, é preciso que se
garanta o cuidado necessário para que se obtenha a qualidade e para que eles representem de
forma confiável a situação real da bacia hidrográfica analisada.
A seguir, serão descritas de forma breve as etapas a serem realizadas para obtenção
das minibacias e das linhas de drenagem por meio do uso do ArcHydro.
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Inicialmente, após a obtenção dos arquivos com os MDE necessários para cobrir toda
a região na bacia, é realizada a Remoção das depressões. Processo realizado para remoção de
possíveis falhas existentes nos arquivos. No ArcHydro, essa função é chamada de Fill Sinks.
Em seguida, é realizada a etapa para obtenção das Direções de Fluxo (função Flow
Direction, no ArcHydro). Nessa etapa, são determinadas as direções de fluxo ao longo da
bacia, baseando-se nos dados de relevo oriundos do MDE. Para cada pixel do arquivo do
MDE é dado um valor correspondente à direção do fluxo no mesmo. Ao final, obtém-se um
arquivo em formato raster em que cada pixel contém um código que determina para onde o
fluxo drena a partir dele.
O próximo passo consiste na obtenção da Área de Drenagem Acumulada (Flow
Accumulation, função no ArcHydro). Aqui, é gerada uma imagem raster em que cada pixel
possui como atributo o somatório das áreas de todos os pixels os quais os escoamentos
drenam para o pixel em questão.
A seguir, define-se a Rede de Drenagem (Stream Definition, no ArcHydro). Nessa
etapa, é criado um arquivo raster contendo informações referentes à rede de drenagem, esse
arquivo é gerado com base no arquivo de áreas acumuladas.
Depois de definir a Rede de Drenagem, realiza-se a segmentação da rede de drenagem
em trechos individuais (função Stream Segmentation do ArcHydro). Esses trechos individuais
correspondem a trechos que unem duas confluências ou trechos que ligam uma nascente a
primeira confluência a jusante da mesma.
A partir dos trechos individuais gerados, são definidas as minibacias. No ArcHydro,
são utilizadas duas funções para se obter o arquivo com as minibacias, inicialmente se utiliza
a função Catchment Grid Delineation, que gera um plano com informações das minibacias.
Em seguida, utiliza-se a função Catchment Polygon Processing para gerar o arquivo com os
polígonos correspondentes às minibacias. Essas minibacias correspondem às áreas de
drenagem de cada trecho individual que foi definido anteriormente, dessa forma, elas são
geradas a partir deles.
Para finalizar esse processo de discretização da bacia, é obtido o arquivo das linhas de
drenagem (Drainage Line Processing, no ArcHydro). Nessa etapa é obtido um arquivo de
linhas com os trechos individuais correspondentes às linhas de drenagem da bacia
hidrográfica.
A Figura 9 ilustra um fluxograma com as etapas do processo de discretização da bacia
hidrográfica.
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Figura 9 - Etapas de discretização de uma bacia hidrográfica

(Fonte: AUTOR, 2016)

3.3.2 Estimativa das demandas e cargas

O balanço quali-quantitativo da situação dos recursos hídricos em uma bacia
hidrográfica envolve o conhecimento de algumas informações sobre eles, tais como a vazão
disponível nos trechos de rio que compõem a bacia e as demandas e cargas para os mais
diferentes usos.
Aqui será apresentada de forma sucinta a metodologia utilizada para estimar as
demandas e as cargas ao longo da bacia em estudo. As demandas consideradas foram de
abastecimento humano (urbano e rural), irrigação, pecuária e industrial. Para estimativa das
cargas, foram considerados os mesmos consumidores utilizados na estimativa da demanda.

3.3.2.1 Estimativa das demandas

Para o diagnóstico das demandas hídricas, foram feitos levantamentos de dados em
relação ao abastecimento urbano, à irrigação, à pecuária e à indústria.
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As demandas hídricas foram calculadas para o cenário atual e tendencial. Para os
cenários tendenciais foi realizado o estudo das projeções populacionais e de pecuária para os
municípios da Bacia Hidrográfica Rio Mundaú nos anos de 2015, 2025 e 2035.
Com base em Von Sperling (2005), os métodos escolhidos para projeção da população
foram o Método Geométrico e Método Aritmético.
O Método Geométrico ou Projeção Geométrica (P.G.) foi utilizado para fazer as
projeções no âmbito urbano. Mesmo que a P.G. seja geralmente utilizada para estimativas de
curto prazo, quando aplicado em projeções de longo prazo tende a superestimar o
crescimento, produzindo resultados conservadores.
O crescimento populacional com base no modelo Geométrico é dado pela Equação 6
apresentada a seguir.

Pt  P0 .e

K g .(t  t 0 )

Equação 6

Onde, Kg é um coeficiente de crescimento anual do período, P0 é a população no instante t0 e
Pt é a população no instante t.
O coeficiente Kg pode ser calculado pela Equação 7.

Kg 

lnP2  lnP0
t2  t0

Equação 7

Sendo P2 a população para o ano t2 e P0 é a população no instante t0.
O modelo de crescimento baseado na projeção aritmética é recomendado para
populações onde o crescimento é pequeno, seguindo assim a uma taxa constante.

Pt  P0  K a .(t  t 0 )

Equação 8

O coeficiente Ka pode ser calculado pela Equação 9.
P P
Ka  2 0
t2  t0

para o ano t2 e P0 é a população no instante t0.

Equação 9
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Foi também utilizada a taxa de crescimento em cada município entre os anos de 1999,
2000 e 2010 a fim de analisar o comportamento da população. A taxa de crescimento foi
calculada pela Equação 10. Para os casos em que estas taxas resultaram em decréscimo
populacional (taxa negativa), optou-se pela manutenção da população animal do último ano
avaliado.

Equação 10

Onde i é a taxa de crescimento, P0 é a população no instante t0 e P é a população no instante t.
 Abastecimento humano (urbano e rural)

A demanda de água para abastecimento humano para cada município da Bacia do Rio
Mundaú foi estimada tomando como base a população rural e urbana de cada município
inserido na bacia e a adoção de uma captação de água per capita de distribuição para tais usos.
Os valores adotados para a captação per capita rural e urbana podem variar dentro dos
intervalos de captação per capita apresentados na Tabela 4. Para a população rural o valor da
demanda por habitante foi adotado de 90 L/dia conforme sugerido por Creder (1999). Para a
população urbana foi adotado o valor captação per capita com base nos dados do SNIS
(2011). Nos casos de não disponibilidade de informações de captação no município foi
adotado o valor de 150 L/hab/dia. Os valores de captação per capita, por município, podem
ser observados no Tabela 5.

Tabela 4- Captação per capita de água para distribuição urbana e rural.

Tipo de Usuário Demanda

Captação (L/hab/dia)

População Rural

70 a 100

População Urbana

100 a 150

(Fonte: CREDER, 1999)
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Tabela 5 – Demanda hídrica humana per capita utilizada para estimativa de demanda por município.

UF

AL

PE

Município
Atalaia
Branquinha
Capela
Chã Preta
Ibateguara
Maceió
Messias
Murici
Pilar
Rio Largo
Santa Luzia do Norte
Santana do Mundaú
São José da Laje
Satuba
União dos Palmares
Angelim
Brejão
Caetés
Calçado
Canhotinho
Capoeiras
Correntes
Garanhuns
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa do Ouro
Lajedo
Palmeirina
Sao João

Rural (L/hab/dia)
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*
90*

Urbano (L/hab/dia)
80
40
106,5
40
88,1
81,5
81
99,1
95,8
91,1
87,6
150*
150*
93,4
150*
80,4
82,3
88,9
87,6
90,2
86,5
82,8
104,5
82,9
92,3
88,2
93
86,2
103,7
90,8

(*) valores adotados com base na literatura, devido à falta de informação disponível.
(Fonte: AUTOR, 2016)

Para as demandas de população rural e urbana, foram utilizados dados dos setores
censitários de cada município localizado na bacia em estudo, levando também em
consideração a contagem dos censos IBGE 2000 e 2010. A população rural e urbana
considerada para o cenário atual de cada município da Bacia do Rio Mundaú foi determinada
de acordo com a contagem da população do Censo IBGE 2010. Para os cenários tendenciais
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foram adotados os métodos já citados anteriormente. No caso dos municípios que obtiveram
taxa negativa de crescimento, optou-se pela manutenção da população animal do último ano
avaliado.
A demanda de abastecimento humano por município em L/dia foi possível ser
estimada multiplicando os valores de captação per capita de abastecimento humano pela
população de cada município.
 Dessedentação animal - Pecuária

Para o cálculo da demanda de dessedentação animal primeiramente foi realizado um
levantamento dos seguintes tipos de animais, escolhidos pelo fato de sererm as culturas mais
observadas na área da bacia: bovino, bubalino, equino, muar, asinino, ovino, caprino, suíno e
aves. A demanda diária de captação de água por animal pode ser obsevada na Tabela 6.

