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“Neste mundo, nada é mais maleável e
frágil quanto a água. Contudo, ninguém,
por mais poderoso que seja, resiste à sua
ação (corrosão, desgaste, choque de
ondas), ou pode viver sem ela. Não é
bastante claro que a flexibilidade é mais
eficaz que a rigidez? Poucos agem de
acordo com essa convicção”.
Lao-Tsé
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Esta tese apresenta a aplicação de um novo índice denominado Índice Hídrico de
Locação Industrial (IHLI), cujo propósito é avaliar a influência de aspectos hídricos
fundamentais dentro de um processo de tomada de decisão quanto à locação de novas
instalações industriais situadas próximas a margem de rios. O objetivo deste índice é
fornecer uma ferramenta ao tomador de decisão para o processo de seleção de
alternativas de área, considerando um contexto de Avaliação Ambiental Preliminar
aplicado em fase anterior ao licenciamento ambiental. O IHLI visa integrar três
principais aspectos de estudo no campo da hidrologia, consideradas essenciais em
termos de avaliação quanto às necessidades, vulnerabilidades e impactos ambientais de
uma instalação industrial a ser implantada em uma dada bacia hidrográfica, a saber:
Disponibilidade Hídrica Consuntiva, Capacidade de Suporte do rio como corpo receptor
de efluentes e Vulnerabilidade do empreendimento quanto à Inundação e Consequências
sobre a Drenagem. A metodologia proposta é baseada na combinação de uma variação
de um método MMAD (Métodos Multicritério de Análise de Decisão), denominado
método do produtório ponderado, com lógica fuzzy. O estudo de caso apresenta
resultados preliminares que se mostraram concretos, com enfoque em três alternativas
locacionais hipotéticas na bacia do Rio de Contas-BA.
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This thesis proposes and applies a new index, namely Hydric Index for Location
of Industrial Facilities (HILIF), developed to assess the influence of important water
related aspects relevant to the decision-making process of location of new industrial
facilities near to river banks. The main purpose of this index is to provide a viability
study tool for a Preliminary Environmental Analysis of water related factors during the
locational stage prior to the environmental licensing. The idea of HILIF is to integrate
three main water related aspects, considered to be essential for evaluating the
necessities, vulnerabilities and environmental impacts of an industrial facility to be
located on a chosen watershed: availability of water for consumption, drainage/flood
vulnerability and consequences of the site implementation, and river carrying capacity.
The proposed methodology is based on a variation of a traditional MADM (MultiAttribute Decision Making) method called Weighted Product Method (WPM),
considering a fuzzy approach. The case study shows concrete results achieved for a
preliminary test of the index methodology using three hypothetical site alternatives for a
hypothetical industrial facility to be located in Rio de Contas Basin, State of Bahia,
Brazil.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Contexto
O uso de recursos hídricos é indispensável na indústria, uma vez que esta emprega a
água em várias finalidades, como o caso dos processos de esfriamento, aquecimento,
incorporação em produtos diversos, agente de limpeza, solvente e para facilitar o
descarte de efluentes gerados. A utilização de recursos hídricos na indústria está
conectada diretamente ao seu fluxo de energia e materiais (WINTGENS; LI; KAZNER,
2013).

A disponibilidade hídrica hoje constitui um dos grandes desafios no campo da
sustentabilidade global, já que a água não se distribui de maneira adequada em termos
qualitativos e quantitativos em muitas regiões. O uso da água no último século cresceu
duas vezes mais do que a taxa de crescimento populacional para o mesmo período. No
ano 2000, 40% da população mundial vivia em regiões de escassez hídrica, e por volta
do ano de 2025 espera-se que esse número aumente para aproximadamente 50%. Em
termos de consumo de água (captação), projeta-se um aumento médio de 55% para o
ano de 2050, em termos das condições de consumo também observadas no ano 2000.
Dentro dessa média, as atividades manufatureiras (indústrias), corresponderão a um
aumento de 400% entre 2000 e 2050 (período de 50 anos) no consumo. Diante desses
cenários, grandes corporações industriais passaram a incorporar nos seus processos de
planejamento e tomada de decisão condições críticas de disponibilidade hídrica e de
gestão de recursos hídricos. Nesse sentido, várias ferramentas de análise e ações práticas
estão sendo desenvolvidas para auxiliar as empresas a avaliar as complexas relações dos
impactos hídricos de suas atividades, bem como criar soluções para atuar diante de tais
condições limitantes (RUINI et al., 2013; MUELLER et al., 2015; REDDY et al., 2015;
WALSH; MURRAY; O’SULLIVAN, 2015).

Mueller et al. (2015) cita que em uma pesquisa de 2013 realizada junto a 184 das 500
maiores empresas globais, incluindo indústrias, mais de 90% delas possuíam
planejamento de gestão de recursos hídricos, e 63% delas já implantaram ajustes de
redução de consumo de água.
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Além das questões ligadas ao consumo e descarte de efluentes nos mesmos corpos
hídricos receptores, faz-se necessário também por parte de grandes corporações
industriais implantar ações em relação à sua localização para minimizar o risco de
inundações e impactos na drenagem local. Preedaananthasuk (2014) em seu trabalho
apresenta mecanismos de prevenção de risco aplicados a corporações industriais
situadas em regiões metropolitanas de risco, como o caso de determinadas áreas
municipais da Tailândia. O autor encoraja a aplicação de modelos hidrodinâmicos como
uma ferramenta de gestão por parte das corporações industriais. Adicionalmente,
conforme MacDonalds e Jones (2006), a implantação de sistemas sustentáveis de
drenagem urbana, utilizados na prevenção e controle de inundações (que podem incluir
os distritos industriais), também constituem uma atenção e uma linha de atuação em um
cenário mais recente.

Cabe salientar, de modo complementar, outros dois aspectos importantes em termos
ambientais em um contexto industrial em escala mundial, a saber: o atendimento à
legislação ambiental, em que a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) constitui um
instrumento de fundamental relevância, e a adequação às questões de exigência de
cerificações de mercado, em que o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) faz-se presente.
Em ambos os casos, o tema recursos hídricos representa uma parcela de grande
significância, e requer das corporações industriais uma série de esforços de organização
e manejo, no sentido de obter e conduzir de forma satisfatória as licenças e certificados
relativos a tais processos (CANTER, 1996; SÁNCHEZ, 2013).

Dentro da AIA, o EIA (Estudo de Impacto Ambiental), assim denominado e praticado
no Brasil, em caráter geral, constitui o principal tipo de documento a ser protocolado
junto a uma agência ambiental, com o propósito de promover o licenciamento ambiental
prévio, em se tratando de atividades potencialmente poluidoras. Nesse caso, incluindo
também as atividades industriais de porte significativo (SÁNCHEZ, 2013). Contudo,
tanto a AIA quanto o EIA possuem fragilidades em potencial no que tange, por
exemplo, às considerações sobre alternativas (locacionais e tecnológicas), impactos
sinérgicos cumulativos e a participação pública (LUND; HVELPLUND, 1997; SMITH,
2007; GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2012; POPE et al., 2013). A percepção
das fragilidades relacionadas às alternativas locacionais e suas respectivas tecnologias
projetadas representam, dentro da vertente hidrológica, lacunas propícias à aplicação do
2

Índice Hídrico de Locação Industrial (IHLI) proposto. Assim, conclui-se com base nas
referências bibliográficas apresentadas até o presente momento, que questões, por
exemplo, relacionadas à escassez e conflitos dos usos da água, podem vir a interferir de
modo inadequado nas avaliações econômicas e ambientais do projeto de um dado
empreendimento. E em caráter adicional, influenciar negativamente nas relações do
futuro funcionamento do empreendimento com a vizinhança local.

Os exemplos de fragilidade em potencial mencionados estão relacionados com o fato de
que a efetividade da AIA tem sido muito baixa no que diz respeito às influências sobre
os projetos, sobretudo no sentido de antecipar impactos significativos (POPE et al.,
2013). Nesse contexto, considerando a fase anterior à elaboração do EIA, observa-se
uma fragilidade quando o projeto de um empreendimento (e.g. atividade industrial) é
estruturado com base em premissas em que as questões técnicas e econômicas
específicas são desenvolvidas de forma desacoplada às questões ambientais. Ou seja,
em uma condição onde variáveis ambientais importantes ao empreendimento não são
diretamente direcionadas às particularidades do ambiente específico do local onde se
planeja a sua implantação, nesse caso, na origem do projeto. Infelizmente, espera-se
para essa linha de atuação que o EIA após a conclusão do projeto, em um momento
distinto e posterior, tenha o propósito único de apenas mitigar as questões dos impactos
ambientais resultantes do empreendimento tal qual como foi projetado, seguindo a
seguinte lógica: “Uma coisa é o projeto, e outra coisa é o EIA”. Observa-se que nessa
condição de ação há pouca margem para atuar nas “causas” principais dos impactos
ambientais associados a um dado empreendimento, cabendo ao EIA, em momento
posterior, praticamente intervir somente nas consequências desses impactos, e propor
uma estruturação de mecanismos de acompanhamento e mitigação dos mesmos. Uma
série de impactos ambientais poderia ser evitada ou mitigada ainda na fase de projeto,
incluindo aí a discussão sobre tecnologias de controle de poluição mais adequadas à
localidade definida para a implantação em questão, ou melhores locações de
empreendimentos em regiões que apresentassem condições mais propícias de resiliência
(LUND; HVELPLUND, 1997; SMITH, 2007; GLASSON; THERIVEL; CHADWICK,
2012; POPE et al., 2013).
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Seguindo esse mesmo direcionamento, potencializa-se o fato de que os prazos de
confecção de um EIA usualmente praticados no mercado para atividades industriais são
relativamente curtos (até 1 ano conforme Resolução CONAMA 237/97), e uma vez
iniciado o estudo em si, há geralmente poucas condições de impetrar modificações
estruturais ambientais significativas no projeto original da atividade industrial. No caso,
a necessidade e a pressão para a obtenção de uma licença ambiental prévia (LP), que é o
principal objetivo de um EIA, faz-se presente, e em muitos casos impossibilita a
modificação de premissas básicas de projeto. Considera-se na prática também que
múltiplas alternativas locacionais e tecnológicas de um projeto não são estudadas
detalhadamente em um EIA (LUND; HVELPLUND, 1997; POPE et al., 2013;
SÁNCHEZ, 2013). De maneira ilustrativa, com base na experiência do autor da tese em
empreendimentos da indústria do petróleo em âmbito nacional, estuda-se mais
detalhadamente no EIA apenas uma única alternativa de projeto (locacional e
tecnológica) escolhida para compor o referido estudo. A apresentação de mais de uma
possibilidade de alternativas tecnológicas e locacionais, nesse mesmo exemplo, que é
preconizada pela Resolução CONAMA 01/1986, configura, na prática, um conjunto de
variações da alternativa de projeto original, colocado para cumprir e validar uma
normativa legal em um capítulo introdutório de alternativas locacionais. As alternativas
locacionais e tecnológicas em si, como o caso do exemplo da Engenharia da
PETROBRAS, são estudadas previamente fora do âmbito do EIA, através de iniciativas
como a Avaliação Ambiental Preliminar (AAP), que será discutida posteriormente
(SECRON et al., 2007, 2008; OLIVEIRA et al., 2008).

Já considerando fragilidades em potencial na fase de confecção do EIA voltadas
diretamente para os aspectos de recursos hídricos (e.g. captação e tratamento de água,
tratamento e descarte de efluentes, drenagem, inundação), conforme observado em
Canter (1996) e Sanchéz (2013), os distintos aspectos hídricos mencionados podem ser
avaliados de forma separada e individualizada, apesar de apresentarem naturalmente
questões (ambientais e de projeto) com interdependência. Tais aspectos hídricos,
considerando experiências observadas pelo autor da tese, podem vir a ser estudados por
consultorias diferentes, sem que haja uma análise sinérgica ou integrada entre os
mesmos. A integração dos aspectos hídricos mencionados pode se dar apenas através da
mistura com os demais aspectos do meio físico, dentro da análise do meio físico,
acarretando uma “diluição” das particularidades das questões hídricas como um todo no
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contexto da análise. Em um segundo momento, já considerando a matriz de impacto
ambiental de um EIA, as interfaces com os demais meios físicos (ar, solo), biótico e
sócio ambiental são na melhor das hipóteses visualizadas apenas na Matriz de Impactos,
quando são listadas as consequências para o meio ambiente como um todo.

Cabe salientar que em virtude de algumas deficiências técnicas de muitos órgãos
ambientais brasileiros, mencionadas por Sánchez (2013), o esquecimento em solicitar
algum item relevante em um termo de referência, ou em alguma condicionante de
licenciamento prévio pode fazer com que nem todos os aspectos ambientais relevantes
sejam observados em um EIA por parte do empreendedor (no caso industrial), gerando
assim, fragilidades na gestão ambiental como um todo. Dessa forma, problemas
ambientais

potenciais

mitigáveis

em

sua

origem

podem

simplesmente

ser

negligenciados. Dessa forma, o processo de licenciamento ambiental pode conduzir o
empreendimento a gerar impactos cumulativos de maior relevância (POPE et al., 2013).
A participação mais efetiva e proativa do empreendedor de uma determinada indústria
no contexto de um licenciamento ambiental torna-se fundamental (LION et al., 2013;
HORODNIC, 2015), já que questões ligadas à imagem da empresa, aceitação da
comunidade local e prováveis altos custos de futuras mitigações são de extremo
interesse por parte de qualquer corporação. Adicionalmente, conforme o entendimento
do autor da presente tese, o empreendedor detêm conhecimentos específicos relativos ao
seu processo industrial que superam em muitas vezes o entendimento dos agentes
ambientais participantes do respectivo processo de licenciamento ambiental. A Figura
1.1 consolida um diagrama das fragilidades citadas.
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PROJETO CONCEITUAL
INICIAL DA PLANTA
INDUSTRIAL
DESACOPLADO DAS
VARIÁVEIS
AMBIENTAIS

EIA
(matriz de impacto não
integrada para os aspectos
hídricos)

AVALIAÇÕES HÍDRICAS
DIVERSAS
INDIVIDUALIZADAS
(dispersão de efluentes,
cota de inundação,
disponibilidade hídrica
consuntiva, etc...)

RESULTADO FINAL
DO EIA COM FOCO
APENAS NA
OBTENÇÃO DA
LICENÇA AMBIENTAL

MENOR ADERÊNCIA DO PROJETO
AO AMBIENTE E MAIOR
FRAGILIDADE AO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Figura 1.1: Diagrama de fragilidades gerais associadas ao EIA tradicional.

Dentro dos contextos de fragilidades ligadas à conjuntura dos projetos que dão origem a
um EIA e de sua confecção apresentados nos parágrafos anteriores, a figura dos estudos
preliminares ao EIA, como o exemplo citado da AAP, constitui uma solução possível
para mitigar as fragilidades apontadas. O IHLI, no caso, representaria um mecanismo a
ser empregado dentro do contexto de uma AAP, contudo aplicado às questões relativas
a recursos hídricos.

A aplicação do IHLI forneceria um elemento diferenciador não só ao processo de
tomada de decisão locacional em si, mas também ao projeto conceitual do
empreendimento, em ambos os casos configurando um cenário de avaliação ambiental
preliminar ao licenciamento ambiental, e posteriormente, também aplicado ao próprio
licenciamento ambiental. O elemento diferenciador mencionado se configura através de
uma interface integradora e holística, no tocante à união dos aspectos hídricos em torno
de um índice específico, que por sua vez pode operar de maneira iterativa e cíclica, de
forma que modificações nas premissas básicas de projeto possam ser implantadas uma
vez que critérios mínimos não sejam atingidos para uma dada alternativa locacional, ou
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no caso de melhorar níveis de recomendação, através de alterações no projeto do
empreendimento industrial analisado.

Em suma, o IHLI uma vez previamente calibrado e quantificado através de sua
metodologia teria o propósito de subsidiar a matriz decisória do processo de avaliação
locacional. Ambos configurariam parte integrante de uma AAP, conforme será discutido
adiante. Por sua vez, a AAP, inserida do IHLI, ambos subsidiariam o projeto do
empreendimento e o posterior processo de licenciamento ambiental, neste caso, já em
uma condição hídrica mais adequada e integrada com a área selecionada. A Figura 1.2
apresenta a estrutura geral das fases que compõem o planejamento de um projeto,
proposta pela instituição Project Management Institute (PMI, 2015). Conforme a
ilustração, a AAP juntamente com a utilização do IHLI seriam aplicados na fase de
Engenharia Conceitual do Projeto, cujo produto final poderia ser apresentado até a
interface, ou portão 2 (representados em vermelho, de 1 até 8), antes da fase de
Desenvolvimento do Projeto, e também, do início do processo de licenciamento
ambiental, este último não representado na Figura 1.2.

Figura 1.2: Aplicação da AAP e do IHLI na estrutura geral das fases de um
projeto. Fonte: Adaptação PMI, 2015.
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1.2. Motivação
A ideia de desenvolver uma metodologia de um índice hídrico teve como fator
inspirador e motivacional principal as potenciais fragilidades que cercam a elaboração
de um EIA, mencionadas nos parágrafos anteriores, verificadas ao longo da minha
carreira atuando como Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental. Assim, buscou-se na
literatura um embasamento para tais fragilidades, através das referências bibliográficas
aqui citadas, de forma a consolidar uma proposta inicial de uma tese de doutorado.
Apesar da metodologia do IHLI ser aplicável em qualquer tipo de empreendimento
industrial, outra motivação de sua aplicação ocorreu pela iniciativa pessoal em
contribuir para o processo de melhoria contínua de metodologias de seleção de áreas
para novos empreendimentos voltados às atividades pontuais terrestres da indústria do
petróleo, dentro de um contexto aliado ao conjunto de estudos e avaliações preliminares
no campo ambiental, cuja estruturação na gerência de Engenharia de Avaliação
Ambiental (EAMB) da PETROBRAS, em que exerço atividades profissionais desde
2005, é dada pela AAP.

Basicamente as intenções de melhoria apontadas no parágrafo anterior remetem ao fato
de que os estudos que compõem a gama de assuntos e critérios tratados na área de
recursos hídricos em um EIA normalmente são produzidos por especialistas distintos e
de forma independente. Contudo, a aplicação desses estudos de forma integrada, em
caráter preliminar, é fundamental para a avaliação da variável hídrica na seleção de uma
determinada alternativa de área para a implantação de um empreendimento utilizador
desse recurso. Dentre os estudos e critérios pertinentes incluem-se: disponibilidade
hídrica consuntiva e não consuntiva; capacidade de suporte e dispersão de poluentes;
vulnerabilidade à inundação e impacto da drenagem pluvial do empreendimento. Por
serem avaliados de maneira separada, fora de um contexto preliminar, apenas na ocasião
de confecção de um EIA, geralmente os respectivos estudos não são comprometidos
com o todo ou com a valoração sinérgica de seus impactos ambientais correlatos.
Normalmente, estão apenas focados na apresentação dos seus resultados modelados e
análises dentro de cada especialidade.

Considerando um processo de decisão gerencial, em se tratando de uma avaliação
locacional prévia a um EIA, a aplicação de um instrumento de análise indexada com
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emprego de técnicas de análise multicritério, que compreende por si só uma estrutura
integradora, possibilitaria uma melhoria do estabelecimento de um suporte à tomada de
decisão de forma holística abarcando todos os critérios hídricos de interesse.
Adicionalmente, a análise indexada promoveria uma compreensão mais facilitada para
tomadores de decisão em âmbito empresarial, técnicos e não técnicos, possibilitando
uma visão com maior amplitude e ao mesmo tempo conjunta dos fatores de interesse,
considerando que nos grupos decisórios também há pessoas leigas com pouco
conhecimento técnico específico na área de recursos hídricos. Essa abordagem é
particularmente útil nas fases iniciais de planejamento e escolha de alternativas, uma
vez que o uso de índices permite lançar luz sobre assuntos complexos, de uma forma
integrada e relativamente simples. Entretanto, é característica dos índices que torna a
sua construção um grande desafio: é necessário dar uma indicação simples, mas
consistente, sobre fenômenos complexos, ou seja, é necessário obter uma formulação
simples, de fácil construção, mas que seja representativa, de modo que a qualidade de
ser simples não implique em ser simplista e não suficientemente abrangente para dar as
indicações necessárias ao processo de decisão (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007;
MARANHÃO, 2007).

Outro aspecto a ser ressaltado consiste na promoção de um subsídio técnico mais
aprofundado e conciso ao projeto do empreendimento e à escolha locacional. Nesse
caso, introduz-se uma avaliação da situação atual dos recursos hídricos dentro da matriz
decisória, contudo de forma coerente com o tempo disponível para a inserção de um
estudo hídrico dentro desse contexto. Em outras palavras, tal fato sucede através do
ponto de vista do detalhamento de um estudo prévio de viabilidade.

Cabe enfatizar que um processo de avaliação locacional em âmbito industrial
usualmente é realizado em fases preliminares do projeto do empreendimento, antes do
licenciamento ambiental, e que nem sempre é fundamentado em bases ambientais mais
sólidas, ou utilizando mecanismos de suporte à decisão integrada, nesse caso incluindo
a questão ambiental, e mais especificamente os aspectos hídricos. Considerando que
outros aspectos, principalmente os econômicos, além de sociais, legais e políticos
também podem integrar um processo de avaliação locacional. Assim, a ideia do uso do
IHLI aparece como um mecanismo de contribuição no sentido de integrar o tema
recursos hídricos nos processos de avaliação locacional, e, por conseguinte, ampliar o
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escopo de alternativas de técnicas indexadas no tocante à tomada de decisão
empresarial.

A partir das discussões realizadas ao longo do doutorado no Programa de Engenharia
Civil da COPPE (PEC/COPPE/UFRJ), iniciado em 2010, com encaminhamento
preliminar do professor Paulo Canedo, e em seguida, orientação dos professores José
Paulo Soares de Azevedo e Marcelo Gomes Miguez, além de colaboração do professor
Paulo Cesar Colonna Rosman, a ideia do IHLI foi aos poucos sendo aperfeiçoada e
passou a ter um objetivo mais abrangente dentro de seu universo de aplicação. Assim, a
proposta inicial de utilização de um único tipo de empreendimento somente no âmbito
da indústria do petróleo foi substituída por uma ideia mais ampla de forma a valorizar o
próprio conceito do IHLI. Dentro desse novo contexto, uma vez que a ênfase da tese
passou a ser a metodologia do IHLI em si, se tornou algo natural pensar a sua aplicação
em estudos locacionais para implantação de outros empreendimentos industriais. No
caso, empreendimentos esses que fossem próximos à margem de rios, utilizadores do
recurso hídrico superficial como um todo, e também sofressem ou exercessem
influências nas suas respectivas bacias hidrográficas.

O refinamento da metodologia do IHLI foi realizado com o emprego de técnicas de
lógica fuzzy e de análise multicritério, dentro de um contexto de suporte à decisão em
bacias hidrográficas, além de estudos de modelagem hidrodinâmica com emprego do
modelo HEC-RAS. Tal desenvolvimento se deu através do programa de doutorado
sanduíche realizado em 2014, obtido através de bolsa do CNPq (Programa Ciência sem
Fronteiras) e PETROBRAS, na instituição UNESCO-IHE, em Delft-Holanda, dentro do
departamento de Hidro Informática, com orientação dos professores Andreja Jonoski e
Ioana Popescu.
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo geral
A tese tem por objetivo estabelecer a metodologia do IHLI, através de técnicas de
análise multicritério, a ser empregada principalmente como uma ferramenta suporte na
tomada de decisão gerencial para processos de análise locacional na implantação de
empreendimentos industriais, considerando somente critérios hídricos. No caso da
presente tese, utilizando indicadores ajustados para situações de locações de áreas
próximas à margem de rios, em regime fluvial. Pretende-se que a inserção da variável
hídrica, através do emprego do IHLI, em fase anterior ao processo de licenciamento
ambiental, em um contexto exemplificado pela Avaliação Ambiental Preliminar (AAP)
(praticada pela gerência de Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB) da
PETROBRAS), possa gerar um cenário mais eficiente para os projetos dos
empreendimentos industriais em termos de viabilidade e mitigação de impactos
socioambientais, contribuindo positivamente para a matriz decisória gerencial.

Considera-se como empreendimentos industriais os tipos de empreendimento de porte e
significância consideráveis, em termos de utilização de recursos hídricos e potencial de
poluição, e que sejam passíveis de sofrer licenciamento ambiental, principalmente no
tocante à obrigatoriedade de produzir um EIA, ou documento correlato.

A aplicação do IHLI busca qualificar e quantificar os critérios hídricos estabelecidos
nesse estudo em um dado trecho de uma bacia hidrográfica, com o emprego de uma
base de dados técnicos confiáveis, utilizando enfoques com processos de modelagem,
com o propósito de execução do mesmo em um curto espaço de tempo, de forma a
atender o objetivo de execução de uma análise em âmbito preliminar. Os critérios
hídricos a serem analisados e que compreendem as informações de entrada e calibração
do IHLI foram estabelecidos em três grupos de estudo, a saber: Disponibilidade
Consuntiva; Capacidade de Suporte Hídrica; Vulnerabilidade à Inundação e
Consequências sobre a Drenagem. Nesse contexto, algumas questões complementares
dentro do objetivo geral podem ser ressaltadas:

a) Promover maior aderência das questões hídricas na matriz decisória empresarial;
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b) Integrar os diferentes critérios hídricos dentro de uma metodologia única de
forma a promover um tratamento holístico dos desdobramentos das questões
ambientais hídricas do empreendimento;

c) Estabelecer um subsídio técnico ao projeto conceitual, e também para os
mecanismos de gestão do futuro empreendimento dentro das questões hídricas;

d) Antecipar possíveis conflitos hídricos promovendo melhores condutas para a
fase de licenciamento ambiental e do seu respectivo EIA.

1.3.2. Objetivos específicos

No sentido de alcançar o objetivo geral, foram fixados e cumpridos os principais
objetivos específicos abaixo:

a) Definir metodologia MMAD em ambiente fuzzy para atendimento ao critério
linguístico de “nível de recomendação” proposto como resposta ao IHLI, em
consonância com o método do produtório ponderado, de forma a se adequar aos
critérios de cálculo de pontuação definidos para os subíndices h1, h2, h3, relativos
aos respectivos grupos de estudo;
b) Aplicar o IHLI através de estudo de caso envolvendo diferentes alternativas
locacionais, situadas na mesma bacia hidrográfica (Rio de Contas), considerando
duas fases de análise. A primeira visando à verificação inicial do índice através
do projeto conceitual, através de uma ótica linear de análise. A segunda,
incluindo outro ciclo de análise do índice, de forma a promover uma prática de
gestão ambiental integrada (modelo cíclico), por intermédio da alteração das
condições iniciais de projeto.

1.4. Esboço Metodológico, Aplicações e Restrições do IHLI

A Figura 1.3 apresenta um diagrama esquemático consolidando as aplicações do IHLI,
que envolve a AAP atrelada ao processo de tomada de decisão locacional, ao projeto
conceitual e ao licenciamento ambiental, baseado em experiências praticadas na
gerência de Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB) da PETROBRAS (SECRON
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et al., 2007, 2008; OLIVEIRA et al., 2008) . Conforme observado na figura, o processo
de tomada de decisão locacional é também influenciado por outros fatores além do
ambiental, principalmente os de ordem política e econômica, tais como: subsídios
fiscais e legais, custos e disponibilidade de terreno, transporte, proximidade com
mercado consumidor e presença de matérias-primas, entre outros. Em termos hídricos,
este é verificado quanto ao atendimento, pelo menos mínimo, de critérios ambientais e
operacionais relacionados ao uso múltiplo da água e seus impactos (consumo, diluição,
cheias) para as alternativas locacionais selecionadas.

O IHLI, a partir de um projeto conceitual inicial, seria aplicado, em um primeiro
momento, no sentido de integrar as diversas correntes de análise no campo hídrico,
verificando e pontuando o atendimento aos seus respectivos critérios, no tocante à sua
tomada de decisão locacional e desenvolvimento do projeto conceitual final, de forma a
dar suporte à AAP, que por sua vez, considera a integração de outros aspectos
ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico. Através da consolidação da
AAP, ainda nesse primeiro momento, em conjunto com demais aspetos não diretamente
ambientais (econômicos, políticos, legais e de engenharia), consolida-se então a tomada
de decisão locacional conforme um projeto conceitual final. Em um segundo momento,
a partir da decisão locacional e das premissas do projeto conceitual final, o IHLI, em
conjunto com a AAP, ambos também teriam o propósito, através de seus resultados
finais, influenciar e auxiliar o licenciamento ambiental, principalmente por intermédio
da elaboração de estudos correlatos, tais como: EIA, RAS (Relatório Ambiental
Simplificado), atuando em todas as suas respectivas fases, contudo com maior ênfase
nas etapas de Screening e Scoping. O processo (Figura 1.3) apresenta a possibilidade de
uma rota cíclica, a ser detalhada nos parágrafos adiante.
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OUTROS ASPECTOS PARA
DAR SUPORTE À AAP:
MEIO FÍSICO, BIÓTICO
SOCIOECONÔMICO,
ANÁLISE DE RISCO,
CONSIDERAÇÕES SOBRE
O PROJETO CONCEITUAL
INDUSTRIAL INICIAL

AAP
(AVALIAÇÃO AMBIENTAL
PRELIMINAR)
PROJETO CONCEITUAL
INDUSTRIAL FINAL COM TOMADA
DE DECISÃO LOCACIONAL PARA
ALTERNATIVAS (A, B, C...)

IHLI

(1o momento)

(ÍNDICE HÍDRICO DE LOCAÇÃO
INDUSTRIAL)

OUTROS ASPECTOS PARA
DAR SUPORTE AO
PROJETO CONCEITUAL
FINAL: ECONÔMICOS,
POLÍTICOS, LEGAIS,
ENGENHARIA, PROJETO
CONCEITUAL INDUSTRIAL
INICIAL

AIA E O PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
(EIA)
o

(2 momento)

Figura 1.3: Estrutura geral de aplicação do processo de tomada de decisão
locacional em conjunto com um contexto de avaliação ambiental preliminar e seus
desdobramentos.

Dentro de outro ponto de vista, conforme exemplificado no diagrama ilustrativo da
Figura 1.4, o processo de aplicação do IHLI, adicionalmente, pode apresentar uma
condição cíclica, onde não necessariamente a tomada de decisão em relação a uma
alternativa locacional tenha que ter apenas um conjunto único de premissas técnicas
dentro do projeto conceitual inicial, ou linear, quando apenas um único pacote opcional
é submetido para análise e tomada de decisão (1ª situação). O IHLI pode ser empregado
também com o objetivo de alterar condições assumidas em uma primeira aplicação da
metodologia do IHLI, de forma a promover várias alterações do projeto conceitual
inicial, se necessário, e assim, para o mesmo conjunto de alternativas locacionais os
critérios mínimos de classificação, pontuação e nível de recomendação podem
modificar-se para um patamar mais elevado (2ª situação). Para esse mesmo contexto
outras novas alternativas também podem ser incorporadas (conforme Figura 1.4
seguindo a ordem A, B, C,... Z).

Feito isso, uma mesma alternativa locacional rejeitada em um primeiro processo de
análise pode, por exemplo, após alteração, vir a ter um enquadramento quanto aos seus
critérios mínimos, e possuir qualificação em condições de igualdade com outra
alternativa locacional bem pontuada na primeira análise. As alterações tecnológicas
podem ser, por exemplo, mudanças tecnológicas no tratamento de efluentes líquidos,
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revisão do projeto de drenagem da planta (com medidas de detenção, por exemplo),
otimização dos usos através de processos de reuso, entre outras.

1ª SITUAÇÃO
PROJETO CONCEITUAL INICIAL DA
PLANTA INDUSTRIAL

ALTERAÇÕES DE
PREMISSAS NO
PROJETO
CONCEITUAL
INICIAL DA
PLANTA
INDUSTRIAL

2ª SITUAÇÃO
PROJETO CONCEITUAL INICIAL DA
PLANTA INDUSTRIAL

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

A, B, C...Z

A, B, C...Z

ANÁLISE INTEGRADA ATRAVÉS DO
ÍNDICE HÍDRICO DE LOCAÇÃO
INDUSTRIAL – IHLI

ANÁLISE INTEGRADA ATRAVÉS DO
ÍNDICE HÍDRICO DE LOCAÇÃO
INDUSTRIAL – IHLI

CLASSIFICAÇÃO E RANQUEAMENTO
DAS ALTERNATIVAS DE ÁREA
CONFORME OS CRITÉRIOS DO IHLI
HÍDRICO

CLASSIFICAÇÃO E RANQUEAMENTO
DAS ALTERNATIVAS DE ÁREA
CONFORME OS CRITÉRIOS DO IHLI

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS A ,C
REJEITADAS, ALTERNATIVA B
SELECIONADA E RANQUIADA EM 1º
LUGAR, E DEMAIS SELECIONAS E
CLASSIFICADAS EM 2º, 3º...Z(último)

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS A,B
e C SELECIONADAS E
RANQUIADAS: A(1º), B(2º),
C(3º)...Z(último)

Figura 1.4: Estrutura geral de aplicação do IHLI em uma condição linear (1ª
situação) e em uma condição cíclica (2ª situação).

Em um contexto mais específico considerando os processos de modelagem
hidrodinâmica e de qualidade da água empregados, em conjunto com os seus
respectivos indicadores de capacidade de suporte hídrica correlatos, o IHLI tal qual
como desenvolvido nessa tese, se aplica à condição de rios rasos, sem estratificação de
temperatura vertical significativa, em regime de escoamento fluvial, de forma a
promover a aplicação de um modelo de qualidade de água na condição 2DH
(bidimensional em planta promediado na vertical), com foco na determinação da sua
zona de mistura1. Adicionalmente, considera-se o descarte de efluentes em margem
submetida à pressão atmosférica local, sem uso de difusores, ou mais especificamente,
sem a aplicação de momentum inicial promovendo a incorporação da massa líquida do
efluente final descartado com a massa líquida do corpo hídrico receptor. A influência de
1

Zona de mistura seccional, cujo conceito é detalhado no capítulo 2, referente à revisão literária.
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outras fontes de poluição hídrica, antropogênicas ou naturais, ou pontuais e difusas, é
verificada no estudo de capacidade de suporte através da concentração de fundo, ou
background, podendo esta ser obtida através de informações secundárias ou de
medições diretas no trecho de rio de interesse durante a realização do IHLI. Nesse caso,
o IHLI não se propõe a efetuar uma modelagem integrada de inúmeras fontes em uma
dada região de domínio de estudo, que não seja apenas a fonte pontual da unidade
industrial em questão. Caso haja mais de uma fonte pontual de descarte na unidade
industrial de estudo, a metodologia do IHLI propõe-se em concentrar e simplificar todas
as fontes em uma única fonte equivalente e representativa para o processo industrial
como um todo, empregando cenários operacionais mais conservativos possíveis.

No que tange à modelagem hidrodinâmica de cheia, considera-se apenas no IHLI os
efeitos de variação vertical (cotas) nos perfis transversais das seções topobatimétricas
desenvolvidas ou estabelecidas ao longo da região de domínio de estudo. O impacto da
drenagem pluvial das alternativas locacionais na calha dos seus respectivos rios
adjacentes é representado através de uma relação simplificada envolvendo a razão entre
a área do empreendimento com a área da bacia hidrográfica em questão, incluindo o
coeficiente de runoff esperado para o empreendimento, que compreende a alternativa de
área alterada pelo uso e ocupação do solo, cujos critérios serão detalhados
posteriormente.

1.5. Escopo
No sentido de ilustrar a utilização do IHLI, foi desenvolvido um estudo de caso de um
empreendimento industrial genérico, onde foi empregado um processo de gestão interna
cíclica das informações do projeto conceitual inicial, semelhante ao esquema
representado na Figura 1.4, de forma a produzir uma série de iterações com os
resultados obtidos com a aplicação da metodologia do IHLI. Essa ideia teve o intuito de
aplicar à tese um contexto de simulação de um processo integrado de tomada de decisão
interna, em âmbito empresarial, envolvendo três setores de uma empresa denominada
“Genérica”, a saber: o setor de projeto, o setor de engenharia ambiental, e por fim, o
setor gerencial, conforme cenários apresentados abaixo:
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a) Avaliação de três alternativas locacionais para um empreendimento industrial
denominado Indústria Alfa, situadas na mesma bacia hidrográfica, conforme
proposta do setor gerencial e configuração preliminar do projeto conceitual
inicial especificado pelo setor de projeto, dentro de uma visão linear;
b) Simulação de processo de gestão ambiental integrada à fase de projeto
conceitual (vide Figura 1.2) interna à empresa “Genérica” através de iterações de
alterações do projeto conceitual inicial da Indústria Alfa, dentro de uma visão
cíclica. Para tal simulação, as alterações são realizadas pelo setor de projeto,
conforme solicitações feitas pelo setor de meio ambiente, considerando a
alternativa locacional preferida pelo setor gerencial. Como premissa básica, a
alternativa locacional preferencial não foi recomendada na rodada preliminar do
projeto conceitual inicial.

Em ambos os cenários de análise as alternativas foram ordenadas conforme níveis de
recomendação baseados nos critérios metodológicos estabelecidos para o IHLI. O
estudo de caso da Indústria Alfa foi ambientado dentro de trecho de domínio de estudo
no Rio de Contas, cuja bacia leva o mesmo nome, situado no estado da Bahia,
utilizando informações hidrológicas obtidas em duas estações fluviométricas (Ipiaú e
Vapor) entre 1968 e 2010. A escolha da Bacia do Rio de Contas se deu pelo fato do
autor da tese ter conduzido profissionalmente alguns estudos hidrológicos na região
entre 2010 e 2012, na fase inicial do doutorado, atuando pelo EAMB/PETROBRAS, e
por conta disso, ter coletado uma série de informações primárias e secundárias que
viabilizaram a possibilidade de construção de um estudo de caso consistente. Dentro
desse contexto, um fato crucial que corroborou para a escolha da Bacia do Rio de
Contas foi a disponibilidade de informações hidrológicas das séries históricas de Ipiaú e
Vapor, situadas nas extremidades da região de domínio de estudo, ambas com mais de
40 anos de levantamentos.

Em termos de organização da tese, estabeleceu-se um total de cinco capítulos. No
capítulo 1, denominado “Introdução”, apresentou-se o contexto, motivação, objetivos
(geral e específico), esboço metodológico, aplicação, restrições e o escopo da tese. No
capítulo 2, “Revisão Bibliográfica”, pontuou-se os principais tópicos teóricos que
fundamentaram o IHLI, subdivididos em cinco subitens. Nesse aspecto, incluem a
conceituação teórica sobre localização industrial, avaliações e estudos preliminares (e.g.
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AAP), e seus desdobramentos em termos de avaliação locacional, projeto e do processo
de licenciamento ambiental, incluindo seus estudos correlatos (e.g. EIA); conceitos de
gestão integrada e tomada de decisão em bacias hidrográficas; conceitos de índices e
análise multicritério, com foco em sistemas fuzzy e na metodologia do produtório
ponderado, denominada em inglês WPM (Weighting Product Method), tendo como
exemplo de referência principal de aplicação o IQA (Índice de Qualidade da Água);
conceitos básicos dos três grupos de estudo que compõem o IHLI, que são:
Disponibilidade Hídrica Consuntiva, Capacidade de Suporte Hídrica e Vulnerabilidade
à Drenagem e Inundação, incluindo nos três casos abordagem técnica geral sobre os
respectivos modelos matemáticos empregados.
No capítulo 3, intitulado “Metodologia do Índice Hídrico de Locação Industrial”,
detalhou-se a metodologia do IHLI, tendo base em uma variação do método de análise
multicritério do produtório, ou WPM, em ambiente fuzzy, agregando previamente
indicadores do mesmo grupo de estudo. No capítulo 4, “Aplicação do IHLI e Análise
dos Resultados”, subdividido em dois subitens, aplicou-se a metodologia do IHLI no
estudo de caso definido (Indústria Alfa), conforme descrição mencionada no início
desse tópico.
No capítulo 5, “Conclusões e Recomendações”, foram apresentadas as conclusões e
recomendações da tese, tendo como foco da análise os resultados obtidos nos estudos de
caso e a aplicação da metodologia do IHLI no contexto de uma AAP, em conjunto com
os conceitos de tomada de decisão locacional.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Conceitos Teóricos sobre Locação Industrial e Interações com a Avaliação
de Impacto Ambiental
2.1.1 A Locação Industrial e a Inserção dos Aspectos Ambientais
A localização de uma empresa, em particular de uma indústria, consiste em uma de suas
primeiras e mais importantes decisões, uma vez que além de envolver múltiplos fatores
(e.g. econômicos, legais, financeiros, políticos, sociais, culturais e ambientais) caso a
sua escolha locacional vier a gerar alguma insatisfação por questões e variáveis internas
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ou externas, torna-se muito difícil e oneroso voltar atrás na decisão. Assim sendo, um
estabelecimento industrial, na melhor das hipóteses, no caso da consolidação de uma má
escolha locacional, muito provavelmente terá que conviver com a mitigação de
problemas durante toda a sua vida útil operacional (DONDA JÚNIOR, 2002).

A origem das teorias sobre a análise locacional industrial ocorreu na Alemanha a partir
da metade do século XIX, onde esta se desenvolveu como uma disciplina integrante da
área econômica, através de cientistas que consolidaram a chamada “escola alemã”, tais
como: Thünen, Launhardt, Weber e Lösch. Inicialmente, por intermédio de Thünen, a
concepção dos fundamentos teóricos da análise locacional foi aplicada para a
agricultura, onde a seleção de áreas para diferentes culturas e sua distribuição baseavase em função do seu distanciamento em relação ao centro do mercado consumidor,
conceito esse conhecido como anéis de Von Thünen, e que por sua vez, posteriormente,
acabou por influenciar urbanistas em suas teorias de uso e ocupação do solo. Launhardt,
em um segundo momento, influenciado por Thünen, torna-se o precursor em estabelecer
uma teoria aplicada para a locação industrial, na qual a localização ótima de uma
indústria ocorre quando uma área encontra-se inscrita em um processo de triangulação,
cujos vértices representam o mercado consumidor e duas fontes de matéria prima, e os
lados o distanciamento entre eles. Weber aprimora as ideias de Launhardt, e a partir da
tradução de seus escritos para o inglês, a teoria de análise locacional se espalha pelo
mundo ao longo do século XX, incorporando novos incrementos conceituais através de
novos estudiosos (economistas e geógrafos, principalmente), modificando-se em virtude
das constantes alterações das demandas sociais e econômicas. A principal contribuição
de Lösch, por sua vez, consistiu em desenvolver a primeira teoria geral da localização
considerando a demanda como a principal variável espacial, que ocorreu a partir de 1940

(BADRI, 2007).

A partir do crescimento urbano acentuado observado no mundo, sobretudo nos países
industrializados durante o século XX, onde os grandes aglomerados urbanos
representavam o núcleo dos principais mercados consumidores, os fatores econômicos
passaram a não desempenhar isoladamente mais os únicos elementos limitantes para a
locação industrial. Nesse aspecto, principalmente a partir da década de 1950, as novas
teorias de locação industrial já incorporavam variáveis sociais e ambientais em seus
respectivos escopos, também influenciadas por ação de leis governamentais, ressaltando
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questões relativas à poluição (solo, água, ar e ruído), zoneamento de uso e ocupação do
solo, e escassez e disponibilidade de recursos naturais. Com o advento da AIA, através
da sua incorporação em legislações ambientais ao redor mundo, cuja consolidação
inicia-se a partir da década de 1970, sobretudo em grandes corporações, a importância
dos aspectos ambientais nos processos de tomada de decisão locacional industrial se
torna ainda mais relevante e passa a rivalizar com os próprios aspectos econômicos, em
se tratando de uma matriz decisória global (BRIASSOULIS, 1995; DONDA JÚNIOR,
2002; MARIANI, 2002; BADRI, 2007; BOWEN; ATLAS; LEE, 2009; MULATU et
al., 2010; KYRIAKOPOULOU; XEPAPADEAS, 2011; TREITL; JAMMERNEGG,
2014).

Cabe ressaltar adicionalmente a influência a partir dos anos de 1980 de metodologias
estruturadas de gerenciamento de projetos, em particular o PMI PMBoK® (Project
Management Body of Knowledge do Project Management Institute). Dentro dos
processos de gerenciamento de projetos as questões ambientais são incorporadas como
requisitos básicos, incluindo na fase conceitual de projeto, onde as questões relativas à
localização de empreendimentos (inclusive os industriais) são avaliadas e discutidas
(HORNSTEIN, 2014).

2.1.2 Os Estudos e Avaliações Prévias dentro do Contexto da Avaliação de
Impacto Ambiental, com Ênfase no Subsídio ao Projeto e Locação de
Empreendimentos
A AIA, assim intitulada no Brasil, teve origem nos Estados Unidos em 1970 através da
National Environmental Policy Act (NEPA), sendo denominada naquele país por
Environmental Impact Assessment (EIA). O objetivo primordial da AIA foi incluir
dentro dos novos projetos de engenharia a variável ambiental no que tange ao processo
de tomada de decisão, realizada em um contexto integrado, cuja referência era
conhecida por “The three Es (engineering, economics and environment)2” (CANTER,
1996). Pölönen et al. (2010) afirmam que a AIA é caracterizada principalmente por ser
uma política ambiental preventiva e um instrumento de gestão, incluindo a participação
pública, sendo adotada mundialmente no sentido de considerar o efeito ambiental dos
projetos, além de planos e programas associados, dentro de uma maneira sistemática.

2

“Os três Es (Engenharia, Economia e Meio Ambiente)”.
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De acordo com Sánchez (2013) hoje em dia o termo AIA é aplicado dentro de uma
conjuntura mais ampla com o propósito de designar, dentro do contexto ambiental, a
gama de instrumentos, procedimentos e metodologias que são utilizados em escala
governamental, acadêmica ou empresarial, e não apenas mais para o seu objetivo inicial
ligado à previsão de impactos de novos projetos de engenharia. As áreas de atuação da
AIA podem ser relacionadas em:


Avaliação e previsão de impactos decorrentes de um novo projeto de engenharia
a ser implantado (Análise tradicional ligada ao EIA (Estudo de Impacto
Ambiental, a ser descrito ainda nesse capítulo));



Verificação de consequência de planos ou programas governamentais a serem
implantados (Relacionada com a AAE (Avaliação Ambiental Estratégica));



Avaliação de alterações e impactos em uma determinada localidade em função
de atividades de projetos e empreendimentos em operação ou desativados
(Correlacionada, por exemplo, com as avaliações de passivo ambiental);



Verificação de conformidades em uma organização (Associada à implantação da
ISO 14.000 e Auditorias Ambientais);



Análise de impacto ambiental do ciclo de vida de produtos.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA)3, assim denominado no Brasil, que é similar ao
Environmental Impact Statement (EIS) aplicado nos Estados Unidos e em muitos outros
países, consiste em um tipo de documento resultante, integrante do contexto da AIA,
com procedimentos técnicos e ao mesmo tempo legais e políticos pré-definidos,
empregado na verificação da viabilidade ambiental de empreendimentos de significativo
grau impactante, cujo referencial de classificação é dado em função do potencial de
3

A sigla em inglês EIA, originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, refere-se ao termo
Environmental Impact Assessment, que em português no Brasil é equivalente à sigla AIA, ou Avaliação
de Impacto Ambiental. A sigla EIA, em português no Brasil, refere-se ao termo Estudo de Impacto
Ambiental, que originalmente nos Estados Unidos equivale à sigla EIS, ou Environmental Impact
Statement.
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utilização de recursos naturais, degradação ou risco ambiental associado. O escopo do
EIA, assim como suas atribuições legais, possui variações de conteúdo dependendo da
cultura, política e legislação adotadas em cada país onde foi introduzido (CANTER,
1996; SÁNCHEZ, 2013).

No Brasil, a aplicação do EIA teve início a partir da segunda metade da década de 1970
em alguns projetos hidroelétricos de grande porte (e.g. Tucuruí) por influência de
instituições internacionais de fomento como o Banco Mundial e o BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), onde à época, a legislação ambiental e os órgãos
públicos gestores competentes no país encontravam-se em início de processo de
consolidação (e.g. FEEMA e CETESB). Ainda no contexto brasileiro, o EIA é
desenvolvido em fase anterior à implantação do empreendimento, necessitando ser
aprovado pelo órgão ou agência ambiental governamental responsável (federal, estadual
ou até mesmo municipal) como exigência para a emissão de licença ambiental correlata,
atestando a viabilidade do empreendimento, denominada LP (Licença Prévia), e que
posteriormente irá fomentar a realização de outros estudos específicos e permissões para
a implantação e operação do mesmo, denominadas respectivamente LI (Licença de
Instalação) e LO (Licença de Operação), conforme descrito nas Resoluções CONAMA
01/1986 e 237/1997.

Em caráter complementar, o EIA visa analisar o projeto do empreendimento com o
objetivo de propor medidas corretivas e mitigação de impactos ambientais negativos
oriundos de suas atividades, bem como propor o desenvolvimento sustentável em escala
local e regional, tendo em vista a extensão e o entorno que abarca o empreendimento
(SÁNCHEZ, 2013). A Figura 2.1 apresenta um diagrama das principais etapas que
compõem o EIA.
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SCREENING
(Triagem)

SCOPING
(Escopo)

Elaboração
do EIA-RIMA

Análise Técnica do
EIA-RIMA

Consulta Pública

Decisão

Monitoramento,
Gestão Ambiental e
Acompanhamento

Figura 2.1: Etapas integrantes do EIA. Fonte: Adaptação Sánchez, 2013.

Em se tratando de influenciar a fase inicial do projeto de um dado empreendimento de
forma sustentável, que corresponde ao cerne de análise da presente tese, a etapa do EIA
que merece destaque corresponde ao seu estágio preliminar de Screening, também
denominado Triagem no Brasil. O Screening, em linhas gerais, representa o processo
prévio de seleção e levantamento das ações antrópicas relacionadas a um
empreendimento de referência, similar ao projeto foco de estudo, que efetivamente irão
causar consequências ou impactos ambientais significativos, bem como de suas medidas
de controle correlatas (CANTER, 1996; SÁNCHEZ, 2013). Os critérios e instrumentos
usuais empregados para a avaliação de Screening segundo Sánchez (2013) incluem:
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Listas positivas e negativas (de inclusão ou exclusão em função dos impactos
gerados por cada empreendimento);



Critérios de corte baseados no porte do empreendimento;



Localização do empreendimento;



Recursos ambientais potencialmente afetados.

Ao final, conforme colocado por Canter (1996) e Sánchez (2013), o processo de
Screening tem por conclusão enquadrar o projeto foco em uma de três possibilidades
distintas, cada qual com um tipo de encaminhamento próprio, a saber:

a)

É necessário realizar estudos ambientais mais detalhados. Nesse caso, a
aplicação do EIA propriamente dito é indispensável, com a participação de
consulta pública;

b)

Não é necessário realizar estudos ambientais detalhados. Nesse caso, o projeto é
dispensado da apresentação do EIA, cabendo apenas à apresentação de uma
breve caracterização ou outros estudos em caráter simplificado, sem a
participação de consulta pública;

c)

Não há certeza em relação ao potencial de impacto significativo e das suas
respectivas medidas de controle ambiental. Nesse caso, faz-se necessário a
aplicação de estudos ambientais simplificados prévios para que se chegue a uma
conclusão a respeito. Em caso positivo, aplica-se um EIA. Em caso negativo, a
própria avaliação ambiental simplificada per si compreende a análise ambiental
que satisfaz ao projeto foco em termos de licenciamento ambiental.

Cabe ressaltar que para a possibilidade de não haver certeza em relação ao potencial de
impacto significativo e das medidas ambientais de controle, em alguns países como o
exemplo dos EUA, Canadá e Portugal, a elaboração de estudos ambientais preliminares
simplificados, em âmbito de Screening, constitui uma prática comum e legalmente
obrigatória nesses casos. No Brasil essa prática não se observa como regra (CANTER,
1996; SÁNCHEZ, 2013).
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Em situações práticas do cotidiano os estudos ou avaliações ambientais preliminares
também podem ser empregados como contribuição ao processo de desenvolvimento do
projeto nos casos onde já é sabido de antemão, por parte do empreendedor proponente,
que há a necessidade de aplicação de um EIA (conforme (opção b) descrita em
parágrafo anterior). Nesse caso, a intenção seria conduzir, desde a sua concepção, um
projeto ambientalmente sustentável, aderente em termos ambientais às características
físicas, bióticas e socioeconômicas da região foco de implantação, e que traduza essa
condição no próprio documento futuro do EIA. Tal ação de confecção de um estudo ou
avaliação ambiental preliminar consubstancia um exercício de proatividade por parte do
empreendedor, configurando maior robustez à proposta do empreendimento junto ao
órgão ou agência ambiental responsável, através de seu respectivo EIA. E em caráter
complementar, contribui diretamente no desenvolvimento do projeto, antes da
confecção do EIA, de forma a antecipar e mitigar no próprio projeto potenciais
problemas e impactos sociais e ambientais relacionados às fases de implantação e
operação do empreendimento, e não apenas relacioná-los simplesmente no EIA,
apresentando futuras medidas mitigadoras e programas a serem estabelecidos
(CANTER, 1996; SECRON et al., 2007, 2008; OLIVEIRA et al., 2008; PÖLÖNEN;
HOKKANEN; JAVALA, 2011; RAJARAM; DAS, 2011; BALL; NOBLE; DUBÉ,
2013; SÁNCHEZ, 2013; LION; DONOVAM; BEDGGOOD, 2013; MACINTOSH;
WAUGH, 2014).

Conforme Sánchez (2013), quando da definição das etapas do planejamento e da
elaboração de um EIA, o autor recomenda uma fase prévia de reconhecimento,
apresentando a seguinte afirmação: “A projetista já pode ter estudado um certo número
de alternativas tendo eventualmente descartado algumas”. Nesse caso, o autor enfatiza
a necessidade de um trabalho inicial por parte do empreendedor (chamado de projetista
no caso), no tocante a um processo inicial de seleção de alternativas para a implantação
de um projeto. Para esta fase de reconhecimento, a ser consolidada sob a ótica da
aplicação de estudos e avaliações ambientais preliminares, o mesmo autor sugere a
realização de três atividades básicas:
 Reconhecimento ambiental preliminar em campo;
 Caracterização dos projetos e alternativas;
 Compatibilidade com a legislação ambiental.
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Lion, Donovam e Bedggood (2013), apesar de algumas críticas em relação à
necessidade de aplicação de novos paradigmas na condução da AIA no mundo,
enfatizam as ações de proatividade em escala empresarial hoje praticadas no
planejamento e na concepção de projetos, em que a locação faz parte. Tais ações são
expressas fortemente em Estudos Preliminares, cujo foco é fundamentar principalmente
as fases de Screening e Scoping, ambas integrantes de um EIA. Os mesmos autores
citam que em grandes corporações (e.g. Shell) estão sendo praticadas políticas de
abordagem integrativas com as questões sociais e ambientais locais, em se tratando de
processos de tomada de decisão e condução de projetos, independentemente de
demandas governamentais legais. Os principais fatores motivacionais de tais condutas
são:


Preocupação com a imagem empresarial e de sua marca;



Promoção de aceitação social por parte das comunidades envolvidas;



Senso altruístico de proteção ambiental e responsabilidade social;



Alto custo financeiro associado a futuras mitigações sociais e ambientais em
potencial.

No Brasil, um exemplo de emprego de estudos ambientais preliminares como subsídio
aos projetos de empreendimentos e ao processo de AIA trata-se da AAP (Avaliação
Ambiental Preliminar) praticada pela Petrobras na gerência de Engenharia de Avaliação
Ambiental (EAMB). No caso, utiliza-se a AAP inicialmente como contribuição ao
projeto conceitual de novos empreendimentos, com foco na locação de projetos de
empreendimentos terrestres da indústria do petróleo, e em momento posterior, também
no auxílio à elaboração de especificações técnicas para contratação dos respectivos
EIA’s, influenciando diretamente no processo de licenciamento ambiental (SECRON et
al., 2007, 2008; OLIVEIRA et al., 2008).

Em um contexto mais detalhado, apresentado por Secron et al. (2007), os estudos de
viabilidade ambiental praticados na engenharia da Petrobras envolvem equipe e
abrangência multidisciplinar, considerando os meios físico, biótico, socioeconômico e
análise de risco, e têm como objetivo apoiar a elaboração dos projetos de engenharia e
promover subsídio na seleção de áreas para os projetos em questão, e ao processo de
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licenciamento ambiental. Nesse caso, incluem-se também as questões relativas aos
impactos e gestão de recursos hídricos, foco da presente tese. O procedimento de
incorporação de estruturas de avaliação de viabilidade ambiental está relacionado com a
diretriz corporativa da Petrobras de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) número
4, voltada aos novos empreendimentos. Complementarmente, através do Manual de
Gestão da Engenharia (MAGES), no seu volume 3, capítulo 7, intitulado “Elaboração
de Estudos de Viabilidade Ambiental”, a AAP é definida como um estudo ambiental
interno da Petrobras, cujas finalidades são apresentadas abaixo:


Subsidiar a seleção de alternativas locacionais de projeto destinada à
implantação de um empreendimento (linear ou pontual);



Apresentar as restrições socioambientais que devem ser consideradas na
elaboração do projeto conceitual do empreendimento;



Verificar e apresentar, quando necessário, propostas de adequação da locação
e/ou tecnologias que contribuam para a viabilidade ambiental do projeto.

A Figura 1.1, apresentada no capítulo 1, mostra um diagrama esquemático da estrutura
geral de aplicação da AAP e da sua associação com a proposta do IHLI, objeto de
estudo dessa tese.

2.2 A Visão Integrada de Gestão de Bacias Hidrográficas Frente aos Problemas
Acarretados pelo Uso da Água
O modelo de bacia hidrográfica como uma unidade de gestão e planejamento, segundo
Molle (2009), sofreu no mundo distintos estágios conceituais desde o século XVIII,
período em que o autor define como a “descoberta ocidental” em termos de iniciativas
na área de recursos hídricos. Após a metade do século XIX, onde ocorre a consolidação
da hidráulica e hidrologia como ciência, até a década de 1970 (principalmente entre
1930-1970) tem-se um modelo consolidado de gestão baseado no “controle total” do
regime hidrológico, com a aplicação de represas para múltiplos propósitos. A partir de
então, com problemas crescentes de qualidade de água, surge na década de 1990 o
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conceito de Gestão Integrada de Recursos Hídricos, ou Integrated Water Resources
Management (IWRM), incorporando enfoques relativos à gestão de ecossistemas.

O processo decisório envolvendo a gestão participativa e integrada de bacias
hidrográficas de acordo com Magalhães Júnior (2007) pode ser representado em termos
de matriz estrutural através de modelos sistêmicos, conforme teoria inicialmente
publicada por Le Moigne em 1977 denominada Teoria do Sistema Geral (Théorie du
Système Général), cujo conceito original foi publicado por Ludwig von Bertalanffy em
1937, aplicado às áreas de biologia e ecologia. Nesse contexto, Le Moigne (2006)
caracteriza um modelo sistêmico pela integração de três tipos de sistema, a saber:
sistema operacional (système opérant), sistema de decisão (système de decision) e
sistema de informação (système d’information).

O modelo sistêmico, no caso o sistema geral apresentado na Figura 2.2, se relaciona de
forma aberta com um dado ambiente externo, apresentando trocas de entrada e saída de
informação com o mesmo. A inter-relação interna ocorre de forma que haja troca de
informação entre o sistema decisório e o sistema operacional, por intermédio do sistema
de informação, enquanto que o sistema integrado deve possuir capacidade de
organização e memorização das informações trocadas, considerando também a interrelação externa (entrada e saída de informações com o ambiente externo). Em função de
alterações nas informações de entrada, a memorização e a organização do modelo
sistêmico sofrem modificações, influenciando nos novos resultados de saída. Em outras
palavras, os modelos sistêmicos funcionam de maneira complexa, frente às condições
de incerteza associadas, e assim se autoproduzem e se auto-organizam (LE MOIGNE,
2006).
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Figura 2.2: Diagrama esquemático do Sistema Geral empregado como
matriz estrutural do processo decisório na gestão participativa de bacias
hidrográficas. Fonte: Adaptação Le Moigne, 2006.

Campos (2007) enfatiza que durante milhares de anos a humanidade considerou o
recurso ambiental água como inesgotável e de qualidade adequada para seu consumo e
usos. Contudo, a partir da revolução industrial, quando o processo de ocupação espacial
começou a passar do campo para as cidades e, sobretudo, após a 2ª guerra mundial,
onde o crescimento econômico e populacional se intensificou em escala mundial, alguns
países começaram a observar problemas relacionados à qualidade de água,
disponibilidade hídrica e a ocorrência de enchentes. A partir desse cenário, diversos
países, principalmente europeus, passaram a implantar modelos de gestão participativa
de recursos hídricos, e assim, esses modelos passaram a ser adaptados e aprimorados ao
redor do mundo, inclusive em instituições internacionais criadas no século passado,
como a ONU (Organização das Nações Unidas). No campo de recursos hídricos
destacam-se a as conferências internacionais das Nações Unidas sobre água e meio
ambiente de 1972 (em Estocolmo) e de 1992 (no Rio de Janeiro), com ênfase a essa
última que produziu um documento denominado Agenda 21, que estabeleceu diretrizes
a serem seguidas no tema água pelos países signatários ao longo do século 21.
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Um exemplo de problema hídrico que demanda a necessidade de aplicação de
mecanismos de gestão hídrica integrada é a questão do estresse hídrico global.
Conforme Bates et al (2008), o estresse hídrico global, que corresponde ao risco de
exposição a uma situação de escassez de água, definida quando a disponibilidade
hídrica per capita em uma dada região é menor ou igual a 1.000 m 3/ano, ou a taxa de
captação anual de runoff é de 0,4. Conforme o autor, essa condição é observada em
várias regiões do mundo, a saber: norte da África; região do mediterrâneo (europeu e
africano); Oriente Médio e entorno; sudeste asiático; nordeste da China; Austrália;
Estados Unidos e México; nordeste do Brasil; costa oeste da América do Sul, onde a
população mundial que vive nessas áreas de estresse hídrico é estimada entre 1,4 a 2,1
bilhões de pessoas.

Conforme citado por Pahl-Wostl et al (2007) os conceitos mais atuais de gestão das
águas estão tendo como ênfase a Gestão Adaptativa de Recursos Hídricos. No caso,
trata-se de uma linha de aplicação da Gestão Integrada de Recursos Hídricos em uma
perspectiva que considera plenamente a complexidade e as interdependências dos
Sistemas Humano-Tecnológico-Ambiental. Em outras palavras, faz-se necessário
internalizar na gestão das águas que os sistemas a serem geridos serão cada vez mais
complexos e imprevisíveis, aumentando, portanto, as incertezas no planejamento e
gestão dos recursos hídricos.

Já em termos de programas públicos e legais mais recentes de ação e gestão de recursos
hídricos integrados, ou IWRM, de importância em escala mundial, em resposta aos
problemas hídricos descritos nos parágrafos anteriores, pode-se citar o caso do
European Water Framework Directive (WFD). O WFD, estabelecido no ano 2000
através da diretiva 2000/60/CE, implantou a política de recursos hídricos integrada nos
países membros da União Europeia, e tem como meta atingir um padrão de “boa
qualidade de águas” para todas as “águas” (superficiais, subterrâneas), incorporando
todas as suas bacias hidrográficas, além de outros recursos naturais associados (solo,
plantas e animais). Desde a sua implantação já melhorou significativamente a qualidade
das águas naquele continente. Dentro do WFD destacam-se os seguintes programas:
melhoria da qualidade dos corpos hídricos com metas de redução de descartes de
efluentes e a parada de lançamento de efluentes com efeito tóxico; uso sustentável da
água com implantação de programas com longo prazo de duração; mitigação de efeitos
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de inundações e secas; redução progressiva da poluição da água subterrânea para níveis
sustentáveis (GRIENSVEN et al., 2006).

A Figura 2.3 apresenta um exemplo de um modelo de gestão integrada empregado no
WFD, onde observa-se os processos de modelagem ambiental (para várias finalidades
em termos de recursos hídricos) sendo aplicados, de forma cíclica, em quatro fases
básicas do processo de estabelecimento do WFD como um todo, a saber: identificação,
projeto, implantação e monitoramento (GRIENSVEN, 2010).

Figura 2.3: Aplicação dos mecanismos de modelagem ambiental no modelo
de gestão hídrica da European Water Framework Directive. Fonte:
Adaptação Griensven, 2010.

Outro exemplo de tipo de modelo de gestão ambiental desenvolvido na Comunidade
Europeia, largamente utilizado na área de gestão de impactos ambientais em termos de
recursos hídricos é o DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact e Response),
originalmente

elaborado

pela

Agência

Ambiental

Europeia,

ou

European

Environmental Agency, na década de 1990. O DPSIR descreve os problemas
ambientais, formalizando as relações entre vários setores das atividades humanas e do
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ambiente, com aplicações especialmente em avaliações ambientais de projetos, através
de uma cadeia conectada de causas e efeitos contendo cinco estágios (força-motriz,
pressão, estado, impacto e resposta). A Figura 2.4 apresenta o diagrama esquemático do
DPSIR, cujo principal objetivo é a promoção da sustentabilidade (MAGALHÃES
JÚNIOR, 2007; CHUNG E LEE, 2009; JONOSKI, 2014).

Figura 2.4: Diagrama esquemático do conceito de avaliação da
sustentabilidade conforme modelo DPSIR. Fonte: Adaptação Chung e Lee,
2009.

No Brasil, o paradigma de uma cultura baseada na falsa concepção de uma abundância
extrema de água proporcionou durante muito tempo a não implantação de um sistema
integrado de recursos hídricos. E assim, esse fato acarretou desperdício de água potável,
não investimento em tratamento de esgoto doméstico e a não valorização econômica da
água. Apesar de já ter havido algumas experiências de gestão de recursos hídricos no
país, especialmente dentro de contextos de combate à seca no Nordeste e de
aproveitamentos hidroelétricos (cujo código de águas de 1934 apresentava uma
prioridade), a partir da década de 1970, influenciado pela comunidade científica
internacional, a sociedade brasileira passou a despertar para os problemas hídricos que
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estava sujeita, caso não passasse a se preocupar com o comprometimento da sua
qualidade e quantidade, onde sua vulnerabilidade já era possível ser observada. A
materialização de um novo paradigma das águas no Brasil culminou com entrada em
vigor da Lei Federal 9.433/97, ainda hoje em processo de estabelecimento e
enfrentamento de dificuldades para sua efetiva implantação (CAMPOS, 2007).

Conforme apresentado por Maranhão (2007), o autor define que a criação dos
mecanismos de gestão hídrica ocorreu a partir das transformações no mundo ao longo
do século XX, e nesse contexto, o Brasil tenta acompanhar essas mudanças que seguem
um padrão com origem exógena e possuem como norte a Declaração de Dublin e a
Agenda 21. O mesmo autor afirma que desde a segunda metade da década de 80
esforços têm sido feitos para implantação de um sistema de gestão integrada de recursos
hídricos no Brasil, inicialmente no âmbito do estado de São Paulo e, em seguida, em
nível federal, a partir da promulgação da Lei 9.433/97 (Política Nacional de Recursos
Hídricos), cujos principais objetivos encontram-se listados abaixo:

i)

Assegurar à atual e às futuras gerações a disponibilidade de água, em qualidade
adequada aos respectivos usos;

ii)

A utilização racional e integrada dos recursos hídricos;

iii)

A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos.

Maranhão (2007) enfatiza que ainda há um longo caminho a ser percorrido até a
implantação plena de um sistema de gestão integrada de recursos hídricos no Brasil, e
que o emprego de indicadores pode tornar mais efetiva a gestão de recursos hídricos,
tomando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento do desenvolvimento
sustentável.
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2.3 Indicadores, Índices e Análise Multicritério
2.3.1 Características e Aplicações Gerais de Indicadores e Índices
O uso de índices e indicadores compostos é apontado por Singh et al. (2009) como um
procedimento de extrema utilidade, sendo largamente reconhecido e aplicado no mundo
corporativo no que tange à gestão de políticas, tomada de decisão e comunicação
empresarial, principalmente com o público externo. Os mesmos são utilizados para a
transmissão de informações, e para expressar aspectos de desempenho, tendo como
ênfase as seguintes áreas: meio ambiente, economia, tecnologia e relações públicas.

Segundo Magalhães Júnior (2007) os indicadores têm o objetivo de simplificar e
sintetizar informações, normalmente envolvendo questões de complexidade elevada, de
forma a facilitar o processo de compreensão, transmissão, interpretação e análise crítica
por parte de grupos de interesse envolvidos, sendo empregados como ferramenta no
apoio à tomada de decisão. Ainda conforme o autor, os indicadores representam
informações de natureza quantitativa, ou até mesmo qualitativa, e constituem-se ao
menos pelo cruzamento de duas variáveis primárias.

De acordo com Jonoski (2014), os indicadores possuem unidades e escalas diferentes,
sendo usualmente representados por funções valor (value functions), ou funções de
pertinência fuzzy. Em ambos os casos, a variável do eixo das abscissas (eixo x)
corresponde à escala do parâmetro contendo a informação real que se pretende analisar,
e a variável do eixo das ordenadas, (eixo y), corresponde ao valor resultante em uma
escala entre 0 e 1. As funções valor podem ser representadas como sendo do tipo
benefício, ou custo. No primeiro caso, os valores (eixo y) aumentam com o aumento na
escala do parâmetro analisado (eixo x). No segundo caso, os valores diminuem com o
aumento na escala do parâmetro analisado. A Figura 2.5 apresenta um exemplo da
representação de um indicador através de uma função valor do tipo custo aplicada à área
de recursos hídricos.
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Figura 2.5: Gráfico representativo de uma função valor do tipo custo.
Fonte: Adaptação Jonoski, 2014.

Com base na Figura 2.4, referente ao modelo DPSIR apresentado no item 2.2,
Magalhães Júnior (2007) e Chung e Lee (2009) sugerem a classificação dos indicadores
quanto a sua natureza e área de aplicação com referência nas cinco fases do modelo
DPSIR abaixo:


Indicadores de força (drivers);



Indicadores de pressão (pressures);



Indicadores de estado (states);



Indicadores de impacto (impacts);



Indicadores de resposta (responses).

Os índices, por sua vez, são definidos por Zonensein (2007) como sendo uma maneira
de agregar indicadores de natureza e graus de significância distintos, de forma a
produzir um valor resultante (dentro de uma escala pré-definida) que seja representativo
para o grupo de indicadores selecionados, e que ao mesmo tempo retrate uma condição
ou situação prática do cotidiano. Conforme apresentado por Maranhão (2007) e
Lermontov et al. (2008, 2009), os índices constituem-se em ferramentas de avaliação
integrada que facilitam o contato com o público em geral, seja do ponto de vista do
tomador de decisão e gestão, ou do grupo que é informado sobre uma condição cujo
índice é aplicado, já que representam uma média de variáveis ou indicadores
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independentes, de naturezas diferentes, que são combinados e unificados em torno de
um único número. Em caráter complementar, os índices representam, em um sentido
mais geral, uma condição de aplicação mais focada para finalidades gerenciais, cujo
resultado tem o propósito de simplificar um problema complexo e atentar de forma não
totalmente precisa, em uma escala de ordem de grandeza, sobre uma determinada
realidade.

O processo de agregação consiste em um componente de vital importância para a
composição e formação dos índices. Conforme apresentado por Juwana et al. (2012),
observado no exemplo da Figura 2.6, a agregação é formada através de etapas
sequenciais, onde ao final de cada etapa é estabelecida uma pontuação parcial, até
alcançar a pontuação, ou valor, do índice final. O conjunto de subindicadores reunidos
forma um indicador.

Por sua vez, indicadores representando um mesmo tipo de

informação ou critério específico são reunidos em torno de um subíndice, onde ao final,
o índice final é definido através do cômputo da integração do conjunto de subíndices.

Figura 2.6: Etapas da agregação de indicadores na formação de subíndices
e do índice final. Fonte: Adaptação Juwana et al., 2012.

Em termos de métodos matemáticos empregados para agregar indicadores e subíndices,
os métodos aritméticos e geométricos são os métodos mais aplicados mundialmente
para tal finalidade. Zonensein (2007) propõe a confecção de um índice de risco de cheia
que utiliza na primeira etapa o método aritmético para a composição de subíndices,
agregando indicadores pertencentes ao mesmo aspecto. Na segunda etapa, utiliza-se o
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método geométrico para a obtenção do índice final, agregando os subíndices que
integram o índice de risco de cheia.

Em caráter complementar, o uso de indicadores e índices na área de recursos hídricos
em sinergia com temas correlatos desenvolvidos no IHLI pode ser verificado através das
seguintes publicações: Chaves e Alipaz (2007), Simões et al. (2008), Song e Kim
(2009), Almeida et al. (2014).

2.3.2 O Índice de Qualidade de Água e o Método do Produtório Ponderado
O Índice de Qualidade de Água (IQA), ou Water Quality Index (WQI), conforme seu
título original em inglês teve origem nos Estados Unidos através do trabalho publicado
por Horton em 1965, atuando pela Ohio River Valley Water Sanitation Commission. A
partir do início dos anos de 1970, com apoio da National Sanitation Foundation (NSF),
o índice passou a ser aprimorado, inclusive envolvendo consulta de opinião entre
diversos especialistas naquele país através de emprego de metodologia Delphi (LUMB;
SHARMA; BIBEAULT, 2011).

De uma forma geral, o IQA original foi muito bem recebido no mundo inteiro,
principalmente pelo conceito em traduzir a qualidade de um corpo hídrico por meio de
uma média ponderada de parâmetros normalizados de qualidade de água e o
subsequente enquadramento em classes, de acordo com o valor obtido. Outro aspecto
que promoveu a disseminação do IQA foi a versatilidade quanto à seleção de
parâmetros e atribuição de pesos a cada um, de modo a permitir o seu emprego em
situações bastante diferentes e com finalidades também diversas. Atualmente, com 50
anos de suas primeiras aplicações, vários índices baseados em adaptações do IQA
original têm vasto emprego no mundo inteiro, inclusive na forma de variantes desse
índice, considerando até a sua forma de cálculo (produtório ou somatório). O próprio
IQA continua em processo de modificação e evolução, buscando o constante ajuste das
limitações de suas versões através de pesquisas em diversos países (MARANHÃO,
2007; SPERLING, 2007; LUMB; SHARMA; BIBEAULT, 2011).

O IQA original, assim como outros índices de qualidade, não consubstancia um
instrumento direto de atendimento à legislação ambiental, mas sim de comunicação para
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um determinado público, no caso, representando o condicionamento ambiental de um
corpo hídrico. Apesar de possuírem uma característica reducionista, onde vários
parâmetros de importância ambiental são convertidos em uma nota, o que gera uma
polêmica sobre os erros e abstrações típicas de um processo reducionista, os índices de
qualidade, e o IQA, propiciam uma condição de fácil compreensão com o público alvo
(MARANHÃO, 2007; SPERLING, 2007).

No Brasil, a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) adaptou e
desenvolveu o IQA como informação básica relativa à qualidade das águas para o
público em geral, tendo como determinante principal sua utilização para o
abastecimento público, inclusive para o gerenciamento da qualidade das águas das 22
UGRHI’s (Unidades de Gerenciamento de Recursos s Hídricos) do Estado de São
Paulo. O IQA-CETESB possui nove parâmetros considerados mais básicos para
avaliação da qualidade das águas, a saber: Coliformes Fecais (Termololerantes), pH,
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Total, Fósforo Total,
Temperatura, Turbidez, Sólidos (Resíduos Totais) e Oxigênio Dissolvido. No IQA-NSF
original usava-se o Nitrato, ao invés do Nitrogênio Total usado no IQA-CETESB.
Basicamente, para cada parâmetro é definido um peso, conforme a sua importância na
composição do índice, onde são traçadas as suas curvas médias de avaliação da
qualidade das águas em função de sua concentração (MARANHÃO, 2007; SPERLING,
2007).

O IQA-CETESB final é definido conforme o cálculo do produtório ponderado das notas
individuais de cada parâmetro (que podem ser interpretados como subíndices) elevadas
aos seus respectivos pesos, onde os valores do índice variam entre 0 e 100. O resultado
ao público é adaptado e dado na forma de variáveis linguísticas, em uma escala
contendo cinco categorias, a saber: Ótima (entre 100 e 79 pontos); Boa (entre 79 e 51
pontos); Regular (entre 51 e 36 pontos); Ruim (entre 36 e 19); Péssima (abaixo de 19
pontos) (MARANHÃO, 2007; SPERLING, 2007).

O conceito do método do produtório ponderado, também conhecido por método
geométrico, ou em inglês, Weighted Product Method (WPM), consiste em elevar os
subíndices por seus respectivos pesos, e depois multiplicar os resultados entre si, de
forma a obter o resultado final do índice. A lógica da construção do método é penalizar
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de maneira significativa as alternativas com atributos (indicadores, ou subíndices) com
valores baixos, em virtude da própria natureza da operação de multiplicação entre os
atributos. Diferentemente do método do somatório ponderado, ou aritmético, ou Simple
Additive Weighting Method (SAW), conforme a sua denominação em inglês, nesse caso,
a natureza da operação de soma aplicada através do somatório dos atributos pode
compensar, substituir ou não ressaltar um desempenho fraco de um atributo no cômputo
geral do índice (CHEN; HWANG, 1992; JUWANA; MUTTIL; PERERA, 2012). A
Eq.(2.1) apresenta o cálculo da metodologia do produtório ponderado, que por sua vez
também define o cálculo do IQA-CETESB e da atual versão aplicada no IQA-NSF.
𝐼𝑄𝐴 = ∏𝑛𝑖=1 𝑞𝑖𝑤𝑖

Eq. (2.1)

Onde:
𝐼𝑄𝐴: Índice de Qualidade de Águas, variando entre 0 e 100; 𝑞𝑖 : Qualidade do i-ésimo
parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva curva media de variação de
qualidade, em função de sua concentração ou medida; 𝑤𝑖: Peso correspondente ao iésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância no
contexto de qualidade; 𝑖: Número do parâmetro, variando de 1 a 9, ou seja, número de
parâmetros que compõem o IQA-CETESB, que no caso é igual a 9 (n=9).

O caráter simplificador de resposta do IQA configurou uma referência para o IHLI, cuja
metodologia e justificativas são apresentadas no capítulo 3.

2.3.3 A Análise Multicritério Aplicada à Tomada de Decisão com Enfoque
na Área de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Os problemas complexos do cotidiano envolvem decisões não triviais, e nesse sentido,
os métodos de suporte à decisão oferecem formulações para auxiliar na busca de
soluções. Os métodos de suporte à tomada de decisão de acordo com Jonoski (2014)
podem ser divididos em quatro categorias:
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a)

Modelagem (simulação);

b)

Otimização;

c)

Análise Multicritério;

d)

Combinação de métodos (modelagem, otimização e, ou, análise multicritério).

A análise multicritério consiste em um procedimento técnico de avaliação empregado
em situações onde critérios do tipo multiobjetivo precisam ser alcançados
simultaneamente, normalmente em condição de conflito. O processo de decisão
comumente envolve mais de um tomador de decisão (decision makers), representando
grupos de interesse distintos (stakeholders), e conta com o apoio técnico de especialistas
(experts) nos assuntos específicos que integram as questões de interesse (CHEN;
HWANG, 1992; JONOSKI, 2014).

A decisão de uma análise multicritério corresponde à escolha de uma alternativa dentre
um número total de opções arbitrado, que produza o melhor resultado (outcome) em
termos de desempenho, conforme critérios determinados (performance criteria). Em
alguns casos, a análise multicritério também é usada para eliminar alternativas ruins e
não simplesmente apontar a melhor alternativa para o tomador de decisão. A
minimização, ou maximização de um determinado critério não necessariamente implica
na sustentação dessas mesmas condições em outro critério envolvido (CHEN; HWANG
1992; JONOSKI, 2014).

A Figura 2.7 ilustra a lógica da análise multicritério, relacionando o conjunto de
alternativas com o conjunto de critérios em que a melhor alternativa é definida com base
nas regras de desempenho estabelecidas no espaço dos critérios.
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Figura 2.7: Diagrama esquemático da análise multicritério. Fonte:
Adaptação Jonoski, 2014.

A grande vantagem da utilização da análise multicritério conforme Zonensein (2007)
consiste na possibilidade de tornar o processo decisório, envolvendo a comparação de
alternativas, mais ordenado, claro, explícito e objetivo, apesar da tendência à
imparcialidade, imprecisão e incerteza típica da natureza humana. A mesma autora
afirma que a desvantagem do uso da análise multicritério é a necessidade de se ter em
mãos uma quantidade significativa de informações diversificadas (em grande parte dos
métodos mais tradicionais), além da própria influência dos tomadores de decisão,
principalmente daqueles favoráveis à metodologia específica aplicada. Contudo, a
introdução de procedimentos estruturados prévios na análise multicritério (conforme a
autora) minimiza a ação de tais efeitos indesejados.

A análise multicritério teve como origens de suas primeiras técnicas experimentos
militares utilizados durante a segunda guerra mundial, surgindo de forma organizada e
abrangente nos Estados Unidos na década de 1960, onde a partir dessa época a
comunidade científica e corporativa civil passou a incorporar a análise multicritério na
solução de problemas de engenharia, gestão de empresas e da administração de
entidades públicas. A partir da década de 1970 a escola europeia, sobretudo através da
França, se torna evidente em contraponto à escola americana, principalmente em relação
às críticas ao processo de decisão baseado na associação entre o ótimo matemático e a
melhor alternativa (ZONENSEIN, 2007; CAMPOS, 2011).
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De uma forma geral, Jonoski (2014) e Chen e Hwang (1992) enquadram os problemas
no campo da análise multicritério divididos em duas grandes classes de soluções, a
saber:

a) Multiple Attribute Decision Methods, ou Multiple Attribute Decision Making
(MADM), ou também Multicriteria Decision Making (MCDM) através da denominação
em inglês, ou Métodos Multicritério de Análise de Decisão (MMAD), conforme
colocado em língua portuguesa por Vilas Boas (2007);

b) Multiple Objectives Decision Methods (MODM), ou simplesmente Multi-Objective
Optimisation, cuja designação em português por Campos (2011) é dada por Métodos de
Otimização Multiobjetivo. Os Métodos de Otimização Multiobjetivo por se tratarem de
análises envolvendo alternativas infinitas (ou em número muito elevado) não se aplicam
a presente tese.

Os MMAD, de acordo com Jonoski (2014), lidam com o julgamento de decisões de
problemas e situações presentes no cotidiano da vida humana, e apresentam as
principais características, requisitos e abrangência de análise:


O número de alternativas e atributos é finito e discreto;



É necessário conhecimento de forma a avaliar o desempenho de cada alternativa
em relação aos atributos, ou indicadores, elencados;



Os objetivos são definidos através de indicadores, ou atributos, que possuem
natureza quantitativa, qualitativa, ou uma mistura entre ambos.

Os MMAD podem ser expressos através de uma estrutura hierárquica que apresenta os
objetivos ou critérios principais (objectives or criteria), que estão no topo da estrutura,
seguidos por objetivos ou critérios secundários na parte intermediária, e ao final, na
base inferior da estrutura situam-se os atributos ou indicadores (ambos tratados como
sinônimos, nesse caso), com o propósito de avaliar o desempenho das alternativas,
conforme discutido em tópico anterior. Outra forma de estruturação é denominar todos
os componentes como atributos, com múltiplos níveis de subatributos desde o topo até a
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base, de maneira a consolidar uma “árvore”, conforme ilustrado na Figura 2.8. No caso,
a nomenclatura atributo e subatributo também pode ser aplicada universalmente para o
que se denominaria como objetivos ou critérios primários e secundários, indicadores e
subindicadores, ou índices e subíndices, estes últimos representando a agregação de
indicadores em torno de critérios pré-estabelecidos (CHEN; HWANG, 1992;
JONOSKI 2014).

Figura 2.8: Estrutura hierárquica de uma árvore de atributos. Fonte:
Adaptação Chen e Hwang, 1992.

Em termos matemáticos os MMAD podem ser expressos graficamente através de uma
matriz geral de atributos e alternativas, além de sua equação equivalente. A Figura 2.9
apresenta graficamente a matriz geral onde as alternativas são representadas através das
linhas, variando entre A1 e An, e as colunas variando entre X1 e Xm, representam os
atributos. Cada dado de entrada na matriz (yij), variando entre y11 até ymn, referente à
interseção entre coluna (atributo) e linha (alternativa), representa o desempenho de uma
dada alternativa Aj em relação a um atributo Xj (JONOSKI, 2014). A Eq.(2.2) apresenta
a matriz geral da Figura 2.9 na forma de equação, onde D representa a própria matriz
geral, também denominada matriz decisória na forma (m x n) (JONOSKI, 2014).
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Figura 2.9: Aspecto geral da matriz de atributos e alternativas. Fonte:
Adaptação Jonoski, 2014.

𝑋1
𝐴1 𝑦11
𝐷 = 𝐴2 [ 𝑦21
𝐴3 𝑦𝑚1

𝑋2
𝑦12 …
𝑦22 …
𝑦𝑚2 …

𝑋𝑛
𝑦1𝑛
𝑦2𝑛 ]
𝑦𝑚𝑛

Eq.(2.2)

Em se tratando de situações práticas do cotidiano, conforme colocado em parágrafo
anterior, cada atributo possui normalmente unidades diferentes, podendo ser expresso
em unidade numérica (e.g. 5 kg (massa), 200 km (distância), R$ 700 (monetária)), do
tipo quantitativa, ou então, não numérica, como uma variável linguística (e.g. bom, alto,
rápido), do tipo qualitativa. Nesse sentido, há duas questões importantes que devem ser
consideradas no cálculo da matriz decisória no processo de análise, que são a
normalização e a ponderação (CHEN; HWANG, 1992; JONOSKI, 2014).

A normalização trata-se de uma conversão para uma escala de unidade em comum para
todos os atributos pertencentes a uma dada matriz decisória, uma vez que de acordo
com a discussão realizada no parágrafo anterior, os atributos possuem naturezas e
unidades diferentes, e para que seja realizado um cálculo matricial, faz-se necessário a
transformação de todas as unidades envolvidas em torno de um padrão. As
metodologias existentes para normalização incluem o emprego de funções (e.g. lineares,
não lineares), ou alteração direta na própria variável (e.g. distância relativa, intervalos e
classes) (ZONENSEIN, 2007).

A metodologia de normalização por intervalos e classes, utilizada na presente tese,
consiste em transcrever a escala real do atributo, ou indicador, para a escala desejada
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por meio de interpolação (linear ou não linear), a partir do conhecimento dos limites
inferior e superior de cada escala (real e arbitrada) (ZONENSEIN, 2007).

A ponderação refere-se ao grau de relativa importância que cada atributo possui no
contexto geral da matriz decisória. A relativa importância é normalmente dada por um
conjunto de pesos que são normalizados para que a soma seja igual a 1 (ou um total de
100% de distribuição) para o somatório dos atributos. De uma forma geral, os pesos são
distribuídos diretamente pelo tomador de decisão, ou usuário do método MMAD
escolhido. Outra possibilidade é a utilização de métodos específicos de cálculo matricial
(e.g. eigenvector (auto-vetor)). A Eq.(2.3) apresenta a representação matemática da
ponderação na matriz decisória (CHEN; HWANG, 1992).

𝑤 𝑇 = (𝑤1 , 𝑤2 , 𝑤3 … , 𝑤𝑛 )

e

∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1

Eq.(2.3)

Onde 𝑤 𝑇 corresponde à matriz transposta dos pesos, e wj os pesos variando entre as
colunas 1 até n.

De forma a consolidar a implantação de uma metodologia do tipo MMAD, Jonoski
(2014) define o ordenamento das principais etapas através da sequência abaixo:

a)

Identificação das alternativas e atributos;

b)

Formulação da matriz decisória;

c)

Conversão dos valores dos atributos em informação quantificável;

d)

Normalização da matriz decisória (normalmente em escala de 0 até 1);

e)

Aplicação de método específico MMAD para seleção e ranqueamento das
alternativas.

A Tabela 2.1 apresenta uma lista não exaustiva contendo algumas das principais classes
de métodos MMAD.
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Tabela 2.1: Tipologias de métodos MMAD.
MÉTODO MMAD
Dominância (Dominance)
Maximin
Maximax
Método Conjuntivo (Conjunctive Method)
Método Disjuntivo (Disjunctive Method)
Lexicográfico (Lexicographic Method)
Eliminação por Aspectos (Elimination By Aspects)
Método de Permutação (Permutation Method)
Atribuição linear (Linear Assignment Method)
Somatório Ponderado (SAW – Simple Additive Method)
Produtório Ponderado (WPM – Weighted Product Method)
Processo Analítico Hierárquico (AHP – Analytic Hierarchical Process)
MAUT
ELECTRE
TOPISIS
PROMETHEE
Compensações Hierárquicas (Hierarchical Trade-Offs)
Método SAW Interativo (Interactive SAW Method)
LINMAP
MDS com ponto ideal (MDS with Ideal Point)
Fonte: Adaptação Chen e Hwang, 1992; Kiker et al. 2005.

A gestão de recursos hídricos é um exemplo típico de uma área onde o processo de
decisão baseado em análise multicritério é essencial, em especial as técnicas de MMAD.
Em linhas gerais, a gestão de recursos hídricos é complexa e conflituosa, já que envolve
múltiplos objetivos e partes interessadas. Considerando também as finitas alternativas
de uso que podem ser exploradas, e que devem conviver ao mesmo tempo com aspectos
de preservação social e ambiental, além da própria necessidade de alocação do recurso
água como um todo para o futuro. Em assim sendo, a prática de compensações num
ambiente de compromisso mútuo, ou trade-offs, torna-se indispensável nesse contexto
(JONOSKI, 2014).