Tabela 6 - Demanda diária de captação de água por animal

Animal
Bovino, Bubalino, Equino, Asinino, Muar.
Suíno
Caprino e Ovino
Galos e Galinhas

Demanda (L/cab/dia)
50,00
12,50
10,00
0,25

(Fonte: TELLES e DOMINGUES, 2006)

O levantamento do número de animais na bacia foi obtido por meio da pesquisa de
produção da pecuária municipal, realizada pelo IBGE em 2013. A demanda de dessedentação
animal por município foi determinada a partir do produto da demanda diária por cabeça de
animal pela soma das parcelas referentes as seguintes populações animais: Bovinos,
Bubalinos, Equinos, Asininos e Muares; Suínos; Ovinos e Suínos; e Aves.
Para o cenário tendencial, foi utilizado o método artimético semelhante à população
rural, adotando a mesma condição caso a taxa de crescimento tenha sido negativa. Foram
utilizados para calcular a taxa de crescimento e a projeção para os anos de 2015, 2025 e 2035
os dados do censo IBGE de 2013 e 2004.
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 Demanda de irrigação

A demanda de irrigação foi calculada com base no método proposto por Pereira
(1999). Tal método utiliza dados de área irrigável da cultura e dados de precipitação média e
evapotranspiração média para fazer o balanço hídrico em um intervalo de tempo. O intervalo
de tempo escolhido foi entre os anos de 2001 a 2008 devido a menor quantidade de falhas nos
dados. O balanço hídrico é dado pelas seguintes variáveis:

Eto (mm/ano):

Evapotranspiração de Referência. Calculado pelo método de
Blaney-Criddle.
Coeficiente de cultivo. Representa a necessidade hídrica de uma
planta. Os valores escolhidos para cada cultura foi com base no
proposto por Tucci (2007).
Evapotranspiração da Cutura. Foi obtido pela multiplicação entre
Eto e Kc.
Precipitação média.
Precipitação efetiva corrigida
Necessidade de irrigação líquida. Diferença entre PM e PEc.
Demanda anual líquida.

Kc:

Etc (mm/ano):
PM (mm/ano):
PEc (mm/ano):
NIL (mm/ano):
DAL (m³/ha/ano):

À partir do balanço hídrico, foi feito o quadro de análise de demanda em que as
variáveis de impotância são:

LIL (mm/dia):
Ks:
NIB (mm/ano):
DAB
(m³/ha/ano):
QU (l/s/ha):
LIB (mm/dia):
Qo (m³/ano):

Lâmina de irrigação líquida.
Coeficiente de sombreamento.
Necessidade de irrigação bruta. Obtida pela multiplicação entre Ks e
NIL.
Demanda anual bruta.
Vazão unitária
Lâmina de irrigação bruta. Obtida pela multiplicação entre LIL e Ks.
Volume a ser outorgado (m³/ano).

Logo, a demanda escolhida foi a que apresentaria um estado mais crítico, ou seja com
o maior volume de água.
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 Demanda industrial

Os dados para a demanda industrial foram obtidos diretamente pela SEMARH-AL
(Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas), obtendo a informação da
vazão outorgada em cada município.
3.3.2.2 Estimativa das Cargas Poluidoras brutas

Com base em Von Sperling (2007), as cargas poluidoras brutas providas de
saneamento básico (rural e urbano) foram estimadas utilizando os valores per capita teóricos e
a contagem por município e setor censitário, tanto para o cenário atual e tendencial.

Tabela 7 - Valores de cargas poluidoras per capita adotados para cada parâmetro de qualidade de água.

Parâmetro
DBO
FÓSFORO
*COLIFORMES
NITROGÊNIO

Unidade
g/hab/dia
g/hab/dia
org./hab/dia
g/hab/dia

g/hab/dia
54,00
2,50
1,00 E+07
8,00

(Fonte: Von Sperling, 2007)

As estimativas das cargas poluidoras geradas pela população animal utilizaram como
base a contagem da população animal (apresentada anteriormente) e a carga poluente por
cabeça e por tipo de animal. As contribuições poluidoras por cabeça e por tipo de animal
criado estão apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8 - Estimativa dos valores per capita das cargas para as variáveis de interesse das cargas
poluidoras geradas pelas atividades de pecuária.

VARIÁVEIS
Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5)
Fósforo Total (PT)
Coliformes
Termotolerantes (CT)
Nitrogênio Total (NT)

Carga
421,8
10,45
7x109

41,38

Bovino
Unidade
g/cab/dia

Ovinos e Suínos
Carga
Unidade
5,44
g/cab/dia

g/cab/dia
organismos em
100mL de
efluente/cab/dia
g/hab/dia

0,17
g/cab/dia
2x108 organismos em 100mL
de efluente/cab/dia
0,52

g/hab/dia

(Quadro adaptado, a partir de Pereira et al., 2003 apud Reis et al. 2005)
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3.3.3 Cálculo da Disponibilidade Hídrica

A estimativa das vazões mínimas faz parte do processo de cálculo da disponibilidade
hídrica na bacia hidrográfica. A disponibilidade hídrica está relacionada com a vazão que
pode ser outorgada para o usuário para que ele atenda a sua demanda e ao mesmo tempo não
comprometa o corpo hídrico.
A partir daí, para saber qual a vazão que está disponível para ser outorgada para o
usuário, necessita-se conhecer qual a porcentagem da vazão do rio está passível de outorga.
Por isso, o conhecimento das vazões mínimas de referência ao longo da bacia é essencial.
Nesse trabalho, as vazões de referência consideradas foram a Q90 e a Q95, essas vazões são
as consideradas no cálculo de outorga de diversos estados no Brasil, incluindo Alagoas.
Existem diversos métodos possíveis para a estimativa das vazões em bacias
hidrográficas, dentre eles podem-se citar a regionalização de vazões, o uso de vazões
regularizadas por reservatórios ou ainda o cálculo de vazões estimadas por meio de modelos
hidrológicos ou hidrodinâmicos (PESSOA, 2010).
Nesse trabalho, foi escolhido o modelo hidrológico Modelo de Grandes Bacias do
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (MGB-IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) para estimar as vazões ao longo da bacia.

3.3.3.1 Calibração do modelo MGB-IPH para vazões mínimas

O modelo hidrológico MGB-IPH tem como uma de suas características a discretização
da bacia hidrográfica em unidades menores, denominadas minibacias. Essas minibacias são
divididas de acordo com os trechos individuais das linhas de drenagem, os quais foram
definididos anteriormente quando se abordou a discretização da bacia hidrográfica. Além de
considerar a divisão da bacia em minibacias, o MGB-IPH leva em consideração também a
subdivisão das minibacias em Unidades de Resposta Hidrológica (URH), essas unidades
possibilitam a análise do balanço hídrico vertical nas minibacias, o que envolve a análise da
evapotranspiração, da interceptação e do armazenamento de água no solo. O escoamento em
rios e reservatórios e nas minibacias também é representado no modelo, podendo-se
considerar um intervalo de tempo diário ou horário (PESSOA, 2010).
Os dados de entrada do MGB-IPH são de origem hidrológica e meteorológica,
consistindo em dados diários de vazão, chuva e clima (COLLISCHONN, 2002). Para esse

61
trabalho, as séries hidrológicas pluviométricas e fluviométricas foram obtidas de alguns
orgãos ambientais, dentre eles ANA (2011), ITEP (2011) e SEMARH/AL (2011). A
localização dos postos e a fonte mais detalhada dos dados pluviométricos e fluviométricos já
foram definidos anteriormente. Quanto aos dados meteorológicos, foram extraídos de duas
estações meteorológicas do INMET (2015), sendo uma localizada próximo à nascente da
bacia hidrográfica, no município de Garanhuns/PE, e a outra localizada próximo a foz, na
cidade de Maceió/AL. Os dados provenientes dessas estações foram: séries de velocidade,
pressão atmosférica, temperatura do ar, insolação e umidade do ar. A localização dos postos
pluviométricos, fluviométricos e meteorológicos pode ser vista na Figura 8.
O pré-processamento dos dados de entrada do MGB-IPH envolve etapa de
aprimoramento dos dados para que se garanta a representatividade e a qualidade dos
resultados do modelo. Além disso, o MGB-IPH tem um formato padrão de entrada de dados
no modelo, daí é necessária a formatação dos dados para esse padrão.
A primeira etapa desse pré-processamento envolve a análise dos dados pluviométricos
e fluviométricos obtidos, identificando-se os períodos de monitoramento comum para cada
um dos tipos de dados. Isso permite que se elimine da etapa de calibração os períodos onde
existem grandes falhas nos dados. Para a etapa de calibração, foi adotado um período de 10
anos, compreendidos entre 01 de janeiro de 1998 e 01 de janeiro de 2008.
Após a preparação dos dados de chuva e vazão, a etapa seguinte constitui-se na
discretização da bacia hidrográfica. O processo de discretização do domínio já foi explicado
em um tópico anterior. A partir da discretização, obtém-se os arquivos com as direções de
fluxo, a rede de drenagem, as mini-bacias e as URH. As URH são resultantes do processo de
sobreposição dos arquivos contendo os mapas de tipo e uso/cobertura do solo. Como já
abordado no tópico que descreve a discretização do domínio, o MDE utilizado nesse trabalho
foi disponibilizado pela EMBRAPA (2015). Já para a definição das URH, foram utilizados
mapas de tipo de solo disponibilizados pela EMBRAPA (2015) e de uso e cobertura do solo
disponibilizado pela EROS (2015).
As etapas descritas anteriormente constituem-se na fase de pré-processamento do
MGB-IPH. Depois de preparar todos esses dados, é necessário criar o arquivo de entrada do
MGB-IPH no formato específico exigido por ele. Para isso, existe um aplicativo do modelo
que permite a criação desses dados no formato correto, o PrePro-MGB. Nele, são alimentados
todos os dados oriundos da discretização.
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A Figura 10 apresenta um esquema resumindo as etapas de utilização do MGB-IPH.
De posse do arquivo com os dados do pré-processamento e dos demais dados
necessários para a utilização do modelo (arquivos de chuva e vazão), criam-se os arquivos
para desenvolver o projeto do MGB-IPH. Nessa etapa, é criado o arquivo com a chuva
interpolada, o arquivo de vazões observadas, o arquivo MINI, que incorpora as características
da bacia da etapa de geoprocessamento, o arquivo de clima e os arquivos com os parâmetros
fixos e calibráveis.

Figura 10 - Etapas para utilização do MGB-IPH - preparação dos dados, processamento e obtenção
dos resultados.

(Fonte: PESSOA, 2010)

A metodologia utilizada para o processo de calibração foi a calibração manual. Daí,
por meio do método da tentativa e erro, foram realizadas diversas simulações até que se
obtivesse um comportamento das vazões calculadas semelhante ao das vazões observadas.
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A Tabela 9 apresenta os parâmetros calibráveis considerados no modelo. Além dos
parâmetros calibráveis, o modelo considera os seguintes parâmetros fixos: albedo, índice de
área foliar, altura do dossel e resistência superficial. Os valores iniciais utilizados como base
para iniciar o processo de calibração foram sugeridos por Collischonn (2001).

Tabela 9 - Parâmetros Calibráveis do MGB-IPH.

Parâmetro
Descrição do que o parâmetro representa
Capacidade de armazenamento do solo.
Wm
Parâmetro de forma da relação entre armazenamento e saturação.
b
Parâmetro que controla a vazão de estiagem.
Kbas
Parâmetro que controla a quantidade de água da camada de solo que é escoada
Kint
sub-superficialmente.
Controla a forma da curva de redução da drenagem intermediária ou subXL
superficial do solo.
Controla o fluxo do reservatório subterrâneo para a camada superficial do solo.
CAP
Parâmetro de armazenamento residual.
Wc
Parâmetro para calibração da propagação superficial nas células.
CS
Parâmetro para calibração da propagação sub-superficial nas células.
CI
Parâmetro de retardo do reservatório subterrâneo.
CB
(Fonte: AUTOR, 2016)

Como critério de avaliação e verificação do processo de calibração, foram utilizados
dois métodos, a análise visual dos hidrogramas e curvas de permanência e a análise numérica,
por meio de funções objetivo. Como funções objetivo, foram considerados o Coeficiente de
Nash-Sutcliffe (Equação 11 e Equação 12) e o erro relativo da Q90 (Equação 13) e da Q95
(Equação 14).

Equação 11

Equação 12

Equação 13
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Equação 14

Onde:
Qobs (t): Vazão média observada diária (m³/s);
Qcal (t): Vazão média calculada diária (m³/s);
Q90_obs: Vazão observada com média de permanência em 90%;
Q90_cal: Vazão calculada com média de permanência em 90%;
Q95_obs: Vazão observada com média de permanência em 95%;
Q95_cal: Vazão calculada com média de permanência em 95%.

3.3.3.2 Cálculo das vazões de referência

Em processos de outorga de direito de uso da água, a vazão máxima outorgável é
definida em função das vazões mínimas de referência3 (Q90, Q95 e Q7,10), as quais ocorrem
no período de estiagem com predomínio da contribuição subterrânea. Tais vazões podem ser
determinadas através de extrapolação de dados de uma estação fluviométrica próxima,
regionalização de vazões, vazão regularizada por reservatório ou outro método adequado.
Depois de realizadas as etapas de modelagem das vazões por meio do modelo hidrológico,
foram calculadas as vazões de referência, utilizando como base a curva de permanência.

3.3.4 Monitoramento de vazões e qualidade da água

Visando o emprego da modelagem hidrológica e da calibração do módulo de
qualidade da água do SGAD, foi realizada uma série de levantamentos de campo para
medição das vazões e de qualidade da água ao longo do rio Mundaú e seus principais
afluentes. Foram definidas 15 estações de monitoramento ao longo do rio Mundaú (Figura 11)
e em seus principais afluentes (da cabeceira à foz, passando pelos principais municípios
ribeirinhos) para monitoramento das vazões mínimas no período de estiagem (período que

3

Q90 é a vazão com 90% de permanência; Q95 é a vazão com 95% de permanência e a Q7,10 é a vazão
de estiagem em 7 dias sucessivos com 10 anos de recorrência.
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corresponde a 5 meses, de novembro a março) e dos parâmetros físico-químicos de qualidade
da água. Esses pontos de coleta para monitoramento foram definidos com base na localização
dos principais pontos de poluição da bacia, pontos estes localizados a montante e a jusante de
cidades ribeirinhas ou outras fontes de poluição.
As vazões foram monitoradas através de medidor acústico de vazão portátil (SONTEK
Argonaut-ADV para trechos de rio de pequeno porte). A avaliação de qualidade foi realizada
através da coleta de amostras de água em tréplica por estação para análise em laboratório de
parâmetros físico-químicos e microbiológicos (pH, características organolépticas, alcalinidade
de Hidróxidos em CaCO3, alcalinidade de Carbonatos em CaCO3, alcalinidade de
Bicarbonatos em CaCO3, Cloretos, Dureza Total, Dureza de não Carbonatos, Condutividade
elétrica, Nitrato, Nitrito, Cloro residual, Cálcio, Magnésio, Sólidos totais dissolvidos, CO2,
Metais pesados, DBO, DQO, Óleos e Graxas, OD – Oxigênio Dissolvido, Sulfatos, Sílica,
Ferro, Coliformes totais e termotolerantes).

Figura 11 – Mapa com postos de coleta para análise de qualidade da água.

Garanhuns

Canhotinho

São José da Laje

Santana do Mundaú

União dos Palmares

Murici

Rio Largo

(Fonte: AUTOR, 2016)
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3.3.5 Preparação dos dados de entrada do SGAD

O SGAD pode ser utilizado tanto para se efetuar o balanço quantitativo dos dados de
vazão da bacia hidrográfica, quanto para o balanço qualitativo para avaliar a situação da
qualidade da água ao longo da bacia. Para os dois usos mencionados, é necessário preparar os
dados de entrada para alimentar o modelo, os quais são baseados nos dados gerados no
processo de discretização da bacia que foi descrito anteriormente.
Por meio de processos de geoprocessamento, foram obtidas as linhas de drenagem da
bacia e as minibacias correspondentes às áreas de drenagem de cada trecho das linhas de
drenagem. A partir daí, foram definidas as vazões para cada trecho de rio que são
características de um período o qual se deseja simular. Para esse trabalho, foram admitidas as
vazões de referência como sendo representativas do período de estiagem.
Abaixo, há uma descrição breve de como foram obtidos os dados de entrada do
modelo SGAD, ou seja, as linhas de drenagem com vazões de referência atreladas, as
minibacias e os arquivos com as demandas consuntivas por setor usuário de água
(abastecimento urbano, abastecimento rural, pecuária, irrigação e industrial).

3.3.5.1 Linhas de Drenagem e Minibacias

De posse do arquivo com as linhas de drenagem obtido na fase de discretização da
bacia hidrográfica e dos dados de disponibilidade hídrica para a bacia, inicia-se o processo de
regionalização das vazões, a fim de se obter para cada trecho da linha de drenagem a vazão
correspondente ao mesmo.
O método escolhido para se realizar a regionalização na bacia foi o uso das vazões
específicas. Para isso, foram calculadas as vazões específicas para os pontos onde havia dados
de vazão, considerando as áreas a montante dos trechos mais próximos a esses pontos. A
partir daí, considerando ainda que a região possuia homogeneidade espacial, foram calculadas
as vazões para os trechos sem dados, baseando-se nas vazões específicas obtidas para o trecho
mais próximo com dados.
Para facilitar esse processo de regionalização, a bacia foi dividida em 10 (dez) subbacias (Figura 12). A divisão das sub-bacias foi realizada considerando características físicas
e climáticas da região, bem como áreas de contribuição a montante, a fim de que se tivesse
um controle maior do processo de regionalização e que o uso da vazão específica fosse mais
adequado.
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Realizada a regionalização, obtiveram-se os valores das vazões de referência para cada
trecho de rio. Além das informações das vazões de referência, existem algumas outras
informações que são necessárias estarem atreladas ao arquivo de linhas de drenagem para o
processamento adequado do SGAD. São elas: identificador do trecho de rio (HydroId);
identificador da minibacia onde o trecho está inserido (GridId); identificador do trecho
imediatamente a jusante (NextDownId); área da minibacia onde o trecho está inserido, em
quilômetros quadrados; área a montante do trecho, em quilômetros quadrados; colunas em
branco onde serão destinados os valores das demandas hídricas calculadas pelo modelo para
os diferentes usos considerados; comprimento do trecho, em quilômetro; declividade do
trecho; e colunas correspondentes às cargas que serão calculadas dos parâmetros de
qualidade.

Figura 12 - Divisão da bacia em sub-bacias para o processo de regionalização de vazões.

(Fonte: AUTOR, 2016)

As minibacias utilizadas no SGAD são as mesmas obtidas no processo de
discretização da bacia, contendo as informações referentes ao código indentificador de cada
minibacia (GridId) e às áreas referentes a cada minibacia, em quilômetros quadrados.
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Todos esses arquivos, tanto o de linhas de drenagem, quanto o de minibacias, e ainda
os que serão descritos a seguir correspondentes às demandas e cargas, devem estar em
formato shape (.shp).