Tendo em vista a proposta do IHLI, o uso de índices na área de meio ambiente e
recursos hídricos em conjunto com metodologias diversas de MMAD consiste em um
recurso largamente aplicado mundialmente no intuito de diagnosticar problemas
diversos ambientais e de natureza hídrica (e.g. cheias, capacidade de suporte para
descarte de efluentes, questões sociais, escassez), seja de forma isolada (considerando
46

apenas um tipo de problema), ou integrada. Em muitos desses estudos, o uso combinado
dos MMAD com outras técnicas de suporte à decisão como a modelagem (simulação),
esta última acoplada a Sistemas de Informação Geográfica (SIG´s), softwares de
geoprocessamento, e séries históricas de monitoramento de campo faz-se presente.
Tais combinações potencializam melhores possibilidades e condições no que tange à
tomada de decisão (JONOSKI, 2014).

As sinergias dos MMAD com o IHLI apresentadas no parágrafo anterior podem ser
observadas, por exemplo, nos estudos publicados por Kiker et al. (2005), Zonensein
(2007), Ananda e Herath (2009), Chung e Lee (2009), Chung et al. (2011), GallegoAyala e Juízo (2012), Juwana, Muttil e Perera (2012), Arias-Hidalgo et al. (2013), Kim
e Singh (2013), Comino et al. (2014), Kim e Shung (2014).

2.3.4 A Lógica Fuzzy Aplicada no Contexto dos Métodos Multicritério de
Análise de Decisão
A incerteza é um elemento presente no campo da tomada de decisão e a análise de sua
modelagem para a resolução de problemas pode ser abordada, de acordo com Chen e
Hwang (1992), sob a ótica da probabilidade ou da lógica fuzzy (fuzzy logic), também
denominada lógica nebulosa, ou lógica difusa. O primeiro caso lida com a natureza
estocástica do processo de análise de decisão, e o último captura a subjetividade e
imprecisão do comportamento humano, retratando uma condição onde não há limites
claros definidos entre as classes de uma dada informação, ou atributo, cuja descrição se
aplica. Os principais aspectos de informação que definem um caráter de imprecisão ou
subjetividade no contexto de análise de decisão compreendem:

a)

Informação não quantificável: Quando os aspectos de informação são expressos
por intermédio de termos ou variáveis linguísticas, caracterizando um
julgamento subjetivo por parte de um indivíduo (e.g. bom, pobre, novo);

b)

Informação incompleta: Quando os aspectos de informação são incompletos,
normalmente fruto de conclusões sobre observações ou medições (e.g.
aproximadamente, ao menos, não exatamente);
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c)

Informação não obtida: Quando a obtenção da informação é muito cara, e o uso
de aproximações faz-se necessário considerando dados pré-existentes.

d)

Informação sigilosa: Quando a mesma não pode ser colocada de forma exata por
ser de natureza restrita (e.g. dados bancários, assuntos governamentais), sendo
necessária a aplicação de aproximações.

A teoria da lógica fuzzy foi introduzida por Zadeh em 1965 contrapondo à lógica
tradicional (de origem Aristotélica e Booleana), através da inclusão do conceito de
verdade parcial. A condição fuzzy confere um percentual de pertinência simultâneo e
parcial em múltiplos conjuntos, ao contrário da inclusão e pertinência total em apenas
um único conjunto, característica da lógica clássica. Hoje, a lógica fuzzy possui
aplicação diversificada em várias áreas do conhecimento e também no processo de
automação de máquinas, equipamentos e sistemas operacionais (CHEN; HWANG,
1992; LERMONTOV et al., 2008, 2009; MELO, 2009; POSSELT, 2011). A Figura
2.10 representa as diferenças discutidas entre a lógica clássica e a lógica fuzzy através
do uso de funções.

Figura 2.10: Comparação entre funções baseadas na lógica clássica
(esquerda) e na lógica fuzzy (direita). Fonte: Posselt, 2011.

Em termos matemáticos, de acordo com Chen e Hwang (1992), considerando um
conjunto 𝑈 de objetos ou elementos denominados 𝑥, de forma que 𝑈 = {𝑥}, um
conjunto fuzzy 𝐴 em 𝑈 é caracterizado por um conjunto de par ordenado 𝐴 =
{(𝑥), 𝜇𝐴 (𝑥)}, ∀ 𝑥 ∈ 𝑈, onde 𝜇𝐴 (𝑥) representa o grau de pertinência de 𝑥 em 𝐴.
Assim, 𝜇𝐴 (𝑥) assume valores no intervalo [0,1]. Quando 𝜇 = 0, 𝑥 não pertence ao
conjunto 𝐴 (0 % de pertinência), enquanto que quando 𝜇 = 1, 𝑥 pertence integralmente
ao conjunto 𝐴 (100% de pertinência). Em suma, o valor preciso de 𝜇 não existe,
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garantindo assim a condição de subjetividade, podendo variar dependendo da
interpretação de cada indivíduo dentro dos limites do intervalo [0,1]. A Figura 2.11
apresenta o exemplo de uma função de pertinência triangular também denominada fuzzy
number, ou número fuzzy (M).

As funções de pertinência lineares (triangulares e trapezoidais) compreendem os tipos
mais empregados para a resolução de problemas envolvendo lógica fuzzy, que também
utiliza outras tipologias de funções, tais como: sino, gaussiana, polinomial, entre outras
(CHEN; HWANG, 1992; POSSELT, 2011).

Figura 2.11: Função de pertinência triangular, ou número fuzzy (M). Fonte:
Lermontov et al., 2008.

A primeira tentativa de se estabelecer uma aplicação dos MMAD em ambiente fuzzy,
também conhecido em inglês por fuzzy MADM, ocorreu através de Bellman e Zadeh em
1970 (CHEN e HWANG, 1992). A Figura 2.12 apresenta um exemplo de um diagrama
esquemático do sistema de inferência fuzzy acoplado ao sistema integrado de MMAD
(CHEN; HWANG, 1992; MELO, 2009).
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Figura 2.12: Sistema de interferência fuzzy acoplado aos MMAD. Fonte:
Adaptação Melo, 2009.

O processo de sistemas fuzzy e MMAD acoplados, de acordo com (CHEN; HWANG,
1992; LERMONTOV et al., 2008, 2009; MELO, 2009; POSSELT, 2011), ilustrado na
Figura 2.12, consiste em três etapas principais:

a)

Aplicação de enfoques (modelagem matemática, séries históricas de pesquisa e
monitoramento, entre outros) ou approaches, no suporte à tomada de decisão
com o objetivo promover a geração de informações numéricas precisas, ou crisp
numbers, de forma a servir como base de entrada para o sistema fuzzy,
considerando a totalidade das alternativas selecionadas para a tomada de
decisão;

b)

Aplicação de um sistema de análise fuzzy integrando as fases de fuzificação e
defuzificação, obedecendo a um conjunto de regras pré-definidas. Estas, por sua
vez, são calibradas considerando o conhecimento de especialistas sobre cada
assunto foco. O resultado final objetiva a geração de novas informações
numéricas precisas, contudo processadas e analisadas, de forma a servir como
base para o sistema integrado de MMAD, considerando a totalidade das
alternativas selecionadas para a tomada de decisão;
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c)

Aplicação de métodos MMAD pré-definidos com o propósito de efetuar o
ranqueamento das alternativas selecionadas, aprovadas previamente na análise
do sistema fuzzy, de forma a escolher a melhor alternativa.

Em relação ao sistema fuzzy, a fuzificação tem o propósito de converter os valores
numéricos precisos de entrada, crisp, em valores fuzzy. Cada variável de entrada possui
uma escala com valores numéricos precisos (eixo x), associados a conjuntos de funções
de pertinência (eixo y), estas distribuídas ao longo da escala, entre seus valores máximo
e mínimo no eixo x. As funções de pertinência, associadas ao eixo y, possuem uma
escala variando entre 0 e 1 (máximo e mínimo). A resposta da fuzificação (que
apresenta várias possibilidades metodológicas) consiste, para cada variável de entrada,
na geração de um ou vários valores fuzzy resultantes entre 0 e 1, envolvendo todas as
funções de pertinência aplicadas ao longo da escala. As funções de pertinência são
representadas por nomenclatura baseada em termos linguísticos com gradações da
variável de entrada em consonância com a escala de valores numéricos crisp
estabelecida no eixo x (e.g. péssimo, ruim, regular, bom e ótimo). Por sua vez, o valor
ou valores fuzzy resultantes dependem do valor numérico crisp de entrada, este oriundo
do enfoque, ou approach, aplicado no início do processo global.

A defuzificação (que apresenta várias possibilidades metodológicas) depende do
sistema de inferência pré-definido que aplicará o conjunto de regras utilizando o valor
ou valores fuzzy resultantes (entre 0 e 1), em cada variável de entrada, de modo a gerar
uma saída linear, ou valor numérico crisp processado. Em suma, a defuzificação
consiste na execução de uma conversão fuzzy-crisp, cujos resultados para cada variável
de entrada, em cada alternativa, são agregados e pontuados conforme critérios inerentes
à metodologia MADM selecionada. A alternativa, ou alternativas com as melhores
pontuações finais são escolhidas para serem empregadas na finalidade proposta.

Assim como os MMAD, conforme discussão apresentada no item 2.3.3, a aplicação
acoplada de sistemas fuzzy com métodos MMAD (inclusive MODM) em estudos
ambientais e na área de recursos hídricos também é verificada com significativa
frequência em publicações científicas na atualidade. Em especial, temas ligados ao IHLI
podem ser observados, por exemplo, nos estudos publicados por Shepard (2005), Gong
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e Jin (2009), Lermontov et al. (2008, 2009), Chen e Chang (2010), Vrana e Ali (2011),
Haider et al. (2015).

Já no caso de Chu (2002), e Bashiri e Hosseininezhad (2009) são demonstrados
exemplos do uso de metodologia fuzzy em conjunto com métodos MMAD ou MODM
na análise de critérios para locação de empreendimentos.

2.4 Disponibilidade Hídrica Consuntiva e Não Consuntiva
2.4.1 Definição Conceitual dos Usos da Água

Em virtude do crescimento da utilização de recursos hídricos, hoje em escala planetária,
englobando o consumo de água para abastecimento humano, industrial, irrigação,
geração de energia, entre outros usos, seja de ordem consuntiva ou não consuntiva, esse
crescimento demanda do homem moderno um estabelecimento de padrões de gestão
hídrica integrada do recurso água, sob pena de colapsar a própria sociedade, através de
conflitos pelo uso da água, e a natureza, principalmente em áreas onde se presencia um
estresse hídrico natural ou por alteração humana (BATES et al., 2008; CAMPOS, 2007;
MARANHÃO, 2007).

Entende-se por uso consuntivo a demanda de água associada à vazão de retirada, que é
captada e destinada ao atendimento de múltiplos usos em uma dada bacia hidrográfica
(e.g. abastecimento humano, industrial, irrigação). Para o uso consuntivo considera-se
um desconto da chamada vazão de retorno, onde atribui-se uma taxa de retorno
correspondente a cada tipo de vazão de consumo, conforme a sua tipologia (balanço
negativo entre captação e retorno). O uso não consuntivo (e.g. diluição de efluentes,
aproveitamento de hidroeletricidade, atividades de pesca, recreação e preservação
ambiental) corresponde aos tipos de uso onde a água não é consumida durante a
finalidade de uso proposta. Adicionalmente, não são apenas os aspectos de usos
consuntivos e não consuntivos que merecem atenção em termos de gestão integrada de
recursos hídricos. Aos aspectos consuntivos e não consuntivos exemplificados somamse outros aspectos naturais como os problemas de inundação (especialmente em áreas
urbanas), escassez de água em regiões áridas e semiáridas, e variações de mudanças
climáticas (ANA, 2005).
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2.4.2 Bacia Hidrográfica, Vazões de Referência e Curva de Permanência

Rios compreendem corpos hídricos que fazem parte do universo das águas continentais,
pertencente à área de estudo da limnologia e da hidrologia, que inclui também: lagos,
represas, lagoas costeiras, áreas pantanosas, lagos salinos e estuários. Constituem-se em
sistemas lóticos onde predomina-se um fluxo unidirecional da água e o transporte de
matéria orgânica e inorgânica. Diferentemente dos lagos, áreas alagadas e represas, que
são ecossistemas lênticos, os rios se caracterizam pelo movimento horizontal das
correntes e a interação com a sua bacia hidrográfica, de onde há uma constante
contribuição de material alóctone, principalmente terrestre (vegetação, organismos,
material em suspensão). Para o caso da produção primária autóctone, esta ocorre em
função do perifíton, macrófitas aquáticas e fitoplâncton, este último existente nas zonas
de remanso e baixa circulação (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2008).

O transporte de sedimento é uma característica marcante dos rios, seja este de
predominância orgânica ou inorgânica, cuja origem ocorre através da erosão das suas
margens ou do processo de erosão proveniente da bacia hidrográfica. A deposição do
sedimento se dá nas áreas de várzeas, ou planícies de inundação, em períodos de cheia,
e nas zonas onde ocorrem remansos e baixas velocidades nos próprios rios, conforme a
configuração de seus meandros. Nas margens que recebem o impacto direto das
correntes de velocidade máxima ocorrem o processo de erosão, e a deposição
normalmente é verificada na margem oposta (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI,
2008).

Os rios, córregos e riachos que compõem uma determinada bacia hidrográfica são
classificados conforme a sua ordem. Os pequenos riachos próximos às nascentes são
classificados em 1ª ordem, esses quando se juntam com outros riachos de primeira
ordem, a partir de sua confluência, formam um rio de 2ª ordem, e assim sucessivamente.
Em rios de grande porte pode-se atingir até a 12ª ordem, considerando um exutório
atingindo o oceano (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2008). A Tabela 2.2
apresenta uma classificação dos rios com base em diferentes características
morfológicas e de descarga.
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Tabela 2.2: Classificação dos rios considerando as tipologias de descarga, área de
drenagem e largura.
Tamanho do
Rio

Descarga Média
3

Largura do Rio
2

(m /s)

Drenagem (km )
> 10.000

Rios muito

Área de

> 10

6

Ordem do Rio

(m)
> 1.500

> 10

grandes
Grandes rios

1.000-10.000

100.00-106

800-1.500

7-11

Rios

100-1.000

10.000-100.000

200-800

6-9

Pequenos rios

10-100

1.000-10.000

40-200

4-7

Riachos

1-10

100-1.000

8-40

3-6

Pequenos

0,1-1

10-100

1-8

2-5

< 0,1

< 10

<1

1-3

riachos
Pequenos rios
de nascente

Fonte: Chapman, 1992 apud Tundisi e Matsumura Tundisi, 2008.
A bacia hidrográfica, apresentada na Figura 2.13, corresponde a uma unidade
fisiográfica que é delimitada por divisores de água topográficos, cujas cristas de suas
elevações separam bacias adjacentes. Estes divisores recolhem a precipitação ocorrida
na área de drenagem da bacia hidrográfica, funcionando como um reservatório de água
e sedimentos. A área da bacia hidrográfica, normalmente dada nas unidades km2 ou ha,
corresponde à superfície da projeção vertical da área fechada delimitada por suas linhas
de cumeada em um plano horizontal. O desague da bacia hidrográfica (ou seu marco
final) é denominado exutório, ou seção de fechamento. A bacia hidrográfica consiste em
um sistema que inclui informações de relevo e drenagem, e é formada por um rio
principal e seus tributários (SPERLING, 2007).

A parcela da precipitação total que incide sobre a bacia hidrográfica, que gera o
escoamento superficial, também chamada de precipitação efetiva, forma uma enxurrada
e um fluxo de água das áreas de maiores elevações em direção aos vales, estes em cotas
mais baixas. A precipitação total e efetiva, e suas respectivas intensidades e duração
podem ser representadas através de um hietograma. Por sua vez, o fluxo do escoamento
superficial atinge os córregos, riachos e demais rios tributários da bacia hidrográfica que
drenam para o seu rio principal, atingindo o seu ponto de exutório, por efeito da
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declividade da calha fluvial. O volume de água que passa no ponto de exutório, em uma
unidade de tempo de estudo, corresponde à descarga ou vazão da bacia, formado pelo
somatório dos escoamentos superficiais, sub-superficiais e de base, e pode ser
representado nessa seção através de um hidrograma (SPERLING, 2007).

Figura 2.13: Ilustração de uma bacia hidrográfica submetida a um evento de chuva
representado por um hietograma e um hidrograma. Fonte: Costa e Teuber, 2001.
Os hidrogramas compreendem o comportamento das vazões, ou descargas, naquela
seção ao longo do tempo em função de um registro contínuo de informações sobre o
escoamento, abarcando os períodos de estiagem e chuvosos. A base de informações para
a obtenção de um hidrograma é uma estação fluviométrica, que para a seção transversal
em questão, é também estabelecida uma relação entre as cotas da superfície da água,
conforme um datum estipulado e as respectivas vazões medidas em campo. A essa
curva que relaciona cota e vazão dá-se o nome de curva-chave (COSTA; TEUBER,
2001).

Além da curva-chave, outra curva importante dentro do um contexto hidrológico é a
curva de permanência (ambas as curvas encontram-se exemplificadas na Figura 2.14).
A curva de permanência trata-se de uma função hidrológica que utiliza uma
metodologia simples e indireta, e indica a frequência de intensidade que uma
determinada vazão (normalmente as vazões médias diárias) é igualada ou superada
durante o período de registro histórico de vazões locais. A curva de permanência
representa uma aproximação de uma função estatística, já que as vazões médias diárias,
55

por exemplo, não representam uma variável independente. Esse método consiste em
associar para cada vazão q uma probabilidade excedente p (CRUZ; TUCCI, 2008). O
conceito de vazão de permanência, além de ser tradicionalmente utilizado para estudos
de viabilidade hídrica consuntiva, também tem sido usado por órgãos ambientais em
processos de licenciamento ambiental, especialmente para vazões de referência em
período de estiagem, como as vazões Q90 e Q95, referentes aos percentis 90 e 95% da
curva de permanência, e que representam às vazões superadas nesses respectivos
percentuais ao longo do tempo da série histórica de referência (SPERLING, 2007).

Figura 2.14: Aspecto de uma curva-chave (esquerda) e uma curva de
permanência (direita). Fonte: Costa e Teuber, 2001; Cruz e Tucci, 2008.

Outra vazão de referência em período de estiagem importante, empregada em estudos
de engenharia e em licenciamentos ambientais, inclusive como referência para estudos
de vazão ecológica é a vazão de Q710. Essa vazão representa a vazão anual da menor
média de sete vazões diárias consecutivas com um período de retorno de 10 anos. O
conceito de Q710 trata-se de uma média móvel com 7 termos, onde esses movem-se ao
longo de 365 dias, através das 365 médias diárias de vazão, até completar um período
de 1 ano. De posse da menor média de vazão de 7 dias consecutivos em cada período de
1 ano, utiliza-se uma análise estatística que permite interpolar ou extrapolar a série
histórica de referência para um período de retorno de 10 anos. Um objetivo de não se
empregar o valor absoluto das vazões mínimas observadas é de não tornar o critério de
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análise de estudo de vazão mínima extremamente restritivo, em um único valor
absoluto. Algumas distribuições de probabilidades são mais apropriadas para
determinação de vazões mínimas, dentre elas a distribuição log-normal e a de Weibull
(SPERLING, 2007).

As vazões críticas máximas e mínimas observadas nessas curvas mencionadas durante
uma série histórica de ciclos hidrológicos completos, incluindo uma análise com base
em um tratamento estatístico, permitem a definição de parâmetros hídricos de projetos
de engenharia e planejamento de gestão ambiental nas bacias hidrográficas (Costa e
Teuber, 2001), e para estudos de disponibilidade hídrica (Cruz e Tucci, 2008; Tucci,
2005). Entende-se como disponibilidade hídrica a parcela de vazão que pode ser
utilizada pela sociedade para o seu desenvolvimento sem comprometer o meio ambiente
aquático, envolvendo usos consuntivos e não consuntivos (abastecimento público,
irrigação, navegação, aproveitamento hidroelétrico, conservação ambiental e diluição de
efluentes) (CRUZ ; TUCCI, 2008; TUCCI, 2005).

2.5 Conceitos que Integram o Estudo de Capacidade de Suporte Hídrica
A concepção da análise da capacidade de suporte hídrica desenvolvida na metodologia
do IHLI, através do que se consubstanciou como Estudo de Capacidade de Suporte
Hídrica, se apoia na integração de quatro aspectos básicos que constituem e sustentam o
conceito de capacidade de suporte, conforme apresentado na Resolução CONAMA
430/2011, a saber:


A capacidade de suporte hídrica, propriamente dita;



A qualidade da água em corpos hídricos receptores;



A vazão ecológica;



A zona de mistura de efluentes líquidos.
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2.5.1 A Capacidade de Suporte Hídrica
A capacidade de suporte, ou simplesmente capacidade suporte, em inglês carrying
capacity, é um conceito que originalmente foi apresentado na área de ecologia para
representar o máximo de indivíduos, em uma população ou comunidade, que poderiam
ser suportados por um determinado sistema ecológico regional (ODUM, 1972 apud
ZHU et al., 2010, p.1091). Segundo Gotelli (2007) dentro da área de ecologia o tema
capacidade suporte é apresentado no segmento referente aos estudos de crescimento
logístico de populações. Contudo, o conceito de capacidade suporte, embora não
cunhado dessa forma, teve origem na área econômica, mais precisamente através do
trabalho publicado por Malthus em 1798, denominado Essay on the Principle of
Population, mundialmente conhecido por ter sido um marco no estudo da dinâmica
populacional humana e das teorias demográficas em geral, e que tem como premissa
fundamental de análise a relação do crescimento populacional com a disponibilidade de
alimentos. A teoria Malthusiana, por sua vez, acabou por influenciar Charles R. Darwin
na concepção da teoria de evolução das espécies, e, por conseguinte, atuar em princípios
básicos que iriam nortear o estudo da ecologia, inclusive através de outros estudiosos
que o sucederam, como o caso do ecólogo Raymond L. Lindeman, pioneiro em
estabelecer as relações tróficas entre biocenose e biótopo, através de sua obra The
Trophic-Dynamic Aspect of Ecology, publicada em 1942 (CRUZ, 2005; DEL MONTELUNA et al., 2004; HODGSON, 2004; ODUM, 2004).

A Figura 2.15 apresenta a representação da curva clássica de logística de crescimento
populacional, dividida em três fases, propondo um foco na conservação de recursos
naturais. A primeira fase mostra um gradiente de baixo crescimento, inclusive
apontando para um risco de extinção da população avaliada. A segunda fase representa
um crescimento populacional atingindo um gradiente máximo de sustentabilidade. A
terceira fase demonstra a população já estabilizada, com um gradiente de crescimento
tendendo à zero, onde há uma relação de equilíbrio com a conservação ambiental.
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Figura 2.15: Representação esquemática da curva de logística de crescimento
populacional com a indicação (linha no topo) da capacidade de suporte máxima
populacional. Fonte: Adaptação Del Monte-Luna et al., 2004.

Dentro do contexto dos estudos de avaliação de dinâmica populacional humana, em
seguida, após Malthus, já na década de 1920, Robert Park e Ernest Burgess propuseram
o conceito de Capacidade de Suporte Humana, ou originalmente em inglês, Human
Carrying Capacity, já influenciados pela então recém-criada ciência interdisciplinar
denominada Ecologia Humana. Durante a década de 1960 as questões ecológicas e
ambientais passaram a ganhar maior importância no cenário mundial, em detrimento do
então domínio absoluto da economia, tanto no campo da ciência quanto na sociedade
como um todo. A partir da publicação de estudos alertando sobre o crescimento
populacional e da industrialização em escala planetária, no tocante à necessidade de
produção de alimentos, esgotamento de recursos naturais e geração de poluição
ambiental, como o caso de Meadows et al. (1972), em The Limits of Growth, lançado
no mesmo ano da 1a conferência mundial sobre meio ambiente, em Estocolmo, a
questão da capacidade suporte populacional retoma as atenções da comunidade
científica e da sociedade mundial (DEL MONTE-LUNA et al., 2004; WANG et al.,
2014).
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A partir da década de 1980, onde as questões ambientais se consolidaram em um
patamar de maior relevância, influenciadas principalmente pela publicação do Relatório
Brundtland em 1987, através da introdução da definição de desenvolvimento
sustentável, o conceito de capacidade suporte aplicado à dinâmica de populações passou
a ser denominado Capacidade Suporte Ecológica, ou Ecological Carrying Capacity. O
princípio teórico proposto baseou-se na avaliação populacional máxima sustentada por
múltiplos níveis hierárquicos, tais como: consumo de recursos, deterioração ambiental,
entre outros, contudo, em um ambiente de atividades humanas, cujo princípio de
desenvolvimento já considerava a utilização de recursos finitos (DEL MONTE-LUNA et
al., 2004; WANG et al., 2014). Nesse sentido, Rijsberman e Van de Ven (2000)
definem a capacidade de suporte, denominada pelos autores como Carrying Capacity of
Supporting Systems, como sendo um dos quatro elementos chave do desenvolvimento
sustentável, além de estar diretamente ligada à manutenção da integridade ecológica,
ambiental e hídrica. Os mesmos autores detalham que a capacidade de suporte, dentro
de um dos enfoques do ponto de vista de relacionamento “homem e ambiente”
denominado Environment-driven approach, ambos se encontram intimamente
interconectados. O conceito de Environment-driven approach define que os critérios de
desenvolvimento devem ser planejados tendo como referência principal as limitações do
ambiente, e que as necessidades humanas seriam adaptadas às mesmas, considerando
cenários holísticos e sustentáveis. No caso dos recursos hídricos, as adaptações estariam
vinculadas à bacia hidrográfica.

Em se tratando de estudos de impacto ambiental, o conceito de Impactos Ambientais
Cumulativos, ou em inglês Cumulative Effects Assessment (CEA), um dos mais
importantes que integram a teoria de AIA (Avaliação de Impacto Ambiental), considera
em seu escopo a capacidade de suporte do meio, incluindo o ambiente aquático, como
uma das questões fundamentais a serem verificadas para que seja atestada a viabilidade
ambiental de um dado empreendimento (CANTER, 2010).

Hoje, o termo capacidade suporte foi adaptado e, além da ecologia e dos estudos de
dinâmica populacional humana, é usado em várias áreas do conhecimento, tais como:
recursos hídricos, limnologia, engenharia sanitária e ambiental, agronomia, economia,
turismo, pesca, gestão de parques e unidades de conservação, geografia, entre outras

60

(Zhu et al., 2010). O termo capacidade suporte também é definido como capacidade de
sustentação (ODUM, 2004).

Um primeiro desdobramento em termos da aplicação legal do conceito de capacidade de
suporte na área de recursos hídricos e meio ambiente trata-se de um indicador
empregado pela USEPA (United States Environmental Agency), denominado TMDL
(Total Maximum Daily Load), apresentado por Tice (2005). Conforme versão em língua
portuguesa sugerida por Silva (2004), denominada CMTD (Carga Máxima Total
Diária), o TMDL ou CMTD define basicamente a carga máxima que um corpo receptor
pode assimilar sem comprometer seus critérios de qualidade, e se baseia no
levantamento das cargas pontuais e difusas que atuam na bacia. A carga máxima que o
corpo receptor pode receber se traduz em valores limite com referência de qualidade,
cuja carga é dividida entre as fontes que atuam em uma determinada bacia, de modo que
a qualidade estabelecida previamente para a bacia seja alcançada, através da
manutenção da carga total. O estudo de Silva (2004), por exemplo, avaliou o aporte de
nitrogênio amoniacal no Rio Atibaia, no estado de São Paulo.

De acordo com Tice (2005) e Silva (2004), o TMDL foi introduzido nos Estados Unidos
através do Clean Water Act em 1972, e seu contexto de aplicação principal é utilizado
para os casos onde os corpos d’água estão em desacordo com os padrões definidos em
seu enquadramento. Os estados norte-americanos, nesse caso, devem informar à
USEPA, que é o órgão federal ambiental, de forma a estabelecer um plano de controle e
recuperação dos mesmos. Cabe ressaltar que o TMDL é obrigatório para os casos de
não enquadramento, sendo que os trechos dos corpos d’água degradados passam a
constar em uma lista nacional daquele país. De uma forma geral, Silva (2007) conclui
que o método do TMDL consiste basicamente em um instrumento de gestão ambiental
baseado na qualidade das águas, com o propósito de promover ações em uma bacia
hidrográfica para conduzir ou manter um corpo d’água dentro dos padrões de classe e
uso determinados.

No Brasil, no âmbito da legislação federal aplicada ao contexto de recursos hídricos e
meio ambiente, o tema capacidade de suporte especificamente foi tratado primeiramente
na Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água
e critérios de enquadramento. Nesta resolução mencionou-se que um estudo dessa
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natureza seria obrigatoriamente exigido pelo órgão ambiental competente nos casos de
licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, considerando
que o estudo de capacidade de suporte deveria avaliar minimamente as diferenças entre
os padrões de classe e a concentração de fundo (background) de um dado poluente na
região de estudo, além de se relacionar com a zona de mistura. A Resolução CONAMA
430/2011, que revogou a Resolução CONAMA 357/2005 no que tange às questões de
padrões de descarte de efluentes líquidos, deu continuidade e complementou o conceito
e a aplicação do estudo de capacidade de suporte em um corpo receptor, definindo-o
como sendo: “valor máximo de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber,
sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados pela classe de
enquadramento”. A mesma Resolução CONAMA 430/2011 faz duas considerações
complementares acerca da obrigação e do conteúdo de um estudo de capacidade de
suporte, a saber:


“O órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licenciamento
ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de suporte do
corpo receptor”;



“O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença
entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no
trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura”.

O termo capacidade de suporte hídrica, inserindo a menção da palavra “hídrica”, assim
sugerida em versão em português na presente tese, apresenta-se como uma tendência
mais atual no cenário internacional do que apenas a simples referência “capacidade de
suporte”, no que tange às publicações de estudos no contexto hídrico e ambiental dentro
desse tema, incluindo aí variações similares em torno da palavra “hídrica”. Nesse
sentido, foram constatadas diversas publicações de autores de origem de países asiáticos
em desenvolvimento, como Wang e Xu (2015), Yang et al. (2015), Wang et al. (2014),
Xiao-Qing et al. (2012), Zhang, Yin e Li (2011), Song et al. (2011), Zhu et al. (2010),
Singkran (2010), Gong e Jin (2009).

Nas publicações mais recentes pesquisadas em âmbito internacional acerca do tema
capacidade de suporte hídrica, que serão apresentadas nos próximos parágrafos,
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verificou-se que não há um método único e padronizado de estudo proposto, contudo
concluiu-se que os objetivos finais dos respectivos estudos são semelhantes, ou seja,
estabelecer limites, na forma de carga ou concentração de poluentes, através do uso de
modelos matemáticos, integrando-os, ou não, com indicadores estabelecidos, com o
propósito de subsidiar um processo de gestão hídrica e atendimento aos usos múltiplos
da água em uma determinada bacia. Normalmente, em bacias em situação hídrica
estressada, seja pela qualidade de captação de água, condição de diluição de efluentes,
preservação ambiental, manutenção de condições econômicas e sociais adequadas, ou
todos estes integrados. Os indicadores em questão explorados, não necessariamente são
indicadores hídricos e ambientais apenas, onde em alguns casos também são aplicados,
por exemplo, indicadores sociais e econômicos no escopo da avaliação de capacidade de
suporte hídrica. Os indicadores também podem ser concebidos integrados através de
índices de capacidade de suporte, com uso de Métodos Multicritério de Análise de
Decisão (MMAD), e, ou, com emprego de lógica fuzzy. Adicionalmente, medidas de
gestão para alcançar os objetivos de limites de carga nas bacias hidrográficas foco de
estudo podem também ser sugeridas nesse tipo de estudo, incluindo um horizonte
temporal de referência na análise.

Alguns termos em inglês, observados e empregados para denominar o conceito de
estudo de capacidade suporte hídrica, são: River Carrying Capacity, Ecological
Carrying Capacity Related to Water (ECC), ou Water Ecological Carrying Capacity,
ou Water Resources Carrying Capacity (WRCC), ou Carrying Capacity of Water
Resources (CCWR), ou até mesmo Carrying Capacity of Relative Resources (CCRR).

Conforme colocado por Song et al. (2011), o termo WRCC foi apresentado pela
primeira vez na China em 1989, cuja influência se deu através de publicações de autores
dentro da linha conceitual de Ecological Carrying Capacity, com foco no contexto de
“águas”. No caso de Song et al. (2011), o mesmo cita como influência marcante os
trabalhos de Rijsberman e Van de Ven (2000), e Falkenmark e Lundqvist (1998), como
influências mais recentes dentre os autores chineses nos trabalhos de WRCC, que por sua
vez, também seguem a linha conceitual de Ecological Carrying Capacity. No caso de
Rijsberman e Van de Ven (2000), este cita o caso do Water 21 Project, apresentado em
1999, desenvolvido por alguns países da União Europeia, como sendo um projeto piloto
na aplicação prática do conceito de Ecological Carrying Capacity na área de recursos
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hídricos. Já no caso de Falkenmark e Lundqvist (1998), os autores se referem ao termo
“Water Scarcity”, ou Escassez Hídrica, de uma forma abrangente no universo do conceito
de águas, no caso aplicado em contextos de consumo, diluição de efluentes e preservação
ambiental e estética, comportando-se como um termo similar à Water Carrying Capacity,
ou Capacidade de Suporte Hídrica.

Song et al. (2011) também explicita o grande interesse pela comunidade acadêmica
chinesa na publicação de trabalhos e no desenvolvimento de uma escola na linha de
Capacidade de Suporte Hídrica, haja vista a complexidade de pressões e problemas
ambientais e sociais observados no manejo de suas bacias hidrográficas, considerando
que a China hoje abarca mais de 1,3 bilhões de habitantes, e é a 2ª maior economia do
mundo, cujo crescimento econômico e populacional ainda está se consolidando de
forma significativa, e em muitos casos, sem planejamento socioambiental adequado. O
conceito de CCRR, conforme Song et al. (2011), é um exemplo de uma adaptação do
conceito de WRCC, em bacias extremamente saturadas, cujos índices propostos só
podem ser mensurados tendo em vista uma referência relativa, de forma que se torne
viável adaptar esses índices dentro de medidas de gestão e planejamento de recursos
hídricos. A Figura 2.16 apresenta um exemplo de um diagrama esquemático de um
modelo de WRCC proposto por Yang et al., 2015.
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Figura 2.16: Representação esquemática de um exemplo de modelo de WRCC
envolvendo indicadores hídricos e socioeconômicos. Fonte: Adaptação Yang et al.,
2015.

Exemplos de trabalhos de ECC publicados na China podem ser citados através de Zhu
et al. (2010) e Wang et al. (2014). No estudo desenvolvido por Zhu et al. (2010), o
autor apresenta uma metodologia para ECC aplicada à bacia do Rio Haihe utilizando
uma análise multicritério em escala temporal, inclusive envolvendo aspectos
socioambientais como o Produto Interno Bruto (PIB) da região, além de parâmetros
hidrológicos e ambientais, principalmente relacionados aos aspectos de poluição,
organizando-os em indicadores e quantificando-os através de equações específicas. O
resultado apresenta uma situação ambientalmente estável e sustentável a partir de 2033,
já considerando uma estabilização entre investimentos e desenvolvimento econômicosustentável para aquela bacia, caso sejam implantados os mecanismos de gestão
sugeridos pelo autor.

No caso de Xiao-Qing et al. (2012), os autores já exploram a nomenclatura CCWR
(Carrying Capacity of Water Resources). O mesmo autor define o CCWR como um dos
mais importantes estudos para o desenvolvimento urbano sustentável, sendo este o
melhor instrumento para que se possa garantir que os recursos hídricos possam suportar
a economia, a população e o ambiente natural. O CCWR apresenta como estratégias
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para viabilizar regiões em não conformidade em termos de capacidade suporte hídrica
as seguintes ações:
•

Otimização e ajuste na estrutura industrial;

•

Conservação de água;

•

Melhorar qualitativamente e quantitativamente as formas de utilização de água;

•

Redução na carga poluidora;

•

Reciclagem de águas servidas.

Cabe enfatizar que os estudos hídricos envolvendo descarte de efluentes em corpos
hídricos receptores também são desenvolvidos sob a ótica da “capacidade de
autodepuração”. E nesse caso, análises de capacidade de carga também são empregadas
em estudos de capacidade de autodepuração, e não apenas em estudos de capacidade de
suporte hídrica. Um exemplo dessa condição aplicado no Brasil é o caso da publicação
de um sistema de alocação de carga e vazão de diluição, denominado ALOC,
desenvolvido para aplicação em processos de enquadramento, outorga e cobrança pelo
uso da água, que é apresentado por Rodrigues e Silva (2007), cujo desenvolvimento se
dá sob o conceito de autodepuração.

Conforme colocado por Sperling (2007), o conceito de autodepuração está relacionado
ao restabelecimento da condição de equilíbrio no meio aquático, em virtude das
modificações e do impacto impetrado pelo descarte de efluentes no corpo hídrico
receptor. Nesse contexto, considera-se como parte do processo de autodepuração as
reações físicas, como a sedimentação, ou químicas e biológicas, como o decaimento e a
conversão dos poluentes descartados em compostos estáveis. Já o estudo de capacidade
de suporte hídrica está mais focado no estabelecimento de uma carga poluidora limite,
podendo empregar uma avaliação de autodepuração, ou não, no caso das hipóteses de
efluentes conservativos, ou ainda avaliar a condição da capacidade de suporte não
necessariamente sob o ponto de vista apenas da carga poluidora limite, mas também
através de uma análise integrada envolvendo indicadores estabelecidos, inclusive de
ordem social e econômica, conforme exemplos apresentados nesse capítulo.
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2.5.2

A Qualidade das Águas nos Corpos Hídricos Receptores

A qualidade das águas é fruto do resultado combinado entre fenômenos naturais e a
ação direta do homem, e em se tratando de bacias hidrográficas, pode-se dizer que a
qualidade das águas reflete as condições naturais da região e do uso e ocupação do solo
no momento atual. Do ponto de vista natural, a qualidade das águas é influenciada
basicamente pelas condições geológicas e de cobertura vegetal, reproduzindo a
composição do solo, das rochas e da matéria orgânica vegetal que ocorrem na área de
uma determinada bacia hidrográfica. Os aportes ao longo das calhas de córregos, rios,
lagos, lagoas e estuários originam-se de forma difusa por intermédio do escoamento
superficial e de ações de intemperismo, principalmente através de sólidos dissolvidos e
em suspensão. Em se tratando da ação direta do homem, esta pode se dar de forma
concentrada ou dispersa, em outras palavras, no que se convencionou em nomear como
poluição por descartes pontuais ou difusos, respectivamente. Tais descartes acrescentam
à qualidade das águas naturais a gama de poluentes oriundos de modificações nos
padrões de uso e ocupação do solo (e.g. construção civil), das atividades econômicas
(e.g. agrícola e industrial), e de subsistência (e.g. moradia em núcleos urbanos)
presentes no cotidiano humano (SPERLING, 2007).

Conforme Giordano (2004) a poluição hídrica pode ser definida como qualquer tipo de
alteração física, química ou biológica da qualidade de suas águas, cujo conceito pode
ser encarado dentro de um ponto de vista estritamente ambiental, ou através de um
ponto de vista de atendimento legal. O primeiro caso refere-se à simples alteração das
condições naturais ou de pureza das águas (e.g. concentrações de fundo ou
background), cujo marco de condição natural compreende a situação anterior, em escala
temporal, do corpo hídrico receptor ao fato gerador da mudança de qualidade. O
segundo caso, compreende a ultrapassagem de padrões, ou limites de enquadramento de
poluentes estabelecidos e reconhecidos, conforme usos previstos da água, dentro da
legislação aplicada, tendo como unidade de referência uma bacia hidrográfica, ou
trechos da mesma. Os parâmetros ambientais de controle são elementos utilizados
como Instrumento de avaliação da poluição ambiental e são classificados como físicoquímicos ou biológicos. A poluição, por sua vez, é causada por agentes físicos (e.g.
sólidos em suspensão), energia (e.g. calorífica e radiações), químicos (e.g. substâncias
dissolvidas ou com potencial de dissolução), ou biológicos (e.g. microrganismos). No
67

caso exclusivo da poluição hídrica industrial, assunto foco da presente tese, a mesma é
consequência de perdas de produtos, matérias primas e energia, tendo em vista a
ineficiência dos próprios processos industriais, derivada de tecnologias de processo
antigas ou resultados de práticas de operação inadequadas. Outra divisão dos poluentes
hídricos, conforme USEPA (2006) considerada é a de poluentes convencionais (e.g.
DBO, Nitrogênio Amoniacal), e tóxicos (e.g. BTEX). A Tabela 2.3 apresenta a
consolidação de alguns dos principais parâmetros ambientais de controle em efluentes
industriais e em águas naturais correlacionados com suas respectivas tipologias.

Tabela 2.3: Classificação dos principais parâmetros ambientais de controle em
efluentes industriais e águas naturais.
Tipologia
Físico

Parâmetro Ambiental de Controle
Cor, Turbidez, Transparência, Temperatura, Sabor, Odor,
Sólidos (Suspensos, Dissolvidos e Sedimentáveis).

Químico e Físico-Químico

pH, alcalinidade, acidez, dureza, metais (Al, As, Fe, Mn, Cu,
Co, Pb, Hg, Zn), Sílica, N (total, amoniacal), P (total, fosfato),
Cloreto, Salinidade, Sulfato, Sulfeto, Oxigênio Dissolvido,
Condutividade, DBO,DQO, COT, Fenóis, BTEX, Óleos e
Graxas.

Biológico

Bactérias (e.g. Coliformes Termotolerantes (fecais)), Vírus,
Vermes (helmintos), Algas, Ecotoxicidade.

Fonte: Adaptação Giordano, 2004; Sperling, 2007.

Dentro do enfoque do controle da poluição antrópica, especialmente a de origem
industrial, em termos do cumprimento do atendimento às legislações ambientais
vigentes em escala mundial, faz-se necessário atentar para a verificação de padrões de
qualidade em dois momentos distintos, ambos complementares. O primeiro refere-se ao
padrão de lançamento no corpo hídrico receptor, ou, simplesmente, o atendimento
dentro de critérios limítrofes para cada parâmetro ambiental de controle representante
da tipologia do efluente líquido em questão, aferido no ponto final da tubulação de
descarte, ou end-of-pipe. O segundo refere-se ao padrão de qualidade da água a ser
verificado no corpo hídrico receptor, onde há a mistura e diluição do efluente líquido
descartado com as suas águas naturais. Normalmente, os padrões de qualidade de água
em corpos hídricos são mais restritivos que os padrões de qualidade de lançamento,
mesmo considerando a realização de tratamento de efluentes, podendo ser em nível
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primário, secundário, ou até mesmo terciário. No caso, faz-se uso da lógica de que o
corpo hídrico receptor tem a incumbência de prestar o serviço de diluição do efluente
líquido, desde que os critérios de mistura atendam aos padrões e limites estabelecidos
no trecho foco de interesse de análise. A aferição, ou verificação da qualidade das águas
é realizada através de monitoramento ambiental, cujas técnicas aplicadas e unidades são
consolidadas de maneiras distintas dependendo da natureza de cada parâmetro
ambiental de controle (e.g. carga, concentração) (GIORDANO, 2004).

No Brasil, a Resolução CONAMA 430/2011 e as legislações ambientais de controle
estaduais se complementam no que tange aos padrões de lançamento de efluentes. No
caso dos padrões de qualidade das águas, a Resolução CONAMA 357/2005 é a
referência principal nesse tema, apesar de alguns estados também apresentarem
documentos de referência. Os padrões de qualidade das águas são apresentados através
de classes de água, cujos parâmetros ambientais de controle e seus limites são
organizados conforme as restrições de uso da água estabelecidas para cada classe de
água, em função da salinidade do corpo hídrico receptor em questão (doce, salina e
salobra). As águas doces apresentam cinco classes (classe especial e classes 1, 2, 3 e 4),
e as demais águas (salinas e salobras), apresentam quatro classes (classe especial e
classes 1, 2 e 3). Quanto mais se avança numericamente em uma classe de uso da água,
menos nobre se torna seu uso, e menos restritivos se tornam os limites dos parâmetros
ambientais de controle enquadrados em tabelas de referência (GIORDANO, 2004;
SPERLING, 2007; BRASIL, 2005, 2011).

2.5.3 Vazão Ecológica

A utilização cada vez mais intensa e descontrolada das águas dos rios tem resultado em
diversos conflitos, não só de qualidade como também de quantidade de água, entre seus
usuários. Com isso, torna-se necessário o desenvolvimento e aprimoramento de
métodos e técnicas que possibilitem a sua utilização racional sem que haja maiores
prejuízos ao meio ambiente (PELISSARI; SARMENTO, 2003).