3.3.5.2 Arquivo com os dados de demanda e carga

A partir dos dados das demandas e cargas estimadas por município presente na bacia
hidrográfica, é necessário se criar arquivos de shape de pontos com os dados de demanda e
carga dos municípios para cada uso considerado (abastecimento urbano, abastecimento rural,
irrigação, pecuária e indústria). Onde cada ponto foi alocado com georreferenciamento no
local correspondente ao município. Como nesse trabalho foram considerados diferentes
cenários temporais, foram gerados arquivos para as demandas correspondentes a cada ano.
 Balanço Quantitativo

Para o balanço quantitativo, foram definidas as vazões de referência (Q90 e Q95) por
trecho de rio, por meio da regionalização por vazões específicas. O arquivo com o shape das
linhas de drenagem é composto por 261 trechos.
Além da disponibilidade hídrica por trecho, foi necessário também criar arquivos com
as informações das demandas consuntivas hídricas. Foram criados arquivos para cada setor
usuário de água. Esses arquivos contem informações das demandas de cada setor usuário,
definidos por municípios, além de informações das vazões de lançamento de efluentes e das
cargas para os diferentes parâmetros de qualidade da água.
Para definir a demanda e as cargas dos setores de abastecimento urbano e rural e para
pecuária fez-se uma estimativa com base nos valores da população dos municípios, conforme
apresentado na metodologia do presente trabalho. As demandas de irrigação foram estimadas
com base na estimativa das áreas de plantio e no levantamento do tipo de cultura de cada
região da bacia, para isso, foram utilizados dados do plano diretor da bacia. Já as demandas
industriais foram obtidas com base em informações de outorgas fornecidas pela
SEMARH/AL.
Na Figura 14, pode-se ver o mapa com a distribuição espacial dos pontos de controle,
contendo dados de disponibilidade, demandas hídricas e cargas, com as linhas de drenagem e
com as minibacias utilizados no SGAD. Esses pontos corrrespondem aos diversos municípios
e demais zonas urbanas que possuem influência na região da bacia hidrográfica
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Figura 13 - Mapa com as linhas de drenagem, pontos de controle com as demandas hídricas e cargas e
com as minibacias.

(Fonte: AUTOR, 2016)

A fim de avaliar o nível de comprometimento quali-quantitativo na bacia hidrográfica
do Rio Mundaú, foram definidos três cenários de simulação, divididos com base no ano dos
dados utilizados na simulação (2015, 2025 e 2035). Para os anos futuros, os cenários
consideraram um comportamento tendencial, conforme está presente no plano diretor da
bacia, onde não foram consideradas intervenções na bacia, considerou-se apenas o aumento
do consumo decorrente do crescimento populacional. A seguir, há a definição desses cenários.

CENÁRIO 1: considerado como cenário atual, foi utilizado como base para a coleta
de dados o ano de 2015. Nesse cenário foi feito o balanço qualitativo e quantitativo
para as demandas hídricas consuntivas, considerando as vazões de referência (Q90 e
Q95) e as cargas poluidoras para os diferentes setores usuários. Nesse cenário, não
foram considerados os reservatórios ao longo dos trechos de rio, os dados foram
trabalhados para o período de estiagem e, com isso, foram consideradas somente as
fontes de poluição pontual.
CENÁRIO 2: o ano de referência para os dados foi o de 2025, com isso, todos os
dados de demandas e estimativa de cargas foram trabalhados com base na projeção
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populacional para tal ano. Foram consideradas as mesmas limitaçoes definidas no
cenário 1, somando-se o fato de que não foi promovida nenhuma intervenção para
melhoria da oferta de água ao longo da bacia ou para tratamento dos efluentes
lançados nos cursos d’água.
CENÁRIO 3: o ano base para a estimativa dos dados desse cenário foi o de 2035.
Foram consideradas as mesmas limitações estabelecidas para os cenários 1 e 2.

A fim de avaliar o impacto das demandas consuntivas de disponibilidade, estabeleceuse um Índice de Comprometimento Hídrico (ICH), o qual constitui-se na razão entre a soma
das demandas consuntivas e a disponibilidade hídrica em um determinado trecho de rio. Para
facilitar a classificação do nível de comprometimento dos trechos de rio, fez-se a divisão do
índice em 6 faixas de classificação (Tabela 10).

Tabela 10 - Classificação dos Índices de Comprometimento Hídrico.

Nível de comprometimento
Muito Baixo
Baixo
Médio
Elevado
Muito Elevado
Crítico

Variação do ICH
0,00 e 0,01
0,01 e 0,25
0,25 e 0,50
0,50 e 0,75
0,75 e 1,00
Acima de 1,00*

* O somatório das demandas consuntivas superou a disponibilidade no trecho.
(Fonte: AUTOR, 2016)

 Balanço Qualitativo

Como dado de entrada para o balanço qualitativo foram consideradas as cargas
poluentes por usos múltiplos, provenientes de esgotos domésticos urbanos lançados como
fontes pontuais de poluição, com objetivo de avaliar a qualidade da água no período de
estiagem.
No processo de simulação, não foram consideradas as cargas provenientes dos
habitantes da zona rural ou as cargas provenientes de indústrias. Não se consideraram as
cargas oriundas de habitantes da zona rural devido ao fato de eles utilizarem em sua maioria
o sistema fossa/sumidouro, com isso, assumiu-se que esse sistema seria efetivo para eliminar
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o tipo considerado de carga poluente. Quanto às cargas provenientes das indústrias,
considerou-se que as cargas orgânicas, bacteriológicas e nutrientes industriais são baixas nos
tipos de indústria da região, quando isso não ocorre, essas cargas estariam incorporadas às
cargas urbanas via sistemas universais de coleta de esgotos.
A estimativa dos valores dos parâmetros de reação dos poluentes foi feita com base na
literatura ou por meio de ajustes relacionados a dados de monitoramento. Os valores de
decaimento para alguns dos poluentes foram estimados trecho a trecho, com auxílio de
equações empíricas ou físicas, considerando as características físicas do local, tais como a
velocidade da água, a profundidade e a largura do trecho. Essas variáveis dependem ainda da
vazão, dessa forma, foram estimados valores diferentes para as mesmas de acordo com a
vazão de referência.
A taxa de sedimentação dos coliformes foi calculada por meio da relação entre a
velocidade de sedimentação dos mesmos e a velocidade do fluxo hídrico, a partir daí estimouse o coeficiente de sedimentação.
Para os demais coeficientes de decaimento dos outros parâmetros considerados
(DOsaturação, Norg, NH3, NO2, NO3, Porg e PO4), foram adotados valores constantes para os
coeficientes em toda a bacia com base em valores previstos na literatura.
O processo de calibração dos parâmetros de qualidade da água do modelo foi realizado
com base no cenário atual (Cenário 1). Para isso, foram utilizados os valores dos parâmetros
calculados pelo modelo e dados de medições da qualidade da água realizadas in loco.
Conforme apresentado na metodologia, foram coletadas amostras para análise da qualidade da
água em 15 pontos, distribuídos espacialmente ao longo da bacia. As coletas foram realizadas
apenas no período de estiagem.
Os dados observados das medições foram analisados por ponto de coleta,
apresentando-se boxplots dos mesmos, os quais foram posicionados no gráfico com os valores
dos parâmetros calculados pelo modelo, considerando a localização do ponto de coleta ao
longo da rede de drenagem.
Após o processo de simulação dos parâmetros de qualidade, foi sendo verificado se os
valores estimados pelo modelo estavam coerentes com os medidos em campo, por meio dos
boxplots nos gráficos. Com isso, foi possível ajustar os parâmetros do modelo, de forma
manual e gradual, até que eles estivessem compatíveis com a situação real observada na bacia.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como já abordado no capítulo da metodologia, a bacia hidrográfica em estudo nesse
trabalho é Bacia do Rio Mundaú, localizada entre os estados de Alagoas e Pernambuco. A fim
de avaliar a segurança hídrica na bacia, foi utilizado um modelo quali-quantitativo. Abaixo
estão descritos e discutidos os resultados obtidos com o referido modelo, bem como os
resultados da etapa de pré-processamento dos dados utilizados no mesmo.

4.1 DISCRETIZAÇÃO ESPACIAL DA BACIA DO RIO MUNDAÚ

O processo de discretização espacial da bacia hidrográfica se deu por meio do uso do
software Arcgis, juntamente com o pacote de ferramentas ArcHydro. Inicialmente, foram
obtidas as imagens de satélite com os MDE da região da bacia hidrográfica, correspondendo a
imagens relativas aos estados de Alagoas e Pernambuco. Os MDE utilizados foram obtidos da
EMBRAPA, tendo como origem o projeto SRTM.
A partir dos arquivos de MDE, foram realizados as etapas de discretização descritas na
metodologia deste trabalho com auxílio do ArcGis e do ArcHydro, indo desde a remoção das
depressões até a obtenção das minibacias e das linhas de drenagem.Os arquivos obtidos
nessas etapas são ilustrados na Figura 14.

Figura 14 - Arquivos gerados na discretização da bacia do rio Mundaú

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

(f)

(Fonte: AUTOR, 2016)

O arquivo de minibacias obtido no processo de discretização é constituído por 261
minibacias. Para obtenção das mesmas, utilizou-se como critério uma área de drenagem
máxima de 50 km², a fim de que se fizesse uma discretização mais detalhada dos pequenos
trechos componentes da bacia hidrográfica. Como o foco do trabalho é avaliar as vazões no
período mais crítico quanto à disponibilidade hídrica, ou seja, o período de estiagem, era
necessário que se representasse na modelagem o maior número de trechos de rio possíveis.
Os dados obtidos por meio da caracterização da bacia foram utilizados tanto na fase de
obtenção dos dados relativos à disponibilidade hídrica, quanto como base do modelo qualiquantitativo utilizado nesse estudo. O arquivo com a discretização das linhas de drenagem
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mostra uma importância maior ainda no estudo, pois é a partir dele que serão atreladas as
informações das vazões em cada trecho do rio, bem como as informações das demandas
hídricas e das cargas de poluentes.