As vazões ecológicas têm o objetivo de garantir as condições mínimas de manutenção
de ecossistemas aquáticos. Estas vazões têm sido chamadas de residuais, remanescentes,
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ecológicas e ambientais e estão sendo cada vez mais necessárias na gestão sustentável
dos recursos hídricos. A maior parte das metodologias para determinação da vazão
ecológica foi desenvolvida na segunda metade do século XX, algumas no início deste
século (LONGHI; FORMIGA, 2011). Matthews et al. (2014) apresentam a
conceituação de vazão ecológica baseada na Declaração de Brisbane4, 2007, como
sendo: “ a quantidade, tempo e qualidade da vazão requerida para manter ecossistemas
de água doce e estuarinos, considerando o sustento e o bem-estar da vida humana
daqueles que dependem de tais ecossistemas”.

De acordo com Matthews et al. (2014) o conceito de vazão ecológica surgiu a partir da
metade do século XX em resposta à alta e rápida intensificação do desenvolvimento de
obras estruturais hídricas superficiais (e.g. barragens e transposição de rios), em
conjunto com impactos observados na biodiversidade aquática devido ao controle
imposto pela regulação de vazões, em um cenário sem preocupações maiores em
relação às necessidades dos ecossistemas fluviais e das populações humanas ribeirinhas
dependentes desses ambientes para seu sustento diário. Nesse mesmo contexto, a partir
da década de 1940, principalmente na década de 1970, várias metodologias para a
determinação da vazão ecológica são propostas, ou Enviromental Flow Methodologies
(EFM) principalmente nos Estados Unidos, com foco no atendimento a requerimentos
mínimos estabelecidos, ou Environmental Flow Requirements (EFR) (THARME,
2003).

Já no final da década de 1980, a ciência por trás da vazão ecológica passa a focar na
condição do regime de vazão natural, com o propósito de criar uma variável para a
manutenção da integridade dos ecossistemas aquáticos. Essa condição acaba por
promover condições e bases para o desenvolvimento dos estudos de avaliação de vazão
ecológica, ou Environmental Flow Assessments (EFA), citado por Tharme (2003), além
de estabelecer marcos para o seu uso em regulações de alocação de vazões. Na última
década, avanços na recém-criada ciência denominada Ecohidrologia passam a
influenciar os conceitos dos estudos de vazão ecológica. Tais conceitos incluem:
magnitude, duração, frequência, e taxa de variação temporal de eventos específicos de

4

Brismane Declaration (2007): “Environmental flows describe the quantity, timing, and quality of water
flows required to sustain freshwater and estuarine ecosystems and the human livelihoods and well-being
that depend on these ecosystems”.
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vazão, associados a objetivos ecológicos e sustentáveis, incluindo aí a gama de serviços
para atendimento às necessidades humanas (Matthews et al., 2014).

Tharme (2003) definiu que naquele momento havia aproximadamente 207 metodologias
EFM distribuídas em 44 países para a avaliação da vazão ecológica, classificadas em
cinco tipos básicos: hidrológicas, hidráulicas, habitat, holísticas e combinações entre as
mesmas.

Basicamente, as metodologias do tipo hidrológicas utilizam dados hidrológicos (e.g.
séries temporais de vazões) num sentido de efetuar inferências sobre a vazão ecológica.
Em um contexto mais geral, estabelece-se um percentual ou proporção da vazão natural
como um número representativo para a vazão ecológica. No caso das metodologias do
tipo hidráulicas são analisadas em uma dada seção transversal de referência variações
hidráulicas simples, como no caso das variáveis: perímetro molhado e profundidade. A
vazão ecológica é então calculada por intermédio de gráficos enfocando as variáveis
hidráulicas envolvidas e as vazões naturais correspondentes. As metodologias do tipo
habitat consideram o habitat físico disponível para as espécies avaliadas, incorporando
regras múltiplas, com base em critérios para atendimento das necessidades do
ecossistema aquático e das demandas antrópicas. Normalmente, acabam por estabelecer
uma relação vazão e habitat no sentido de determinar alternativas para a escolha da
vazão ecológica a ser empregada. Finalmente, a metodologia holística preconiza a
identificação de eventos críticos de vazão (máximos e mínimos) em função do critério
estabelecido para variabilidade de vazão, com base em parâmetros de que compõem o
ecossistema fluvial em análise. Em suma, essa metodologia consiste em estabelecer
formas de organização de informações de vazão e conhecimento integrado, podendo
empregar métodos de outras tipologias, com o objetivo de definir a vazão ecológica para
a bacia foco do estudo (SARMENTO, 2007).

Conforme Longui e Formiga (2011), as metodologias mais antigas (Hidrológicas e
Hidráulicas) utilizadas há mais tempo para determinar vazões ecológicas não foram
desenvolvidas com esse fim específico, mas sim originalmente para estudos
hidrológicos com aplicação maciça na engenharia civil e hidráulica, sendo
posteriormente adaptadas ao longo do tempo para esse propósito. As metodologias
Habitat e Holísticas, mais recentes, são as que verdadeiramente agregam critérios que
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levam em conta o meio ambiente de modo abrangente e com visão sistêmica, já na sua
concepção original.

Do ponto de vista legal no Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos, através da
Lei 9433/97, preconiza que a vazão residual ou remanescente deve satisfazer às
seguintes demandas: sanitária (diluição de efluentes líquidos despejados na bacia),
ecológica (vazão ecológica), abastecimento humano e industrial, dessedentação de
animais, geração de energia elétrica, irrigação, navegação, lazer, dentre outras, não
havendo uma clara definição de como será calculada essa vazão (LONGHI; FORMIGA,
2011).

No caso das Resoluções CONAMA 357/2005, e 430/2011, ambas citam a terminologia
vazão de referência, que é aplicada ao corpo receptor hídrico dentro dos contextos de
avaliação de impactos oriundos de descarte de efluentes, considerando os padrões de
classe estabelecidos e a sua capacidade de suporte. Normalmente, adota-se como vazão
de referência para estudos hídricos na linha de descarte de efluentes líquidos (tipo:
dispersão de efluentes, capacidade suporte, autodepuração) vazões em período de
estiagem, podendo, por exemplo, empregar vazões residuais ou remanescentes, ou
ecológicas no processo de avaliação (SPERLING, 2007; TUCCI, 2005). A definição de
vazão de referência aparece na Resolução CONAMA 357/2005 através da seguinte
definição: “vazão do corpo hídrico utilizada como base para o processo de gestão, tendo
em vista o uso múltiplo das águas e a necessária articulação das instâncias do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos-SINGRH”.

No Brasil, as técnicas utilizadas para determinação de vazões ecológicas em rios
resumem-se aos métodos hidrológicos, sendo mais específico o método da vazão Q710
adotando-se como vazão ecológica uma fração deste valor referencial, onde considerase também metodologias hidráulicas, principalmente o método da curva de
permanência, no qual a vazão ecológica é uma fração da Q90 (vazão associada à
permanência de 90% no tempo), ou da Q95 (vazão associada à permanência de 95% no
tempo). A partir do ano 2000, iniciou-se a utilização da metodologia habitat,
especificamente o método IFIM. Salienta-se que todas as abordagens são destituídas de
significado ecológico e que a vazão ecológica é determinada indiretamente, a partir dos
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critérios de outorga adotados pelos estados (GOMES, 2011; LONGUI; FORMIGA,
2011).

De acordo com Benetti, Lanna e Cobalchini (2003), Gomes (2011) e Vestena et al.
(2012), no Brasil, a quantificação da vazão ecológica está intimamente atrelada às
vazões máximas outorgáveis estabelecidas, que na prática se consubstancia basicamente
em uma vazão remanescente, tendo em vista o atendimento da totalidade dos usos
consuntivos e não consuntivos previstos, alocados e concedidos para uma determinada
unidade de bacia hidrográfica. Nesse caso, em um contexto de planejamento adequado,
a vazão ecológica é definida primeiramente, e então, posteriormente, as vazões
outorgáveis são estabelecidas complementarmente. Assim, Benetti et al (2003) defende
que a totalidade dos usos outorgáveis previstos não devem afetar a vazão ecológica
alocada.

Observa-se, com base em ANA (2005), Benetti, Lanna e Cobalchini (2003), Gomes
(2011) e Vestena et al., (2012) que vários estados brasileiros possuem limites de outorga
especificados através de métodos hidrológicos (Q710, Q90, Q95), conforme discutido no
parágrafo anterior, assim como a própria ANA (Agência Nacional de Águas), atuando
como referência em âmbito nacional, cuja apresentação encontra-se na Tabela 2.4 em
conjunto com as respectivas vazões ecológicas resultantes.
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Tabela 2.4: Critérios de outorga adotados por alguns estados brasileiros e a união, em
conjunto com a vazão ecológica (remanescente) indireta resultante.

Estado/União

Vazão máxima de
outorga

Vazão ecológica (remanescente)
indireta resultante

ANA

70% Q95 diária

30% Q95 diária

MG

30% Q710

70% Q710

PR

50% Q710

50% Q710

BA5

80% Q90 ou 95% Q90
diária

20% Q90 ou 5% Q90 diária

PE6

80% Q90 ou 95% Q90
diária

20% Q90 ou 5% Q90 diária

PI

80% Q95 (rios) 80% Q90
regularizado diário
(açudes)

20% Q95 (rios) 20% Q90
regularizado diário (açudes)

PB

90% Q90 regularizado
diário

10% Q90 regularizado diário

RN

90% Q90 regularizado
diário

10% Q90 regularizado diário

CE7

90% Q90 ou 33% Q90
regularizado diário

10% Q90 ou 67% Q90
regularizado diário

RJ

50% Q710

50% Q710

SP

50% Q710

50% Q710

GO

70% Q95 diária

30% Q95 diária

TO

75% Q90 diária

25% Q90 diária

Fonte: Adaptação ANA (2005); Benetti, Lanna e Cobalchini (2003); Gomes (2011); Vestena et al.
(2012).

5

BA: 80 e 20% de Q90 sem barramento, ou barramento em rios perenes. 95 e 5% de Q90 com barramento,
ou barramento em rios intermitentes.
6
PE: Mesma situação da BA.
7
CE: 90 e 33% de Q90 cursos d’água com barramento. 10 e 67% de Q90 para lagos e lagoas.
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Em suma, Benetti, Lanna e Cobalchini (2003), Gomes (2011) e Vestena et al. (2012)
atestam que as outorgas no Brasil, por exemplo, podem ser concedidas para qualquer
bacia de interesse situadas em um estado inteiro da federação utilizando apenas um
único valor de referência de vazão ecológica, oriundo de um cálculo obtido através de
um modelo hidrológico, cuja limitação intrínseca não considera efeitos ecológicos das
variações hídricas ao longo dos regimes naturais de vazões, bem como dos padrões de
habitat.

Adicionalmente, conforme crítica apresentada por Cruz (2005), tendo em vista os
avanços na área de ecologia de sistemas fluviais, o uso de metodologias tradicionais
para cálculo de vazão ecológica pelos técnicos de instituições ambientais licenciadoras
de gestão de águas no Brasil ou estão em descompasso com os avanços teóricos obtidos
na compreensão da relação entre vazões e funcionamento ecológico dos rios, nesse caso
por desconhecimento, ou em geral não possui-se, ou não solicita-se informações de
campo suficientes que possam calibrar os cálculos das metodologias de vanguarda.
Nesse caso, aquelas que dependem normalmente de grande número de dados
acumulados de campo, especialmente as metodologias de habitat e holísticas. Essa
prática acaba inviabilizando o uso dessas metodologias, mais conjugadas às variáveis
estritamente ecológicas, em detrimento às metodologias tradicionais (métodos
hidrológicos e hidráulicos, especialmente o método da Q710 e da curva de permanência).
De forma contrária, Farias Junior (2006), conclui que não se pode afirmar qual método
(hidrológico, hidráulico, habitat, holístico) é o mais correto, já que um determinado
método pode estar mais adaptado a uma região do que outro. Complementarmente, a
definição do método depende do grau de incertezas que se deseja trabalhar, além do
nível de preservação ambiental almejado. Recentemente, em termos de publicações em
âmbito internacional, o tema vazão ecológica foi explorado, por exemplo, por
intermédio de Sun, Yang e Cui (2008), Meijer et al. (2012), Peñas et al. (2013),
Matthews et al. (2014), Boodoo et al. (2014), Jackson et al (2015). De uma maneira
geral, conclui-se que há uma convergência para a utilização de métodos mais
integrados, aplicando conceitos mais recentes sobre a disciplina, e empregando
múltiplos parâmetros (variando entre: hidrológicos, ecológicos, econômicos e sociais),
com conteúdo de execução e foco multidisciplinar, como no caso de Jackson et al.
(2015), envolvendo inclusive a participação de comunidades tradicionais locais no que
75

tange ao processo de tomada de decisão para a determinação da vazão ecológica,
conforme metodologia desenvolvida para o estudo de caso da Murray Darling Basin,
Austrália. Adicionalmente, observou-se o emprego de metodologias e modelos
específicos explorando análises de séries históricas de vazão interanuais e interanuais,
com o propósito de determinação das curvas de vazão ecológica, que são variáveis
conforme o período sazonal analisado. Observou-se também nos estudos de vazão
ecológica listados acima, ao final, o desenvolvimento de uma comparação entre
resultados obtidos com os objetos dos usos da água avaliados, no sentido de verificar o
enquadramento com as respectivas vazões ecológicas calculadas. Em casos de não
adequação, tendo em vista as metodologias empregadas, verificou-se a inserção de
proposições de alternativas ou medidas mitigadoras para atingir os enquadramentos
previstos. A Figura 2.17 apresenta um diagrama esquemático da metodologia aplicada
por Jackson et al. (2015) para obtenção da vazão ecológica.

Figura 2.17: Diagrama esquemático de um exemplo de metodologia para determinação
de vazão ecológica aplicada em Murray Darling Basin, Austrália. Fonte: Jackson et al,
2015.
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2.5.4 Zona de Mistura de Efluentes Líquidos

O conceito de zona de mistura apresenta definições abrangentes e diferenciadas tanto
dentro do campo técnico, observado na literatura a respeito do tema, quanto do ponto de
vista legal, em referências constatadas no Brasil e no exterior.

Em termos legais no Brasil, em se tratando de uma legislação ambiental em âmbito
federal, a Resolução CONAMA 357/2005 apresentou primeiramente o conceito de zona
de mistura definindo-o como: “Região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial
dos efluentes”. Ainda conforme a Resolução CONAMA 357/2005, dentro da zona de
mistura seria permitida a ultrapassagem dos padrões de classe de água estabelecidos
para o corpo hídrico receptor, desde que os usos da água locais não fossem
comprometidos. Adicionalmente, em relação à extensão e às concentrações dos
poluentes envolvidos, ambas seriam estabelecidas conforme estudo específico que seria
desenvolvido “a expensas do empreendedor”, conforme definições prévias apresentadas
pelo órgão ambiental.

Em 2011, a Resolução CONAMA 357/2005 sofreu alterações, e artigos relacionados ao
lançamento de efluentes líquidos em corpos receptores ou foram revogados, ou
complementados pela Resolução CONAMA 430/2011. O conceito de zona de mistura
presente na Resolução CONAMA 357/2005 foi modificado pelo seguinte:

Região do corpo receptor, estimada com base em modelos teóricos aceitos pelo órgão ambiental
competente, que se estende do ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em
que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o
equilíbrio biológico do efluente e do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro.

Para a questão do desenquadramento de parâmetros ambientais de controle dentro da
zona de mistura, e em relação à concentração de parâmetros e a extensão da zona de
mistura, observa-se uma não alteração em relação ao conceito previamente definido na
Resolução CONAMA 357/2005. O texto da Resolução CONAMA 430/2011 apresenta
uma complementação para a questão específica dos emissários submarinos, onde nesse
caso, os padrões de qualidade de água do corpo hídrico receptor devem estar em
conformidade a partir do término da zona de mistura.
77

O conceito de zona de mistura no Brasil também é considerado por algumas legislações
e documentos técnicos em âmbito estadual. Um exemplo trata-se do conceito
apresentado na NT 213 R-4, da antiga FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia de
Meio Ambiente), hoje denominada INEA (Instituto Estadual do Ambiente), que
regulamenta os critérios e padrões para o controle da toxicidade de efluentes líquidos
industriais no estado do Rio de Janeiro. Nesse documento, o conceito de zona de
mistura é definido como sendo: “Segmento de um corpo d’água próximo ao ponto de
lançamento do efluente líquido industrial onde sua concentração não é homogênea em
qualquer seção transversal ao escoamento”. A NT 213 R-4 ainda define a seguinte
condição: “Poderão ser feitas exigências em relação às estruturas de lançamento de
efluentes líquidos industriais, visando evitar, na zona de mistura, condições de
toxicidade aguda ou que atuem como barreira à migração e a livre movimentação da
biota aquática”.

Outro exemplo importante no Brasil, relativo ao estabelecimento de critérios para a
determinação de zonas de mistura, ocorre no estado de São Paulo, através de prática
metodológica da CETESB empregando curvas de isoconcentração de diluição do
efluente, a partir do ponto de lançamento, no controle ecotoxicológico de efluentes
líquidos industriais naquele estado, cuja base legal é dada pela Resolução SMA
03/2000. A Figura 2.18 apresenta um exemplo de uma configuração de um resultado
genérico de um modelo de dispersão de efluentes com isolinhas de diluição expressas
em percentagem do efluente descartado. Os limites de zona de mistura ecotoxicológica
devem atender aos critérios de CENO (Concentração de Efeito Não Observável), e a
dimensões de pluma estabelecidas (inclusive da seção transversal, onde

2
3

da seção é,

por exemplo, considerado um bom resultado). O percentual de diluição do efluente
descartado para obtenção do CENO (empregando ensaios agudos e crônicos) no teste
ecotoxicológico é comparado com o resultado da modelagem de dispersão,
identificando o seu percentual correspondente nas isolinhas de diluição. Essa linha de
diluição, por sua vez, corresponde à zona de mistura admissível de diluição tóxica, que
será verificada quanto ao seu atendimento. Dentro da metodologia, os usuários de
jusante são levados em consideração dentro do processo de análise (BERTOLETTI,
2008).
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Figura 2.18: Representação de isolinhas de diluição de efluente de um estudo de
dispersão de efluentes. Fonte: Bertoletti, 2008.

Em termos legais em âmbito internacional a USEPA apresenta uma gama de definições
e especificidades em relação à definição de zona de mistura, assim como a União
Europeia.

De acordo com USEPA (2006), cujo documento apresenta uma compilação de uma
série de referências sobre o tema. Em uma primeira definição, a zona de mistura é
apresentada como: “área onde a descarga de um efluente sofre diluição inicial e se
estende para cobrir a mistura secundária no corpo d’água receptor”. Conforme
apresentado nos documentos, uma zona de mistura trata-se de uma zona de impacto
alocado onde critérios de qualidade de água podem ser excedidos desde que condições
tóxicas agudas sejam evitadas. Os critérios de qualidade de água devem ser atingidos
(necessariamente) no limite da zona de mistura. Ainda conforme a definição
apresentada em acima em USEPA (2006), define-se quatro tipos de zonas de mistura, a
saber:


Zona de Alocação de Impacto, ou Allocated Impact Zone (AIZ): É o mesmo que
zona de mistura de acordo com a publicação Allocated Impact Zones for Areas
of non Compliance, presente em USEPA (2006);



Zona de Mistura Legal, ou Legal Mixing Zone (LMZ): Refere-se à zona de
mistura em um senso regulatório (e.g. dimensões definidas pelo estado) em
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oposição à zona de mistura que ocorre naturalmente em uma corrente. Na LMZ
os critérios de toxicidade crônica, ou Criteria Continues Concentration (CCC),
podem exceder;


Zona de Diluição Tóxica, ou Toxic Dilution Zone (TDZ): É uma pequena zona
próxima ao descarte, adicionalmente, é uma sub-região dentro da zona de
mistura onde as concentrações de toxicidade aguda, ou Criteria Maximum
Concentration (CMC), podem exceder. É mais restritiva que a LMZ para
poluentes convencionais e não convencionais;



Zona de Diluição Inicial, ou Zone of Initial Dilution (ZID): É uma zona de
forma regular (circular, retangular) no entorno da estrutura de descarte
(tubulação submersa, linha difusora, etc...) que circunda a região de alta
concentração de poluentes (excedendo os padrões) sob condições de projeto.

Adicionalmente, conforme análise dos documentos apresentados em USEPA (2006),
também são apresentadas outras definições para zona de mistura, a saber: “A
engenharia orientou profissionais a considerar a zona de mistura como uma área ou
volume de diluição aquática (o) necessária (o) para reduzir os contaminantes a algum
nível aceitável de concentração ou a totalidade de diluição da mistura”. Outra
definição observada sobre zona de mistura é: “Trata-se de uma área contígua a um
descarte onde a qualidade da água do corpo receptor não é obrigada a atender os
critérios de qualidade de água nem outros requisitos aplicáveis ao corpo receptor”.
Complementarmente, nesse mesmo documento, conclui-se: “Uma zona de mistura deve
ser determinada levando em consideração unicamente características físicas e
biológicas do corpo receptor”.

Em relação às recomendações, os mesmos documentos apresentados em USEPA (2006)
definem alguns critérios em relação às zonas de mistura, a saber: “A mistura deve ser
efetuada o mais rápido possível através de dispositivos que garantam que o efluente
seja misturado em uma água de diluição estabelecida na menor área possível”. Outra
recomendação: “Uma zona de mistura deve ser determinada levando em consideração
unicamente características físicas e biológicas do corpo receptor”. Outra definição
importante em relação à sobreposição de zonas e múltiplos descartes: “Um tamanho de
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zona de mistura aceitável depende também do número de zonas de mistura no corpo
d’água. Quanto maior o número, menor cada (zona) deve ser. Nesse sentido, um futuro
crescimento da indústria e da população deve ser considerado”.

No contexto de critérios para observação de parâmetros ambientais para verificação da
qualidade das águas definidos em USEPA (2006), dentro das zonas de mistura, os
mesmos devem possuir as seguintes características:


Materiais em concentrações que causam toxicidade aguda à vida aquática (A
toxicidade aguda é definida como regra como a letalidade à vida aquática
medida pela significante diferença entre o controle e um ensaio agudo biológico
com 100% do efluente);



Materiais que sedimentam e que formam depósitos objetáveis;



Resíduos flutuantes, óleos, escuma ou outros materiais que causam condições de
moléstia;



Substâncias em concentrações que produzam efeitos deletérios a quantidade de
crescimento de fungos e bactérias.

Para a região fora da Zona de Mistura, conforme USEPA (2006) são recomendadas os
seguintes critérios:


Materiais em concentrações que causam toxicidade crônica à vida aquática;



Atender a todos os outros padrões de qualidade de água sob uma normal
condição anual de baixa vazão.

De uma forma geral, conforme USEPA (2006), a recomendação para a conformação da
zona de mistura na área adjacente ao seu lançamento está orientada para atendimento
dos seguintes critérios:
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Ser a menor possível;



Evitar sobrepor outras zonas de mistura, e ser menor que a largura da corrente
necessária para a passagem de peixes e outros organismos aquáticos;



Minimizar efeitos diversos na comunidade biológica, especialmente aquelas
espécies presentes que necessitem garantias especiais;



Não ameaçar a saúde pública. Essa questão é entendida da forma que nenhuma
zona de mistura é permitida para bactérias. Os critérios para bactérias devem ser
atendidos antes do descarte;



Minimizar efeitos adversos na água para outros usos fora da zona de mistura
(conceito de usos múltiplos).

Outra abordagem referente ao contexto da Zona de Mistura apresentada em USEPA
(2006) refere-se à toxicidade. Nesse contexto, apresentado na Figura 2.19, define-se:

Na área imediatamente que cerca a desembocadura (despejo), os critérios agudos e crônicos
podem ser excedidos. Essa área é definida como zona de diluição inicial (o TSD (Departamento de
Suporte Técnico da USEPA) define como zona de mistura aguda), ou TDZ. Fora dessa área os
critérios agudos devem ser atendidos. A próxima área é conhecida como zona de mistura (O TSD
define como zona de mistura crônica), ou LMZ. Nessa área os critérios agudos devem ser
atendidos, mas não os crônicos. Geralmente, a ZID tem seu tamanho determinado para prevenir à
letalidade na passagem de organismos, e a zona de mistura tem seu tamanho determinado para
proteger a integridade do corpo hídrico como um todo.

Ainda em relação à definição dessas zonas é apresentada em USEPA (2006) a seguinte
condição: “Um dos problemas diante da gestão ambiental é relacionado a definições e
requisitos sobre critérios agudos e crônicos e a definição de ZID e zona de mistura, que
não estão explícitos na norma”.
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Figura 2.19: Diagrama esquemático de uma Zona de Mistura conforme critérios por
toxicidade. Fonte: Adaptação USEPA, 2006.

Uma última definição ainda na conceituação de zona de mistura apresentada em USEPA
(2006) relaciona-se com o distanciamento de zonas ou campos produzidos no que se
refere ao ponto de descarte ou lançamento, em conjunto com as condições energéticas e
dispersão envolvidas. Esse conceito é consolidado da seguinte forma:

A diluição inicial ocorre até a energia cinética turbulenta pelo efeito de boiância (envolvendo a
densidade do efluente) e o momentum do descarte dissipar. É comum definir essa condição como
zona de mistura hidrodinâmica, diluição inicial ou campo próximo (near-field). Geralmente cessa
porque uma camada limite é encontrada. No final da zona de diluição inicial, o campo influenciado
pelo descarte do efluente (wastefield) é dito estabilizado. Este passa a ser chamado de campo
afastado (far-field). A dispersão da pluma no campo afastado é dominada pelas condições
hidrodinâmicas do corpo hídrico receptor.

Nesse contexto, um emissário submarino apresenta-se como dispositivo projetado para
atuar no campo próximo, podendo este interferir no processo de mistura inicial, e assim
alterar a dimensão da zona de mistura no contexto do campo próximo, conforme as
características de seu desenho. A sua função é potencializar o processo de mistura e
diluição, através de uma rápida e turbulenta mistura resultante da velocidade do jato no
ponto de lançamento, ou em uma tubulação difusora (com múltiplos pontos com
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pequeno diâmetro), orientada pelo momentum e pelo efeito de boiância da pluma em
relação ao ambiente (USEPA, 2006; BLENINGER, 2006). Já em termos de
dimensionamento de Zonas de Mistura Legais, ou LMZ, conforme observado em
USEPA (1995, 2006), em geral, as regiões administrativas da USEPA, em âmbito
federal, bem como os demais estados americanos adotam para rios e córregos
dimensões limítrofes tanto do ponto de vista da seção transversal, quanto do
comprimento da pluma formada pelo descarte de efluentes, de forma a padronizar a
configuração geométrica da Zona de Mistura Legal, com foco no atendimento ao PQA
(Padrão de Qualidade da Água) local, cujo emprego ocorre para finalidades de
licenciamento

ambiental.

A

Tabela

2.5

apresenta

alguns

exemplos

de

dimensionamentos máximos aplicados naquele país.

Tabela 2.5: Exemplos de restrições de zonas de mistura legais em rios aplicadas em
diferentes regiões da USEPA e estados americanos8.

Região ou Estado

Largura máxima da
seção transversal da
Zona de Mistura
Legal (enquadrada
dentro do PQA)

Comprimento máximo da
Zona de Mistura Legal
(enquadrada dentro do
PQA)

Região III USEPA

< 2/3

Região VIII USEPA

< 1/2

< 10 vezes a largura do rio

Flórida

< 3/4

< 800 metros

Missouri

< 1/4

< 1/4 de milha

Ohio

< 1/2

< 5 vezes a largura do rio

Oklahoma

< 1/4 Q 7,2

< 13 vezes a largura do rio

Arizona

< 1/2 área

< 500 metros

Califórnia

-

-

< 250 pés

Fonte: Adaptação USEPA, 1995

8

Os limites de largura e comprimento das zonas de mistura legais em rios se baseiam em critérios de
efeitos tóxicos crônicos produzidos por poluentes permitidos para descarte. Os efeitos tóxicos agudos,
normalmente, devem ser atendidos no descarte (end-of-pipe) sem permissão para diluição através de uma
zona de mistura. De outra forma, quando permitidas, as zonas de diluição tóxicas, cuja denominação
conforme USEPA é TDZ (Toxic Dilution Zone), apresentam dimensões mais restritas.
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Para o exemplo da região VIII da USEPA da Tabela 2.5, conforme USEPA (1995), esta
sugere um critério simples de análise para avaliação de viabilidade de um descarte de
efluentes líquidos, com emprego do modelo de zona de mistura 2DH simplificado
STREAMIX I, aplicando um dos dois casos abaixo:

1º caso
a) Se a distância para a pluma atingir metade da largura de mistura seccional (X1/2)
< 10 vezes a largura do rio:
• A Concentração de avaliação de mistura do efluente com o corpo hídrico receptor será
considerada a concentração média da seção transversal X1/2 (50% da seção), conforme
distância observada desde o ponto de descarte. Se esta concentração estiver em
conformidade com o padrão de classe do corpo receptor, ou padrão de qualidade da
água, o descarte é aprovado, onde a concentração de fundo é levada em consideração.
Caso contrário é reprovado.
2º caso
b) Se a distância para a pluma atingir metade da largura de mistura seccional (X1/2)
> 10 vezes a largura do rio:
• A Concentração de avaliação da mistura do efluente com o corpo receptor hídrico será
considerada a concentração média da seção transversal em X < X1/2 (percentual menor
que 50% da seção) para a distância correspondente a 10 vezes a largura do rio. Se esta
concentração estiver em conformidade com o padrão de classe do corpo receptor, ou
padrão de qualidade da água, o descarte é aprovado, onde a concentração de fundo é
levada em consideração. Caso contrário é reprovado.

No caso da União Europeia, o tema zona de mistura é tratado na Diretiva 2008/105/CE,
que estabelece normas de qualidade ambiental no domínio público das águas, através do
artigo 4º. Esta diretiva esta atrelada à diretiva 2000/60/CE, que implantou a WFD.
Conforme o artigo 4º da Diretiva 2008/105/CE é permitido aos estados membros definir
zonas de mistura quando as concentrações dos poluentes descartados, ou CoC
(Contaminants of Concern), excederem os limites dos padrões de qualidade da água
nos corpos receptores, denominados Environmental Quality Standards (EQS). No caso,
a zona de mistura na Diretiva 2008/105/CE é então definida como:
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Região, ou zona adjacente aos pontos de descarte de efluentes onde as concentrações das substâncias
listadas na parte A do Anexo I podem exceder os limites estabelecidos através do EQS, desde que não
comprometam o atendimento a tais padrões para o resto da superfície do corpo hídrico receptor. (CEKA,
2011; EUROPEAN UNION, 2010).

O critério de aplicação das zonas de mistura conforme a Diretiva 2008/105/CE é
estabelecido através de uma análise hierarquizada, ou tier approach, contendo cinco
níveis (Tier 0, Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4). Esse tipo de análise foi criado no sentido
de otimizar recursos, já que a passagem de um nível para o outro requer uma real
necessidade de execução com desaprovação prévia da etapa anterior. Dependendo do
caso da análise da zona de mistura os critérios podem ser atendidos ainda em Tier 0, ou
para os mais complexos, a análise demandará a aplicação até Tier 4, nesse caso, com
patamares de critérios e modelos matemáticos mais complexos. Abaixo segue resumo
da aplicação de cada Tier para rios em regime fluvial.

Tier 0: Nesse nível é verificado se o efluente contém realmente o poluente foco de
preocupação na análise ambiental de descarte. Caso possua, é verificado se a
concentração do poluente se encontra acima do EQS. Caso esteja abaixo do EQS, a
análise do descarte quanto à zona de mistura está completa, uma vez que o mesmo não
provocará a ultrapassagem do EQS no corpo hídrico receptor. Caso esteja acima, a
análise segue para o nível Tier 1.

Tier 1: Nesse nível já é considerado como premissa inicial que a concentração do
poluente foco está acima do EQS, e nesse caso, é verificado então se o descarte possui
ou não significativo impacto ambiental no corpo receptor hídrico. No caso de rios, o
critério de significância é verificado em função do incremento do poluente foco, devido
ao descarte, na concentração de fundo do rio após a mistura completa, que é expressa
em um percentual do EQS, conforme condição geral informada na Tabela 2.6. A
verificação em Tier 1 é baseada no princípio da “não deterioração”.
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Tabela 2.6: Critérios de aplicação de zonas de mistura em Tier 1 conforme Diretiva
2008/105/CE.
Tipo de Água

Rios de água doce e
estuários
Pequeno porte
Médio porte
Grande porte
Canais
Pequeno porte
Médio porte
Grande porte

Vazão Estiagem Q90
(m3/s)

Incremento na concentração do
poluente permitido após mistura
completa em % do EQS

Q90 ≤ 100
100 < Q 90 ≤ 300
Q90 > 300

4
1
0,5

Q90 ≤ 10
10 < Q 90 ≤ 40
Q90 > 40

6
2,5
1

Fonte: Adaptação European Union, 2010

Caso o percentual do EQS para a condição de mistura completa do descarte esteja
abaixo ou se iguale aos percentuais da Tabela 2.6, a avaliação de zona de mistura é
considerada completa, com baixa significância de deterioração do corpo hídrico
receptor. Caso contrário, a análise segue para o nível Tier 2.

Tier 2: Nesse nível já é considerado como premissa inicial que os percentuais de EQS
para a condição de mistura encontram-se acima das referências apresentadas na Tabela
2.6. Em assim sendo, em Tier 2 é verificada a dimensão da zona de mistura como
critério ambiental para o descarte de efluentes, de forma que nos limites da zona de
mistura estabelecida (zona de mistura legal) os padrões de EQS devem ser atendidos.
Assim como indicado anteriormente pela USEPA, as dimensões da zona de mistura
conforme a União Europeia são verificadas do ponto de vista transversal e longitudinal,
conforme restrições gerais apresentadas na Tabela 2.7. Para a dimensão transversal são
determinados percentuais da seção transversal de modo a criar uma zona de passagem,
cujo propósito principal é criar uma condição para a migração de espécies aquáticas. As
dimensões longitudinais são definidas conforme a referência de um número de vezes a
largura do rio ou canal, ou uma distância pré-definida. De acordo com European Union
(2010) são sugeridas diversas fórmulas para cálculo de zonas de mistura em modelos
bidimensionais simplificados baseados nas equações de Fischer et al. (1979).
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Tabela 2.7: Restrição geral para zona de mistura legal em rios aplicada na União
Europeia.

Região ou Estado

União Europeia

Largura máxima da
seção transversal da
Zona de Mistura
Legal (enquadrada
dentro do EQS)

Comprimento máximo da
Zona de Mistura Legal
(enquadrada dentro do
EQS)

≤ 25% da seção
transversal

Até 10 vezes a largura do rio
ou 1000 metros, o que for
menor, desde que não
ultrapasse 10% do
comprimento do rio

Fonte: Adaptação European Union, 2010.

Caso se verifique que a pluma do efluente descartado esteja em conformidade com o
EQS nos limites transversal e longitudinal indicados na Tabela 2.7 a análise de zona de
mistura está completa. Caso contrário, a análise passa para o nível Tier 3.

Tier 3: Nesse nível já é considerado como premissa inicial que os padrões EQS no
limite das dimensões das zonas de mistura legais, conforme apresentado na Tabela 2.7,
não encontram-se atendidos. Nesse caso, há duas ações a serem realizadas em um
contexto de Tier 3, a saber:


Tomar alguma ação junto ao descarte de efluentes no sentido de reduzir as
dimensões da zona de mistura legal (e.g. melhorar a eficiência do tratamento
através de concentração mais baixa, ou reduzir a vazão de descarte);



Avaliar novamente as dimensões da zona de mistura utilizando um modelo mais
complexo.

Basicamente, uma das duas ações, ou até mesmo as duas, irão de alguma forma
enquadrar o descarte de efluentes dentro dos critérios de zona de mistura. Caso
contrário, o efluente não poderá ser descartado no corpo hídrico receptor definido.
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Tier 4: O Tier 4, quando necessário, possui um contexto de análise complementar ao
Tier 3. No sentido de fornecer uma condição de “estudos investigativos”, incluindo aí
uma gama de atividades, na sua maioria em esforços de campo para obtenção de dados
primários no tocante ao dimensionamento de precisão da zona de mistura da pluma
como um todo. As ações mencionadas incluem estudos ambientais, hidrológicos e
morfológicos

em

campo

(batimetria,

hidrometria,

traçadores,

biológicos

e

ecotoxicológicos, caracterização de receptores).

Considerando um contexto acadêmico, outra definição de zona de mistura, também
empregando o distanciamento de zonas ou campos produzidos em relação ao ponto de
descarte ou lançamento é apresentado por Jirka, Doneker Hinton et al.(1996), sendo
definida da seguinte forma: “Zona de mistura compreende uma construção
administrativa que define a área ou volume do corpo hídrico receptor, onde a diluição
inicial de um descarte é permitida”. Assim, tendo em vista análise do texto dos autores,
observa-se que a zona de mistura pode ocorrer dentro do campo próximo ou do campo
afastado de um processo hidrodinâmico de mistura dependendo da fonte, já que depende
de condições do ambiente e de restrições regulatórias. A Figura 2.20 apresenta um
exemplo da configuração de uma zona de mistura de um descarte pontual de efluentes
em um rio, obtida através de uma imagem de uma plataforma de sensoriamento remoto.
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Figura 2.20: Aspecto de uma Zona de Mistura de um lançamento pontual em um rio,
através de imagem obtida em uma plataforma de sensoriamento remoto. Fonte:
MIXZON INC, 2013.

Outra definição acerca de zona de mistura consiste no entendimento do conceito de
pluma, conforme apresentado na ilustração simplificada da Figura 2.21, através do caso
típico de um lançamento em margem de rio. As equações com enfoque em hipóteses
mais simplificadoras usualmente apresentam a premissa de considerar a mistura total de
um descarte de efluente líquido de forma instantânea, em outras palavras, uma zona de
mistura instantânea. Contudo, com base nos princípios da hidrodinâmica é sabido que o
lançamento de um efluente líquido em um corpo hídrico, mais especificamente em um
rio, conforme o exemplo da Figura 2.21, gera uma pluma. Por sua vez, uma pluma
representa uma condição de mistura incompleta a partir do ponto de descarte, em que
um fluído se move dentro do outro (efluente descartado e meio líquido do rio), cuja
forma é constituída através de uma combinação de efeitos morfológicos, advectivos e
difusivos.
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No caso do exemplo da Figura 2.21, o lançamento em margem condiciona uma maior
concentração inicial de um dado poluente presente no efluente líquido descartado no rio
na margem mais próxima do descarte. À medida que ocorre o desenvolvimento
longitudinal e transversal da pluma, através da ação dos efeitos advectivos e difusivos,
esta segue até uma distância onde a mistura do efluente se verifica distribuída em toda a
extensão lateral do rio, ou seção transversal. A partir dessa seção transversal a
concentração do poluente de referência nas duas margens do rio é praticamente a
mesma, dentro de uma diferença percentual baixa e desprezível. Essa região de mistura,
conforme Rosman (2010b) recebe o nome de zona de mistura seccional ou mixing zone,
conforme versão em inglês observada na Figura 2.21, apresentada por Park e Uchrin
(1988). O comprimento da zona de mistura seccional, ou mixing zone length, ocorre em
seção mais a jusante da seção onde a pluma de efluente atinge a margem oposta, cuja
distância é denominada crossing distance, ilustrada na Figura 2.21, e que por sua vez,
coincide longitudinalmente com o limite da pluma do efluente descartado, ou effluent
plume boundary.

Figura 2.21: Conceito de Zona de Mistura através de um lançamento pontual em um
rio. Fonte: Adaptação Park e Uchrin, 1988.

91

Um detalhe adicional apresentado por Park e Uchrin (1988) na Figura 2.21 trata-se do
conceito de zona de passagem, ou passage zone, conforme também mencionado
anteriormente nos exemplos apresentados em USEPA (2006). A existência da zona de
passagem visa atender à preservação da vida aquática, em especial a migração de
espécies. Na mesma representação, o padrão de qualidade da água, ou water quality
standard, situa-se no limite da zona de mistura, ou mixing zone, de forma que
independentemente da pluma formada haja uma zona de passagem onde os padrões de
qualidade de água são atendidos, preservando assim a vida aquática e demais usos do
corpo hídrico. A partir do limite da zona de mistura seccional, seguindo a jusante dessa
seção transversal, a pluma atinge a condição de mistura completa, consubstanciando a
zona de mistura completa, ou zone of complete mixing. Nessa condição, a concentração
do poluente foco de estudo passa a ser representada pela Eq.(2.4), abaixo:

𝐶𝑤 ≥ 𝐶𝑧𝑐𝑚 ≥

𝐶𝑤𝑄𝑤 + 𝐶𝑟𝑄𝑟
𝑄𝑤 + 𝑄𝑟

𝐸𝑞. (2.4)

Onde:
𝐶𝑤 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜.
𝐶𝑧𝑐𝑚 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎.
𝐶𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (𝑟𝑖𝑜).
𝑄𝑤 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜.
𝑄𝑟 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 (𝑟𝑖𝑜).

Em suma, o conceito de zona de mistura atrelado ao conceito de mistura lateral consiste
na área ou zona formada pela distância percorrida pela pluma, até que a mesma atinja
uma mistura e distribuição completa de uma margem a outra (DONEKER; JIRKA,
2012; PARK; UCHRIN, 1988; SPERLING, 2007; USEPA, 2006).

Outra definição de zona de mistura apresentada por Rosman (2010b) trata-se da zona de
mistura vertical, que consiste na região da pluma partindo do ponto de descarte até o
local onde as concentrações se tornam homogêneas na coluna d’água. Normalmente, em
uma distância muito próxima ao ponto de descarte em um rio relativamente raso sem
estratificação térmica significativa (na escala de dezenas de metros). Em tais situações,
uma avaliação de zona de mistura empregando um modelo 3D pode ser desprezada,
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onde modelos 2DH, com foco na zona de mistura seccional, representam a avaliação
representativa a ser realizada.

Em relação à tipologia de modelo de zona de mistura, tendo em vista o seu caráter
simplificado, definiu-se o modelo STREAMIX I para ser utilizado no estudo de caso da
presente tese. Originalmente, o STREAMIX I foi desenvolvido em uma planilha por
técnicos da VIII Região da USEPA (Colorado), que tem por base equações de dispersão
de poluentes definidas por Fischer et al. (1979), cujo detalhamento de cálculo é
demonstrado em USEPA (1995). Na literatura, observam-se diversos casos de aplicação
de modelos simplificados para a determinação da zona de mistura de efluentes e suas
concentrações resultantes no corpo hídrico receptor, principalmente no que tange à
verificação de cenários de viabilidade e licenciamento ambiental para descarte de
efluentes, como o exemplo do STREAMIX I (USEPA, 1995; SPERLING, 2007;
PAGSUYOIN; LUNG; COLOSI, 2012).
Cabe salientar que conforme apresentado por Paulo Cesar Colonna Rosman9, em se
tratando do uso das equações de Fischer para cálculo da zona de mistura, um dos fatores
de maior contribuição é o coeficiente de dispersão lateral (conhecido também por E y ou
Dy), cuja formulação matemática é demonstrada na Eq.(2.5). O mesmo relatou que a
variação possível para a constante α (aproximadamente entre 0,15 e 5), baseada em
testes empíricos, conforme a natureza do escoamento no rio em questão (turbulento ou
de águas calmas) acaba promovendo uma amplitude significativa na determinação do
coeficiente de dispersão lateral, que por sua vez, influencia o cálculo da zona de mistura
seccional, no caso a distância longitudinal a jusante do descarte para que ocorra a
mistura total da pluma entre uma margem e outra.

Assim, tendo em vista as considerações retratadas por Paulo Cesar Colonna Rosman,
conclui-se que diferentes estimativas de zona de mistura possam ocorrer através do uso
das equações analíticas baseadas no método de Fisher, apresentada na Eq.(2.5).

9

Entrevista concedida pelo professor Paulo Cesar Colonna Rosman, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro (RJ),
ao autor da tese em 28.11.2013.
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𝐸𝑦 = 𝛼 𝑢∗ 𝐻

𝐸𝑞. (2.5)

Onde:
𝐸𝑦 = Coeficiente de dispersão lateral (m2/s);
𝛼 = Constante (usualmente aplicado 0,6, mas pode variar entre 0,15 e 5);
𝐻 = Profundidade média do rio (m).