4.2 DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA BACIA DO RIO MUNDAÚ

Para obtenção das vazões mínimas na Bacia do Rio Mundaú, foi utilizado o modelo
MGB-IPH, realizando-se a calibração do mesmo com atenção para as referidas vazões.
A bacia foi subdividida em cinco sub-bacias, conforme número de estações
fluviométricas, e discretizada em sete Unidades de Resposta Hidrológica (Tabela 11). Na
região foram identificados solos do grupo C e D, solos que possuem a característica de gerar
escoamento superficial acima da média e possuem de média a baixa capacidade de infiltração
(TUCCI, 2005). Além disso, foram identificadas as seguintes coberturas: solo exposto,
pasto/agricultura e floresta.
Conforme foi abordado na metodologia deste trabalho, foi utilizada a calibração
manual. Não foi utilizada nenhuma função para otimização dos resultados. Após diversas
tentativas, os valores apresentados nas Tabela 11 e Tabela 13 foram os que melhor
representaram o comportamento hidrológico da região.

Tabela 11 - URH com as suas respectivas combinações (grupo e cobertura do solo) e os parâmetros
calibráveis para a bacia do rio Mundaú.
Solo
Parâmetros calibrados
URH
Wm
b
Kbas
Kint
XL
CAP
Wc
Grupo Cobertura
(mm)
(-)
(mm.dia-1) (mm.dia-1)
(-)
(mm.dia-1) (mm)
1
D
Exposto
170
0,01
3,50
14,27
0,40
0,00
0,99
2

D

Pasto/Agri.

340

0,01

3,50

10,97

0,40

0,00

0,68

3

D

Floresta

410

0,10

3,50

14,70

0,40

0,00

0,70

4

C

Pasto/Agri.

750

0,70

3,50

52,62

0,10

0,00

0,60

5

C

Exposto

550

0,01

3,50

48,00

0,10

0,00

0,70

6

C

Floresta

650

0,20

3,50

72,93

0,10

0,00

0,88

7

Água

Água

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Fonte: ALVES et al, 2015)
Tabela 12 - Parâmetros calibrados para propagação nas células.

Sub-bacia
Todas

CS (-)
19,00

CI (-)
50,00
(Fonte: ALVES et al, 2015)

CB (horas)
4.600

QB (m³/s.Km²)
0,01
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A calibração dos parâmetros foi realizada baseando-se no posto fluviométrico
localizado na cidade de Rio Largo/AL, próximo à foz da bacia. Para esta estação, foram
obtidos um NS de 0,84 e um NSlog de 0,81, ou seja, a calibração foi consideravelmente boa,
tanto para as vazões máximas como para as mínimas.
Para a estação localizada na cidade de Murici, situada a montante de Rio Largo, apesar
da redução do NS e do NSlog, a calibração ainda demonstrou boa correlação para as vazões
máximas e mínimas, pois o NS foi de 0,81 e o NSlog foi 0,74 (Tabela 13). Para as demais
estações, o NS e o NSlog oscilaram sem um comportamento definido.

Tabela 13 – Valores das funções objetivos para cada sub-bacia após calibração manual.
Sub-bacia

Estação
Fluviométrica

1
2
3
4
5

39700000
39720000
39740000
39760000
39770000

Área de
drenagem
(Km²)
Santana do Mundaú
767
São José da Laje
1.170
União dos Palmares
2.900
Murici
3.290
Rio Largo
3.560
(Fonte: ALVES et al, 2015)
Cidade

NS

NSlog

0,69
0,53
0,78
0,81
0,84

0,72
0,54
0,59
0,74
0,81

Erro
Q90
(%)
27,80
15,70
91,60
16,00
0,60

Erro
Q95
(%)
28,30
9,30
485,60
43,90
10,80

Além da utilização da função objetivo NSlog para avaliação da calibração visando a
disponibilidade hídrica (vazões mínimas), adotou-se o erro relativo da Q90 e da Q95 para
análise da curva de permanência. Para a estação localizada na cidade de Rio Largo o erro da
Q90 foi de 0,60% e o erro da Q95 foi de 10,80%, ou seja, os erros foram relativamente baixos,
indicando que para disponibilidade hídrica a calibração foi bastante satisfatória. Para a
estação localizada na cidade de União dos Palmares em Alagoas, os erros foram altos
indicando que a calibração para essa estação não foi satisfatória. Contudo, para a parte alta da
bacia, verificou-se que os valores medidos em campo para vazão, no período de estiagem,
foram compatíveis com os calculados pelo modelo. Isso indica que a calibração foi
satisfatória para essa região também.
Para uma melhor análise da calibração, as Figuras 15 e 16 apresentam o hidrograma e a
curva de permanência, respectivamente, com as vazões estimadas e observadas para a cidade
de Rio Largo.
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Figura 15 – Hidrograma para a estação 39770000 (Rio Largo), dados de vazão calculados e
observados.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 16 – Curva de permanência para estação 39770000 (Rio Largo). As vazões estão na base
logarítmica.
(Fonte: ALVES et al (2015))

Após análise dos resultados, verificou-se que para as sub-bacias 1, 2 e 3 o modelo não
representou bem as vazões mínimas. Isso deve estar relacionado a estrutura do modelo, pois o
MGB-IPH foi estruturado para bacias com áreas de drenagens superiores a 10.000 km².
Collischonn (2001) afirma que o MGB-IPH tem a tendência de não representar bem bacias
pequenas porque sua estrutura é adequada para representar bacias maiores, e porque as bacias
pequenas reagem mais rapidamente às chuvas, tornando o intervalo de tempo diário menos
adequado.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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4.3 APLICAÇÃO DO SGAD NA BACIA DO RIO MUNDAÚ

Após a etapa de processamento dos dados de entrada do SGAD, realizou-se a
aplicação do modelo à Bacia do Rio Mundaú. Essa aplicação se deu de acordo com diferentes
cenários de calibração. Esses cenários variaram quanto ao tipo de análise e quanto ao ano de
simulação dos dados.
Quanto ao tipo de análise, considerou-se uma análise quantitativa, que avaliou a
disponibilidade hídrica, utilizando como base uma avaliação do nível de comprometimento
hídrico dos trechos de rio, e uma análise qualitativa, que avaliou diversos parâmetros de
qualidade para verificar em que classe os trechos do rio se enquadram e, com isso, constatar a
situação da qualidade da água na bacia.
Quanto ao ano de simulação, fez-se uma avaliação quanto a situação atual da bacia,
quali-quantitativamente, e em mais dois anos projetados, 2025 e 2035. Com isso, pretende-se
verificar, caso não haja nenhum interferência na bacia, qual a situação da mesma daqui a 10 e
20 anos, ou seja, analisar qual o comportamento para um cenário tendencial.

4.3.1 Simulação do Balanço Quantitativo na Situação Atual

As Figuras 17 e 18 apresentam os mapas dos trechos de rio na bacia do Rio Mundaú
com os ICH de cada trecho calculados para a demanda consuntiva total para o cenário atual,
considerando as vazões de referência Q90 e Q95, respectivamente. Esses mapas ilustram bem
a facilidade com que o gestor pode verificar de maneira rápida e eficaz quais os trechos e
regiões que apresentam maior comprometimento e, a partir disso, planejar medidas para
minimizar ou solucionar o problema da disponibilidade.
Para o Cenário 1 (Figuras 17 e 18), observa-se que parte significativa dos trechos
afluentes dos dois braços principais do rio Mundaú (rio Mundaú do lado esquerdo e rio
Canhotinho do lado direito do mapa) apresentaram um grau de comprometimento de muito
baixo a baixo, tanto para a vazão Q90 quanto para a Q95. Esse fato pode caracterizar que as
principais retiradas de água ocorrem ao longo do leito dos rios principais, os quais apresentam
níveis de comprometimento de médio a crítico.
Existiram alguns trechos, no entanto, que apresetaram nível de comprometimento
crítico, o que demonstra problemas sérios de disponibilidade hídrica. Essas regiões
apresentam grande impacto das demandas consuntivas de abastecimento urbano, estando
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próximas a cidades importantes como Garanhuns, Canhotinho e Satuba, e de irrigação. Sendo
esta última demanda uma das principais responsáveis pelo elevado comprometimento ao
longo do curso principal do rio. Contudo, deve-se observar, em especial para o trecho
próximo à cidade de Garanhuns, que na simulação não foram considerados alguns
reservatórios que existem na região, dessa forma, a situação real na região deve ser menos
crítica do que a apresentada na simulação, devido à vazão ser controlada pelo nível dos
reservatórios.
Houve também trechos com nível de comprometimento de médio a muito elevado,
sendo uma característica desses trechos a proximidade de municípios ribeirinhos,
configurando que a demanda urbana em geral tem impacto significativo na disponibilidade
hídrica da bacia. Somando-se a isso tem-se o fato de haver grandes demandas de irrigação na
parte alagoana da bacia, o que justifica o grau de comprometimento de médio a elevado na
parte média/baixa da bacia.