O STREAMIX I apresenta uma aproximação bidimensional, na qual se assume a
condição de concentração vertical uniforme e profundidade e velocidade constantes ao
longo do trecho de rio modelado, estimando a concentração média e extrema do
poluente de interesse, além da largura da pluma da zona de mistura para várias
distâncias a partir do descarte. O descarte considerado no modelo é do tipo superficial
(não submerso), podendo ser realizado na margem ou em qualquer distância da margem
ao longo da seção transversal (onde não se considera o efeito do jato, mas apenas os
efeitos de dispersão do rio). Adicionalmente, o modelo admite a inserção de um
decaimento de 1ª ordem. No entanto, no presente estudo de caso a ser apresentado no
capítulo 4 os efluentes foram considerados conservativos (não-reativos).

A parte superior da Figura 2.22 apresenta a conformação do modelo conceitual do
STREAMIX I com lançamentos em margem (parte superior esquerda) e no centro (parte
superior direita). Em ambos os casos, observa-se que a mistura da vazão de efluente
com a vazão do rio ocorre não na totalidade da vazão que flui na seção, mas em um
percentual θ desta vazão, que corresponde à “zona” de atuação da pluma, ou zona de
mistura seccional incompleta. A parte inferior da Figura 2.22, por sua vez, apresenta as
curvas de concentração na zona de mistura, desde o ponto de lançamento (equivalente à
concentração de lançamento) e no ponto de equilíbrio, após a mistura completa,
considerando o lançamento em margem e no centro da calha.
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Descarte em Margem

Descarte no Centro

(Vista Longitudinal)

(Vista Longitudinal)

(Seção Transversal)

(Seção Transversal)

Descarte no Centro
Descarte em Margem
Concentração na
Mistura Completa

Concentração na
Zona de Mistura

Descarte
Distância a Jusante do Descarte

Figura 2.22: Diagramas esquemáticos do STREAMIX I. Fonte: Adaptação USEPA,
1995.

A Figura 2.23 apresenta o comportamento da concentração do poluente ao longo da
seção transversal do rio, indicando a concentração extrema e a concentração média.
Cada concentração está associada a uma largura diferente na seção para uma mesma
distância do ponto de descarte.
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Figura 2.23: Perfil da concentração do poluente na seção transversal do STREAMIX I.
Fonte: USEPA, 1995.

O Anexo II apresenta o conjunto das expressões analíticas utilizadas para o cálculo da
zona de mistura seccional parcial e, ou zonas de mistura para enquadramento legal
empregadas no STREAMIX I.

2.6 Vulnerabilidade à Inundação e Impactos da Drenagem Pluvial
2.6.1 Aspectos de Risco, Estatística e Modelagem Hidrodinâmica

A ideia de vulnerabilidade está interligada ao conceito de risco, e em se tratando da área
de engenharia, a definição de risco, por sua vez, está atrelada à probabilidade de
ocorrência de um determinado evento, ou à expectativa de danos ou perdas vinculadas
ao mesmo. Em assim sendo, uma forma de caracterizar o conceito de risco é dividindoa em dois ramos, a saber: probabilidade e consequência (ZONENSEIN, 2007). Outra
forma de caracterizar o conceito de risco é computando-o como um resultado do
produto entre a exposição, perigo e vulnerabilidade, cuja representação gráfica é dada
através do triângulo de risco, ou risk triangle, conforme a Figura 2.24. No triângulo de
risco, o perigo consiste em uma ameaça natural relacionada a um evento, com sua
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referida probabilidade e magnitude de ocorrência. A exposição descreve a localização e,
o quantitativo de elementos foco da análise sujeitos ao perigo de um dado evento em
uma determinada posição no espaço. A vulnerabilidade é definida em termos da
presença de falta de resistência em potencial frente a um perigo eminente
(BHATTACHARYA, 2014).

Figura 2.24: Triângulo de risco. Fonte: Adaptação Bhattacharya, 2014.
Em se tratando de recursos hídricos, no caso das inundações, tendo em vista a
conceituação de risco apresentada acima, em que a existência do risco está condicionada
à presença de perigo, exposição e vulnerabilidade, pode-se afirmar que a chuva e a
propagação de vazões através de ondas de cheia em uma bacia hidrográfica representam
o perigo; a quantidade de indivíduos de uma população, bem, ou atividade antrópica
(inclusive os empreendimentos industriais) sujeitos a uma enchente em determinadas
regiões de uma bacia hidrográfica representam a exposição; e a existência ou não de
medidas protetoras (e.g. diques) representa a vulnerabilidade (ZONENSEIN, 2007;
BHATTACHARYA, 2014).
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A utilização da água como um recurso natural é de fundamental importância para as
atividades antrópicas e o principal fator que propicia o estabelecimento humano em uma
região. Devido a sua importância, diversas civilizações no passado e hoje se
implantaram e se desenvolveram em locais próximos a esse recurso, mais
especificamente inseridos em bacias hidrográficas relevantes, de forma a possibilitar o
estabelecimento e o exercício de atividades pertinentes aos núcleos urbanos e rurais,
incluindo a indústria. As condições naturais de enchentes, escoamento, erodibilidade e
precipitações que uma bacia hidrográfica está sujeita afetam diretamente as populações
ou atividades fixadas e que utilizam a mesma, e dessa forma, estas condições acabam
por influenciar as ações e intervenções preventivas a serem tomadas pelo homem.
Assim, em função da variabilidade espacial e temporal originada pelos fenômenos
naturais, o uso de modelos matemáticos (hidrológicos e hidrodinâmicos) fornece uma
possibilidade de maior entendimento e representação de tais fenômenos, subsidiando
ações de proteção, gestão e planejamento em escala regional, e assim, diminuindo o
risco como um todo (vide Figura 2.24) (LOU, 2010; BHATTACHARYA, 2014).

Para o caso específico dos estudos de escoamento superficial e de cheias, bem como
sua interpretação através de mecanismos de modelagem matemática, estes visam
observar e mensurar os principais impactos e riscos associados que uma dada bacia
hidrográfica está sujeita, e alertar a sociedade para uma adequada tomada de decisão e
planejamento em geral (LOU, 2010; BHATTACHARYA, 2014).

Em caráter adicional, os modelos matemáticos (hidrológicos e hidrodinâmicos) podem
auxiliar projetos integrados de controle de cheias devido à possibilidade de condução de
uma avaliação sistêmica da bacia, através de prognósticos utilizando vários cenários de
impacto combinados.

Adicionalmente, os resultados dos modelos podem incluir

propostas de soluções de impactos e hipóteses de intervenções na bacia para um futuro
desenvolvimento de projetos (MIGUEZ; MASCARENHAS; VERÓL, 2011).

Do ponto de vista hidrológico, as variações temporais e espaciais de precipitação e
vazão e outras variáveis hidrológicas fundamentais para a compreensão do
comportamento de uma bacia hidrográfica demandam análises não triviais e complexas,
necessitando o emprego de modelos hidrológicos. Estes modelos acabam por simular os
processos que ocorrem em uma bacia hidrográfica, através da entrada de informações
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relevantes e a saída de cenários e prognósticos que cobrem a região de interesse de
estudo. Alguns dos principais tipos de modelos empregados para o gerenciamento de
recursos hídricos para águas superficiais, em termos de hidrologia, são os modelos de
precipitação-vazão, vazão-vazão e geração estocástica de vazão (TUCCI, 2005).

Dentro de um enfoque hidrodinâmico, ou hidráulico, o escoamento de sistemas naturais
apresentado na mecânica dos fluídos é definido através das equações de Euler para
fluídos ideais, e das equações de Navier-Stokes para fluidos reais. Ambas as equações
apresentam o escoamento através dos princípios de preservação da continuidade
(equação da continuidade) e da quantidade de movimento do escoamento, que está
relacionada com a preservação das forças atuantes no mesmo. As equações de Euler e
Navier-Stokes têm a capacidade de retratar o escoamento nas três dimensões espaciais e
na dimensão do tempo, apresentando como variáveis a profundidade e a velocidade nas
direções x, y e z (3 dimensões). Do ponto de vista de resolução das equações
mencionadas, considerando o universo da área de recursos hídricos, essas equações não
são as mais adequadas para a representação do escoamento devido à demanda de muitas
informações e estruturas que dificultam o seu emprego e utilização na prática (TUCCI,
2005).

Pelo fato dos rios e canais possuírem uma direção predominante (longitudinal), o
escoamento pode ser representado por equações em uma dimensão espacial
(unidimensional), que também empregam os princípios da preservação da continuidade
e da quantidade de movimento, e dessa forma as equações de Saint-Venant, que foram
originalmente desenvolvidas para estudo de rios em águas rasas, e suas simplificações,
são as mais adequadas para representar o escoamento superficial em bacias, rios, canais
e reservatórios (TUCCI, 2005).

O modelo hidrodinâmico completo, representado em duas equações (continuidade e
dinâmica), é assim chamado já que emprega a totalidade dos termos da equação de
Saint-Venant, e representa o escoamento de uma onda em um canal produzindo efeitos
de atenuação e deslocamento, considerando na sua formulação os efeitos de
armazenamento na calha e na planície de inundação; de fricção com as margens e o
fundo; de difusão devido ao gradiente de pressão; e das variações das características do
canal. Para todos esses efeitos, a conservação da massa é representada na equação da
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continuidade (Eq.(2.6)), e a conservação da quantidade do movimento é representada na
equação dinâmica (Eq.(2.7)). As equações de Saint-Venant não são resolvidas
analiticamente, apenas numericamente (LOU, 2010; TUCCI, 2005). O método
numérico mais comum para resolução das equações de Saint-Venant é o método das
diferenças finitas, que pode ser resolvido de maneira implícita ou explícita (CUNGE;
HOLLY; VERWEY, 1980; MIGUEZ, 1994; PONTES, 2011).
𝜕𝐴 𝜕𝑄
+
= 𝑞𝑙
𝜕𝑡
𝜕𝑥

𝐸𝑞. (2.6)

𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕𝑦
𝑣
+𝑣
+𝑔
+ 𝑞𝑙 = 𝑔(𝑆0 − 𝑆𝑓 )
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝐴

𝐸𝑞. (2.7)

Onde: 𝑆𝑓 representa a declividade do fundo; 𝑆0 a declividade da linha de atrito; t o
tempo; 𝑞𝑙 a vazão lateral por unidade de comprimento; 𝑔 a aceleração da gravidade; 𝐴 a
área da seção transversal ao escoamento; 𝑄 a vazão do escoamento; 𝑥 a coordenada de
distância longitudinal; 𝑦 a profundidade; 𝑣 a velocidade do escoamento.
Em se tratando da aplicação de trabalhos práticos na área de engenharia (especialmente
no campo da hidrologia) os modelos unidimensionais (1D) ditos completos, leia-se que
empregam a totalidade das equações de Saint-Venant na resolução dos cálculos
hidrodinâmicos, ainda constituem a tipologia de enfoque de modelagem mais difundida
e utilizada no mundo, inclusive com uso na área acadêmica. O emprego dos modelos
1D mencionados configura uma opção de maior simplicidade, em função da menor
quantidade de conhecimentos de operação e de informações de entrada, em comparação
com modelos de dimensões mais elevadas (2D e 3D). Adicionalmente, o seu uso ainda
hoje se faz presente em função de sua alta confiabilidade e domínio técnico amplamente
solidificado, após décadas de existência dos seus programas mais tradicionais, tais
como: HEC-RAS, Mike 11, ISIS, entre outros validados no mercado. Entretanto, há
críticas em relação ao uso dos modelos hidrodinâmicos 1D pelo fato destes não
representarem com acurácia as interações de vazão do canal principal com as planícies
de inundação, que são definidas através dos modelos 2D (PAPPENBERGER et al.,
2005).
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O HEC-RAS, aplicado no estudo de caso da presente tese, é um software integrado,
desenvolvido em ambiente multitarefa que utiliza uma interface gráfica (entrada e saída
de dados) com componentes propiciando análise separada, gerenciado através de um
banco de dados, e que possui saídas organizadas para relatórios, incluindo tabelas e
gráficos. O software, desenvolvido pela United States Arrmy Corps of Engineers
(USACE), incorpora larga utilização em escala mundial desde 1995, permitindo efetuar
cálculos em condição unidimensional (1D), em regimes permanentes e não
permanentes, transporte de sedimentos, incluindo sedimentos depositados em leito
móvel, além de modelagem de qualidade da água, especialmente para o parâmetro
temperatura (PAPPENBERGER et al., 2005; USACE, 2010; MOHAMMADI;
NAZARIHA; MEHRDADI, 2014). O uso do HEC-RAS na literatura também é
verificado de forma integrada com modelos simplificados de qualidade da água, como o
caso de Fan, Ko e Wang (2009), onde o mesmo foi aplicado como suporte ao modelo
QUAL2K (1D) para estimar constantes hidráulicas para cálculos de aeração, bem como
a

variação dos níveis d’água para cálculos de concentração dos poluentes DBO,

Nitrogênio Amoniacal e Fósforo Total, no rio Keelung, em Taiwan.

Outro aspecto importante a se ressaltar dentro do contexto dos estudos hidrológicos é a
questão da estatística aplicada às séries históricas fluviométricas e pluviométricas, em
outras palavras, os registros hídricos de campo, fundamentais para qualquer processo de
modelagem e que delimitam condições iniciais e de contorno ao modelo. Esse tipo de
análise é desenvolvido através da Hidrologia Estatística. Em relação ao IHLI a
hidrologia estatística foi aplicada para o caso da avaliação de séries de vazões mínimas
e vazões e chuvas máximas. Em se tratando de um empreendimento a verificação das
vazões críticas de projeto, tanto as mínimas quanto as máximas é de fundamental
importância para estudos de demandas consuntivas e não consuntivas, e quando
possível auxiliar na construção do hidrograma de projeto, que está sempre associado ao
período de retorno. As vazões e as chuvas de projeto podem ser obtidas através da
extrapolação dos dados históricos para condições mais críticas com a aplicação de
estatística aos dados de vazão e precipitação máximas e mínimas observados em
estações fluviométricas e pluviométricas, através do uso de funções de distribuição de
probabilidade (NAGUETTINI; PINTO, 2007; PEDRAZZI, 1999). Para o estudo de
caso aplicado na determinação do IHLI, as vazões mínimas de 0.2Q90 nas seções de
interesse foram determinadas através de curvas de permanência, e as vazões máximas,
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para o tempo de recorrência de 200 anos, através da função de distribuição de
probabilidade Log-Pearson tipo III.

Na Distribuição de Log-Pearson III a vazão (ou chuva) máxima é calculada da mesma
forma que a distribuição Log-Normal. A distribuição Log-Normal, que possui boa
representatividade na hidrologia para vazões máximas e mínimas em cursos d’água
naturais, é definida quando os logaritmos de seus valores obedecem à Distribuição
Normal (esta definida através de uma função de densidade de probabilidade). Uma
simplificação de determinação da Distribuição Normal, e, por conseguinte da
Distribuição Log-Normal, é obtida através da fórmula geral de Chow, Maidment e
Mays (1988), onde as variáveis de interesse como vazão e chuva (caso da hidrologia)
podem ser expressas através da média, do desvio padrão e de do fator de frequência KT.
Desta forma, a diferença entre a distribuição Log-Normal e a Log-Pearson III está na
determinação do fator de frequência KT, pois a distribuição de Log-Pearson III leva em
consideração o coeficiente de assimetria. Através da distribuição Log-Person III, que é
empregada para cálculo de vazões e chuvas máximas, apresentada por Pedrazzi (1999),
a mesma pode ser obtida conforme as equações (Eq. (2.8)), (Eq. (2.9)) e (Eq.(2.10)):
𝑌𝑇 = 𝑌̅ + 𝑆𝑌 − 𝐾𝑃

𝐸𝑞. (2.8)

𝑋𝑇 = 10𝑌𝑇

𝐸𝑞. (2.9)

𝑔=

𝑛 ∑ 𝑑𝑖3
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)𝑆𝑌 3

𝐸𝑞. (2.10)

Onde: 𝑌̅ = média de Yi; SY = desvio padrão de Yi; di = Yi - (desvio padrão entre Yi e ̅̅̅
𝑌);
g = coeficiente de assimetria; KP = fator de frequência da distribuição Pearson Tipo III
que depende de “g” e T (valores tabelados); XT = vazão (ou chuva) calculada para um
determinado período de retorno T; Xi = valor numérico de vazão (ou chuva); Yi =
logaritmo de Xi; n = número de eventos hidrológicos considerados.
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2.6.2 O Escoamento Superficial e a e Delimitação de Bacias Hidrográficas

O runoff, ou escoamento superficial, corresponde ao processo pelo qual a água da chuva
precipitada flui de regiões mais altas até regiões mais baixas da superfície terrestre, até
atingir os leitos de córregos, riachos e rios, pertencentes a uma determinada bacia
hidrográfica. A partir de então, o fluxo de água superficial captado é propagado através
de tributários até a calha principal, onde o desague final ocorre nos mares e oceanos. O
runoff depende de alguns fatores básicos, tais como: topologia, geologia, e o uso e
cobertura do solo associados, ou land use and land cover (LULC). Partindo do princípio
que normalmente a topologia e a geologia permanecem naturalmente inalteradas, o uso
e cobertura do solo associados em uma dada bacia hidrográfica podem ser alterados de
maneira significativa pela ação humana, através, por exemplo, da expansão urbana e
industrial, e do aumento de fronteiras agrícolas por meio do desflorestamento. Nesse
sentido, diversos estudos experimentais realizados comprovam que o balanço de água
em uma bacia hidrográfica é afetado com a modificação dos padrões de cobertura e uso
e ocupação do solo (COSTA; BOTTA; CARDILLE, 2003; ISIK et al., 2013; LIN et al.,
2014).

Em se tratando da interferência no balanço de água mencionada no parágrafo anterior, a
cobertura vegetal em uma bacia hidrográfica tende a retardar o runoff, promovendo a
infiltração da água, e perdas por evapotranspiração. Em assim sendo, o fluxo de água
nas calhas dos rios de uma bacia hidrográfica nessa condição tende a ser amortizado,
inclusive porque parte desse fluxo ocorrerá por escoamento sub-superficial, ou
subterrâneo. Com a modificação dos padrões de uso e ocupação do solo, no caso com a
remoção de cobertura vegetal e a impermeabilização gradual do solo, o coeficiente de
runoff (variando entre uma escala de 0 a 1, ou 0 a 100%) aumenta, de forma que sem
condições de retenção, o escoamento tenderá a ser predominantemente superficial, onde
os fluxos de água chegarão rapidamente às calhas dos rios que compõem uma dada
bacia hidrográfica. Picos de vazão típicos de escoamentos, ou drenagens pluviais dentro
das circunstâncias apresentadas, sem o devido planejamento, podem vir a promover
enchentes instantâneas, ou flash floods, impactando assim as bacias adjacentes às áreas
impermeabilizadas (COSTA; BOTTA; CARDILLE, 2003; ISIK et al., 2013;
BHATTACHARYA, 2014; LIN et al., 2014).
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A Figura 2.25 apresenta o exemplo de dois hidrogramas, em uma mesma bacia
hidrográfica, considerando dois ambientes antropizados distintos, a saber: área urbana e
área rural. O primeiro, por ser mais impermeabilizado, possui um maior coeficiente de
runoff, fazendo com que os picos de vazão sejam mais acentuados em um curto espaço
de tempo.

Figura 2.25: Padrões de hidrogramas (contexto urbano e rural) em uma mesma bacia
hidrográfica enfatizando a modificação do runoff devido à alteração do uso e cobertura
do solo. Fonte: UFBA, 2004.

A delimitação de uma bacia hidrográfica constitui uma etapa fundamental para a
definição da área de domínio de estudo. Tal área deve ser representativa em termos
regionais dos aspectos objeto de análise. Para que se possa efetuar a delimitação de uma
bacia hidrográfica, em uma metodologia mais simples e tradicional, faz-se necessário a
aquisição de um mapa topográfico com curvas de nível e indicação dos cursos d’água.
O processo de delimitação pode ser realizado manualmente em duas etapas: a) Na calha
principal definir o ponto inicial e final, ou exutório, reforçando a marcação, inclusive
dos tributários, entre as partes mais altas até as mais baixas, cruzando as curvas de
nível; b) Conectar os pontos mais elevados, tendo por base as curvas de nível, onde os
limites da bacia circundam o curso d’água principal e seus respectivos tributários. A
área é calculada utilizando escala de referência (SPERLING, 2007).

O procedimento de delimitação de bacias hidrográficas também pode ser realizado
através do uso de softwares de geoprocessamento, cujo processamento tem como base a
geração de um Modelo Digital de Terreno (MDT). Nessa condição, os cálculos de área
são mais precisos. Uma metodologia largamente empregada consiste na sequencia de
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cinco etapas principais, conforme a Figura 2.26, utilizada no software ArcGIS®
(ÁLVARES et al., 2012).

Figura 2.26: Sequência empregada em software de geoprocessamento para delimitação
de bacias hidrográficas. Fonte: ÁLVARES et al. , 2012.
A Figura 2.27 apresenta o exemplo da etapa de geração do mapa de direção de fluxo, a
partir do MDT, onde a orientação dos fluxos é dada através de relação entre as células,
no caso, para fora das células dominantes (ÁLVARES et al., 2012).

Figura 2.27: Determinação do mapa de fluxo para a delimitação de bacias
hidrográficas. Fonte: ÁLVARES et al., 2012.
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3. METODOLOGIA DO ÍNDICE HÍDRICO DE LOCAÇÃO INDUSTRIAL
3.1 Estrutura Metodológica

A ideia central do Índice Hídrico de Locação Industrial (IHLI), conforme discutido
previamente no capítulo 1, basicamente consiste em promover uma avaliação integrada
dos aspectos hídricos definidos como fundamentais e relevantes para um processo de
avaliação de tomada de decisão locacional de um empreendimento industrial cujas
alternativas de área para sua implantação localizam-se próximas a margens de rios em
uma mesma, ou diferente bacia hidrográfica. Os aspectos hídricos acima mencionados
foram organizados em indicadores divididos em três áreas diferentes, denominadas
grupos de estudo, a saber:


Estudo de Disponibilidade Consuntiva: Este grupo de estudo está relacionado à
avaliação quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos de captação de água
para uso do empreendimento industrial e os demais usos consuntivos existentes
na região de domínio de estudo, abarcando trecho de referência a montante da
área estabelecida para avaliação locacional do empreendimento, até a seção
transversal definida para captação de água do mesmo.



Estudo de Capacidade de Suporte Hídrica: Este grupo de estudo está
relacionado à avaliação quanto aos aspectos do potencial de recebimento de
efluentes líquidos despejados pelo empreendimento industrial no trecho de rio
dentro da região de domínio de estudo, que configura o corpo hídrico receptor.
Integra, inclusive, os conceitos principais que compõem a capacidade de suporte
hídrica, conforme definição aprestada na Resolução CONAMA 430/2011.
Considera-se na análise de capacidade de suporte hídrica os seguintes aspectos:
diluição e dispersão de efluentes líquidos; zona de mistura; distância até o
receptor de interesse mais próximo desde o ponto de descarte; concentração de
fundo (background) do poluente de interesse; limites de padrões de qualidade de
água; condição do fluxo do rio em período de estiagem crítica; vazão ecológica e
vazão para diluição dos efluentes industriais que produza um impacto mínimo
no corpo hídrico receptor.
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Estudo de Vulnerabilidade à Inundação e Consequências sobre a Drenagem:
Este grupo de estudo relaciona-se à avaliação do nível de inundação no terreno
da alternativa locacional de interesse, ocasionado por evento extremo de cheia
na bacia foco de estudo, e da capacidade da bacia local assimilar as drenagens
pluviais da área da alternativa industrial, assumindo a área foco se encontrar em
fase de implantação da planta já consolidada, em cenário mais conservador
possível dentro do projeto conceitual.

As Figuras 3.1 e 3.2 apresentam, respectivamente, a estrutura geral metodológica do
IHLI e o seu detalhamento de fluxo de informações, tratamento e cálculo.

ETAPA
PRELIMINAR
AO CÁLCULO
DO ÍNDICE
HÍDRICO DE
LOCAÇÃO
INDUSTRIAL

ALTERNATIVA
LOCACIONAL
PARCIALMENTE
QUALIFICADA

DISPONÍVEL
(abaixo de
critérios mínimos
NR (não
recomendado))

ALTERNATIVA
LOCACIONAL
REJEITADA

(2º nível de avaliação)

COM CAPACIDADE
(abaixo de
critérios mínimos
NR (não
recomendado))

ALTERNATIVA
LOCACIONAL
REJEITADA

ESTUDO DE
VULNERABILIDADE À
INUNDAÇÃO E
CONSEQUÊNCIAS SOBRE A
DRENAGEM

VULNERÁVEL
(abaixo de
critérios mínimos
NR (não
recomendado))

ESTUDO DE
DISPONIBILIDADE
CONSUNTIVA
(1º nível de avaliação)

ALTERNATIVA
LOCACIONAL
PARCIALMENTE
QUALIFICADA

ALTERNATIVA
LOCACIONAL
PARCIALMENTE
QUALIFICADA

ETAPA FINALCÁLCULO DO
ÍNDICE
HÍDRICO DE
LOCAÇÃO
INDUSTRIAL

DISPONÍVEL
(acima de
critérios
mínimos I
(Indicado))

LEVANTAMENTO E
CONSOLIDAÇÃO DE
INFORMAÇÃO HÍDRICA
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA

COM
CAPACIDADE
(acima de
critérios
mínimos I
(Indicado))

VULNERÁVEL
(acima de
critérios
mínimos I
(Indicado))

ESTUDO DE CAPACIDADE DE
SUPORTE HÍDRICA

ALTERNATIVA
LOCACIONAL
REJEITADA

(3º nível de avaliação)

QUALIFICAÇÃO FINAL COM O
ÍNDICE HÍDRICO DE LOCAÇÃO
INDUSTRIAL (IHLI)

ALTERNATIVA LOCACIONAL
ANALISADA COM
PONTUAÇÃO FINAL

Figura 3.1: Estrutura geral metodológica do Índice Hídrico de Locação Industrial.

107

INFORMAÇÃO NÃO
DISPONÍVEL DA BACIA
DE REFERÊNCIA

MONITORAMENTO
DA QUALIDADE DA
ÁGUA

COLETA DE INFORMAÇÕES
HÍDRICAS PRIMÁRIAS E
SECUNDÁRIAS (Bacia
similar com informação
disponível)
CONSOLIDAÇÃO DE
INFORMAÇÃO
HÍDRICA PRIMÁRIA E
SECUNDÁRIA
COLETA DE INFORMAÇÕES
HÍDRICAS PRIMÁRIAS E
SECUNDÁRIAS (Bacia foco
com informação disponível)

INFORMAÇÃO
DISPONÍVEL DA BACIA
DE REFERÊNCIA

CURVA DE
PERMANÊNCIA

MODELO DE ZONA
DE MISTURA EM
RIOS 2DH

MODELO
HIDRODINÂMICO
CHEIAS EM RIOS 1D

USO DO SOLO E
COEFICIENTE DE
RUNOFF

PONTUAÇÃO
PARCIAL
ESTUDO DE
DISPONIBILIDADE
CONSUNTIVA
(Indicadores A, B)
ESTUDO DE CAPACIDADE
DE SUPORTE HÍDRICA
(Indicadores C, D, E)

ESTUDO DE
VULNERABILIDADE À
INUNDAÇÃO E
CONSEQUÊNCIAS SOBRE A
DRENAGEM (Indicadores
F, G)

Critério de
agregação
subíndice
h1

PONTUAÇÃO
PARCIAL
Critério de
agregação
subíndice
h2
PONTUAÇÃO
PARCIAL
Critério de
agregação
subíndice
h3

CÁLCULO DO IHLI – INDÍCE
HÍDRICO DE LOCAÇÃO
INDUSTRIAL (técnica de
tomada de decisão em multi
atributo usando o método do
produtório em ambiente
fuzzy)

Figura 3.2: Estrutura de detalhamento de fluxo de informações, enfoque e cálculo do
Índice Hídrico de Locação Industrial.
A estrutura geral metodológica mostrada na Figura 3.1 apresenta duas etapas básicas
para a obtenção do IHLI: etapa preliminar ao cálculo, e etapa final, que compõe o
cálculo do IHLI em si. Com base na consolidação prévia de informações primárias e
secundárias que preferencialmente originam-se da bacia hidrográfica foco para análise
da alternativa locacional, podendo também ser de alguma bacia com condições
hidrológicas e morfológicas similares (por intermédio de metodologias de
regionalização de vazões), onde essa segunda condição é assumida na falta de
informações sobre a bacia foco, conforme apresentado na Figura 3.2, a etapa preliminar
ao cálculo do IHLI segue então com três níveis de avaliação perfazendo uma ordem
específica, de acordo com os três grupos de estudo definidos.

O primeiro nível de avaliação é realizado para o grupo de estudo de disponibilidade
hídrica consuntiva, o segundo nível para o grupo de estudo de capacidade de suporte
hídrica, e o terceiro nível para o grupo de estudo de vulnerabilidade à inundação e
consequências sobre a drenagem. As informações primárias e secundárias são
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compostas por dados provenientes de campanhas de levantamento de campo (e.g.
hidrometria, batimetria), e, ou, por bancos de dados ou estudos hidrológicos disponíveis
em termos de domínio público (e.g. séries históricas de cotas e vazões e qualidade da
água). Essas informações subsidiam os três níveis de avaliação, ou grupos de estudo,
conforme observa-se nas Figuras 3.1 e 3.2.

Ainda na etapa preliminar ao cálculo do IHLI, para cada nível de avaliação definiu-se
um número de indicadores para compor cada um dos seus grupos de estudo
correspondentes. O total de indicadores para os grupos de estudo constituem-se em sete,
assim denominados: A, B, C, D, E, F, G. Os indicadores A e B estão relacionados ao 1º
nível de avaliação (estudo de disponibilidade consuntiva), os indicadores C, D e E estão
relacionados ao 2º nível de avaliação (estudo de capacidade de suporte hídrica), e os
indicadores F e G estão relacionados ao 3º nível de avaliação (estudo de vulnerabilidade
à inundação e consequências sobre a drenagem). Cada indicador é primeiramente
verificado quanto ao atendimento a critérios mínimos qualitativos, como observa-se na
Figura 3.1. No caso de possuir uma qualificação a partir do critério mínimo, o indicador
é qualificado como Indicado (I), recebendo então um grau de pertinência equivalente a
um dos nove níveis de recomendação estabelecidos para o IHLI, conforme gráficos de
funções de pertinência triangular (fuzzy) desenvolvidos especificamente para cada
indicador. As características dos sete indicadores que compõem o IHLI são descritas
abaixo:
 Indicador A – Disponibilidade consuntiva, verificada a partir do percentual da
vazão consuntiva (Qcon), em relação à disponibilidade hídrica total, conforme
curva de permanência de vazão de referência (unidade %);
 Indicador B – Concentração de fundo do poluente de referência para captação de
água industrial (padrão estabelecido DBO; unidade mg/L);
 Indicador C – Percentual do comprimento da zona de mistura seccional em
desconformidade com o PQA (Padrão de Qualidade da Água; unidade %);
 Indicador D – Percentual do PQA no receptor de interesse de jusante mais
próximo (unidade %);
 Indicador E – Disponibilidade consuntiva e não consuntiva, verificada a partir
do percentual da vazão consuntiva (Qcon) e não consuntiva (soma da vazão
ecológica (Qeco) com a vazão de mínimo impacto de diluição do efluente do
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empreendimento industrial (Qmdil)), em relação à disponibilidade hídrica total,
conforme curva de permanência de vazão de referência (unidade %);
 Indicador F – Nível de inundação observado na área da alternativa locacional
ocasionado pela cheia do rio de referência (unidade m);
 Indicador G – Percentual de impermeabilização do terreno da alternativa
locacional consolidada (unidade %).
Uma vez que todos os indicadores de um determinado nível de avaliação (1º ao 3º)
sejam classificados conforme um grau de pertinência dentro de um dos nove níveis de
recomendação estabelecidos para o IHLI, seguindo a ordem indicada na Figura 3.1,
variando entre PR (Péssima Recomendação) e ER (Excelente Recomendação), aplica-se
então um critério de pontuação específico para cada nível estabelecido (o detalhamento
dos níveis de avaliação será apresentado mais à frente ainda neste capítulo). Os
resultados da pontuação de cada nível de avaliação são denominados h1, h2 e h3,
respectivamente, de acordo com a Figura 3.2, cujo propósito é quantificar cada um dos
níveis de avaliação, de forma a subsidiar posteriormente a segunda etapa do processo de
determinação do IHLI, que é o cálculo do índice propriamente dito. Cada nível de
avaliação configura um subíndice do IHLI, cujo propósito é unir os indicadores de
mesma natureza em torno de uma pontuação parcial prévia ao cálculo final do IHLI, que
na prática corresponde a uma operação envolvendo três subíndices (h1, h2, h3). O
cálculo do IHLI, por sua vez, tem a função de integrar os três níveis de avaliação,
através de uma metodologia fuzzy de análise multicritério, proporcionando um resultado
e parecer final englobando todos os indicadores envolvidos, e, por conseguinte, a
qualificação da alternativa locacional selecionada dentro de um contexto hídrico de
nível de recomendação atribuído para a instalação de um dado empreendimento
industrial.

Para cada nível de avaliação se estabelece uma formulação matemática, seguindo
critérios de cálculo específicos (apresentados no tópico 3.2), que geram as pontuações
parciais referentes aos subíndices h1, h2 e h3, através de um critério de agregação de
indicadores. No caso, conforme apresentado no tópico 3.2, os respectivos graus de
pertinência são extraídos de suas curvas de pertinência de origem, e posteriormente,
através de equações matemáticas envolvendo técnicas de somatório e produto entre os
indicadores de cada subíndice, é definida a pontuação de cada nível de avaliação.
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Concluída a pontuação de cada nível de avaliação (subíndices h1, h2, h3), considera-se
que a alternativa locacional encontra-se parcialmente qualificada (vide Figuras 3.1 e
3.2).

Cabe ressaltar que os referidos graus de pertinência obtidos através das curvas de
pertinência de cada indicador, eixo das ordenadas, são determinados pelo escore
resultante da escala de níveis de recomendação representada pelo eixo das abcissas,
onde para cada indicador estabeleceu-se um intervalo próprio, variando entre um valor
máximo e mínimo, considerando uma unidade característica. A definição do escore
resultante é aplicada de forma diferenciada para cada indicador, conforme apresentado
na Figura 3.2, podendo ocorrer através de cinco tipos diferentes de enfoques, cuja
aplicação possui a intenção de promover uma análise em caráter simplificado e
expedito, porém com conteúdo científico sólido, integrando-os em um sistema para
geração dos escores dos indicadores, a saber:

a) Curva de Permanência de Vazão (baseada na série total);
b) Monitoramento da Qualidade da Água (concentração de fundo de poluente de
referência para captação de água);
c) Modelagem de Zona de Mistura em 2DH Aplicada para Rios;
d) Modelagem Hidrodinâmica em 1D (propagação de vazão unidimensional)
Aplicada para a Determinação de cheias em Rios;
e) Delimitação da Bacia Hidrográfica e Informação de Uso do Solo e Coeficiente
de Runoff para a Área da Alternativa Locacional Consolidada, ou Construída.

A curva de permanência de vazão dá suporte à definição dos escores dos níveis de
recomendação dos indicadores A e E; o monitoramento da qualidade da água, através de
séries históricas ou levantamentos pontuais relativos à concentração de fundo de
poluente de referência, é utilizado para subsidiar o cálculo dos escores dos níveis de
recomendação dos indicadores B, C, D e E; a modelagem de zona de mistura 2DH atua
no caso dos indicadores C, D e E, bem como em subsidiar parâmetros hidrológicos na
modelagem hidrodinâmica de cheia 1D, onde esta por sua vez, determina a pontuação
do indicador F. A delimitação da bacia hidrográfica foco de estudo, assim como as
informações de uso do solo e o coeficiente de runoff são empregadas na obtenção do
escore do nível de recomendação do indicador G.
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Já no caso se a verificação quanto ao atendimento a critérios mínimos estiver abaixo do
mínimo estabelecido, o indicador é qualificado como Não Recomendado (NR), e nesse
caso, o mesmo é desqualificado, assim como a alternativa locacional como um todo,
conforme verificado na Figura 3.1. Em suma, basta apenas um indicador ser classificado
como NI para que a alternativa locacional seja totalmente rejeitada, mesmo que a
mesma apresente bons níveis de qualificação para os demais indicadores, sejam esses do
mesmo ou de diferentes níveis de avaliação (1º ao 3º). A qualificação NI, para essa
condição, é encarada como um nível de pontuação zero, não sendo admitida no IHLI
para nenhum indicador.

A fase final para determinação do IHLI resume-se no seu cálculo em si. O IHLI foi
construído utilizando uma linha de metodologias de análise multicritério caracterizada
como Métodos Multicritério de Análise de Decisão (MMAD), cujos principais
conceitos teóricos foram discutidos no capítulo 2. Dentre as várias metodologias
existentes na linha de MMAD determinou-se, para aplicação no IHLI, a metodologia do
produtório ponderado, também discutida no capítulo 2. A aplicação do método do
produtório ponderado no IHLI é dirigida de forma a integrar as pontuações parciais dos
subíndices h1, h2, h3, referentes a cada nível de avaliação, onde para cada pontuação é
atribuída uma ponderação w1, w2 e w3, respectivamente. Cada critério de pontuação de
cada um dos três níveis de avaliação é caracterizado independentemente, onde o
resultado final obtido pelo IHLI, através do método do produtório ponderado, resulta da
interação desses três níveis, ou subíndices.

Em suma, o critério preliminar de agregação de indicadores, sete no total (A, B, C, D, E,
F, G), exerce o papel de reunir pares de mesma natureza, ou grupo de estudo, dentro de
um mesmo nível de avaliação, através de formulações matemáticas de somatório e
produto, com o propósito de gerar uma pontuação preliminar (h1, h2 e h3),
caracterizando-os como três subíndices parciais resultantes, onde ao final, é aplicado o
cálculo de determinação do IHLI utilizando o método do produtório ponderado.

Basicamente, escolheu-se a metodologia do produtório ponderado em função de três
fatores. O primeiro ocorreu devido à simplicidade do seu cálculo matemático, se
comparada a outras metodologias MMAD (e.g. TOPISIS, ELECTRE, PROMETHEE).
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O segundo deu-se devido à sua aplicação no Índice de Qualidade da Água (IQA), hoje
amplamente difundido no mundo e também no Brasil, através da CETESB, para
qualificação da água em corpos hídricos naturais ou artificiais, incluindo rios. O terceiro
fator ocorreu em virtude do efeito do produtório ponderado no cálculo final do índice,
uma vez que essa função potencializa o efeito negativo de um parâmetro ruim (com
pontuação baixa) no seu cômputo final, com base em referências apresentadas no
capítulo 2.

A Tabela 3.1 apresenta a descrição dos critérios mínimos estabelecidos para os
indicadores A, B, C, D, E, F, G.

Tabela 3.1: Critérios mínimos aplicados aos indicadores do IHLI.
Indicador

Critério Mínimo (I – Indicador)

A

Disponibilidade consuntiva, onde % Qcon ≥ 90%
conforme curva de permanência de vazão de
referência

B

Concentração de fundo do poluente de referência
para captação de água industrial (padrão
estabelecido DBO) ≤ 125 mg/L

C

Percentual do comprimento da zona de mistura
seccional em desconformidade com o PQA ≤
Tabela 3.3 com a pluma de descarte de efluentes
ocupando até 50% da seção transversal

D

Percentual do PQA no receptor de interesse de
jusante mais próximo ≤ 10% acima do limite de
qualidade estabelecido

E

Disponibilidade consuntiva e não consuntiva, onde
% (Qcon + (Qeco + Qmdil)) ≥ 40% conforme
curva de permanência de vazão de referência

F

Nível de inundação observado na área da
alternativa locacional ocasionado pela cheia do rio
de referência ≤ 3 metros

G

Percentual de impermeabilização do terreno da
alternativa locacional consolidada (unidade %) ≤
90%
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O indicador A compreende um indicador do 1º nível de análise, ou grupo de estudo de
disponibilidade consuntiva, e tem o propósito de verificar o atendimento quanto aos
principais tipos de usos relacionados ao consumo de água, ou vazão consuntiva (Qcon),
dentro da região de domínio de estudo estabelecida para esse indicador, inserindo
também o consumo previsto para o empreendimento industrial situado na alternativa
locacional considerada, de acordo com informação do projeto conceitual, e compará-los
com a curva de permanência de referência. A curva de permanência é obtida através de
uma relação de proporcionalidade entre séries históricas extraídas de duas estações
fluviométricas empregadas dentro da região de domínio de estudo para uma seção
transversal representativa da alternativa de área, que por sua vez insere-se entre as
estações fluviométricas de referência. De outra forma, no caso de não haver
informações disponíveis, ou estações fluviométricas na bacia foco de análise, sugere-se
a utilização de informações de outras bacias similares por intermédio de métodos de
regionalização de vazões. Em função do percentual representativo do somatório dos
usos consuntivos dentro da região de domínio e do empreendimento industrial
observado na curva de permanência, o indicador é então valorado e classificado, onde,
no caso, quanto maior for esse percentual melhor será a sua classificação, ou nível de
recomendação.

A escala do eixo das abcissas (x) do indicador A (apresentada na Figura 3.3) representa
o quanto a vazão do somatório de consumo na região de domínio de estudo é igualada
ou superada conforme sua série histórica de vazão de referência, sendo então mais
valorado à medida que o percentual aumenta. Basicamente, os consumos levantados na
bacia foco, através de informações primárias e secundárias, dependem da natureza da
bacia, e de um modo geral, concentram-se em usos para abastecimento urbano, rural,
industrial e irrigação. A região de domínio de estudo para o estudo de disponibilidade
consuntiva encerra duas parcelas dentro do seu contexto de análise. A primeira refere-se
ao uso consuntivo dentro do trecho de rio em que a alternativa locacional está inserida, e
a segunda constitui o consumo do empreendimento industrial situado na alternativa
locacional em questão.

O indicador B, assim como o indicador A, é um indicador do 1º nível de avaliação,
dentro do grupo de estudo de disponibilidade consuntiva, cujo objetivo é verificar a
qualidade da água disponível para captação no trecho de rio adjacente à alternativa
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locacional do empreendimento industrial, a ser utilizada para atendimento de suas
demandas consuntivas (Qcon). O parâmetro definido como referência para verificar a
“saúde ambiental”, ou qualidade da água do rio para captação no IHLI, é a DBO. Esse
parâmetro foi escolhido devido a sua larga aplicabilidade em estudos de qualidade da
água em corpos hídricos por retratar a matéria orgânica carbonácea. Trata-se de um
excelente indicador para referendar o uso antrópico de uma dada bacia hidrográfica,
independente do tipo de uso industrial, agrícola ou urbano, além de ser bastante
difundido nos meios técnicos e acadêmicos.

O indicador B utiliza-se de resultados de monitoramento, ou de amostragem de
qualidade da água no trecho de rio de interesse, e sua escala do eixo x (Figura 3.4) foi
confeccionada em função do resultado da concentração de fundo do poluente foco (no
caso a referência é a DBO). O indicador em questão é valorado, conforme escala
estabelecida. Assim, quanto maior a concentração de fundo, menor a valoração, e mais
comprometida se encontra a qualidade da água, e, por conseguinte, mais recursos e
custos deverão ser empregados por parte do empreendimento no sentido de tratar a água
captada, e colocá-la em condições adequadas para a gama de seus usos consuntivos.

Entende-se como concentração de fundo de um dado trecho de bacia hidrográfica
aplicada ao IHLI a concentração média anual com base em um plano de monitoramento
implantado na bacia de interesse, envolvendo um ciclo hidrológico completo.
Dependendo do parâmetro ambiental foco do estudo, a média poderá ser aritmética ou
geométrica (e.g. coliformes termotolerantes, onde a média geométrica é mais adequada).
No caso de inexistência de informações referentes a médias anuais, nesse caso, aplica-se
a média mais abrangente possível dentro das informações existentes, ou o resultado de
uma amostragem pontual direta realizada em campo durante a AAP, ou informações de
outros trechos da mesma bacia, ou de bacias em condições similares dentro da região de
estudo, quando não existirem informações locais, ou na impossibilidade de realização
de amostragens em campo na fase de AAP.

O uso de outro parâmetro como referência, em detrimento da DBO, é permitido pela
metodologia aplicada ao IHLI, uma vez que a DBO, assim como outros parâmetros de
controle ambiental, não cobre a totalidade do espectro das ações antrópicas e suas
alterações pertinentes na qualidade da água dos corpos hídricos fluviais. Contudo, nesse
115

caso, para que seja possível o emprego do IHLI, faz-se necessário estabelecer um
gráfico calibrado para o novo parâmetro desejado, conforme observa-se na Figura 3.4
para o caso da DBO.