Figura 17 - ICH para demandas consuntivas totais, considerando Q90 e ano 2015.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 18 - ICH para demandas consuntivas totais, considerando Q95 e ano 2015.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 19 - Perfil longitudinal das vazões de referência (Q90 e Q95) e das demandas totais por uso
consuntivo no rio Mundaú.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Analisando a Figura 19, comprova-se o grau de comprometimento no braço do rio
Mundaú próximo a cidade de Garanhuns, onde se vê que a curva de demanda de consumo
supera os valores das vazões de referência. No entanto, a partir da parte média da bacia (cerca
de 100 km da nascente), nas proximidades da cidade de União dos Palmares, começa a haver
um pouco de conforto hídrico, havendo um aumento significativo nos valores das vazões de
referência frente aos valores das demandas de consumo. Isso se deve ao fato de haver a
contribuiução a essa altura de um afluente importante do rio Mundaú, o rio Canhotinho. Esse
conforto é bastante baixo por conta da alta demanda de irrigação nessa parte média/ baixa da
bacia, podendo-se observar no gráfico da Figura 19 que ela supera e muito os demais usos,
levando a demanda total a chegar bem próxima das vazões de referência.
Os resultados obtidos para o cenário atual mostram que a situação da disponibilidade
hídrica da bacia como um todo está crítica, havendo grande comprometimento em diversos
trechos de rios, tanto do leito principal quanto de seus contribuintes. Com isso, a
implementação de medidas para reduzir o consumo, tanto o urbano, que é predominantemente
de abastecimento humano, quanto o de irrigação, são essenciais para que haja um aumento na
disponibilidade e se garanta mais segurança hídrica para a bacia. Além disso, a
implementação de medidas estruturantes também pode contribuir para aumentar a oferta de
água.

4.3.2. Simulação do Balanço Quantitativo nos Cenários Futuros

As Figuras de 20 a 25 apresentam dados relativos à disponibilidade hídrica na bacia do
rio Mundaú para os cenários futuros (anos de 2025 e 2035), seja por meio de mapas, onde se
pode observar o Índice de Comprometimento Hídrico (ICH), ou por meio de gráficos com o
perfil longitudinal das demandas hídricas consuntivas e das vazões de referência.
Para o ano de 2025 (Figuras de 20 a 22), observa-se um alto grau de
comprometimento hídrico na bacia, seja considerando a vazão de referência Q90 (Figura 20)
ou para a Q95 (Figura 21), principalmente ao longo do leito principal do rio, tanto para o
braço do rio Mundaú quanto para o de seu principal afluente, o rio Canhotinho. Analisando os
dados obtidos para a vazão de referência Q90, verifica-se que nos trechos próximos à
cabeceira da bacia, tanto para o Mundaú, quanto para o Canhotinho, existem trechos onde
ICH obtido foi considerado crítco, com destaque para a região a jusante da cidade de
Garanhuns. Ao longo de todo o leito principal do rio, vê-se que o ICH foi classificado como

81
pelo menos elevado, o que demonstra o estado preocupante em que se encontra a
disponibilidade hídrica ao longo da bacia.

Figura 20 - ICH para demandas consuntivas totais, considerando Q90 e ano 2025.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 21 - ICH para demandas consuntivas totais, considerando Q95 e ano 2025.

(Fonte: AUTOR, 2016)

A análise da Figura 22 possibilita que se verifiquem quais as demandas consuntivas
que mais impactam na disponibilidade hídrica da bacia. O perfil mostrado na figura
supracitada corresponde ao trecho entre a nascente do rio Mundaú, próximo a Garanhuns, e a
sua foz. Conforme pode ser observado, as principais demandas consuntivas ao longo da bacia
são as de abastecimento humano urbano e de irrigação, havendo uma parcela mais
significativa do abastecimento humano mais próximo à nascente e uma inversão na parte
média/ baixa da bacia, onde se verifica a intensa atividade agrícola dependente de irrigação.
Esse trecho correspondente à parte média/ baixa da bacia corresponde à região alagoana, onde
há intenso uso da irrigação para o desenvolvimento da cultura da cana de açúcar.
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Figura 22 - Perfil longitudinal das vazões de referência (Q90 e Q95) e das demandas totais por uso
consuntivo no rio Mundaú para o Cenário 2.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Observando as Figuras de 23 a 24, verifica-se o agravamento do comprometimento
hídrico ao longo da bacia hidrográfica, com destaque para o trecho do rio Mundaú a montante
de União dos Palmares, que apresentou ICH crítico para a vazão de referência Q90. Além
disso, ao longo do leito principal do rio foi obtido um ICH pelo menos elevado.
Quando se analisa a Figura 24, o quadro fica ainda mais complicado, pois, para a
vazão de referência Q95, boa parte do leito principal encontra-se com ICH crítico.
Analisando a bacia como um todo, existem vários trechos com ICH de médio a crítico,
mostrando alto grau de comprometimento hídrico e de insegurança hídrica no quesito
disponibilidade.
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Figura 23 - ICH para demandas consuntivas totais, considerando Q90 e ano 2035.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 24 - ICH para demandas consuntivas totais, considerando Q95 e ano 2035.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 25 - Perfil longitudinal das vazões de referência (Q90 e Q95) e das demandas totais por uso
consuntivo no rio Mundaú para o Cenário 3.

(Fonte: AUTOR, 2016)

O aumento da demanda hídrica para abastecimento humano ao longo dos anos pode
ser claramente observado quando se observa as Figuras 19, 22 e 25, o aumento nesse tipo de
consumo, como pode ser visto, foi o que teve maior crescimento ao longo do tempo. Isso
impacta diretamente no comprometimento hídrico da bacia, juntamente com a alta demanda
de irrigação. A Figura 25 ilustra bem que para o ano de 2035 há problemas com a
disponibilidade ao longo de toda a bacia, mostrando também o quanto a demanda de irrigação
influencia na disponibilidade da parte média/ baixa da bacia, além do fato de haver um grande
consumo para abstecimento humano.
Isso ilustra que, além de serem necessárias medidas ligadas à criação de infraestrutrura
de reservação de água, como já existe principalmente na cabeceira da bacia, com destaque
para as barragens existentes próximas a Garanhuns, é indicado que se realizem medidas para
otimizar o consumo da água ao longo da bacia, em especial para o uso em irrigação.
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4.3.3 Balanço Qualitativo na Bacia do Rio Mundaú
4.3.3.1 Calibração do Modelo

O processo de calibração dos parâmetros de qualidade da água do modelo foi realizado
com base no cenário atual (Cenário 1). Para isso, foram utilizados os valores dos parâmetros
calculados pelo modelo e dados de medições da qualidade da água realizadas in loco,
conforme apresentado na metodologia.
As concentrações dos poluentes calculados pelo modelo foram comparadas com os
boxplots dos dados observados ao longo da calha do rio Mundaú (da Figura 26 a 30). As
fontes consideradas de poluição foram somente os esgotos domésticos urbanos, acatando-se a
hipótese de que não haveria influência de cargas difusas e que a poluição industrial estaria
incluída nos esgotos domésticos urbanos. Os valores de monitoramento são indicativos, tendo
sido usados na calibração, para que os valores simulados ficassem em torno da variabilidade
das concentrações observadas.

Figura 26 - Comparação entre as concentrações de DBO5, em mg/L, estimadas pelo modelo e os
dados observados no período de estiagem ao longo da calha do rio Mundaú. Os dados observados
estão apresentados em boxplot.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 27 - Comparação entre as concentrações de OD, em mg/L, estimadas pelo modelo e os dados
observados no período de estiagem ao longo da calha do rio Mundaú. Os dados observados estão
apresentados em boxplot.

(Fonte: AUTOR, 2016)
Figura 28 - Comparação entre as concentrações de NO2, em mg/L, estimadas pelo modelo e os dados
observados no período de estiagem ao longo da calha do rio Mundaú. Os dados observados estão
apresentados em boxplot.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 29 - Comparação entre as concentrações de NO3, em mg/L, estimadas pelo modelo e os dados
observados no período de estiagem ao longo da calha do rio Mundaú. Os dados observados estão
apresentados em boxplot.

(Fonte: AUTOR, 2016)
Figura 30 - Comparação entre as concentrações de Coliformes, em mg/L, estimadas pelo modelo e os
dados observados no período de estiagem ao longo da calha do rio Mundaú. Os dados observados
estão apresentados em boxplot.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Julgou-se pelos resultados, e considerando as limitações das informações para a
estimativa das cargas de poluentes e dos coeficientes do modelo, que o modelo retrata
razoavelmente bem a realidade da bacia, podendo ser usado com a precisão demandada em
um estudo como este. Ou seja, embora a calibração para alguns parâmetros não tenha sido
excelente, o modelo permite ao gestor verificar quais regiões apresentam não conformidades
para a concentração dos parâmetros, apresentando-se como uma ferramenta importante no
processo de tomadas de decisões, como, por exemplo, a implementação de políticas públicas
para determinada região.

4.3.3.2 Simulação do Balanço Qualitativo no Cenário Atual

Foram realizadas simulações de qualidade da água com o modelo para período de
estiagem na cena atual (Cenário 1), considerando as vazões de referência Q95 e Q90. Apesar
do modelo simular 11(onze) variáveis de qualidade da água, avaliou-se a classe resultante
para sete variáveis (DBO5, OD, NH3, NO2, NO3, Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes)
ao longo dos cursos d’água uma vez que estas variáveis possuem classificação definida na
Resolução CONAMA N° 357.
Da Figura 31 a 41 são apresentados os resultados da classificação das sete variáveis de
qualidade da água para a condição atual, considerando as vazões de referência Q95 e Q90,
para os diversos trechos da linha de drenagem. Nas figuras, observa-se uma classificação por
cores para representar as classes especificadas na Resolução CONAMA 357. Com isso, os
trechos em azul configuram-se em classe 1, em verde classe 2, em amarelo classe 3 e em
vermelho classe 4, conforme apresentado na Tabela 14.

Tabela 14 - Classes de qualidade da água (Resolução CONAMA 357).

Classe (Resolução CONAMA 357)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

Cor
AZUL
VERDE
AMARELO
VERMELHO

(Fonte: AUTOR, 2016)

Em geral, ocorreram pequenas modificações em termos de classificação para
diferentes vazões de referência. Percebeu-se também que o impacto dos lançamentos de

90
efluentes na qualidade da água tem curta extensão espacial, com exceção para o Nitrogênio
Orgânico e para os Coliformes Termotolerantes que apresentaram grande propagação espacial
no rio Mundaú e no rio Canhotinho. O Nitrito e o Fóstoro Orgânico também apresentaram
alguns trechos com grau de comprometimento maior da qualidade da água, todos situados em
trechos de cabeceira, com destaque para um trecho próximo a cidade de Garanhuns, que é
próxima da nascente do rio Mundaú.

Figura 31 - Classificação da DBO para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 32 - Classificação do OD para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 33 - Classificação da Norg para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 34 - Classificação do NH3 para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 35 - Classificação do NO2 para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 36 - Classificação do NO3 para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 37 - Classificação do NT para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 38 - Classificação do Porg para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 39 - Classificação do PO4 para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 40 - Classificação do PT para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Figura 41 - Classificação dos Coliformes para o cenário atual (2015), considerando a Q90 como a
vazão de referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Para avaliar quais os trechos de rio estão conformes ou não conformes com o
enquadramento preliminar (considerando a classe 2 da resolução CONAMA 357 para águas
doces, uma vez que o rio ainda não possui uma proposta definitiva de enquadramento), foi
efetuada a comparação trecho a trecho dos resultados obtidos nas simulações da qualidade da
água da cena atual e com as concentrações limites da classe 2 para sete variáveis de qualidade
da água. Nos mapas apresentados nas Figuras de 31 a 41 podem-se observar quais os trechos
estão em conformidade (trechos em azul ou verde) e os trechos fora de conformidade (trechos
em amarelo ou vermelho).
Analisando a Figura 42, observa-se que os níveis de concentração de Fósforo
Orgânico ao longo da bacia mostraram-se ainda mais altos quando se considera vazão de
referência Q95, havendo trechos ao longo do leito principal que apresentam grau de
comprometimento que se enquadram nos parâmetros limite das classes 3 e 4, mostrando que é
preciso intervenção nessas regiões. A verificação de alguns trechos, mostra que esse nível de
concentração de Fósforo Orgânico acima da classe 3 da Resolução Nº 357 do CONAMA
coincide com trechos a jusante de regiões urbanizadas, podendo-se destacar o trecho próximo
a Garanhuns, o trecho a jusante de Canhotinho, o trecho a jusante de União dos Palmares e o
trecho a jusante de Murici (regiões destacadas na Figura 42). O fato de o índice de
concentração de fósforo estar mais alto nesses trechos indica que há contaminação do rio por
esgotos domésticos ou industriais, visto que o fósforo orgânico observado em grandes
quantidades em corpos hídricos geralmente é proveniente de detergentes e outros efluentes
domésticos (CETESB, 2009). Tendo em vista que a maioria das cidades ribeirinhas da bacia
do rio Mundaú não possui saneamento básico, os esgotos de grande parte da zona urbana são
lançados diretamente no corpo hídrico.
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Figura 42 - Classificação do Porg para o cenário atual (2015), considerando a Q95 como a vazão de
referência.

(Fonte: AUTOR, 2016)

Fica evidente que são necessários investimentos na infraestrutura de saneamento para
atender o enquadramento preliminar proposto.

4.3.3.3 Simulação do Balanço Qualitativo nos Cenários Futuros

Os resultados obtidos para os cenários futuros (2025 e 2035) foram semelhantes aos
observados para o cenário atual, havendo uma tendência para maior deterioração da qualidade
da água para alguns parâmetros. As Figuras de 43 a 48 apresentam os resultados das
simulações, considerando a vazão de referência Q90, para os dois cenários futuros para os
parâmetros que foram classificados fora do enquadramento da Classe 2 da Resolução 357 do
CONAMA.
Com relação ao Nitrogênio, observou-se que os parâmetros que se mostraram fora do
enquadramento da Classe 2 foram o Nitrito (NO2) e o Nitrogênio Orgânico (Norg). O Nitrito
apresentou altas concentrações em alguns trechos de cabeceira, sendo classificados como
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Classe 4, destacam-se, dentre esses trechos, o que fica próximo à cidade de Garanhuns
(presente tanto na simulação para o ano de 2025 quanto para o ano de 2035, Figura 42a e
Figura 42b, respectivamente) e outro a jusante da cidade de Rio Largo (presente na simulação
do cenário de 2035, Figura 42b). Os demais trechos não conformes estão também próximos a
zonas urbanas, algumas comunidades e povoados, isso justifica o fato de a alta concentração
de nitrito seja causada por lançamentos de efluentes urbanos nos corpos hídricos.
Quanto ao Nitrogênio Orgânico a situação mostrou-se ainda mais complicada,
havendo trechos longos no leito principal dos rios Mundaú e Canhotinho com concentrações
que se enquadram na Classe 4. A presença do Nitrogênio Orgânico indica o lançamento de
efluentes urbanos com foco próximo aos locais não conformes, isso pode ser comprovado nas
simulações que foram realizadas para a bacia do rio Mundaú, pois os trechos não conformes
estão a jusante de importantes zonas urbanas (Garanhuns, Canhotinho, União dos Palmares,
Branquinha, Murici e Rio Largo), como pode ser visto na Figura 43.
A presença de compostos de Nitrogênio, juntamente com compostos de Fósforo, por
constituírem-se em macro-nutrientes para processos biológicos, propicia um aumento na
produção de seres vivos que se nutrem desses compostos, como as algas, causando
desequilíbrio no corpo hídrico e deterioração da qualidade do mesmo (CETESB, 2009). Para
fins de classificação da qualidade de corpos hídricos naturais, quanto ao Nitrogênio,
geralmente se considera a concentração de nitrogênio amoniacal no meio, tendo em vista que
a amônia é extremamente tóxica para a vida de diversas espécies de peixes (CETESB, 2009).
As simulações desenvolvidas na bacia mostraram que as concentrações de nitrogênio
amoniacal na bacia do Rio Mundaú se enquadraram dentro dos limites estabelecidos para a
classe 2 da Resolução 357 do CONAMA.
A análise dos compostos de Fósforo presentes no rio Mundaú e seus afluentes mostrou
não conformidade quanto aos limites da classe 2 para os parâmetros Fósforo Orgânico (Porg)
e Fósforo Total (PT). Da mesma forma que os compostos de Nitrogênio, a principal fonte de
contaminação por compostos de Fósforo são os esgotos sanitários, com destaque para
detergentes e matéria orgânica fecal. A presença de Porg indica fonte de contaminação
próxima ao trecho desconforme, o que mostra, possivelmente, que está havendo lançamento
inadequado de efluentes urbanos diretamente nos corpos d’água. A Figura 44 ilustra os
trechos de rio que se encontram não conformes com a classe 2. Os trechos em amarelo se
apresentam com parâmetros nos limites da classe 3, enquanto que os em vermelho
apresentam-se na classe 4. Para a simulação do ano 2025 (Figura 44a), os trechos mais
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críticos estão a jusante das cidades de União dos Palmares, Murici e Rio Largo, isso justifica a
possível fonte de contaminação por lançamento de efluentes urbanos. Na Figura 44b, pode-se
verificar que para a simulação do ano 2035 há não conformidade também para o trecho a
jusante da cidade de Garanhuns, estando este classificado como classe 4, além da piora na
qualidade de outros trechos que passaram a se enquadrar na classe 4. A Figura 45 ilustra os
trechos não conformes para o Fósforo Total. A justificativa para essas não conformidades
seguem na mesma direção do que foi explicitado anteriormente para o Porg.
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Figura 42 - Classificação do NO2 para o cenário futuro 2025 (a) e 2035 (b), considerando a Q90 como a vazão de referência.

(b)

(a)

Figura 43 - Classificação do Norg para o cenário futuro 2025 (a) e 2035 (b), considerando a Q90 como a vazão de referência.

(b)

(a)

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 44 - Classificação do Porg para o cenário futuro (2025), considerando a Q90 como a vazão de referência

(b)

(a)

Figura 45 - Classificação do PT para o cenário futuro (2025), considerando a Q90 como a vazão de referência

(a)

(b)

(Fonte: AUTOR, 2016)
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Figura 46 - Classificação do OD para os cenários futuros (a) 2025 e (b) 2035, considerando a Q90
como a vazão de referência.
(a)

(b)
)

(Fonte: AUTOR, 2016)

O Oxigênio Dissolvido é um dos principais parâmetros indicadores da qualidade do
corpo hídrico, devido ao fato de ele estar diretamente relacionado com a capacidade de um
corpo d’água natural em manter a vida aquática (CETESB, 2009). Para os diversos cenários
de simulação este parâmetro esteve dentro dos limites da classe 2, somente para o cenário 3
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(ano 2035), apresentaram-se trechos fora desses limites, como pode ser observado na Figura
46. O trecho supracitado, que se enquadra na classe 3, está a jusante da cidade de Ibateguara,
fato este que pode indicar o lancamento de esgotos diretamente no mesmo, propiciando
alterações na concentração de OD.
Quanto à análise dos coliformes presentes na bacia, verificou-se que, pelas simulações
realizadas, não há techos em desconformidade com os limites da classe 2, fato que pode ser
observado em todos os cenários simulados, que tiveram comportamento semelhante ao
observado para o Cenário 3, relativo ao ano de 2035 (Figura 48). Contudo, observa-se que,
mesmo estando dentro dos limites da classe 2, os pontos onde há aumento na concentração de
coliformes encontram-se a jusante de núcleos urbanos, o que indica a fonte de contaminação
por esgotos urbanos. Vale ressaltar ainda que as campanhas para coleta de dados de qualidade
realizadas nesse trabalho indicaram alguns pontos onde a concentração de coliformes estava
acima dos limites da classe 2 (jusante das cidades de União dos Palmares, Santana do
Mundaú, Rio Largo, São José da Laje), o que não foi indicado na simulação.