O indicador C é um indicador do 2º nível de avaliação, dentro do grupo de estudo de
avaliação de capacidade de suporte hídrica, e tem a finalidade de verificar o percentual
da extensão longitudinal da pluma de efluentes líquidos proveniente de um descarte de
um empreendimento industrial implantado na área da alternativa locacional não
enquadrado dentro dos padrões de qualidade de água do corpo hídrico receptor. O
objetivo do indicador C é promover uma avaliação do impacto do espalhamento da
pluma oriunda do efluente do empreendimento industrial. No caso, quanto maior for a
extensão dessa pluma dentro de uma concentração acima do limite dos padrões de
qualidade da água, subentende-se que maior será o impacto em potencial no ambiente
aquático e mais comprometida se torna a capacidade de suporte hídrica e de
autodepuração do rio no trecho de estudo. Considera-se que ao atingir a zona de mistura
seccional, o efluente encontra-se na condição de mistura praticamente completa.

O indicador C utiliza-se de um modelo de zona de mistura 2DH, cujo propósito é
determinar o comprimento da zona de mistura seccional, num primeiro momento, e,
após esse cálculo preliminar, determinar o comprimento longitudinal da pluma que
atenda ao limite do padrão de qualidade de água estabelecido, já considerando no
modelo a concentração de base do poluente foco. Assim, verifica-se o percentual da
extensão longitudinal obtida com a extensão da zona de mistura seccional. Em termos
transversais, o modelo também verifica a extensão transversal da pluma, onde
estabeleceu-se para o IHLI que a mesma não poderá superar o padrão de qualidade de
água para o poluente foco em 50% da secção transversal adotada para o trecho de rio
avaliado. O intuito de ocupar um percentual da seção transversal está vinculado ao
conceito de se estabelecer uma zona de passagem, conforme discutido no capítulo 2.

Dentro da filosofia adotada na presente tese de utilização de estruturas de análise
simples e expeditas e, portanto, de emprego de modelos simplificados, propôs-se a
utilização do modelo STREAMIX I (2DH simplificado), cujo desenvolvimento se deu
através da reprodução de suas equações analíticas em uma planilha Microsoft Excel®,
conforme discussão apresentada no capítulo 2. O modelo STREAMIX I foi compilado
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em uma planilha de um arquivo denominado Cálculo STREAMIX I, que consiste em um
conjunto de planilhas que integra a determinação da valoração dos indicadores
pertinentes ao estudo de capacidade de suporte (Indicadores C, D e E), que por sua vez,
utilizam o conceito de modelagem de zona de mistura para tal propósito.

O indicador D é um indicador do 2º nível de avaliação, dentro do grupo de estudo de
avaliação de capacidade de suporte hídrica, cujo objetivo é verificar o percentual da
concentração padrão de qualidade da água em um receptor de interesse mais próximo
localizado à jusante do ponto de descarte de efluentes do empreendimento industrial
implantado na área da alternativa locacional. O propósito do indicador D é promover
uma avaliação do impacto da alteração da qualidade da água em um ponto determinado
a jusante do descarte do empreendimento industrial, que possua interesse do ponto de
vista ambiental ou antrópico, e que seja de fundamental importância a preservação da
sua qualidade de acordo com a classe local de uso. Nesse caso, podendo ser, por
exemplo, uma unidade de conservação, uma região de captação de água para
abastecimento público, ou um balneário.

Para receptores de interesse situados a jusante da zona de mistura seccional (condição
de mistura completa), conservativamente não considera-se a atuação de um fator de
decaimento a partir desse ponto, inclusive na própria zona de mistura. Adota-se a
condição de que a concentração em tais receptores é igual à concentração obtida no
modelo 2DH para a condição de mistura completa, concebida para o comprimento da
zona de mistura seccional.

O indicador E também é um indicador do 2º nível de avaliação, dentro do grupo de
estudo de avaliação de capacidade de suporte hídrica, cujo propósito é inserir na análise
da capacidade de suporte hídrica a condição de sinergia dos usos consuntivos e não
consuntivos da água. A vazão consuntiva (Qcon) é definida no Indicador A. As vazões
não consuntivas, relacionadas ao grupo de estudo em questão, tem como base duas
variantes, a saber: vazão ecológica (Qeco), e vazão de mínimo impacto de diluição do
efluente do empreendimento industrial (Qmdil). A Qeco, que conforme apresentado no
capítulo 2, significa a mínima vazão fluvial em que é possível manter as funções
ambientais de um determinado rio ativas. A Qeco pode ser assumida através da escolha
de qualquer metodologia apresentada no capítulo 2; contudo, em se tratando de
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enfoques mais simplificados de análise, sugere-se o emprego das metodologias
hidrológicas, conforme a Eq.(3.1) aplicada no estudo de caso da presente tese.
𝑄𝑒𝑐𝑜 = 0,20 × 𝑄90

Eq.(3.1)

𝑄90 = Corresponde à vazão referente a noventa por cento (90%) do tempo em que é
igualada ou superada conforme curva de permanência de referência.

A Qeco possui uma dupla função dentro do conceito metodológico do IHLI. A primeira
é de ser uma vazão de referência para a própria vazão ecológica, conforme apresentado
no parágrafo anterior. A segunda é de servir de base para estabelecer uma vazão de
referência mínima para o período de estiagem extrema, denominada na presente tese
como Qmin (vazão mínima de referência), cujo propósito é subsidiar a modelagem de
zona de mistura 2DH, a fim de determinar os graus de pertinência μC, μD e μE dos
indicadores C, D e E.

Caso exista uma vazão ecológica já pré-determinada, em uma dada bacia, calculada por
alguma metodologia mais apurada que o método hidrológico (e.g. método holístico),
sugere-se a aplicação da mesma em detrimento da vazão ecológica apresentada na
Eq.(3.1). Ou também, caso seja especificado, ou adotado, no escopo da AAP para
avaliação de alternativas locacionais o uso de vazão ecológica (remanescente) definida
pelo estado da federação em que o estudo está sendo desenvolvido, ou pela ANA. A
vazão ecológica sugerida na Eq.(3.1) tem o objetivo de atender, em termos de
abrangência, o estado da Bahia, localidade em que o estudo de caso será desenvolvido
(vide Tabela 2.3).

A Qmdil corresponde à vazão conforme a curva de permanência de referência que
produz uma pluma em uma distância mínima do ponto de descarte de efluentes, de
forma a enquadrá-la dentro dos padrões de qualidade de água estabelecidos para o
trecho de rio dentro do domínio de estudo, caracterizando uma condição de impacto
mínimo no corpo hídrico receptor. Em outras palavras, a Qmdil além de representar o
potencial de diluição de um rio frente à vazão de efluentes descartada pelo
empreendimento industrial, possui a função de alocação de uma determinada vazão
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hídrica para diluição dos efluentes tratados de um empreendimento industrial no
cômputo geral do indicador E. Conforme critério definido pelo autor da tese adotou-se
para o IHLI a distância mínima de 10 metros do ponto de descarte de efluentes,
empregando para tal o modelo de zona de mistura 2DH. Nesse caso, fixa-se a distância
de 10 metros da fonte e ajusta-se o valor da vazão até que se obtenha um resultado de
enquadramento no limite do padrão de qualidade de água. Tal distância pode ser
ajustada e calibrada conforme o que for admitido como uma zona de alocação de
impacto em função da vazão (conceito de Qmdil).

Ao final, o Indicador E resulta da verificação do percentual do somatório de Qcon. Qeco
e Qmdil obtido na curva de permanência de vazão de referência, e assim como o
indicador A, este indicador representa o quanto a vazão do somatório consuntivo e não
consuntivo é igualada ou superada conforme sua série histórica de referência, sendo
então mais valorado à medida que o percentual aumenta na escala gráfica. Do mesmo
modo como os indicadores C e D, a concentração de fundo também é empregada no
modelo de zona de mistura 2DH para a obtenção do indicador E.

As concentrações de fundo são consideradas na análise dos indicadores C, D e E. Em
relação à condição da concentração de fundo, quanto mais baixo for esta concentração,
maior será a capacidade de suporte da bacia no trecho de domínio de estudo em relação
a um dado poluente. Em outras palavras, maior a capacidade da bacia se “sujar” tendo
como referência os padrões de qualidade de água estabelecidos. A análise da
concentração de fundo, em termos da proposta do IHLI, também tem o propósito de
retratar a influência, e, por conseguinte, o impacto na qualidade da água resultante de
todas as fontes pontuais e difusas que encontram-se na região de domínio de estudo.
Portanto, trata-se de inserir na análise de capacidade de suporte uma condição indireta
da carga do poluente foco que é descartada na bacia.

Para o caso de trechos de bacia que já apresentem concentrações de fundo saturadas
para o efluente que será descartado no corpo hídrico receptor, a partir de 100% do limite
do PQA, para o parâmetro ambiental de controle de referência, considera-se no IHLI
que a mesma não tem condições aparentes de servir de maneira adequada como
receptora de novos lançamentos de efluentes líquidos. Nesse sentido, em se tratando de
uma análise preliminar, haveria uma potencial condição de um novo empreendimento
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industrial promover um agravamento de suas condições ambientais, acarretando risco ao
negócio e ao licenciamento ambiental propriamente dito. Em assim sendo, para as
situações em que os trechos de bacia analisados estiverem saturados, a alternativa como
um todo é considerada Não Recomendada (NR). Na hipótese do gestor optar por um
nível de exigência mais flexível, cabe dentro da lógica de aplicação do IHLI a opção de
substituir, como referência ambiental de qualidade da água, o PQA pela concentração de
fundo saturada. Essa condição não será adotada no estudo de caso do Rio de Contas
apresentado na presente tese, contudo, é ressaltada como opção ao usuário do IHLI.

O indicador F trata-se de um indicador pertencente ao 3º nível de análise, ou grupo de
estudo de vulnerabilidade à inundação e consequências sobre a drenagem, onde seu
objetivo é verificar o nível de inundação na área da alternativa locacional, originado de
uma cheia extrema no trecho de rio estabelecido como domínio de estudo.
Diferentemente dos demais indicadores (A, B, C, D, E, G), o indicador F representa um
sentido de impacto ambiente-empreendimento. No caso dos demais, a representação é
ao contrário, ou seja, um sentido empreendimento-ambiente. O indicador F também
possui como unidade de medição o metro (m). Para os outros, a unidade adotada é o
percentual (%), com exceção do indicador B, cuja unidade é a concentração de DBO
(mg/L).

O processo de valoração do indicador F foi determinado através de um modelo
hidrodinâmico1D, aplicado para rios em condição de cheia máxima, cuja função é
retratar o nível de inundação na área da alternativa locacional. No caso da presente tese,
utilizou-se o Modelo HEC-RAS, apresentado no capítulo 2. O nível de água na
alternativa locacional está atrelado a uma representatividade de uma condição de
potencial de vulnerabilidade hídrica em termos do empreendimento industrial. Em
caráter complementar, o nível d’água representa custos de intervenções de obras civis
no terreno da alternativa locacional, principalmente relacionados com atividades de
aterro, que, por sua vez, também estão ligados a um maior impacto ambiental, já que
depende de intervenções em jazidas e áreas de empréstimo.

Para subsidiar o modelo 1D, é necessário o levantamento de seções topobatimétricas
transversais na região de domínio de estudo, que podem ser obtidas através de
informações primárias ou secundárias. De forma alternativa, e mais simples, essas
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mesmas seções podem ser obtidas arbitrando cotas com base em uma referência
primária ou secundária inicial, em conjunto com análise de mapas e imagens.
Adicionalmente, para aplicar o modelo, faz-se necessário o levantamento de dados
hidrológicos e séries históricas (cota e vazão), preferencialmente obtidas em estações
fluviométricas existentes na bacia estudada, ou em outra bacia cujas condições
hidrológicas sejam semelhantes, utilizando metodologias de regionalização de vazões.
Esta última condição é utilizada na falta de levantamentos existentes na bacia foco do
estudo de alternativas locacionais. O indicador F é avaliado empregando o período da
onda de cheia mais representativo da série histórica de referência.

Após proceder a análise do período de cheia extrema, os hidrogramas que subsidiam o
modelo hidrodinâmico 1D são majorados conforme métodos comumente aplicados em
hidrologia estatística, de forma a obter uma entrada de dados mais conservativa, uma
vez que as séries históricas existentes possuem geralmente uma duração aproximada de
30 anos, dentro de um horizonte de vida de um empreendimento industrial. O método
adotado no IHLI é o de Log Pearson III, discutido no capítulo 2, para um tempo de
recorrência de 200 anos. Essa condição confere um grau de segurança conservativo,
ultrapassando algumas vezes o horizonte de vida de um típico projeto industrial. Cabe
ressaltar que outros métodos de hidrologia estatística podem ser empregados, caso o
usuário assim deseje trabalhar.

Outra função do modelo hidrodinâmico 1D adotada no IHLI é promover a inserção de
dados do modelo de zona de mistura 2DH, aplicado aos indicadores C, D e E. Nesse
caso, uma vez que optou-se no IHLI por utilizar dois modelos distintos (1D
Hidrodinâmico, e 2DH zona de mistura), necessitou-se efetuar um ajuste comum entre
eles. Assim, partindo do princípio de que todos os indicadores devam estar atrelados às
mesmas bases hidrodinâmicas para que seja possível estabelecer uma análise de seus
impactos de forma igualitária, nesse caso, a utilização do modelo 1D hidrodinâmico e o
modelo de zona de mistura 2DH também seguem essa lógica. Portanto, os hidrogramas
e as informações hidrológicas preliminares levantadas são também utilizados no modelo
1D hidrodinâmico como condições de contorno (extremos do domínio de estudo),
através das informações de vazão e cota, tanto na condição extrema de estiagem como
na condição de pico de cheia.
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Primeiramente, o modelo hidrodinâmico 1D, no caso o HEC-RAS, é aplicado na
condição de período de vazões de estiagem extremas observadas nos hidrogramas das
séries históricas de referência. Os dados resultantes do HEC-RAS para a seção de
interesse adjacente à área da alternativa locacional analisada, dentro da região de
domínio de estudo, são extraídos para a condição de vazão mínima crítica (Qmin), que
atribui-se a vazão Qeco (Qmin = Qeco), e consistem em: velocidade média,
profundidade média, declividade de fundo e largura média da seção molhada. Em um
segundo momento todas essas informações são então empregadas para calibrar o
modelo de zona de mistura 2DH. No caso do estudo de caso aplicado na presente tese,
as informações hídricas produzidas no HEC-RAS servem de base de entrada de dados
para a planilha desenvolvida em Microsoft Excel® contendo as equações analíticas do
modelo STREAMIX I (Cálculo STREAMIX I), cujos resultados são apresentados no
Anexo I, em conjunto com a demonstração das equações analíticas.

Cabe ressaltar que em ambos os casos de vazão em período crítico de cheia e de
estiagem, adota-se para o modelo hidrodinâmico 1D a condição de regime não
permanente, onde os resultados são apresentados em uma base diária dentro do período
de modelagem.

O indicador G, assim como o indicador F, consiste em um indicador pertencente ao 3º
nível de análise, ou grupo de estudo de vulnerabilidade à inundação e consequências
sobre a drenagem, cuja finalidade é verificar o percentual de impermeabilização
resultante do terreno da área da alternativa locacional, assumindo uma condição de
análise após a sua implantação e edificação concluída, tendo em vista a alteração de uso
e ocupação do solo ocorrida após a implantação do empreendimento industrial. O
propósito principal do indicador G é criar uma maneira simplificada para subsidiar a
avaliação do impacto potencial das drenagens pluviais provenientes da alternativa
locacional consolidada na bacia do trecho de rio dentro da região de domínio de estudo
estabelecida. A determinação do percentual de impermeabilização é obtida através de
uma estimativa do coeficiente de runoff para o terreno da área da alternativa locacional,
com base em informações conceituais da arquitetura do projeto do empreendimento
industrial, e do uso e ocupação do solo em momento presente, sem intervenções na
alternativa locacional, empregando informações primárias oriundas de observações de
campo.
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Cabe salientar que o uso de outros modelos de qualidade de água ou hidrodinâmico
mais complexos para a utilização no IHLI também é aplicável. Contudo, estes não
seguem a orientação da presente tese de utilizar estruturas mais simplificadas, com
menor entrada de dados e análise de informações, e que possuam, ao mesmo tempo,
embasamento científico, além de promoverem respostas eficientes, em curto prazo, e em
ordens de grandeza compatíveis com uma análise em condição preliminar, cujo
propósito principal é fomentar uma tomada de decisão, e não retratar fidedignamente,
por exemplo, detalhamentos de fluxo de água, ou formatos da pluma de descarte de
efluentes. Entende-se que o uso de modelos mais complexos é fundamental, porém em
uma fase de projeto mais adiantada, onde a alternativa locacional, ou até mesmo
algumas alternativas locacionais, já foram previamente selecionadas dentro do contexto
de uma AAP.

3.2 O Cálculo do Índice Hídrico de Locação Industrial
A aplicação da metodologia do produtório ponderado no IHLI, detalhada do ponto de
vista teórico no capítulo 2, estabelece, para cada pontuação preliminar, de cada um dos
três níveis de avaliação (subíndices h1, h2, h3), uma ponderação correspondente (w1, w2,
w3), cuja calibração depende da experiência e interpretação pessoal do usuário. A soma
de todas as ponderações dos subíndices envolvidos, nesse caso, que são os três níveis de
avaliação, é igual a 1 (equivalente a 100% do universo de atributos). O IHLI então é
calculado através do produto de cada pontuação parcial (subíndices h1, h2, h3) elevada a
sua respectiva ponderação (w1, w2, w3).
Em termos de calibração das ponderações aplicadas ao IHLI, exemplificado através dos
estudos de caso apresentados no capítulo 4, optou-se por estabelecer uma distribuição
padrão de forma uniforme entre as pontuações parciais referentes aos subíndices h1, h2,
h3, com: w1 = 0,34; w2 = 0,33 e w2 = 0,33. Dessa forma, a escala do resultado final do
IHLI gerada pela relação matemática do cálculo de cada pontuação parcial e o método
do produtório ponderado varia entre 3,22 e 91,78, conforme mostrado na Tabela 3.2.
Na mesma Tabela 3.2 também são mostradas as escalas de variação de cada pontuação
parcial (subíndices h1, h2, h3). Para o subíndice h1, a variação de pontuação é entre 9 e
95; para o subíndice h2 é entre 0,72 e 86,49; e para subíndice h3 é entre 5 e 94. Para cada
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pontuação parcial e para a pontuação do IHLI foram estabelecidos os seguintes níveis
de

recomendação:

PR

(Péssima

Recomendação),

PR-BR

(Péssima-Baixa

Recomendação), BR (Baixa Recomendação), BR-MR (Baixa-Média Recomendação),
MR (Média Recomendação), MR-AR (Média-Alta Recomendação), AR (Alta
Recomendação),

AR-ER

(Alta-Excelente

Recomendação)

e

ER

(Excelente

Recomendação). As Eq. (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6) e (3.7) apresentam os cálculos
envolvidos para a determinação de cada pontuação parcial (subíndices h1, h2, h3).
Outras combinações de ponderação podem ser estabelecidas pelo usuário da
metodologia do IHLI, caso se defina como pertinente dar uma maior ênfase a um grupo
de estudo em detrimento de outro, tendo em vista peculiaridades da bacia estudada.
Contudo, o IHLI tal qual como apresentado nessa tese é arranjado através de uma
distribuição igualitária entre as ponderações w1, w2 e w3, que por sua vez geram arranjos
específicos nos gráficos dos níveis de recomendação das pontuações parciais referentes
aos subíndices h1, h2 e h3 e do IHLI. Caso seja de interesse do usuário efetuar diferentes
calibrações, modificações nesses gráficos devem ser efetuadas, contudo balizadas na
calibração padrão uniforme empregada.
ℎ1 = (100 − 𝑍) × 𝜇𝐴 + 𝑍 × 𝜇𝐵

𝐸𝑞. (3.2)

𝐶𝑝𝑐
𝑍=(
) × 100
𝐶𝑙𝑐

𝐸𝑞. (3.3)

Se Cpc >Clc, então assume-se

𝐶𝑝𝑐
𝐶𝑙𝑐

= 1, resultando em Z = 100

O subíndice ℎ1 corresponde à pontuação do 1º nível de avaliação (grupo de estudo de
disponibilidade consuntiva); 𝑍 representa a razão entre 𝐶𝑝𝑐 (Concentração de fundo do
poluente de referência para captação de água industrial) e 𝐶𝑙𝑐 (Concentração limite
admissível do poluente de referência para captação de água industrial); 𝜇𝐴 representa o
grau de pertinência do Indicador A (Percentual de disponibilidade consuntiva de acordo
com curva de permanência de vazão de referência); 𝜇𝐵 representa o grau de pertinência
do Indicador B (Concentração de fundo do poluente de referência para captação de água
industrial).
ℎ2 = [(100 − 𝐽) × 𝜇𝐶 + 𝐽 × 𝜇𝐷] × 𝜇𝐸
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𝐸𝑞. (3.4)

𝐷𝑟𝑖𝑝
𝐽 = [1 − (
)] × 100
𝐷𝑧𝑚𝑠

𝐸𝑞. (3.5)

Se Drip > Dzms, então assume-se

𝐷𝑟𝑖𝑝
𝐷𝑧𝑚𝑠

= 1, resultando em J = 0

O subíndice ℎ2 corresponde à pontuação do 2º nível de avaliação (grupo de estudo de
capacidade de suporte hídrica); 𝐽 representa a razão entre 𝐷𝑟𝑖𝑝 (Distância longitudinal
do Receptor de Interesse mais Próximo (a jusante do ponto de descarte de efluentes))
e 𝐷𝑧𝑚𝑠 (Distância longitudinal da Zona de Mistura Seccional (a jusante do ponto de
descarte de efluentes)); 𝜇𝐶 representa o grau de pertinência do Indicador C (Percentual
do comprimento da zona de mistura seccional em desconformidade com o PQA); 𝜇𝐷
representa o grau de pertinência do Indicador D (Percentual do PQA no receptor de
interesse de jusante mais próximo); 𝜇𝐸 o grau de pertinência do Indicador E
(Percentual de disponibilidade da vazão consuntiva (Qcon) e não consuntiva (vazão
ecológica e vazão de mínimo impacto de diluição do efluente do empreendimento
industrial (Qeco e Qmdil)) de acordo com curva de permanência de vazão de referência.

ℎ3 = (100 − 𝑃) × 𝜇𝐹 + 𝑃 × 𝜇𝐺

𝐸𝑞. (3.6)

𝐴𝐴𝐿
𝑃=(
) × 100
𝐴𝐵

𝐸𝑞. (3.7)

Se AAL >AB, então assume-se

𝐴𝐴𝐿
𝐴𝐵

= 1, resultando em P = 100

O subíndice ℎ3 corresponde à pontuação do 3º nível de avaliação (grupo de estudo de
vulnerabilidade à inundação e drenagem); 𝑃 representa a razão entre 𝐴𝐴𝐿 (Área da
Alternativa Locacional) e 𝐴𝐵 (Área da Bacia); 𝜇𝐹 representa o grau de pertinência do
Indicador F (Nível de inundação observado na área da alternativa locacional ocasionado
pela cheia do rio de referência); 𝜇𝐺 representa o grau de pertinência do Indicador G
(Percentual de impermeabilização do terreno da alternativa locacional consolidada).

125

Tabela 3.2: Método do produtório ponderado aplicado no cálculo do IHLI.
Indicadores
do IHLI

Nível de Recomendação

Pontuação (h,
IHLI)

Ponderação (w)

Pontuação elevada
à Ponderação hw

A+B

PR até ER

9≤ h1 ≤ 95

w1 (0,34)

h1

C+D+E

PR até ER

0,72≤ h2 ≤86,49

w2 (0,33)

h2

F+G

PR até ER

5≤ h3≤ 94

w3 (0,33)

h3

IHLI

PR até ER

3,22≤ IHLI≤
91,78

∑w1,w2,w3 =1

w1
w2
w3

w1

h1

x h2

w2

w3

x h3

A pontuação do 1º nível de avaliação, ou subíndice (h1), é determinada através das Eqs.
(3.2) e (3.3). Essas equações constituem o critério de agregação de indicadores do
mesmo grupo de estudo, que, no caso, são os indicadores A e B, pertencentes ao grupo
de estudo de disponibilidade hídrica consuntiva. O ponto fundamental no cálculo de h1 é
a Eq.(3.3) que determina a razão entre a concentração limite do poluente de referência
para captação de água e a concentração de fundo do poluente de referência para
captação de água industrial. O resultado da Eq.(3.3) é aplicado na Eq.(3.2) que agrega
os graus de pertinência μA e μB. Se a razão mencionada tender a um, nesse caso, Z será
próximo de zero, e por conseguinte, o grau de pertinência μA será multiplicado por
aproximadamente zero, onde a parcela da Eq.(3.2) só receberá praticamente influência
no cálculo através do grau de pertinência μB. No caso da razão tender a zero, ocorre que
Z resultará em um número próximo a cem, sendo que o grau de pertinência μB será
multiplicado por um número em torno de zero, e a Eq.(3.2) receberá
predominantemente influência no cálculo através do grau de pertinência μA. A Eq.(3.3)
tem o objetivo de determinar e regular o grau de importância da influência de cada
indicador na composição do subíndice h1, cujo cálculo é realizado na Eq.(3.2) Em outras
palavras, a Eq.(3.3) possui a função de enfatizar e direcionar, no cômputo da pontuação
determinada pela Eq.(3.2),

os impactos hídricos representados por cada indicador

envolvido que são prioritários a uma determinada alternativa locacional, operando como
uma espécie de “filtro”. Como exemplo, quanto menor a concentração de fundo do
poluente (melhor qualidade para captação) em relação à concentração limite para
captação, maior a influência do indicador A, através do cálculo com μA, e menor a
influência do indicador B, através do cálculo com μB.

Uma particularidade de Z é de que quando a concentração de fundo do poluente de
referência para captação for maior que o limite estabelecido de sua concentração viável
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para captação, nesse caso, adota-se a razão de ambos igual a um, com resultado de Z
igual a zero. Essa formulação objetiva-se exprimir a condição de que a partir do ponto
limite de concentração do poluente para captação, o Indicador B cai na condição de Não
Recomendado (NR), e não faz mais nenhum sentido efetuar uma análise se a
concentração de fundo supera esse valor.

A pontuação do 2º nível de avaliação, ou subíndice (h2), é determinada através das Eqs.
(3.4) e (3.5). Essas equações constituem o critério de agregação de indicadores do
mesmo grupo de estudo, que, no caso, são os indicadores C, D e E, pertencentes ao
grupo de estudo de capacidade de suporte hídrica. O ponto fundamental no cálculo de h2
é a Eq. (3.5) que determina a razão entre a distância longitudinal até o receptor de
interesse de jusante mais próximo e a distância longitudinal da zona de mistura
seccional. O resultado da Eq.(3.5) é aplicado na Eq.(3.4) que agrega os graus de
pertinência μC, μD, μE. Se a razão mencionada tender a um, nesse caso, J será próximo
de zero, e, por conseguinte, o grau de pertinência μD será multiplicado por
aproximadamente zero, onde a parcela da Eq.(3.4) entre os colchetes, só receberá
praticamente influência no cálculo através do grau de pertinência μC. No caso da razão
tender a zero, ocorre que J resultará em um número próximo a cem, sendo que o grau de
pertinência μC será multiplicado por um número em torno de zero, e a parcela entre
colchetes receberá predominantemente influência no cálculo através do grau de
pertinência μD. A Eq.(3.5) tem o objetivo de determinar e regular o grau de importância
da influência de cada indicador na composição do subíndice h2, cujo cálculo é realizado
na Eq.(3.4). Em outras palavras, a Eq.(3.5) possui a função de enfatizar e direcionar, no
cômputo da pontuação determinada pela Eq. (3.4), os impactos hídricos representados
por cada indicador envolvido que são prioritários a uma determinada alternativa
locacional, operando como uma espécie de “filtro”. Como exemplo, quanto mais
próxima for a distância da fonte de descarte de efluentes do receptor de interesse em
relação ao comprimento longitudinal da zona de mistura seccional, maior a influência
do indicador D, através do cálculo com μD, e menor a influência do indicador C, através
do cálculo com μC.
O grau de pertinência μE, fora dos colchetes, entra no cálculo de h2 como um fator
multiplicador. Conforme o conceito do indicador E, quanto maior a permanência de
vazão, que representa um rio com série histórica com mais água, maior será μD, e
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assim maior será a pontuação de h2. No caso contrário, quanto menor a permanência de
vazão, menor será μE, tendo como consequência uma menor pontuação de h2. Uma
particularidade de J é de que quando a distância longitudinal até o receptor de interesse
de jusante mais próximo for maior que a distância longitudinal da zona de mistura
seccional, nesse caso, adota-se a razão de ambos igual a um, com resultado de J igual a
zero. Essa formulação objetiva-se exprimir a condição de que quando um receptor de
interesse está mais a jusante da distância longitudinal da zona de mistura seccional,
conforme os critérios mínimos adotados para o indicador C, nessa situação,
necessariamente os requisitos de PQA já encontram-se atendidos, vide Tabela 3.3, que
será apresentada mais à frente nesse capítulo. Assim, o impacto referente ao indicador D
é nulo, de forma que o cálculo de h2 passa a ser formado apenas pela interação dos graus
de pertinência μC e μE, respectivamente pertencentes aos indicadores C e E.

A pontuação do 3º nível de avaliação, ou subíndice (h3), é determinada através das
Eq.(3.6) e (3.7), onde essas equações constituem o critério de agregação de indicadores
do mesmo grupo de estudo, que no caso são os indicadores F e G, pertencentes ao grupo
de estudo de vulnerabilidade à inundação e consequências sobre a drenagem. A Eq.(3.7)
é fundamental para o cálculo de h3, uma vez que determina a razão entre a área da
alternativa locacional e a área da bacia que insere o rio de interesse no estudo em
questão. Sua interação com a Eq.(3.6) é análoga à interação entre a Eq.(3.5) e a Eq.(3.4)
no contexto do cálculo de h2, e Eqs (3.3) e (3.2) no contexto do cálculo de h1. A área da
bacia em questão é delimitada desde a sua nascente até a seção transversal
representativa para a área da alternativa locacional analisada, sugerindo o emprego de
técnicas simplificadas de interpretação de mapas ou, quando disponível, através da
confecção de Modelos Digitais de Terreno (MDT) com o uso de softwares de
geoprocessamento empregados no mercado. Nesse sentido, tendo por base a Eq.(3.7),
quando a área da bacia for muito maior do que a área da alternativa locacional,
interpreta-se que o vetor de impacto ocorre do ambiente para a alternativa locacional, ou
seja, a influência dos processos de cheia na bacia na alternativa de área consolidada são
muito mais significativos do que a influência da drenagem pluvial da área da alternativa
locacional consolidada na calha do rio de interesse, dentro da bacia estudada. Assim, o
cálculo de P tende a zero, fato que faz com que a Eq.(3.6) tenha seu resultado de cálculo
baseado no indicador F, através de seu grau de pertinência μF, onde a influência do
indicador G, através de μG, tende a zero.
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No caso contrário, onde a área da alternativa locacional tender ao mesmo tamanho da
área da bacia de interesse, o cálculo de P tende a cem na Eq.(3.7), fato esse que faz com
que a Eq. (3.6) seja influenciada praticamente pelo indicador G, através do cálculo de h3
empregando μG, onde a influencia do indicador F tende a zero, através de operação
envolvendo μF. Nesse caso, a interpretação é de que o vetor de impacto ocorre
predominantemente no sentido da alternativa locacional consolidada para a bacia
estudada, ou em outras palavras, a interferência da drenagem pluvial da alternativa de
área consolidada na calha da bacia estudada é mais significativa do que a influência dos
processos de cheias na bacia em questão na alternativa de área consolidada. No caso
particular em que a área da alternativa locacional for maior do que a área da bacia
hidrográfica assume-se que a razão entre ambos, conforme Eq.(3.7), seja igual a 1, onde
P é igual a cem, cuja influência na Eq.(3.6) faz com que a mesma seja determinada
apenas pelo Indicador G, através da interação de cálculo com μG.

O multiplicador 100 é empregado no cálculo das pontuações do 1º, 2º e do 3º níveis de
avaliação (subíndices h1, h2 e h3), cujo propósito é trabalhar com um agrupamento de
numeração decimal acima do que é praticado para os graus de pertinência (μA, μB, μC,
μD, μE, μF, μG), observado dentro na escala de 10-1. Uma vez promovendo a alteração
em duas casas decimais aplicando o multiplicador 100, as pontuações passam a variar
predominantemente entre unidade e dezena, obtendo uma melhor visualização dos
resultados dos cálculos dos níveis de avaliação parciais (subíndices h1, h2, h3) e do IHLI,
evitando o emprego de frações decimais.

O sistema fuzzy aplicado aos sete indicadores (A, B, C, D, E, F, G), conforme
apresentado nas Figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 foi desenvolvido através do uso
de funções de pertinência triangulares, divididas em cinco valores principais, também
chamadas de conjuntos fuzzy ou memberships, além de quatro valores intermediários, ou
interseções dos conjuntos fuzzy, totalizando nove valores, cuja variável linguística de
referência é denominada nível de recomendação. O seu objetivo é fornecer os graus de
pertinência dos indicadores A, B, C, D, E, F, G dentro de um intervalo de 0 a 1, ou mais
precisamente nove valores por indicador, ao cálculo da pontuação dos níveis parciais de
avaliação (subíndices h1, h2 e h3), respectivamente inseridos nas Eq.(3.2), (3.4) e (3.6).
Os resultados dos graus de pertinência empregados na determinação do IHLI dependem
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dos valores alcançados na escala das abcissas de cada um dos gráficos de cada
indicador, que por sua vez, são obtidos através do conjunto dos enfoques estabelecidos
para o IHLI (curva de permanência, monitoramento da qualidade da água, modelagem
hidrodinâmica 1D, modelagem de zona de mistura 2DH, delimitação da bacia e
coeficiente de runoff), cuja relação é demonstrada na Figura 3.2.

Os cinco valores principais dos níveis de recomendação são classificados como:
Péssima Recomendação (PR), representado pela cor vermelha; Baixa Recomendação
(BR), representado pela cor amarela; Média Recomendação (MR), representado pela cor
verde; Alta Recomendação (AR), representado pela cor azul; Excelente Recomendação
(ER), representado pela cor violeta. Os quatro valores intermediários, ou interseções dos
conjuntos fuzzy principais classificam-se em: Péssima-Baixa Recomendação (PR-BR);
Baixa – Média Recomendação (BR-MR); Média-Alta Recomendação (MR-AR); AltaExcelente Recomendação (AR-ER), e são representados nas tabelas de classificação
correlatas apresentadas nesse capítulo por cores intermediárias às principais. Os gráficos
fuzzy foram confeccionados através do uso do programa Infuzzy® (POSSELT, 2011).

Figura 3.3: Conjuntos fuzzy aplicados ao indicador A.
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Figura 3.4: Conjuntos fuzzy aplicados ao indicador B.

Figura 3.5: Conjuntos fuzzy aplicados ao indicador C.
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Figura 3.6: Conjuntos fuzzy aplicados ao indicador D.

Figura 3.7: Conjuntos fuzzy aplicados ao indicador E.
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Figura 3.8: Conjuntos fuzzy aplicados ao indicador F.

Figura 3.9: Conjuntos fuzzy aplicados ao indicador G.
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Para cada indicador representado nas Figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 no eixo das
abcissas propôs-se uma escala com uma amplitude de valores própria, ajustada e
calibrada conforme pesquisa bibliográfica, expertise do autor e de técnicos consultados,
além de discussão com os supervisores da tese.

A escala de valores estabelecida para o indicador A (Percentual de disponibilidade
consuntiva de acordo com curva de permanência de vazão de referência) varia entre 90
a 100% da curva de permanência adotada. Essa escala foi definida com base na vazão
de referência Q90, por ser largamente empregada em hidrologia como uma orientação
para estudos de viabilidade hídrica. Nesse caso, definiu-se o marco mínimo da escala a
vazão de Q90, que por sua vez deve abarcar o somatório das vazões consuntivas nesse
mesmo trecho, incluindo a vazão do empreendimento industrial, definida como Qcon. O
limite máximo da escala é Q100, uma vez que nessa condição, Qcon obrigatoriamente
teria disponibilidade hídrica em 100% do tempo. Exemplos de aplicação da Q90 como
vazão de referência para outorga para abastecimento foram apresentados no capítulo 2,
através de ANA (2005); Benetti, Lanna e Cobalchini (2003); Gomes (2011); Vestena et
al. (2012).

O indicador B (Concentração de fundo do poluente de referência para captação de água
industrial) possui sua escala variando entre 0 e 125 mg/L, onde o valor máximo da
escala representa o máximo estabelecido de concentração de DBO em um rio para que
seja viável a captação de água superficial, indicando um limite de qualidade devido à
interferência antrópica para a finalidade de captação. Esse limite foi estabelecido
conforme avaliação de informação obtida dos resultados do monitoramento dos rios que
drenam para a Baía de Guanabara, conforme INEA (2013). A concentração de 125
mg/L em média anual foi observada para o Rio Trapicheiros, o pior resultado geral de
todos os rios daquele ano, sendo este utilizado como referência de qualidade inferior
para finalidades de captação superficial em um rio impactado por atividades antrópicas.

O indicador C (Percentual do comprimento da zona de mistura total em
desconformidade com o PQA), obtido através do modelo de zona de mistura 2DH, varia
conforme o comprimento da zona de mistura seccional, empregando um fator de
multiplicação específico para cada faixa de valores, baseado no gráfico padrão da
Figura 3.6 e na Tabela 3.3.
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Tabela 3.3: Faixa de valores e fatores de multiplicação aplicados ao Indicador C.
Zona de Mistura Seccional
(comprimento em metros)

ZMS ≤ 100
100 < ZMS ≤ 1000
1000 < ZMS ≤ 10.000
10.000 < ZMS ≤ 20.000
20.000 < ZMS ≤ 100.000

Percentual máximo do
comprimento da zona
de mistura seccional
em desconformidade
com o PQA
100%
50%
10%
5%
1%

Fator de
multiplicação (eixo
X do gráfico da
Figura 3.5)
10
5
1
0,5
0,1

Faixa da escala
de valores (eixo
X do gráfico da
Figura 3.5 em
percentual)
0 até 100%
0 até 50%
1 até 10%
0 até 5%
0 até 1%

A escala do indicador C foi determinada através de uma proposta baseada em uma
adaptação de padrões e critérios legais estabelecidos para zonas de mistura pela USEPA
em diferentes estados americanos daquele país, conforme observado em USEPA (1995,
2006), e na União Europeia, de acordo com European Union (2010) e Ceka (2011). A
adaptação realizada estabeleceu um máximo comprimento da zona de mistura seccional,
nesse caso em conformidade com um PQA, variando conforme a zona de mistura
seccional do trecho de rio foco da análise.

O indicador D (Percentual do PQA no receptor de interesse de jusante mais próximo)
varia entre 75 e 110%, representando o percentual entre 25% abaixo até 10% acima do
limite do padrão de qualidade da água adotado, obtido através da aplicação do modelo
de zona mistura 2DH. A origem da escala (eixo x) para o indicador D foi estabelecida
através de discussões com orientadores da tese, que teve a meta de indicar um limite
percentual máximo de tolerância de nível de recomendação (10% acima da
concentração limite legal do PQA) para o poluente foco de estudo, no receptor de
interesse de jusante mais próximo.

Também estabeleceu-se, com o propósito de

referência de início da escala do Indicador D, ou melhor pontuação, a concentração de
25% abaixo do limite da concentração do poluente foco (PQA). Nesse caso, como sendo
um valor “mínimo” ideal de capacidade de suporte remanescente na bacia abaixo do
ponto de saturação de nível de poluição. Para concentrações abaixo desse valor adota-se
o mesmo nível de recomendação para esse limite.

O indicador E (Percentual de disponibilidade consuntiva e não consuntiva), representa
os aspectos relacionados à sinergia das vazões consuntivas e não consuntivas dentro da
avaliação de capacidade de suporte hídrica, e sua escala varia entre 40 a 100% da curva
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de permanência de referência. A escala foi definida com base na vazão Q50,
correspondente à vazão mediana, representando 50% de excedência, conforme curva de
permanência, envolvendo as vazões (Qcon + Qeco + Qmdil). Uma vez definida a Q50
como fim da escala de Péssima Recomendação (PR), vide Figura 3.8, estabeleceu-se o
início da escala do Indicador E a partir da vazão Q40. O fim da escala do Indicador E foi
definido pela vazão de Q100, uma vez que nessa condição, a soma de Qcon + Qeco +
Qmdil obrigatoriamente teria disponibilidade hídrica em 100% do tempo.

O indicador F (Nível de inundação observado na área da alternativa locacional
ocasionado pela cheia do rio de referência) possui uma escala que varia entre 0 a 3
metros, e representa a lâmina d’água resultante de um evento de cheia na área da
alternativa locacional, obtido através de modelagem hidrodinâmica de cheia em rios
utilizando modelo 1D. A escala de 0 a 3 metros foi estabelecida conforme um
referencial de necessidade de aterro, ou compensação lateral de terreno, em função de
obras de movimentação de terra, ou terraplanagem, para o devido nivelamento do
terreno, de forma a propiciar um nível construtivo de segurança à inundação do terreno,
frente ao nível máximo de cheia observado no modelo hidrodinâmico 1D. Nesse caso,
quanto maior a necessidade de aterro, ou movimentação de terra, maiores são os custos
de implantação, e seus respectivos impactos ambientais associados, considerando
também a modificação da microbacia local, devido à alteração de padrões de ocupação
do solo, que em muitos casos podem ser até naturais, ou com pouca alteração antrópica.
Assim, para calibração da escala do indicador F (vide Figura 3.8) foram consultados
alguns profissionais engenheiros e geólogos, principalmente o geólogo Geraldo Duarte
Campos10, da PETROBRAS/EAMB, no sentido de promover uma opinião pessoal e
sentimento em relação a uma faixa de valores ótimos, médios e ruins, inclusive um
limite de corte, onde a partir de então a necessidade de aterro já se configuraria em um
padrão de cota elevado, podendo influir na viabilidade construtiva do empreendimento
industrial. Estabeleceu-se então um corte de 3 metros como limite superior e,
obviamente, o limite de 0 metro, ou não inundação, como limite inferior de escala.

O indicador G (Percentual de impermeabilização do terreno da alternativa locacional
consolidada) tem uma escala de valores que varia entre 0 a 90%, sendo obtido através
10

Entrevista concedida pelo geólogo Geraldo Duarte Campos, PETROBRAS/EAMB, Rio de Janeiro
(RJ), ao autor da tese em 01.08.2012.
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de estimativa do coeficiente de runoff estabelecido para a alternativa locacional em
condição consolidada (após a sua implantação), com base em informações de projeto
conceitual e da área do terreno original. A escala do indicador G foi estabelecida tendo
como referência limites clássicos de impermeabilização de terrenos, conforme o uso e
ocupação do solo, obtidos na bibliografia de hidrologia em geral, conforme apresentado,
por exemplo, por Garotti e Barbassa (2010). O limite inferior da escala remete ao nível
de impermeabilização observado em áreas verdes arborizadas, como em florestas (a
partir de 0,05), e o limite superior remete a áreas urbanizadas densas (até 0,95).
Estabeleceu-se então uma adaptação com uma escala variando entre 0 e 90%.

Tendo em vista a aplicação de conceitos definidos na teoria da lógica fuzzy, discutidos
no capítulo 2, para cada um dos nove níveis de recomendação, ou funções de
pertinência triangulares, considerando ainda cada um dos sete indicadores, estabeleceuse um único grau de pertinência correspondente a essas condições, cuja pontuação varia
entre 0 e 1 (eixo y). Neste caso, primeiramente aplicou-se em cada um dos cinco valores
principais de níveis de recomendação (PR, BR, MR, AR, ER) para cada um dos sete
indicadores (A, B, C, D, E, F, G) o conceito definido como Chen and Hwang fuzzy
ranking approach, apresentado em Chen e Hwang (1992) e Jonoski (2014), cujo
propósito foi estabelecer uma técnica para ordenação de graus de pertinência em
funções de pertinência triangulares. Assim, calculou-se a ordenação dos graus de
pertinência para cada uma das funções de pertinência dos sete indicadores em questão.

Contudo, a técnica de ordenação de Chen e Hwang acima mencionada é aplicável em
indicadores cuja função segue um padrão tipo benefício, ou em outras palavras, quanto
mais se avança na escala de valores (eixo x) melhor o indicador (forma crescente). Esse
padrão é seguido dentro das estruturas de indicadores montadas na lógica fuzzy como
um todo. No caso dos sete indicadores propostos para o IHLI, apenas os indicadores A e
E são do tipo benefício. Os demais indicadores B, C, D, F e G são do tipo custo, que
representa o oposto do tipo benefício, ou seja, quanto mais se avança na escala de
valores (eixo x) pior é o indicador (forma decrescente). Assim sendo, para o caso dos
indicadores do tipo custo, a partir dos resultados obtidos através da ordenação de Chen e
Hwang aplicou-se uma função denominada complemento padrão, que é definida na
teoria da lógica fuzzy, e cujo propósito foi estabelecer uma correção dentro dos padrões
da mesma, de forma a promover um arranjo crescente para os graus de pertinência dos
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indicadores inseridos nesse conjunto. A Figura 3.10 e as Eq.(3.8), (3.9), (3.10), (3.11)
ilustram e apresentam as relações e os padrões de cálculo acima descritos.

Figura 3.10: Gráfico representativo do cálculo do grau de pertinência de um conjunto
fuzzy aplicado pelo método Chen and Hwang fuzzy ranking approach . Fonte:
JONOSKI, 2014.
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𝜇𝐿(𝑀) = sup 𝑚𝑖𝑛 𝑥[𝜇𝑚𝑖𝑛(𝑥), 𝜇𝑀 (𝑥) ]

𝐸𝑞. (3.8)

𝜇𝐿(𝑀) corresponde à pontuação do grau de pertinência do lado esquerdo de um conjunto

fuzzy M; sup 𝑚𝑖𝑛 𝑥 representa o valor mínimo superior; 𝜇 min(𝑥) representa o mínimo
valor de pertinência da interseção do número fuzzy M; e 𝜇 𝑀(𝑥) representa a função de
pertinência de um número fuzzy M.

𝜇𝑅(𝑀) = sup 𝑚𝑖𝑛 𝑥[𝜇𝑚𝑎𝑥(𝑥), 𝜇𝑀 (𝑥) ]

𝐸𝑞. (3.9)

𝜇𝑅(𝑀) Corresponde à pontuação do grau de pertinência do lado direito de um conjunto

fuzzy M e 𝜇max
(𝑥) representa o máximo valor de pertinência da interseção do número
fuzzy M.

𝜇𝑇(𝑀) =

[𝜇𝑅(𝑀) + 1 − 𝜇𝐿 (𝑀)]
2

𝐸𝑞. (3.10)

𝜇𝑇(𝑀) Corresponde ao total da pontuação do grau de pertinência de um conjunto fuzzy

M (direito e esquerdo).

𝜇𝑀(𝑥) = 1 − 𝜇𝑀(𝑥)

𝐸𝑞. (3.11)

𝜇𝑀(𝑥) corresponde ao complemento padrão de uma função de pertinência de um

número fuzzy M.

Para o caso da determinação dos graus de pertinência dos quatro níveis de
recomendação estabelecidos para as interseções dos cinco conjuntos fuzzy principais
(PR-BR, BR-MR, MR-AR, AR-ER) utilizou-se a aplicação da média geométrica dos
graus de pertinência dos conjuntos fuzzy principais que compõem a referida interseção
(e.g. O grau de pertinência do nível de recomendação PR-BR corresponde à média
geométrica dos conjuntos fuzzy PR e BR).
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A Tabela 3.4 apresenta todos os graus de pertinência obtidos através dos cálculos
descritos para os nove níveis de recomendação em todos os sete indicadores do IHLI.

Tabela 3.4: Graus de pertinência aplicados para os níveis de recomendação por
indicador (A, B, C, D, E, F e G).
PR

PR-BR

BR

BR-MR

MR

MR-AR

AR

AR-ER

ER

μA

0,09

0,16

0,28

0,38

0,53

0,65

0,80

0,87

0,95

μB

0,14

0,24

0,43

0,54

0,65

0,74

0,85

0,90

0,95

μC

0,09

0,16

0,29

0,38

0,51

0,61

0,73

0,81

0,91

μD

0,08

0,14

0,26

0,36

0.50

0,61

0,74

0,83

0,93

μE

0,09

0,14

0,24

0,33

0,46

0,57

0,71

0,81

0,93

μF

0,08

0,15

0,30

0,40

0,55

0,66

0,79

0,86

0,94

μG

0,05

0,11

0,23

0,32

0,46

0,56

0,69

0,80

0,91

Após a aplicação das Eq. (3.2) até (3.7), em conjunto com o emprego do método do
produtório ponderado em um ambiente fuzzy, o cálculo do IHLI se completa. A
pontuação obtida através do IHLI é representada em um gráfico com conjuntos fuzzy
(memberships), apresentando os mesmos valores linguísticos com nove níveis de
recomendação dos indicadores A, B, C, D, E, F, G cujo objetivo é produzir uma
classificação final às alternativas locacionais estudadas. A classificação final do IHLI
para a alternativa locacional selecionada é composta de dois fatores:

a) Pontuação resultante, conforme escala estabelecida;
b) Nível de recomendação entre nove categorias (de PR até ER).

Adicionalmente, as pontuações parciais de cada nível de avaliação, ou subíndices (h1,
h2, h3), também são representadas por um gráfico com conjuntos fuzzy variando
conforme suas escalas características, com os mesmos níveis de recomendação
estabelecidos para os indicadores A, B, C, D, E, F, G e o IHLI. Os subíndices (h1, h2, h3)
e total referente ao IHLI são representados na forma de tabela, conforme modelo
observado na Tabela 3.2.

Ao final, com o intuito de promover uma visualização gráfica mais adequada e
uniforme, normalizam-se as escalas de pontuação dos subíndices h1, h2, h3 e do IHLI, de
acordo com a referência inicial da Tabela 3.2, em uma escala de 0 a 100.
Primeiramente, os cálculos são realizados conforme as Eq.(3.2) até (3.7), onde são
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determinados os subíndices h1, h2 e h3, e posteriormente o IHLI, usando a metodologia
do produtório ponderado, empregando as escalas de pontuação da Tabela 3.2, e
enquadrando-os em um nível de recomendação correspondente. Em um segundo
momento, os resultados das pontuações alcançados para os subíndices h1, h2, h3 e para o
IHLI são normalizados por funções definidas através das Eq.(3.11), (3.12), (3.13) e
(3.14), que por sua vez, obedecem aos mesmos níveis de recomendação originais.

ℎ1 𝑛𝑜𝑟𝑚 =

ℎ1−9
0,86

𝐸𝑞. (3. 11)

ℎ1 𝑛𝑜𝑟𝑚 corresponde à pontuação normalizada do subíndice referente ao 1º nível de
avaliação (grupo de estudo de disponibilidade consuntiva) para a escala de 0 a 100.
ℎ2 𝑛𝑜𝑟𝑚 =

ℎ2−0,72
0,8577

𝐸𝑞. (3.12)

ℎ2 𝑛𝑜𝑟𝑚 corresponde à pontuação normalizada referente ao subíndice do 2º nível de
avaliação (grupo de estudo de capacidade de suporte hídrica) para a escala de 0 a 100.

ℎ3 𝑛𝑜𝑟𝑚 =

ℎ3−5
0,89

𝐸𝑞. (3.13)

ℎ3 𝑛𝑜𝑟𝑚 corresponde à pontuação normalizada referente ao subíndice do 3º nível de
avaliação (grupo de estudo de vulnerabilidade à inundação e drenagem) para a escala de 0
a 100.
𝐼𝐻𝐿𝐼 𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝐼𝐻𝐿𝐼 −3,22
0,8856

𝐸𝑞. (3.14)

𝐼𝐻𝐿𝐼 𝑛𝑜𝑟𝑚 corresponde à pontuação normalizada do Índice Hídrico para a escala de 0 a
100.
As Tabelas 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 apresentam as faixas de pontuação normalizadas em
escalas variando entre 0 a 100, relacionando-as com os respectivos níveis de
recomendação, além dos três níveis de avaliação parciais (subíndices h1, h2, h3) e o
IHLI. As Figuras 3.11, 3.12 e 3.13 e 3.14, por sua vez, apresentam os respectivos
conjuntos fuzzy normalizados entre 0 a 100, relacionando-os com seus respectivos
níveis de recomendação, além dos três níveis de avaliação parciais (subíndices h1, h2,
h3) e o IHLI.
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Tabela 3.5: Faixas de pontuação do 1º nível de avaliação parcial (subíndice h1) de
acordo com os respectivos níveis de recomendação.
NÍVEL DE RECOMENDAÇÃO
ER (EXCELENTE RECOMENDAÇÃO)
AR-ER (ALTA-EXCELENTE
RECOMENDAÇÃO)
AR (ALTA RECOMENDAÇÃO)
MR-AR (MÉDIA - ALTA
RECOMENDAÇÃO)
MR (MÉDIA RECOMENDAÇÃO)
BR -MR(BAIXA-MÉDIA
RECOMENDAÇÃO)
BR (BAIXA RECOMENDAÇÃO)
PR-BR (PÉSSIMA-BAIXA
RECOMENDAÇÃO)
PR (PÉSSIMA RECOMENDAÇÃO)

FAIXA DE PONTUAÇÃO
h1 = 100
89 < h1 < 100
75 < h1 ≤ 89
63 < h1 ≤ 75
40 <h1 ≤ 63
28 < h1 ≤ 40
12 < h1 ≤ 28
6 < h1 ≤ 12
0 ≤h1 ≤ 6

Figura 3.11: Conjuntos fuzzy aplicados na classificação da pontuação do subíndice h1
(1º nível de avaliação parcial).

142

Tabela 3.6: Faixas de pontuação do 2º nível de avaliação parcial (subíndice h2) de
acordo com os respectivos níveis de recomendação.
NÍVEL DE RECOMENDAÇÃO
ER (EXCELENTE RECOMENDAÇÃO)
AR-ER (ALTA-EXCELENTE
RECOMENDAÇÃO)
AR (ALTA RECOMENDAÇÃO)
MR-AR (MÉDIA - ALTA
RECOMENDAÇÃO)
MR (MÉDIA RECOMENDAÇÃO)
BR -MR(BAIXA-MÉDIA
RECOMENDAÇÃO)
BR (BAIXA RECOMENDAÇÃO)
PR-BR (PÉSSIMA-BAIXA
RECOMENDAÇÃO)
PR (PÉSSIMA RECOMENDAÇÃO)

FAIXA DE PONTUAÇÃO
92 < h2 ≤ 100
86 < h2 ≤ 92
72 < h2 ≤ 86
58 < h2 ≤ 72
42 < h2 ≤ 58
31 < h2 ≤ 42
17 < h2 ≤ 31
10 < h2 ≤ 17
0 ≤ h2 ≤10

Figura 3.12: Conjuntos fuzzy aplicados na classificação da pontuação do subíndice h2
(2º nível de avaliação parcial).
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Tabela 3.7: Faixas de pontuação do 3º nível de avaliação parcial (subíndice h3) de
acordo com os respectivos níveis de recomendação.
NÍVEL DE RECOMENDAÇÃO
ER (EXCELENTE RECOMENDAÇÃO)
AR-ER (ALTA-EXCELENTE
RECOMENDAÇÃO)
AR (ALTA RECOMENDAÇÃO)
MR-AR (MÉDIA - ALTA
RECOMENDAÇÃO)
MR (MÉDIA RECOMENDAÇÃO)
BR -MR(BAIXA-MÉDIA
RECOMENDAÇÃO)
BR (BAIXA RECOMENDAÇÃO)
PR-BR (PÉSSIMA-BAIXA
RECOMENDAÇÃO)
PR (PÉSSIMA RECOMENDAÇÃO)

FAIXA DE PONTUAÇÃO
93 < h3 ≤ 100
84 < h3 ≤ 93
69 < h3 ≤ 84
57 < h3 ≤ 69
40 <h3 ≤ 57
30 < h3 ≤ 40
14 < h3 ≤ 30
6 < h3 ≤ 14
0 ≤ h3 ≤ 6

Figura 3.13: Conjuntos fuzzy aplicados na classificação da pontuação do subíndice h3
(3º nível de avaliação parcial).
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Tabela 3.8: Faixas de pontuação do IHLI de acordo com os respectivos níveis de
recomendação.
NÍVEL DE RECOMENDAÇÃO
ER (EXCELENTE RECOMENDAÇÃO)
AR-ER (ALTA-EXCELENTE
RECOMENDAÇÃO)
AR (ALTA RECOMENDAÇÃO)
MR-AR (MÉDIA - ALTA
RECOMENDAÇÃO)
MR (MÉDIA RECOMENDAÇÃO)
BR -MR(BAIXA-MÉDIA
RECOMENDAÇÃO)
BR (BAIXA RECOMENDAÇÃO)
PR-BR (PÉSSIMA-BAIXA
RECOMENDAÇÃO)
PR (PÉSSIMA RECOMENDAÇÃO)

FAIXA DE PONTUAÇÃO
92 < IHLI ≤ 100
83 < IHLI ≤ 92
69 < IHLI ≤ 83
58 < IHLI ≤ 69
40 <IHLI ≤ 58
30 < IHLI ≤ 40
15 < IHLI ≤ 30
8 < IHLI ≤ 15
0 ≤IHLI ≤ 8

Figura 3.14: Conjuntos fuzzy aplicados na classificação final do IHLI.
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As planilhas integradas para determinação do Cálculo do Índice Hídrico de Locação
Industrial, cujo arquivo leva o mesmo nome, desenvolvida no software Microsoft
Excel®, tem o propósito de agrupar os dados de entrada advindos de cada um dos cinco
enfoques apresentados (vide Figura 3.2), promover o cálculo dos graus de pertinência
dos indicadores e dos subíndices h1, h2 e h3, e por fim, realizar o cálculo do IHLI através
da metodologia fuzzy de análise multicritério (produtório ponderado). Em relação ao
cálculo do IHLI, objetivo final da planilha, ordena-se na planilha as alternativas
locacionais através da pontuação final e dos respectivos níveis de recomendação
correspondentes. O detalhamento do Cálculo do Índice Hídrico de Locação Industrial é
apresentado no Anexo II, assim como a reprodução das respectivas planilhas.

4. APLICAÇÃO DO ÍNDICE HÍDRICO DE LOCAÇÃO INDUSTRIAL E
ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização Geral da Bacia do Rio de Contas e da Região de Estudo

No sentido de promover uma aplicação e estudo de caso prático para o IHLI,
estabeleceu-se um trecho da Bacia do Rio de Contas, situado ao centro sul do estado da
Bahia, conforme apresentado na Figura 4.1. A definição de trecho de estudo na Bacia
do Rio de Contas para a aplicação do IHLI ocorreu uma vez que o mesmo enquadrou-se
de forma bem satisfatória nos critérios básicos indicados para a determinação do índice,
apresentados no capítulo 1, tendo em vista algumas bacias brasileiras pré-selecionadas
pelo autor antes do início da tese de doutorado, em trabalhos desenvolvidos para a
PETROBRAS.
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Figura 4.1: Aspecto geral da localização da Bacia do Rio de Contas (ao sul do estado
da Bahia, indicada no balão vermelho). Fonte: Adaptação CRA, 2001 e IBGE, 2015.

A Bacia do Rio de Contas está localizada na porção centro sul do estado da Bahia,
fazendo parte das bacias que deságuam no litoral central do Estado da Bahia.
Delimitada pelas coordenadas de 12º 55’’ S a 15º 10’’ S e de 39º 00‘‘ W a 42º 35’’ W,
destaca-se por ser a maior bacia totalmente inserida no estado, ocupando uma área de
55.334 km2, equivalente a 10,2% do território baiano. O curso superior do Rio de
Contas está encaixado numa paisagem montanhosa e a partir da cidade de Cristalândia
passa a receber a contribuição de afluentes como o rio Brumado e Gavião. O médio
curso, entretanto, atravessa uma região semiárida com muita influência de rios
intermitentes. Já a jusante da cidade de Ipiaú (início do baixo curso), volta a receber
contribuição de vários rios perenes de pequeno e médio porte, com destaque para o Rio
Gongogi, o afluente de maior importância nesta região (CEPLAB, 1979 apud
CAMPOS, 2002, p.10).

O Rio de Contas, cuja bacia leva o seu nome, configura seu principal rio, onde sua
nascente encontra-se na região da Chapada da Diamantina, mais especificamente nas
Serras do Tromba, Atalho e das Almas, nos municípios de Piatã, Abaíra e Rio de
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Contas, possuindo uma altitude máxima de aproximadamente 1500 metros. O deságue
localiza-se no Oceano Atlântico no município de Itacaré, perfazendo uma extensão até a
sua foz de aproximadamente 620 km. A bacia apresenta uma forma alongada, com
escoamento geral no sentido oeste-leste, possuindo um comprimento de cerca de 400
km e largura média de 185 km (BAHIA, 1993).

O clima predominante na bacia do Rio de Contas é o quente com temperatura do mês
mais frio superior a 18ºC. O regime pluviométrico apresenta um período chuvoso no
verão (trimestre nov/dez/jan), com picos nos meses de dezembro a janeiro, e um período
seco no inverno (trimestre jun/jul/ago). Na faixa litoral da bacia as chuvas são regulares,
com índices em torno de 1.750 mm, onde à medida que a massa de ar se interioriza, o
volume de precipitação diminui, chegando a 750 mm (BAHIA, 2000, apud TEIXEIRA,
2009, p 47). A vegetação observada ao longo da Bacia do Rio de Contas é diversificada
variando entre Caatinga, Cerrado, Floresta de Montana, Campo Rupestre, Mata
Atlântica, Restinga e Manguezal (BAHIA, 2009).

O regime fluvial do Rio de Contas é de caráter essencialmente torrencial, já que as
irregularidades pluviométricas ao longo do ano causam acentuada variabilidade nos seus
deflúvios. O rio apresenta-se perene em todo o seu curso, porém a maioria de seus
afluentes são intermitentes. Existem grandes diferenças dos deflúvios ao longo da bacia,
chegando-se a registrar valores nulos nos meses mais secos (Ipiaú/Jequié), quando há
grande perda de água por evaporação devido aos rigores do clima semiárido,
contribuindo consideravelmente para a diminuição do volume d’água. Já em direção ao
litoral os deflúvios elevam-se novamente, não apenas devido ao clima mais úmido, mas
também pela presença de reservatórios subterrâneos com capacidade de manter os
deflúvios em época de estiagem. Embora ocorram deflúvios baixos ou mesmo nulos, as
condições fisiográficas regionais da bacia permitem a formação de grandes enchentes
localizadas na vertente ao norte de Jequié (CEPLAB, 1979 apud CAMPOS, 2002, p.11).

As águas da bacia do Rio de Contas são utilizadas predominantemente para (BAHIA,
2010):
•

Abastecimento urbano e rural;

•

Abastecimento industrial;
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•

Irrigação;

•

Geração de energia (UHE Pedra e Funil);

•

Pesca;

•

Dessedentação de animais;

•

Lazer e no turismo.

Segundo o Plano Diretor da Bacia do Rio de Contas (1993), a bacia hidrográfica é bem
dotada de recursos hídricos e condições topográficas para a produção de energia
elétrica, possuindo apreciáveis desníveis naturais nas regiões das nascentes e caudais
elevados na porção oriental, já próximo à sua foz. Os aproveitamentos hidrelétricos
atualmente existentes e operantes no curso fluvial principal consistem de duas usinas de
represamento, as usinas Pedras e Funil, que começaram a operar conjuntamente a partir
de 1969. As usinas de represamento são aquelas que possuem um reservatório com uma
razoável capacidade de regularização e, por esta razão, podem modular as descargas de
forma conveniente ao sistema de geração de eletricidade. Desta forma, pode-se trabalhar
com vazões regularizadas (CAMPOS, 2002).

Dentro da totalidade dos 90 municípios integrantes da Bacia do Rio de Contas, estimase que a mesma concentre diretamente uma população de 1.242.178 habitantes,
considerando uma população total de 2.149.288 habitantes presentes nesses municípios,
conforme IBGE (2006), onde 1.345.790 estão concentrados em áreas urbanas e 803.498
em áreas rurais (BAHIA, 2010).

A sub-bacia do Baixo Contas, conforme apresentada na Figura 4.2, representa
efetivamente o trecho do Rio de Contas, dentro de sua bacia, onde aplicou-se o estudo
de caso para o IHLI. A sub-bacia do Baixo-Contas consiste em uma das dez sub-bacias
que integram a bacia do Rio de Contas, e possui uma área de 2.572 km 2 englobando
integralmente oito municípios, totalizando uma população de 165.187 habitantes
(1993), sendo 60,2% urbana. Situada em uma região de clima semiúmido, a sub-bacia
do Baixo Contas apresenta solos do tipo podzólico vermelho-amarelo sobre litologia do
embasamento cristalino e coberturas teórico-quaternárias dentríticas. A vegetação
predominante é de mata-atlântica e clima Am segundo Köppen (BAHIA, 1993).
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Figura 4.2: Aspecto da Bacia do Rio de Contas-BA (detalhe para a sub-bacia do Baixo
Contas). Fonte: Adaptação Barreto, 2007.

Em relação às questões hídricas, os principais rios que compõe esta sub-bacia são os
rios Água Branca, Rio do Peixe e Rio Preto do Costa. A sub-bacia do Baixo Contas
possui duas estações fluviométricas, a saber: Ipiaú e Vapor, onde ambas foram
empregadas no estudo de caso do IHLI. As três alternativas de área definidas localizamse entre as duas estações fluviométricas em questão. O posto fluviométrico de Ipiaú foi
instalado pelo DNAEE no ano de 1937, no Rio de Contas, junto à localidade de Itagibá
(na margem oposta do município de Ipiaú), abarcando uma área de drenagem de 45.982
km2. Conforme determinação de cálculo do DNAEE, para o período de 1937 até 1983,
estabeleceu-se uma vazão média anual de 50,95 m3/s. O posto fluviométrico de Vapor
foi instalado em 1968, no Rio de Contas, a jusante da cidade de Ubatã e a montante da
barragem de Funil, com uma área de drenagem de 47.107 km2. Conforme cálculo do
DNAEE, este posto, assim como o posto de Ipiaú, dispõe de séries históricas de vazões
médias diárias. Considerando o período de 1968 até 1983, a média anual de vazão é foi
de 77,26 m3/s, com uma descarga específica de 1,64 L/s/km (BAHIA, 1993).

Os elevados níveis de assoreamento verificados ao longo do Rio de Contas,
principalmente no trecho de Jequié a Ubaitaba, que em boa parte está dentro da subbacia do Baixo Contas, tem possibilitado a formação de ilhas que chegam a ocupar
quase meia seção do rio, inclusive com vegetação herbácea fixa. Esta redução de seção
útil produz, na época de cheias, remanso nos cursos d’agua afluentes a ele, provocando
inundações nos núcleos urbanos localizados as suas margens, como ocorre
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frequentemente em Ipiaú, Ubatã e Ubaitaba. Em decorrência desse mesmo problema, a
Barragem de Funil, concebida para geração de energia elétrica, vem sofrendo com
assoreamento do reservatório. Conforme informação da CHESF, a cota do fundo atual é
superior em muito àquela destinada ao volume morto do lago (BAHIA, 1993).

A Figura 4.3 apresenta uma montagem de fotos de imagens típicas do Rio de Contas
em seu trecho na sub-bacia do Baixo-Contas, em diferentes regiões observadas de
montante para jusante (da esquerda para direita, e de cima para baixo). Observam-se nas
fotos as estações fluviométricas de Ipiaú e Vapor (primeira e oitava foto de cima para
baixo e da esquerda para direita), a planície de inundação do Rio de Contas em várias
regiões dentro do domínio de estudo, um exemplo na nona foto de receptor de interesse
(ponto de captação de água) imediatamente a jusante da estação fluviométrica de Vapor,
e por último, a barragem da usina de Funil, em trecho fora do domínio de estudo.
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Figura 4.3: Aspecto geral do Rio de Contas no trecho da sub-bacia do Baixo-Contas.
Fonte: Arquivo pessoal, 2010 e 2012.
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4.2

Estudo de Caso da Indústria Alfa: Condição Linear

O estudo de caso ilustrativo da aplicação prática da AAP e do IHLI apresentado na
presente tese, previamente introduzido no Capítulo 1, conta com um exercício de
utilização do índice em duas condições distintas, conforme ilustração da Figura 1.4, no
capítulo 1, a saber: linear e cíclica.

A condição linear de aplicação do IHLI, desenvolvida nesse item 4.2, através da
representação da Figura 4.4, demonstra a proposta inicial do setor de projeto de uma
corporação fictícia, denominada Empresa Genérica, que pretende instalar uma unidade
industrial, denominada Indústria Alfa, na Bacia do Rio de Contas, estado da Bahia. Para
tal, o setor de projeto, em atendimento a uma demanda inicial estabelecida pelo setor
gerencial, elabora um projeto conceitual inicial da referida planta industrial, e envia ao
setor de meio ambiente para análise, onde esse inicia e finaliza o processo de Avaliação
Ambiental Preliminar, onde o IHLI faz parte, retornando ao Setor de Projeto os
resultados e as conclusões observadas, através de um relatório final. Nesse caso, não há
gestão participativa, onde o Setor de Meio Ambiente atua apenas como um consultor,
repassando os resultados da AAP e do IHLI. O Setor de Projeto, com a anuência do
Setor Gerencial, poderá ou não, acatar totalmente ou parcialmente as recomendações
ambientais.

Já a condição cíclica da AAP (integrando o IHLI) consiste em um processo de gestão
participativa de tomada de decisão, podendo envolver mais de um produto final, em
diferentes momentos. Essa condição será discutida e apresentada no item 4.3.

Para ambas as condições de gestão que incorporam a AAP e o IHLI, seja linear ou
cíclica, conforme apresentado na Figura 1.3, as mesmas possuem dois momentos de
aplicação. O 1º momento, na apresentação da alternativa locacional hídrica mais
adequada dentro das premissas estabelecidas pelo IHLI, que por sua vez, dentro do
contexto amplo da AAP, fornecerá o resultado hídrico que comporá a matriz decisória
final ambiental, em conjunto com outras entradas de informações do meio físico, biótico
e socioeconômico, e que elegerá a alternativa locacional mais adequada do ponto de
vista ambiental. Ainda neste 1º momento, o IHLI propõe-se a fomentar alterações no
projeto conceitual da planta industrial, em conjunto com outras informações não
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ambientais, fomentando a consolidação de um projeto conceitual final, que engloba a da
locação da alternativa de projeto mais adequada, considerando os fatores ambientais
(AAP) e não ambientais (engenharia, políticos, econômicos). Em um 2º momento,
através do projeto conceitual final, a AAP e o IHLI, na sua versão final consolidada,
tem-se o subsídio de todo o contexto dessa análise inicial ao processo de licenciamento
ambiental, incluindo o EIA, principalmente na figura de suas etapas preliminares, o
Screening e o Scoping.

Figura 4.4: Estrutura de aplicação da Avaliação Ambiental Preliminar e do IHLI do
tipo linear.

Voltando à questão do projeto conceitual inicial dentro da aplicação do presente estudo
de caso, o mesmo setor de projeto, com base em uma verificação prévia de áreas
disponíveis na região em questão, sugere ao Setor de Meio Ambiente três alternativas
locacionais, estas denominadas AA, BB e CC, ao longo da sub-bacia do Baixo-Contas,
conforme ilustração em planta, apresentada na Figura 4.5. O Setor de Meio Ambiente,
no exercício de gestão ambiental integrada, conforme será detalhado mais à frente na
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apresentação da modelagem hidrodinâmica, definiu uma região de domínio de estudo,
em uma distância em rio de 37,92 km, que compreende o trecho que engloba as estações
fluviométricas de Ipiaú (marco inicial do domínio de montante), e uma seção
estabelecida a 4 km a jusante da estação fluviométrica de Vapor (marco de referência de
jusante). As localizações das alternativas locacionais AA, BB e CC foram amarradas às
seções topobatimétricas 3, 6 e 9, respectivamente, num total de 11 seções, dentro da
região de domínio de estudo. O detalhamento técnico relativo às seções
topobatimétricas também será discutido adiante.

Figura 4.5: Trecho de domínio de estudo no Rio de Contas, na sub-bacia do BaixoContas, indicando as Alternativas (AA, BB e CC) e as Estações Fluviométricas de Ipiaú
e Vapor. Fonte: Google, 2014.

4.2.1 Levantamento e Consolidação das Informações Primárias e
Secundárias para a Determinação do IHLI
Conforme ilustrado no fluxograma da Figura 3.1, dentro do Capítulo 3, que apresenta a
estrutura geral metodológica do IHLI, a sua primeira etapa consiste no levantamento e
consolidação de informações prévias para a determinação do índice propriamente dito.
Adicionalmente, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 3.2, que apresenta os
detalhes dos enfoques e do fluxo de informações para a obtenção do IHLI, o exemplo do
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estudo de caso selecionado na Bacia do Rio de Contas compreende uma situação de
uma bacia onde há disponibilidade de informações primárias e secundárias, não sendo
necessário utilizar-se de dados disponíveis em outra bacia compatível.

Dentro desse contexto, o primeiro conjunto de informações a ser consolidado
corresponde às delimitações da bacia hidrográfica na região de domínio de estudo,
considerando as seções transversais correspondentes às alternativas locacionais AA, BB
e CC (seções 3, 6 e 9 referente ao levantamento topobatimétrico de base do estudo de
caso). Tal delimitação foi realizada utilizando o software ArcGIS®, cujos procedimentos
técnicos básicos de análise foram discutidos no capítulo 2. As bases de dados
empregadas para o ArcGIS® consistiram em mapas da bacia do Rio de Contas, na
extensão pdf, obtidos através do INEMA (2015), e de dados de altimetria obtidos
através de modelo digital de elevação do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission),
disponível em USGS (2015). Os resultados das respectivas áreas delimitadas pelo
modelo ilustradas na Figura 4.6 foram: 46.132 km2 (seção Alternativa AA), 47.042 km2
(seção Alternativa BB), e 47.292 km2 (seção Alternativa CC).

Outra alternativa de delimitação empregada nas primeiras inferências do IHLI para o
caso da Bacia do Rio de Contas foi estimar proporcionalmente áreas de drenagem para
as seções das alternativas AA, BB e CC, a partir das informações de área de drenagem
referendadas nas fichas técnica das estações fluviométricas de Ipiaú e Vapor, obtidas
através do Hidroweb da ANA. Esse procedimento, dentro de uma ótica de maior
simplificação, também pode ser adotado em substituição ao modelo digital
desenvolvido no ArcGIS®.
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Figura 4.6: Delimitação das áreas de drenagem dentro da bacia do Rio de Contas
referentes às seções das alternativas AA, BB e CC.

O segundo grupo de informações a ser organizado corresponde às bases hidrológicas a
serem empregadas na região de domínio de estudo. As informações hidrológicas
básicas, que correspondem à cota e vazão, foram extraídas de séries históricas presentes
nas estações fluviométricas de Ipiaú e Vapor, considerando o período entre 1968 e 2010
(42 anos), através de dois grupos de informações obtidas do sistema Hidroweb da ANA
(Agência Nacional de Águas). O primeiro grupo de informações contempla dois
arquivos apresentando dados temporais diários de vazão e cota para as duas estações,
que por sua vez baseiam-se nas respectivas curvas-chave de referência. O segundo
grupo de informações é oriundo de um arquivo denominado “Sumário de Vazões”, que
contém informações reais de medição em campo realizadas pelo CPRM (Serviço
Geológico Brasileiro). Essa informação foi empregada para consolidar melhorias no
processo de ajuste do coeficiente de Manning. A falta de volume de informações de
dados reais de medição existentes inviabilizou a realização de um processo de
calibração efetivo do coeficiente de Manning no modelo hidrodinâmico 1D (HECRAS), que será abordado posteriormente.
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A Figura 4.7 apresenta os hidrogramas das estações Ipiaú e Vapor extraídos dos
arquivos contendo as respectivas séries históricas baseadas em suas curvas-chave. Os
valores, mínimo e máximo, apontados para a estação de Ipiaú (mais a montante) foram,
respectivamente, 0,06 m3/s e 2.770,40 m3/s. No caso da estação Vapor os valores,
mínimo e máximo, apontados foram 2,27 m3/s e 3.053,25 m3/s. Cabe salientar que
durante o processo de análise da série de dados, foram observados alguns períodos com
falta de levantamento de cotas (o que levou a falta de informações de vazões). Esse
problema foi resolvido através da aplicação de interpolação comparando os dados entre
as duas estações, já que a equação da curva-chave desenvolvida pelo CPRM para cada
estação não foi obtida junto à referida instituição.

A morfologia do trecho em questão do Rio de Contas, que serviu de base para a
utilização no modelo hidrodinâmico 1D foi construída através do aproveitamento de 10
seções topobatimétricas obtidas através de um levantamento para um estudo hidrológico
realizado pela Petrobras na região em 2012. Nesse levantamento, foram desenvolvidas
amarrações topográficas em relação a algumas observações de cota em campo,
especialmente para o evento de cheia máxima ocorrido em março de 1981,
correspondente às vazões máximas de 2.770,40 e 3.053,25 m3/s, calculadas para as
estações de Ipiaú e Vapor, respectivamente, conforme série histórica obtida por suas
curvas-chave de referência. Para tal, observaram-se marcos de inundação, através de
orientação de moradores locais antigos que vivenciaram o evento. Tal observação
também serviu de referência para criticar e calibrar os resultados de saída do modelo
hidrodinâmico.
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Figura 4.7: Hidrogramas de referência das estações fluviométricas de Ipiaú e Vapor.

A partir dos hidrogramas de referência das estações fluviométricas de Ipiaú e Vapor,
definiu-se então o desenvolvimento das curvas de permanência relativas às seções
transversais das alternativas locacionais AA, BB e CC, cujas respectivas referências de
localização são coincidentes às seções transversais 3, 6 e 9, e encontram-se no Rio de
Contas entre as estações fluviométricas mencionadas. A construção das referidas curvas
de permanência deu-se por relação matemática de percentual de proporcionalidade de
distanciamento a partir da origem de montante da região de domínio de estudo (estação
fluviométrica de Ipiaú), considerando a diferença da relação ordenada de descargas
diárias entre os hidrogramas de Ipiaú e Vapor (extraídas de suas respectivas séries
históricas baseadas em suas curvas-chave), conforme a relação expressa na Eq. (4.1).
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𝑄𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 (𝑆3,𝑆6,𝑆9) = 𝑄𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 𝐼𝑝𝑖𝑎ú + (∆𝑄𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟−𝐼𝑝𝑖𝑎ú ×

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑆3,𝑆6,𝑆9)
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑝𝑖𝑎ú

)

𝐸𝑞. (4.1)

Cabe ressaltar que os resultados finais das descargas diárias para as seções transversais
3, 6 e 9 obtidos através da Eq. (4.1) foram então ordenados de forma decrescente,
consolidando cada respectivo percentual relativo de cada descarga diária em relação à
amostra diária total. Dessa forma, são obtidas as curvas de permanência, concentradas
na Figura 4.8, para as seções 3 (Alternativa AA), 6 (Alternativa BB) e 9 (Alternativa
CC), representadas em escala logarítmica em base 10.
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Figura 4.8: Curvas de Permanência de Vazão de referência para as alternativas AA, BB
e CC.
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Tendo em vista a Eq. (3.1), apresentada no capítulo 3, referente à vazão ecológica, ou
Qeco, que também apresenta a função de servir como vazão mínima de referência, ou
Qmin, a Tabela 4.1 apresenta os respectivos resultados extraídos das curvas
permanência de referência para as Alternativas AA, BB e CC.

Tabela 4.1: Vazão ecológica e vazão mínima de referência de acordo com as curvas de
permanência para as seções transversais das alternativas locacionais AA, BB e CC.
Alternativa
Locacional

Qeco e Qmin (0,2 Q90)
Unidade: m3/s

AA

2,37

BB

2,58

CC

2,66

A Tabela 4.2 apresenta a consolidação de outras informações básicas hídricas, tanto de
projeto quanto em relação ao Rio de Contas. As informações de projeto são relativas ao
projeto conceitual inicial, desenvolvido pelo Setor de Projeto da Empresa Genérica para
o projeto da Indústria Alfa. Tais informações consistem em: área das alternativas
locacionais, vazões de captação e descarte, concentração do efluente final para descarte
e previsão geográfica do ponto de lançamento, cota de implantação do empreendimento
relativa a cada seção transversal de referência (3, 6 e 9), e coeficiente de runoff
estimado para o projeto da área consolidada. Já o Setor de Meio Ambiente da Empresa
Genérica inicia o processo de Avaliação Ambiental Preliminar, e em se tratando apenas
do IHLI, inicia o levantamento de dados ambientais da bacia hidrográfica, dentro da
região de domínio de estudo definida, no caso sub-bacia do Baixo Contas no Rio de
Contas, podendo ser realizada através de dados primários ou secundários, dependendo
do prazo e recursos disponíveis. Os dados ambientais de importância para o IHLI
consistem em: informações fluviométricas de séries históricas de cota e vazão,
distanciamento de receptores de interesse a jusante do ponto de descarte de efluentes,
qualidade da água no corpo hídrico (visando à captação e o descarte de efluentes), além
de quantitativos de uso consuntivo de água. Complementarmente, também são
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levantadas nessa fase as principais restrições ambientais estabelecidas em termos de
legislação ambiental para a região foco de estudo.

Tabela 4.2: Informações do projeto industrial conceitual inicial e hidrológicas
consolidadas da região de domínio de estudo.
Alternativa
Locacional

Cota de
Implantação do
Empreendimento
(metros)

Consumo de Vazão de Concentração
Água de
Descarte de Descarte de
Projeto para
de
Projeto do
Abastecimento Efluente
Efluente
da Planta
(m3/s)
Tratado (NIndustrial
NH4+ mg/L)
3
(m /s)
AA
129
0,2
0,065
20
BB
120
0,2
0,065
20
CC
109,69
0,2
0,065
20
Alternativa
Distância do
Média da
Média da
Locacional
Receptor de
Concentração de
Concentração de
Interesse de
Fundo do Poluente
Fundo do
Jusante Mais
Foco Para Descarte de
Poluente Foco
Próximo ao Ponto
Efluentes no Corpo Para Captação no
de Descarte de
Receptor Próximo à
Corpo Receptor
Efluentes (metros) Seção de Referência Próximo à Seção
(N-NH4+ mg/L)
de Referência
(DBO mg/L)
AA
350
0,30 com pH = 7,6
3
BB
150
0,90 com pH = 7,7
7
CC
1000
1,4 com pH = 7,8
12

Área da
Alternativa
Locacional
(ha)

Coeficiente
de runoff
Projetado
para a
Alternativa
Locacional
Consolidada
100
0,86
100
0,86
100
0,86
Consumo de Qcon (study
Água na
region +
Região de
industrial
Domínio de consumption)
Estudo até a
(m3/s)
Seção de
Referência
(total de 2,2
m3/s) (%)
10
0,42
40
1,08
90
2,18

Alguns pontos especiais merecem atenção em relação à consolidação da Tabela 4.2. Em
termos de uso consuntivo na região de domínio de estudo, com base em informações
obtidas através do relatório publicado pelo IICA (2010), estimou-se, de forma
conservativa, um total de 1,0 m3/s englobando o somatório de usos urbanos, industriais
e rurais no trecho. Contudo, para efeito de exercício do IHLI e do procedimento de
gestão ambiental industrial, o total de 1,0 m3/s foi majorado para 2,2 m3/s,
representando uma condição não fidedigna à real condição local. Já em relação às
demais informações de projeto consideradas pelo setor de projeto para a Indústria Alfa,
bem como às de natureza hidrológica (Relativas ao Rio de Contas), estas consistem em
dados produzidos com a finalidade de produzir apenas o exercício de gestão integrada
aplicada à determinação do IHLI, embora possuírem balizamento em números factíveis
de projetos e monitoramentos ambientais reais. Adicionalmente, no exercício, o
parâmetro ambiental de controle N-NH4+ (Nitrogênio Amoniacal Total), foi
determinado como o parâmetro foco e crítico representativo para o efluente a ser gerado
do processo industrial da Indústria Alfa, conforme definição dos Setores de Projeto e
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Meio Ambiente. No caso, supõe-se que o atendimento aos aspectos definidos no IHLI
pelo N-NH4+ já enquadrariam outros poluentes secundários ao processo. A DBO
(Demanda Bioquímica de Oxigênio), conforme Indicador B, representa o parâmetro
ambiental de controle para qualidade de água para captação. Em ambos os casos, NNH4+ e DBO, O Setor de Meio Ambiente estabeleceu como referência uma
concentração média anual, considerando plano de monitoramento ambiental existente.
Como receptores de interesse mais próximos dos pontos de descarte, foram
estabelecidos três pontos de captação de água para atendimento rural, um para cada
alternativa locacional (AA, BB e CC).

4.2.2 Modelagem 1D com Uso do Software HEC-RAS
A modelagem hidrodinâmica 1D no IHLI, conforme apresentada na Figura 3.2, foi
aplicada para determinação de condições máximas e mínimas de vazão. No caso das
vazões mínimas, os seus resultados foram utilizados para subsidiar alguns parâmetros e
variáveis hidrológicas para o modelo de zona de mistura, este empregado de forma
desacoplada ao modelo hidrodinâmico 1D, com o propósito de verificar a qualidade de
água para o parâmetro ambiental de controle foco da análise do processo industrial. O
modelo hidrodinâmico 1D utilizado foi o modelo HEC-RAS 4.1.0 - River Analisys
Model, validado e consagrado mundialmente, cuja descrição técnica detalhada é
apresentada em USACE (2010).

A Figura 4.9 apresenta um perfil elevado da região de domínio de estudo aplicando o
modelo HEC-RAS, cujas cotas altimétricas variam entre 117.94 e 99.63 metros. Em
termos de morfologia, na construção do modelo foram aplicadas 11 seções transversais,
sendo que 10 seções basearam-se em um levantamento topobatimétrico existente,
numeradas de 1 até 10 na Figura 4.9, onde a 11ª seção, situada 4 km a jusante da 10ª
seção representando a estação fluviométrica de Vapor, foi construída com base no perfil
dessa mesma seção. Em caráter adicional, foram estabelecidas mais 121 seções
interpoladas ao longo da região de domínio de estudo, cujo objetivo foi promover uma
maior estabilidade ao modelo, no que tange ao desempenho das simulações em baixa
vazão, totalizando um conjunto de 132 seções transversais, ao longo de 37,92 km. A 1ª
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seção transversal corresponde à estação fluviométrica de Ipiaú, a 3ª seção à alternativa
AA, a 6ª à alternativa BB, e a 9ª à alternativa CC.

Figura 4.9: Perfil elevado da região de domínio de estudo aplicando o modelo HECRAS.

A razão para inserir a seção transversal 11 na região de domínio de estudo foi de impor
à secção 10 (estação fluviométrica Vapor) uma condição em que esta se inserisse dentro
da região de domínio de estudo, e não em uma seção de contorno ao modelo, em sua
fronteira. Uma vez que a secção transversal 10 foi ajustada para integrar a região de
domínio de estudo, já que abarca uma estação fluviométrica com medições reais
hidrológicas de campo, os dados dessas medições reais (e não originados de sua curvachave) na estação Vapor foram utilizados para praticar melhorias de ajustes no
coeficiente de Manning para o modelo HEC-RAS. Cabe salientar que como o número
de dados de campo medidos em campo foi insuficiente para promover uma calibragem
real (apenas cerca de 2 dias de medição para cada grupo de 100 dias de simulação),
assim o procedimento de calibração aplicado ao presente documento, no que tange ao
coeficiente de Manning,

não configurou exatamente uma calibragem, e sim um

processo de melhoria de ajuste. Para a seção transversal 11, enquanto uma seção
transversal de contorno, aplicou-se a curva-chave da estação fluviométrica de Vapor,
contudo considerando uma adição proporcional de vazão uma vez que esta localiza-se a
4 km a jusante, e naturalmente, apresenta uma área de drenagem maior. Para tal,
considerou-se a variação de vazão observada entre as duas estações fluviométricas
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(Ipiaú e Vapor), em processo semelhante ao apresentado na Eq. (4.1). Considerou-se
para a seção 11 (e trecho entre as seções 10 e 11), na construção das bases morfológicas
e geométricas do modelo, a repetição das informações de campo de declividade e
variação altimétrica observadas entre as seções transversais 9 e 10. A escolha da 11ª
seção a 4 km a jusante da estação fluviométrica de Vapor como seção de contorno para
o modelo deu-se em virtude de tentar maximizar um distanciamento da estação
fluviométrica de Vapor (10ª seção), de forma a minimizar, em termos de
distanciamento, a influência do remanso da barragem de Funil, situada a
aproximadamente 5,5 km da seção 11. A ilustração da Figura 4.5 apresenta a barragem
de Funil dentro do contexto da região de domínio de estudo.

As simulações no HEC-RAS foram desenvolvidas em regime não permanente, e para
tal, foram selecionados três períodos de 100 dias, aproximadamente, representando
vazões altas, médias e baixas no Rio de Contas, ao longo dos 42 anos de série histórica,
a partir da análise dos hidrogramas das estações fluviométricas de Ipiaú e Vapor (19682010), apresentados na Figura 4.7, contendo:

a) O período chuvoso com a maior onda de cheia registrada (entre 6 de fevereiro e
16 de Maio de 1981);

b) O período de estiagem mais extrema, com as menores estimativas de vazão
registradas (entre 5 de agosto e 15 de novembro de 1987);
c) Um período típico de vazão média, representativo para toda a série histórica de
42 anos (entre 4 de março e 11 de junho de 1983).