Figura 47 - Classificação do Ecoli para os cenários futuros (a) 2025 e (b) 2035, considerando a Q90
como a vazão de referência.
(a)
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(b)
)

(Fonte: AUTOR, 2016)

Tendo em vista a gestão e o planejamento dos recursos hídricos para a bacia do rio
Mundaú, um dos instrumentos que propiciaria uma melhoria na qualidade dos recursos
hídricos seria um estudo para o enquadramento dos corpos d’água da bacia supracitada. Em
conjunto com outros instrumentos, como a outorga de direito de recursos hídricos e o plano de
recursos hídricos, ambos já aplicados na bacia do rio Mundaú, o enquadramento mostra-se
uma ferramenta muito importante quando se pensa no futuro dos recursos hídricos nessa
região.
O enquadramento configura-se como o estabelecimento de uma meta para a qualidade
da água de determinado corpo hídrico, conforme as classes definidas na Resulução 357 do
CONAMA (ANA, 2013). Dessa forma, ele envolve um estudo amplo que vai desde a análise
da situação atual da região que se deseja enquadrar, até a simulação de cenários para verificar
como a situação do corpo hídrico ficará num horizonte futuro.
Nessa direção, o presente estudo apresenta um potencial para ser utilizado em uma das
etapas de um estudo de enquadramento dos corpos d’água da bacia do rio Mundaú. Nesse
trabalho, foi feita uma análise da situação atual da bacia, tanto em caráter quantitativo quanto
qualitativo, dentro de uma proposta de análise de qualidade frente aos parâmetros da classe 2
da resolução 357 do CONAMA. Além disso, foram realizadas silumações considerando
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cenários tendenciais, mostrando como seria o comportamento dos recursos hídricos da bacia
para os anos 2025 e 2035.
Como foi citado, um estudo de enquadramento exige uma gama muito maior de
análises, que não foram possíveis dentro das limitações desse estudo. Dessa forma, não pode
ser feita uma proposta de enquadramento. Contudo, com base nos resultados obtidos, podemse indicar, para um possível enquadramento dos corpos d’água na classe 2, algumas medidas,
tendo como foco maior o saneamento básico nas cidades ribeirinhas e o controle de pontos de
lançamentos de efluentes ao longo do leito dos rios.
Os resultados desse estudo indicaram que o principal responsável pelo
comprometimento da qualidade da água na bacia são os lançamentos de efluentes urbanos.
Daí, a principal medida para que se atinjam padrões de qualidade nos corpos hídricos da bacia
do rio Mundaú é a implantação de sistemas de esgotamento sanitário nas principais cidades
ribeirinhas, juntamente com o controle de lançamentos clandestinos, os quais são bastante
frequentes. Para que esse controle seja efetivo, é importante desenvolver campanhas de
consicentização junto à população, para que se fomente a ideia de que o lançamento de esgoto
bruto diretamente no leito dos rios é a principal causa da poluição do mesmo. Além desse
controle junto à população, é importante que se combata também o lançamento de efluentes
de origem industrial, como os dejetos provenientes de avícolas e abatedouros, muito
frequentes ao longo da bacia.
Sabendo da dificuldade da implantação das medidas supracitadas, por diversos
motivos, indica-se que seja feito um enquadramento por trecho de rio, podendo-se focar em
regiões mais críticas, como a jusante da cidade de Garanhuns e das cidades de União dos
Palmares e Murici.
Em um estudo de enquadramento, o envolvimento da população no processo é
essencial, pois além dessa etapa de diagnóstico, que é onde se configura esses estudos,
existem outras que envolvem agentes diretamente ligados ao corpo hídrico, como população,
governo e empresários, para que eles informem qual o nível de qualidade desejado para o
corpo d’água. A partir daí, o estudo segue no sentido de prever medidas mais específicas para
se verificar até que ponto essa qualidade desejada pode ser atingida e de que forma.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi utilizado um modelo quali-quantitativo para estudo de recursos
hídricos acoplado a um software SIG para realização da análise da segurança hídrica na Bacia
do Rio Mundaú (AL/PE). O uso deste modelo mostrou-se bastante satisfatório para a bacia,
juntamente com o uso do MGB-IPH na fase de pré-processamento dos dados e estimação da
disponibilidade hídrica, especialmente para o caso da bacia em estudo, a qual não apresentava
grande disponibilidade de dados hidrológicos monitorados, destacando-se a região
pernambucana.
Mesmo considerando as limitações inerentes ao processo de modelagem, foi possível
caracterizar a situação atual da bacia quanto à disponibilidade hídrica, frente a diferentes
demandas hídricas consuntivas, e quanto à qualidade da água ao longo da mesma, com
relação a diferentes parâmetros determinados pela legislação vigente. Essa caracterização
mostra-se de extrema importância, em especial para os gestores e tomadores de decisão da
região onde a bacia se encontra.
O uso de sistemas de apoio à decisão acoplados a sistemas de informações geográficas
mostra-se muito promissora. Podendo-se realizar simulações de diferentes cenários para a
região em estudo, possibilitando avaliar possíveis mudanças nos corpos hídricos da bacia e
simular o impacto de medidas que visem melhorias na sua disponibilidade hídrica.
Os mapas de comprometimento hídrico e os gráficos gerados nesse estudo servem de
suporte à decisão para gestores, possibilitando a mitigação de danos aos corpos hídricos e a
promoção de melhorias na qualidade da água e na sua oferta, bem como servir de subsídio
para um possível estudo de enquadramento dos corpos hídricos da bacia.
Os resultados obtidos nesse estudo demonstram a existência de regiões na bacia que
apresentam comprometimento hídrico crítico ou muito elevado. Ainda que se leve em
consideração as limitações desse estudo, como, por exemplo, a não consideração de
reservatórios ao longo dos trechos de rio, os resultados obtidos ilustraram bem a realidade
observada na bacia. Conforme foi comprovado pelas medições de campo que foram
realizadas no período de estiagem e que apresentaram valores de vazão compatíveis com as
calculadas pelo modelo. Isso mostra que há baixa segurança hídrica em algumas regiões
próximas aos principais centros urbanos da bacia, como Garanhuns (PE), Canhotinho (PE) e
Satuba (AL).
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Uma comparação entre os diferentes cenários permite concluir que, se não houver
medidas mitigadoras na bacia, quanto ao uso dos recursos hídricos, sua disponibilidade
hídrica estará altamente comprometida, fato que pode ser observado nos mapas de
comprometimento hídrico apresentados nesse trabalho.
Dessa forma, quanto à disponibilidade hídrica a bacia encontra-se numa situação
bastante complicada em relação à segurança hídrica.
Com isso, mostra-se necessária a implementação de medidas visando um aumento da
oferta de água, seja por medidas estruturais, como foi indicado no plano diretor da bacia, ou
por medidas não estruturais, visando redução e racionamento do consumo.
Como foi observado no estudo, o que é comprovado pelos gráficos dos perfis
longitudinais de demandas hídricas consuntivas, ao longo dos anos simulados, a demanda
hídrica que apresentou maior crescimento foi o abastecimento urbano. Daí, a medida de
estímulo à redução do consumo e o uso mais consciente deve surtir um efeito importante
quanto à segurança hídrica.
Outro fator relevante na análise do consumo envolve a demanda hídrica para irrigação,
que é responsável por grande parte do comprometimento hídrico. Nesse sentido, um estudo
dos métodos de irrigação utilizados nas mais diferentes culturas ao longo da bacia pode
promover um uso mais racional da água, ocasionando uma redução na demanda.
Quanto à qualidade da água ao longo da bacia, concluiu-se, a partir dos resultados
obtidos, que há regiões na bacia que apresentam valores dos parâmetros superiores aos
estabelecidos para a classe 2 da resolução 357 do CONAMA, o que caracteriza água como
inviável para consumo humano sem tratamento prévio. Isso indica também regiões com baixa
segurança hídrica quanto à qualidade da água.
Para que se enquadre a bacia do rio Mundaú na classe 2, garantindo assim mais
qualidade à água, é necessária a implantação de diversas medidas visando a melhoria da
infraestrutura de saneamento na região. Isso se justifica pelo fato de praticamente todos os
parâmetros, que se apresentaram não conformes com os limites da classe 2 da Resolução 357
do CONAMA, terem origem em lançamentos inadequados de efluentes urbanos sem
tratamento nos corpos hídricos.
Tendo em vista as limitações desse estudo, sugere-se, para trabalhos futuros, uma
análise da disponibilidade hídrica na bacia, considerando-se a presença de alguns
reservatórios, como os localizados próximos à cidade de Garanhuns. Além disso, como só foi
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analisado o cenário tendencial, seria interessante o desenvolvimento de estudos que simulem
o comportamento dos recursos hídricos da bacia frente a possíveis medidas mitigatórias, ou
ainda em situações de mudanças grandes de uso e cobertura do solo.
Considerando o planejamento dos recursos hídricos na bacia do rio Mundaú e o
aumento da segurança hídrica na mesma, indica-se o desenvolvimento do estudo para o
enquadramento dos corpos hídricos da bacia.
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