Dessa forma, o período entre 4 março

e 11 junho de 1983, qualificado como

representante de uma média de vazão média para os hidrogramas da Figura 4.7, foi o
primeiro a ser modelado utilizando o HEC-RAS, a fim de se obter um coeficiente de
Manning médio para o canal principal e a planície de inundação, que fosse
representativo para o período de cheia e de estiagem. Através das informações
pertinentes aos dias 07 de março e 09 de junho de 1983, oriundos de medições reais em
campo, dentro do arquivo “Resumo de Vazões” da ANA, após o término de tentativas
de se estabelecer melhorias para o coeficiente de Manning, assumiram-se como
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resultados finais os valores de n = 0,025, para o canal principal, e n = 0,045, para as
planícies de inundação (lados direito e esquerdo). Tais valores foram empregados para
as simulações de cheia e estiagem.

Para todos os cenários modelados no HEC-RAS, em termos de condição de contorno de
montante, empregou-se na seção transversal 1 (estação fluviométrica de Ipiaú) um dos
hidrogramas de 100 dias de duração mencionado acima, ou no caso de análise de
extrapolação de evento extremo de cheia, um hidrograma múltiplo equivalente, que será
discutido mais adiante, considerando os resultados obtidos em análise estatística pelo
método de Log-Pearson III. Para a condição de contorno de jusante (na seção 11),
utilizou-se uma curva-chave. Curva-chave essa construída baseada na curva-chave da
seção 10 (estação fluviométrica de Vapor) conforme discussão já apresentada em
parágrafo anterior. Em termos de ajuste para a execução das simulações no HEC-RAS,
estabeleceu-se um de intervalo de computação de 1 minuto, fato esse que gerou
estabilidade ao número de Courant11, além de intervalos de dados de saída de 1 dia,
compatíveis com os dados diários de vazão e cota empregados.

Com base em um resultado de análise estatística para um período de retorno de 200
anos utilizando método de Log-Pearson III (entre 1980 e 2010) realizado na estação
fluviométrica de Vapor (mais a jusante), conforme Tabela 4.3, que registrou a maior
onda de cheia entre as séries históricas de Ipiaú e Vapor no período entre 1968 e 2010,
definiu-se uma vazão de modelagem de cheia de referência de 5.220 m3/s para a
aplicação do IHLI na Bacia do Rio de Contas.

11

O número de Courant é uma grandeza admensional que representa um critério de verificação de
estabilidade de soluções numéricas, que por sua vez são utilizadas em larga escala em virtude de sua
capacidade computacional, observadas em aplicações em softwares de modelagem existentes no mercado.
Em outras palavras, representa o fluxo advectivo que atravessa os volumes da malha empregada em um
dado intervalo de tempo. O cálculo do número de Courant médio é dado pela seguinte expressão:
𝐶𝑟 = ∆𝑡 × √(

1
∆𝑥 2

+

1
∆𝑦 2

) × (|→| + √𝑔𝐻), onde:
𝑉

∆𝑡 é o passo de tempo; ∆𝑥 é o espaçamento

longitudinal dos nós da malha; ∆𝑦 é o espaçamento médio transversal dos nós da malha; |→| é o módulo
𝑉

da velocidade de corrente; 𝑔 é a aceleração da gravidade; 𝐻 é a profundidade média local (ROSMAN,
2010a; SILVA; MASCARENHAS; MIGUEZ, 2003).
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Tabela 4.3: Método Log-Pearson III aplicado à estação fluviométrica de Vapor.
Ano
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Xi (Q(m3/s)) Yi = log Q
2872.93
3.46
3053.25
3.48
385.78
2.59
121.09
2.08
110.89
2.04
2000.38
3.30
715.06
2.85
66.65
1.82
298.42
2.47
1926.97
3.28
438.61
2.64
399.85
2.60
2107.62
3.32
113.4
2.05
181.94
2.26
91.85
1.96
91.85
1.96
1840.4
3.26
163.3
2.21
419.01
2.62
806.4
2.91
245.79
2.39
1058.75
3.02
105.97
2.03
338.52
2.53
360.64
2.56
288.29
2.46
773.15
2.89
203.28
2.31
274.4
2.44
131.73
2.12
2.58
T
YT
XT

Yi^2
11.96
12.14
6.69
4.34
4.18
10.90
8.15
3.33
6.12
10.79
6.98
6.77
11.05
4.22
5.11
3.85
3.85
10.66
4.90
6.88
8.45
5.71
9.15
4.10
6.40
6.54
6.05
8.34
5.33
5.95
4.49
213.38

di=Yi-Ym
0.88
0.91
0.01
-0.50
-0.53
0.72
0.28
-0.76
-0.10
0.71
0.06
0.02
0.74
-0.52
-0.32
-0.62
-0.62
0.69
-0.37
0.04
0.33
-0.19
0.45
-0.55
-0.05
-0.02
-0.12
0.31
-0.27
-0.14
-0.46

di^3
0.679607
0.742776
0.000000
-0.122039
-0.152475
0.376342
0.020845
-0.430931
-0.001135
0.351517
0.000249
0.000012
0.412934
-0.144303
-0.032523
-0.233801
-0.233801
0.322524
-0.049085
0.000080
0.035101
-0.006705
0.088517
-0.169981
-0.000122
-0.000011
-0.001698
0.029542
-0.019910
-0.002788
-0.096983
1.36

1000
100
200
4.626677 3.296665 3.71773
42332.76 1979.998 5220.716

A partir da vazão de 5.220 m3/s, gerou-se um fator multiplicativo de 2,15, obtido pela
razão dessa vazão com a vazão de 2.425,48 m3/s, que foi a maior vazão obtida pelo
cálculo da curva-chave da estação fluviométrica de Ipiaú no hidrograma de cheia de
referência (no período entre 6 de fevereiro e 16 de maio de 1981), conforme Figura
4.10. O fator de 2,15 foi aplicado ao hidrograma da Figura 4.10 apenas nas datas
contendo a onda de cheia e alguns dias sequentes após a mesma (no período entre 26 de
março e 24 de abril de 1981), gerando o hidrograma da Figura 4.11, de forma a
preservar a configuração do hidrograma original da Figura 4.10, contudo com novo pico
de cheia de 5.220 m3/s. O novo hidrograma da Figura 4.11, envolvendo o mesmo
período original entre 6 de fevereiro e 16 de maio de 1981, foi utilizado como condição
de contorno de montante representante para a modelagem no HEC-RAS do período de
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cheia extrema. Na mesma Figura 4.11, é apresentada a curva-chave de referência do
período de cheia extrema como condição de contorno de jusante na seção transversal 11.
Para essa curva-chave foram incorporadas as mesmas informações de vazão da curvachave da estação de Vapor, seção 10, entre 6 de fevereiro e 16 de maio de 1981,
acrescidas de vazão incremental por estar situada a 4 km a jusante, além de ajuste
proporcional de cota altimétrica.
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Figura 4.10: Hidrograma de pico de cheia obtido pela curva-chave da estação de Ipiaú
no período entre 6 de fevereiro e 16 de maio de 1981 (2.425,48 m3/s), que serviu de
base para a aplicação do método Log-Pearson III.

Cabe salientar que previamente à modelagem com o cenário da Figura 4.11,
empregando a vazão de 5.220 m3/s, foi realizado um cenário de modelagem no HECRAS utilizando a vazão de 2.425,48 m3/s, com o propósito de verificar se a cota de
cheia da seção 6 (metade do domínio de estudo aproximadamente) estava em
consonância com as informações da memória de moradores locais, entrevistados
durante os levantamentos de campo do Setor de Meio Ambiente da Empresa Genérica,
em relação aos marcos de inundação apontados relativos ao evento extremo de março de
1981. O resultado obtido com o cenário modelado indicou uma aproximação razoável
entre os marcos apontados e a cota de cheia do modelo, concluindo que os ajustes
prévios para o coeficiente de Manning estavam satisfatórios para os objetivos do estudo.
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Figura 4.11: Hidrograma de pico de cheia alterado da estação de Ipiaú no período entre
6 de fevereiro e 16 de maio de 1981 (5.220 m3/s), e curva-chave na seção 11, como
condições de contorno para modelagem de cheia extrema no HEC-RAS.

A Figura 4.12 apresenta os respectivos gráficos resultantes da modelagem de cheia
extrema de referência realizada no modelo HEC-RAS nas seções transversais 3,6 e 9,
referentes às alternativas locacionais AA, BB e CC. A Tabela 4.4 apresenta a
consolidação de resultados dos principais parâmetros e variáveis de interesse, com
ênfase para a cota de cheia nas seções mencionadas, cujos resultados são de
fundamental importância para subsidiar o IHLI.
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Figura 4.12: Resultados para a simulação de cheia extrema de referência no HEC-RAS
para as seções transversais 3,6 e 9 (de cima para baixo) referentes às alternativas
locacionais AA, BB e CC.
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Tabela 4.4: Parâmetros e variáveis hidrológicas resultantes da aplicação do HEC-RAS
para o período de cheia extrema de referência.
Parâmetro ou Variável

Seção transversal 3

Seção transversal 6

Seção transversal 9

(Alternativa AA)

(Alternativa BB)

(Alternativa CC)

5.189,77

5.118,70

5.058,97

28 de Março de 1981

28 de Março de 1981

28 de Março de 1981

126,74

120,18

112,79

3,28

2,91

4,04

11,53

13,58

11,50

287,35

223,40

238,31

3

Vazão total calculada (m /s)
HEC-RAS
Data de referência simulada
HEC-RAS
Cota de cheia máxima
calculada HEC-RAS (m)
Velocidade total calculada
HEC-RAS (m/s)
Profundidade máxima
calculada HEC-RAS (m)
Largura topo seção molhada
HEC-RAS (m)

Em se tratando do período de estiagem extrema, a partir do período crítico entre 5 de
agosto e 15 de novembro de 1987, selecionado através de observações dos hidrogramas
gerados pelas curvas-chave das estações de Ipiaú e Vapor entre 1968 e 2010,
determinaram-se as condições de contorno na região de domínio de estudo para a
modelagem no HEC-RAS. A Figura 4.13 apresenta as condições de contorno do
período extremo de estiagem de referência, que para a seção de montante do contorno
(estação fluviométrica de Ipiaú), compreende o hidrograma entre o período de 5 de
agosto e 15 de novembro de 1987. No caso da seção de jusante do contorno (seção 11),
compreende a curva-chave para o mesmo período da estação fluviométrica de Vapor,
efetuando ajustes de vazão incremental e ajustes de cotas altimétricas.
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Figura 4.13: Hidrograma de estiagem para a estação Ipiaú no período entre 5 de agosto
e 15 de novembro de 1987, e curva-chave na seção 11, como condições de contorno
para modelagem de estiagem extrema no HEC-RAS.

A Figura 4.14 apresenta os respectivos gráficos resultantes da modelagem de estiagem
extrema de referência realizada no modelo HEC-RAS nas seções transversais 3,6 e 9,
referentes às alternativas locacionais AA, BB e CC. A Tabela 4.5 apresenta a
consolidação de resultados dos principais parâmetros e variáveis de interesse, cujos
resultados são de fundamental importância para subsidiar o IHLI.
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Figura 4.14: Resultados para a simulação de estiagem extrema de referência no HECRAS para as seções transversais 3,6 e 9 (de cima para baixo) referentes às alternativas
locacionais AA, BB e CC.
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Tabela 4.5: Parâmetros e variáveis hidrológicas resultantes da aplicação do HEC-RAS
para o período de estiagem extrema de referência.

Parâmetro ou Variável

Qmin de referência curva de
permanência 0,20 Q90 (m3/s)
Data de referência simulada
no HEC-RAS
Vazão mais próxima Qmin
calculada HEC-RAS (m3/s)
Velocidade total calculada
HEC-RAS (m/s)
Profundidade máxima
calculada HEC-RAS (m)
Largura topo seção molhada
HEC-RAS (m)

Seção transversal 3

Seção transversal 6

Seção transversal 9

(Alternativa AA)

(Alternativa BB)

(Alternativa CC)

2,37

2,58

2,66

11 de Agosto de 1987

15 de Agosto de 1987

14 de Agosto de 1987

2,34

2,51

2,64

0,23

0,10

0,12

0,67

1,61

1,75

47,11

31,64

19,30

0,0003849

0,00008782

0,0001021

Declividade do canal (linha
d’água) a jusante do descarte
calculada HEC-RAS (m/m)

4.2.3 Modelagem de Zona de Mistura com Uso do STREAMIX I
A modelagem de zona de mistura foi realizada com o uso do modelo STREAMIX I
(2DH), desenvolvido em uma planilha de Excel®, denominada Cálculo STREAMIX I
cujos conceitos e detalhamentos foram discutidos e apresentados nos capítulos 2 e 3. Os
resultados obtidos através da planilha Cálculo STREAMIX I são apresentados no Anexo
I. Para cada alternativa locacional (AA, BB e CC) a modelagem com o uso do
STREAMIX I é realizada em quatro etapas de cálculo, a saber:

a) 1ª etapa: Determinação do comprimento da zona de mistura seccional e a
concentração média do poluente foco em tal distância longitudinal;

b) 2ª etapa: Determinação do comprimento do percentual da zona de mistura
seccional em desconformidade com o padrão de qualidade de água e a
concentração média do poluente foco em tal distância longitudinal;
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c) 3ª etapa: Determinação da concentração média do poluente foco na distância
longitudinal do receptor de interesse mais próximo do ponto de descarte de
efluentes dentro da zona de mistura seccional;

d) 4ª etapa: Determinação da vazão de mínimo impacto de diluição do efluente do
empreendimento industrial (Qmdil).

Em caráter complementar, para cada uma das três alternativas é verificado no
STREAMIX I a condição da extensão da pluma na seção transversal, onde a
ultrapassagem do padrão de qualidade de água não é admitida no IHLI em dimensões
acima de 50% da seção transversal.

A calibração do modelo para as três primeiras etapas de cálculo, em cada uma das
alternativas locacionais AA, BB e CC, foi realizada por intermédio dos dados presentes
na Tabela 4.5, que por sua vez originaram-se do cenário de modelagem em regime não
permanente com o emprego do modelo 1D hidrodinâmico HEC-RAS, no período de
vazão crítica de referência (entre 5 de agosto e 15 de novembro de 1987). Em termos de
dados de vazão, foram empregados os dados referentes à linha “Vazão mais próxima
Qmin calculada HEC-RAS (m3/s)”. Para a quarta etapa, a determinação da vazão de
mínimo impacto de diluição, ou Qmdil, foi necessário utilizar, de forma complementar,
outros períodos do hidrograma geral (1968-2010), com vazões variando entre 9 e 30
m3/s, uma vez que com uma distância de 10 metros do ponto de descarte, não seria
possível alcançar a condição de impacto mínimo (dentro do PQA) com as vazões
calculadas para o período de vazão crítica de referência (entre 5 de agosto e 15 de
novembro de 1987). Nesse sentido, um período entre 23 de dezembro de 1983 e 23 de
março de 1984, e outro entre 01 de dezembro de 1987 e 01 de fevereiro de 1988 foram
selecionados para a determinação da Qmdil. Os parâmetros e variáveis hídricas
resultantes encontram-se apresentados na Tabela 4.6.

Cabe salientar que informações sobre a validação do STREAMIX I são encontradas em
USEPA (2005).

176

Tabela 4.6: Parâmetros e variáveis hidrológicas resultantes da aplicação do
STREAMIX I para a determinação da vazão de mínimo impacto de diluição (Qmdil).
Parâmetro ou Variável

Seção transversal 3

Seção transversal 6

Seção transversal 9

(Alternativa AA)

(Alternativa BB)

(Alternativa CC)

2,04

2,03

2,03

05 de Janeiro de 1984

18 de Janeiro de 1988

01 de Março de 1984

25,39

9,72

13,39

0,50

0,19

0,40

1,24

2,25

2,29

87,13

43.47

25,60

0,0003745

0,00012899

0,00016646

Concentração mais próxima
do PQA de referência de 2
mg/L N-NH4+ calculada
STREAMIX I
Data de referência simulada
no HEC-RAS
Vazão Qmdil calculada HECRAS (m3/s)
Velocidade total calculada
HEC-RAS (m/s)
Profundidade máxima
calculada HEC-RAS (m)
Largura topo seção molhada
HEC-RAS (m)
Declividade do canal (linha
d’água) a jusante do descarte
calculada HEC-RAS (m/m)

A Tabela 4.7 apresenta a consolidação dos resultados obtidos através do modelo
STREAMIX I para o poluente foco de estudo da Indústria Alfa, que é o Nitrogênio
Amoniacal. Tendo em vista verificação do Setor de Meio Ambiente da Empresa
Genérica, o Rio de Contas para a região de domínio de estudo, na sub-bacia do Baixo
Contas, é classificado conforme os padrões de classe 2 pela Resolução CONAMA
357/2005. A Tabela 4.7 apresenta de forma complementar, na sua última coluna, o
somatório das vazões consuntivas e não consuntivas consideradas no IHLI.
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Tabela 4.7: Resultados obtidos com a aplicação do STREAMIX I.
Alternativa
locacional

AA
BB
CC

Comprimento
Comprimento e
da zona de
percentual da zona
mistura
de mistura seccional
seccional (m) em desacordo com o
PQA
(m)
4.017,20
442,90
161,80

394,10 (9,81%)
85,07 (19,21%)
89,80 (55,50%)

Concentração
do poluente
modelado no
receptor de
jusante mais
próximo
(N-NH4+ mg/L)
2,10
1,73
1,85

PQA de
referência
(N-NH4+
mg/L)

Qeco +
Qmdil +
Qcon
(m3/s)

2
2
2

28,18
13,38
18,23

As Figuras 4.15, 4.16 e 4.17 apresentam a consolidação dos resultados de gráficos
obtidos através do modelo STREAMIX I para as alternativas locacionais AA, BB e CC.
Na sequencia gráfica, o gráfico à esquerda no canto superior representa a variação da
diferença entre a concentração máxima, ou extrema (CE) modelada para cada
distanciamento longitudinal (x) do ponto de descarte, e a concentração média (CM).
Para a Alternativa AA a variação mínima das concentrações observadas (na zona de
mistura seccional, considerada equivalente à mistura da pluma em 100% da seção
transversal, onde CM calculada corresponde à concentração de mistura completa) foi de
26,51%. No caso da Alternativa BB a diferença foi de 14,49%, e na Alternativa CC foi
de 9,73%. O gráfico à direita no canto superior representa a razão entre a concentração
média (CM) em um dado distanciamento longitudinal do ponto de descarte e a
concentração estabelecida como PQA para o poluente foco, no caso, o nitrogênio
amoniacal (2mg/L para corpo hídrico tipo classe 2), ao longo da Zona de Mistura
Seccional. Para todos os casos, a relação ultrapassa 10 vezes sempre nos primeiros
metros do descarte. No caso da Alternativa AA, as concentrações se igualaram com
aproximadamente 500 metros de distância da fonte, na Alternativa BB com 100 metros,
e na Alternativa CC com 80 metros. As diferenças de ordem de grandeza entre a
Alternativa AA e as Alternativas BB e CC ocorreram em função do cálculo do
coeficiente de dispersão lateral (o dobro no caso de BB e CC), que depende basicamente
de relação matemática entre a declividade, a profundidade, a velocidade de
cisalhamento e a gravidade. O gráfico inferior esquerdo representa o percentual de
diluição até a totalidade da zona de mistura seccional, e o inferior direito representa o
percentual de mistura até a totalidade da mistura seccional, ambos representando uma
distância longitudinal a partir do ponto de descarte.
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Figura 4.15: Resultados gráficos do STREAMIX I para a alternativa locacional AA.
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Figura 4.16: Resultados gráficos do STREAMIX I para a alternativa locacional BB.
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Figura 4.17: Resultados gráficos do STREAMIX I para a alternativa locacional CC.

4.2.4 Cálculo do Índice Hídrico de Locação Industrial
A partir da metodologia do IHLI apresentada no capítulo 3, observa-se que a
determinação do IHLI possui duas etapas, conforme ilustração da Figura 3.1. A
primeira, denominada etapa preliminar, ou de preparação do cálculo, e a segunda etapa,
ou etapa final, que representa o cálculo do índice propriamente dito. No presente estudo
de caso, o setor de meio ambiente da Empresa Genérica, com base na consolidação das
informações levantadas e dos enfoques tratados para cada indicador que compõe o
índice, vide Figura 3.2, iniciou-se o processo de determinação do IHLI para as
alternativas locacionais da Indústria Alfa no Rio de Contas.

A etapa inicial do IHLI corresponde consolidar a pontuação de todos os indicadores (A,
B, C, D, E, F e G), para todas as alternativas de área AA, BB e CC, conforme Tabela
4.8, e verificar se os mesmos encontram-se dentro dos critérios mínimos (Classificação
Indicado (I)), conforme a ordem: a) Estudo de Disponibilidade Consuntiva (Indicadores
A e B), b) Estudo de Capacidade de Suporte Hídrica (Indicadores C, D e E), e c) Estudo
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de Vulnerabilidade à Inundação e Consequências sobre a Drenagem (Indicadores F e
G).

Nessa verificação inicial, as alternativas AA e BB foram consideradas Indicadas (I), e a
alternativa CC foi rejeitada, ou Não Recomendada (NR), sendo então reprovada para a
etapa final do IHLI.

A Alternativa CC foi considerada Não Recomendada (NR) no Indicador C, uma vez que
o comprimento da zona de mistura acima do PQA alcançou 11,10% da Zona de Mistura
Seccional, cujo limite máximo definido na metodologia do IHLI é 10%. Além disso, na
seção transversal equivalente à distância de 11,10%, o alcance da pluma atingiu 73,87%
da seção, também ultrapassando o limite de 50% definido para a zona de passagem
estabelecido. Em caráter adicional para a Alternativa CC, apesar de não haver
necessidade de verificação de critério mínimo nos demais indicadores do 2º nível de
estudo (Estudo de Capacidade de Suporte Hídrica), e do 3º nível de estudo (Estudo de
Vulnerabilidade à Inundação e Consequências sobre a Drenagem), haja vista que a
alternativa CC, pela metodologia do IHLI, foi eliminada através da Não Recomendação
do indicador C, decidiu-se, mesmo assim, verificar a pontuação de todos os seus
indicadores sequentes (ID, IE, IF e IG). Nessa verificação, observou-se que o Indicador
F também foi classificado com Não Recomendado, já que a cota de inundação na área
da Alternativa CC, obtida na modelagem com o software HEC-RAS, atingiu 3,10
metros, cujo limite estabelecido pela metodologia do IHLI é de 3 metros.

Tabela 4.8: Pontuação dos indicadores para o cálculo do IHLI das alternativas
locacionais AA, BB e CC.

AA Indicador

Valor
Grau de
BB Indicador
Valor
Grau de CC Indicador Valor
Grau de
(eixo X) Pertinência
(eixo X) Pertinência
(eixo X) Pertinência
(eixo Y)
(eixo Y)
(eixo Y)
IA
100%
0,95
IA
100%
0,95
IA
99,98%
0,87
IB
3mg/L
0,95
IB
7mg/L
0,90
IB
12mg/L
0,85
IC
9,81%
0,09
IC
3,84%
0,61
IC
11,10%
NR
ID
+5,19%
0.14
ID
-13,58%
0.61
ID
-7,65%
0.50
IE
53.08%
0.33
IE
89.19%
0.71
IE
82.48%
0.71
IF
0m
0.94
IF
0.18 m
0.86
IF
3.10 m
NR
IG
86%
0.05
IG
86%
0.05
IG
86%
0.05
Nota: Os dados em vermelho correspondem aos indicadores abaixo do critério mínimo, ou NR (Não Recomendado).
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A etapa final do IHLI, ou o cálculo do índice, que envolve o método do produtório
ponderado, com agregação prévia de indicadores do mesmo grupo de estudo, através de
critério de cálculo matemático envolvendo soma e produto entre os mesmos, é
apresentado na Tabela 4.9 para as alternativas locacionais classificadas como Indicadas
(AA e BB).

Tabela 4.9: Cálculo do IHLI para as alternativas locacionais AA, BB, classificadas
como Indicadas (I) na etapa preliminar.
Indicador e
grupo de
estudo do IHLI
Alternativa AA

Pontuação
parcial
(h1, h2, h3)

Ponderação
(w1,w2,w3)

Pontuação
parcial (hw) e
total (∏ hw)

Pontuação parcial
(h) e total IHLI
normalizadas(∏ hw)

Nível de recomendação
parcial e total

A+B (h1)

95

0,34

4,70

100

ER

C+D+E (h2)

4,48

0,33

1,64

4,38

PR

F+G (h3)

94

0,33

4,48

100

ER

∑=1

34,54

BR-MR

Pontuação
parcial
(h1, h2, h3)

Ponderação
(w1,w2,w3)

Pontuação
parcial (hw) e
total (∏ hw)

35,37
Pontuação parcial
(h) e total IHLI
normalizadas (∏
hw)

A+B (h1)

94,72

0,34

4,70

99,67

AR-ER

C+D+E (h2)

43,31

0,33

3,47

49,66

MR

F+G (h3)

86

0,33

4,35

91,01

AR-ER

∑=1

70,87

76,39

AR

IHLI
Indicador e
grupo de
estudo do IHLI
Alternativa BB

IHLI

Nível de Recomendação
parcial e total

Conforme apresentado na Tabela 4.9, a alternativa locacional BB foi classificada em 1º
lugar, com o IHLI igual a 76,39 pontos, e nível de recomendação AR (AltaRecomendação). A alternativa locacional AA foi classificada em 2ª lugar, com o IHLI
igual a 35,37 pontos, e nível de recomendação BR-MR (Baixa-Média Recomendação).
Nesse resultado alcançado, cabe ressaltar a importância do critério do produtório
ponderado no resultado final, conforme discutido no capítulo 2, uma vez que a
Alternativa AA obteve em dois subíndices (h1 e h3) os dois melhores níveis de
recomendação (ER), contudo, o pior nível de recomendação para o subíndice h2 (PR).
Em outras palavras, a influência negativa de um subíndice com pontuação baixa
penaliza o IHLI da alternativa como um todo, mesmo havendo boas pontuações
envolvidas em outros subíndices. A alternativa BB, apesar de não ter obtido os melhores
níveis de recomendação para os subíndices h1 e h3 (AR-ER), em compensação, obteve
uma classificação intermediária (MR) para o subíndice h2. A menor variação para
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resultados negativos teve como resposta uma melhor pontuação e classificação em
termos de recomendação para o IHLI na alternativa BB.

Assim, a condição de aplicação linear no exercício do IHLI para o estudo de caso da
Bacia do Rio de Contas, para a implantação de um novo empreendimento industrial da
Empresa Genérica, no caso a Indústria Alfa, no que tange a questão da área de Recursos
Hídricos, termina então com a comunicação do resultado e relatório final do IHLI para o
setor de projeto, conforme ilustrado na Figura 4.4.

4.3

Estudo de Caso da Indústria Alfa: Condição Cíclica

A condição cíclica na prática da AAP e do IHLI, apresentada na Figura 4.18,
mencionada no item 4.2, representa uma situação onde há a presença de um mecanismo
de iteração entre os Setores envolvidos (Gerencial, Projeto e Meio Ambiente),
promovendo um processo de melhorias e ajustes contínuos dentro ainda da fase de
projeto conceitual, de forma a conduzir a escolha locacional, o projeto conceitual e o
licenciamento ambiental a uma condição mais otimizada em termos técnicos, políticos,
econômicos e ambientas do que a condição linear.

No presente estudo de caso do Rio de Contas empregando a condição cíclica, o
exercício anterior do IHLI para a condição linear foi considerado como sendo uma
proposta inicial conduzida pelos três setores envolvidos de forma a verificar as
condições do projeto conceitual inicial. O resultado produzido pelo relatório do Setor de
Meio Ambiente alavancou o início de um processo de iteração e discussão com os
Setores Gerencial e de Projeto em busca da solução de uma alternativa locacional mais
ajustada em termos hídricos, levando em conta outras necessidades e limitações
apontadas por esses setores da Empresa Genérica.
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Figura 4.18: Estrutura de aplicação da Avaliação Ambiental Preliminar e do IHLI do
tipo cíclica.

Nesse contexto, após análise do relatório do Setor de Meio Ambiente, os Setores
Gerencial e de Projeto se mostraram preocupados com a situação de Não
Recomendação (NR) da Alternativa CC obtida no IHLI, que para ambos, era
considerada a melhor alternativa locacional. Assim, em relatório conjunto, o Setor
Gerencial e de Projeto apresentaram ao Setor de Meio Ambiente as suas justificativas
pela Alternativa Locacional CC, consolidadas na Tabela 4.10, solicitando ao mesmo
tempo prioridades de diretrizes de projeto que pudessem ser verificadas e modificadas
de forma a tornar a Alternativa CC viável do ponto de vista hídrico. Na mesma tabela
são também elencadas algumas prioridades principais de outros meios da área
ambiental, pelo Setor de Meio Ambiente, a favor da Alternativa Locacional CC.
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Tabela 4.10: Relatório de justificativa de prioridade pela Alternativa de área CC
emitido pelo Setor Gerencial, Projeto e Meio Ambiente.
Setor
Gerencial

Justificativa de prioridade pela Alternativa CC
Engajamento político da prefeitura local com isenção de impostos
Proximidade com fornecedores de mão de obra terceirizada
Melhor condição fundiária e preço mais baixo de compra

Proximidade com subestação existente

Projeto

Proximidade com gasoduto existente
Tipologia de solo mais resistente para fundações na área

Menor possibilidade de conflito socioambiental

Meio Ambiente

Maior distanciamento de unidades de conservação ribeirinhas

A partir do relatório emitido pelo Setor Gerencial e de Projeto, o Setor de Meio
ambiente apresentou um parecer com as principais restrições ambientais de projeto
necessárias para tentar viabilizar a alternativa CC do ponto de vista hídrico na Tabela
4.11. As restrições são apresentadas por indicadores e grupos de estudo, e visam
aumentar a pontuação do IHLI.
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Tabela 4.11: Relatório de restrições de projeto emitido pelo Setor de Meio Ambiente
para viabilizar a Alternativa de área CC em termos hídricos.
Grupo de Estudo
Disponibilidade Consuntiva

Capacidade de Suporte

Drenagem e Inundação

Restrições de Projeto Aplicadas aos Indicadores
IA: Possibilidade de melhora reduzindo o consumo da
planta industrial através de reuso e otimização de
processos; IB: Sem possibilidade de ação no momento
(dependeria de ações futuras e planos conjuntos junto ao
comitê de bacia).
IC: Possibilidade de melhora reduzindo a carga poluidora
de descarte (vazão ou concentração ou ambas); ID:
Possibilidade de melhora (redução de concentração no
limite da zona de mistura seccional); IE: Possibilidade de
melhora em Qcon e Qmdil.
IF: Possibilidade de melhora negociando relocação de área
para partes mais altas no mesmo terreno, ou adjacente;
IG: Possibilidade de melhora insignificante ( a área da
bacia é muito maior que a do terreno, onde não compensa
financeiramente modificar o projeto para abaixar o
coeficiente de runoff).

Tendo em vista as restrições ambientais a partir do relatório emitido pelo Setor de Meio
Ambiente, o Setor de Projeto, com anuência do Setor Gerencial, apresentou ao Setor de
Meio Ambiente alterações no projeto conceitual a serem verificadas e simuladas,
observadas na Tabela 4.12, consolidando o esforço máximo em termos de tecnologia de
controle de poluição, otimização e reuso de água, incluindo verificação com o
proprietário da área da Alternativa CC sobre a possibilidade de negociação da mesma
em terrenos adjacentes mais altos. De posse dessas informações, o Setor de Meio
Ambiente organizou e recalculou o IHLI da Alternativa CC, através de nova simulação,
apresentando-o de forma comparativa com a primeira simulação realizada para as
Alternativas AA e BB, classificadas como Indicadas (I). Nessa nova simulação, os
critérios mínimos para a Alternativa CC foram alcançados, onde a mesma também foi
classificada como Indicada (I).
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Tabela 4.12: Informações revisadas do projeto industrial conceitual inicial e
hidrológicas consolidadas da região de domínio de estudo.
Alternativa
Locacional

Cota de
Implantação do
Empreendimento
(metros)

Consumo de Vazão de Concentração
Água de
Descarte de Descarte de
Projeto para
de
Projeto do
Abastecimento Efluente
Efluente
da Planta
(m3/s)
Tratado (NIndustrial
NH4+ mg/L)
3
(m /s)
CC
111,59
0,13
0,050
17
Alternativa
Distância do
Média da
Média da
Locacional
Receptor de
Concentração de
Concentração de
Interesse de
Fundo do Poluente
Fundo do
Jusante Mais
Foco Para Descarte de
Poluente Foco
Próximo ao Ponto
Efluentes no Corpo Para Captação no
de Descarte de
Receptor Próximo à
Corpo Receptor
Efluentes (metros) Seção de Referência Próximo à Seção
(N-NH4+ mg/L)
de Referência
(DBO mg/L)
CC
1000
1,4 com pH = 7,8
12

Área da
Alternativa
Locacional
(ha)

Coeficiente
de runoff
Projetado
para a
Alternativa
Locacional
Consolidada
100
0,86
Consumo de Qcon (study
Água na
region +
Região de
industrial
Domínio de consumption)
Estudo até a
(m3/s)
Seção de
Referência
(total de 2,2
m3/s) (%)
90
2,11

Nota: Os dados em azul foram modificados em relação à primeira consolidação dos dados de projeto.

A Tabela 4.13 apresenta a consolidação dos cálculos da Qmdil, através de nova
simulação utilizando o STREAMIX I, considerando as condições de projeto alteradas.
A vazão de 7,82 m3/s também foi extraída de um período hidrológico fora do período
mínimo de referência (05 de agosto e 15 de novembro de 1987). No caso, um período
que antecedeu o período mínimo de referência entre 01 de junho de 1987 e 01 de agosto
de 1987.

Tabela 4.13: Principais parâmetros e variáveis hidrológicas resultantes da nova
aplicação do STREAMIX I para a determinação da vazão de mínimo impacto de
diluição (Qmdil).
Parâmetro ou Variável

Seção transversal 9 (Alternativa
CC)

Concentração mais próxima do PQA de referência
de 2 mg/L N-NH4+ calculada STREAMIX I
Data de referência simulada no HEC-RAS
3

19 de Junho de 1987

Vazão Qmdil calculada HEC-RAS (m /s)

7,82

Velocidade total calculada HEC-RAS (m/s)

0,28

Profundidade máxima calculada HEC-RAS (m)

2,07

Largura topo seção molhada HEC-RAS (m)

22,95

Declividade do canal (linha d’água) a jusante do
descarte calculada HEC-RAS (m/m)
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1,99

0,00014376

A Tabela 4.14 apresenta o resultado das três primeiras etapas dos cálculos com uso do
STREAMIX I para a Alternativa CC envolvendo os parâmetros fundamentais para a
determinação do subíndice h2 (Estudo de Capacidade de Suporte Hídrica), no contexto
das novas diretrizes de projeto conceitual. A Tabela 4.14 também inclui resultado do
somatório dos usos consuntivos e não consuntivos, comparando com o resultado obtido
na simulação preliminar para a mesma Alternativa CC.

Tabela 4.14: Resultados obtidos com a nova aplicação do STREAMIX I.

Alternativa Comprimento
Comprimento e
locacional
da zona de
percentual da zona
mistura
de mistura seccional
seccional (m) em desacordo com o
PQA
(m)
CC (1ª)
CC (2ª)

161,80
161,80

89,80 (55,50%)
37,78 (23,35%)

Concentração
do poluente
modelado no
receptor de
jusante mais
próximo
(N-NH4+ mg/L)
1,85
1,69

PQA de
referência
(N-NH4+
mg/L)

Qeco +
Qmdil +
Qcon
(m3/s)

2
2

18,23
9,93

As Tabelas 4.15 e 4.16 apresentam, respectivamente, as pontuações dos indicadores
preparados para a simulação do IHLI, além dos resultados finais do índice obtidos para
as Alternativas AA, BB e CC. Para o caso da Alternativa AA e BB, os resultados foram
repetidos da simulação anterior, sendo colocados para comparação com a Alternativa
CC, que foi a única recalculada considerando as modificações das premissas do projeto
conceitual inicial.

Tabela 4.15: Pontuação dos indicadores para o cálculo revisado do IHLI da alternativa
locacional CC em comparação com a condição original das alternativas AA e BB.

AA

Indicador

Grau de
BB Indicador
Valor
Grau de
CC Indicador
Valor
Grau de
Pertinência
(eixo X) Pertinência
(eixo X) Pertinência
(eixo Y)
(eixo Y)
(eixo Y)
IA
100%
0,95
IA
100%
0,95
IA
100%
0,95
IB
3mg/L
0,95
IB
7mg/L
0,90
IB
12mg/L
0,85
IC
9,81%
0,09
IC
3,84%
0,61
IC
4,67%
0,51
ID
+5,19%
0.14
ID
-13,58%
0.61
ID
-15,50%
0,74
IE
53.08%
0.33
IE
89.69%
0.71
IE
94,88%
0,81
IF
0m
0.94
IF
0.18 m
0.86
IF
1,20 m
0,55
IG
86%
0.05
IG
86%
0.05
IG
86%
0.05
Nota: Os dados em azul foram modificados em relação à primeira simulação com do IHLI.

189

Valor
(eixo X)

Tabela 4.16: Cálculo do IHLI para a revisão da alternativa locacional CC, em
comparação com as alternativas AA, BB originais.

Indicador e
grupo de
estudo do IHLI
Alternativa AA

Pontuação
parcial
(h1, h2, h3)

Ponderação
(w1,w2,w3)

Pontuação
parcial (hw) e
total (∏ hw)

Pontuação parcial
(h) e total IHLI
normalizadas(∏ hw)

Nível de recomendação
parcial e total

A+B (h1)

95

0,34

4,70

100

ER

C+D+E (h2)

4,48

0,33

1,64

4,38

PR

F+G (h3)

94

0,33

4,48

100

ER

∑=1

34,54

BR-MR

Pontuação
parcial
(h1, h2, h3)

Ponderação
(w1,w2,w3)

Pontuação
parcial (hw) e
total (∏ hw)

35,37
Pontuação parcial
(h) e total IHLI
normalizadas (∏
hw)

A+B (h1)

94,72

0,34

4,70

99,67

AR-ER

C+D+E (h2)

43,31

0,33

3,47

49,66

MR

F+G (h3)

86

0,33

4,35

91,01

AR-ER

∑=1

70,87

76,39

AR

Pontuação
parcial
(h1,h2,h3)

Ponderação
(w1,w2,w3)

Pontuação
parcial (hw) e
total (∏ hw)

Pontuação parcial
(h) e total IHLI
normalizadas(∏ hw)

Nível de Recomendação
parcial e total

A+B (h1)

94,04

0,34

4,69

98,88

AR-ER

C+D+E (h2)

41,31

0,33

3,41

47,32

MR

F+G (h3)

55,00

0,33

3,75

56,18

MR

∑=1

57,50

64,18

MR-AR

IHLI
Indicador e
grupo de
estudo do IHLI
Alternativa BB

IHLI
Indicador e
grupo de
estudo do IHLI
Alternativa CC

IHLI

Nível de Recomendação
parcial e total

Conforme apresentado na Tabela 4.16, o IHLI da alternativa locacional CC totalizou
64,18 pontos, sendo classificado no nível de recomendação MR-AR (Média-Alta
Recomendação). As alterações realizadas nas premissas do projeto conceitual inicial
representaram uma melhora significativa do IHLI comparada com a simulação inicial
do mesmo, onde a alternativa CC foi rejeitada conforme os critérios mínimos,
classificada como Não Recomendada (NR). Considerando a simulação preliminar, onde
apenas as alternativas AA e BB foram classificadas como Indicadas (I), a alternativa CC
obteve no presente caso melhor pontuação do IHLI em relação à alternativa AA (com
35,37 pontos), e pontuação não muito abaixo da alternativa BB (com 76,39 pontos), que
nas duas simulações ficou enquadrada em 1º lugar.
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Em termos do exercício de processo de tomada de decisão com a aplicação do IHLI no
contexto da AAP realizado de forma cíclica para a implantação da Indústria Alfa, apesar
do Setor de Meio Ambiente da Empresa Genérica ter indicado em seu relatório final a
alternativa locacional BB como a mais recomendada (em termos hídricos), considerouse que o processo de iteração com os demais Setores da empresa (Gerencial e de
Projeto) produziu uma intenção de projeto (Alternativa CC modificada) com boas
condições de aderência entre o projeto do empreendimento e o meio ambiente local.
Nesse caso, com a vantagem de incorporar outras variáveis no processo decisório,
abrangendo um ponto ótimo entre as três áreas da Empresa Genérica. Assim, do ponto
de vista hídrico, através do exercício com o IHLI, sugere-se então pela localização do
empreendimento na Alternativa CC, considerando as recomendações de alterações de
projeto conceitual inicial levantadas através do processo cíclico de análise. A
preferência pela Alternativa locacional CC na seara hídrica, no exercício em questão, já
encontra-se alinhada com a AAP (envolvendo outros fatores ambientais), e também
com os demais fatores não ambientais (políticos, econômicos e de engenharia).
Fomenta-se, assim, em um 1º momento, a confecção de um projeto conceitual final, e a
decisão locacional final da Planta da Indústria Alfa. E em um 2º momento, a condução e
preparação das bases do licenciamento ambiental, e do EIA (ou documento correlato),
junto ao órgão ambiental competente (vide Figura 1.3).

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A presente tese, intitulada “Índice Hídrico Aplicado à Avaliação Ambiental Preliminar
no Processo de Decisão Locacional de Empreendimentos Industriais”, teve dois
objetivos específicos (explicitados no tópico 1.3.2):

a) Descrição e construção da metodologia do Índice Hídrico de Locação Industrial
(IHLI);

b) Aplicação do IHLI através de estudo de caso envolvendo diferentes alternativas
locacionais, situadas na mesma bacia hidrográfica (Rio de Contas), considerando duas
fases de análise (linear e cíclica).
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Conclusões relativas à construção do IHLI

A construção da metodologia desenvolvida para o IHLI, utilizando técnica Métodos
Multicritério de Análise de Decisão (MMAD) com lógica fuzzy, para as alternativas
locacionais AA, BB e CC, situadas na Bacia do Rio de Contas-BA, produziu resultados
concretos, levando em consideração que o estudo de caso tratado configura uma
primeira simulação prática do IHLI com emprego de informações hidrológicas (vazão e
lâmina d’água) e morfológicas (topobatimetria) reais obtidas em campo. Contudo,
empregando dados de projeto, de qualidade de água, e de consumo local que foram
arbitrados, com o propósito de trabalhar algumas possibilidades de utilização e cálculo
do IHLI, diferenciando as combinações de resultados possíveis para as alternativas
locacionais AA, BB, e CC. Os resultados concretos (em um sentido promissor),
verificados com o desenvolvimento e aplicação do IHLI, são apoiados pelos seguintes
argumentos:
 Potencial do IHLI em atuar como uma ferramenta de tomada de decisão aplicada
à fase preliminar de licenciamento ambiental (Avaliação Ambiental Preliminar
(AAP)), mais especificamente no papel de auxiliar o processo de locação de
empreendimentos industriais, em condições hídricas ambientalmente mais
adequadas, principalmente pela possibilidade de fomentar ajustes no projeto
conceitual inicial da planta industrial. E consequentemente, também influenciar
de forma benéfica na futura confecção do EIA, ou documento correlato, além de
todas as fases do licenciamento ambiental, através da viabilização de um
empreendimento industrial mais ajustado, em termos hídricos, às restrições
ambientais locais;
 Verificação, em ambas as simulações realizadas na presente tese (condição linear

e cíclica), em relação à função do uso do produtório ponderado no IHLI, do
poder de penalização desta metodologia na pontuação final do IHLI, em
alternativas locacionais com pelo menos um subíndice apresentando baixa
pontuação parcial, mesmo possuindo outros subíndices com pontuação parcial
alta. No caso, sem produção de compensação efetiva. Assim, o efeito do
produtório ponderado observado é considerado positivo, por se tratar de uma
conjuntura conservativa em termos de avaliação de impacto ambiental, já que
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privilegia as alternativas com baixa amplitude de variação de pontuação de
subíndices, em torno de níveis de recomendação mais altos, e penaliza
significativamente as alternativas com pelo menos um quesito com classificação
mais baixa. Dessa forma, para que seja aprovada e escolhida como uma melhor
opção locacional, a alternativa deve possuir, além de uma boa pontuação, uma
harmonia e equilíbrio de pontos entre os critérios avaliados. Esses atributos
foram verificados, sobretudo, na Alternativa BB, que configurou a melhor
alternativa locacional do estudo de caso na bacia do Rio de Contas, e, por
conseguinte, do ponto de vista hídrico do empreendimento, a alternativa mais
estável.
 Aplicação do critério de cálculo de agregação prévio de indicadores de mesma

natureza na metodologia do produtório ponderado. Nesse contexto, observou-se
que a agregação prévia promoveu um efeito de integração dos indicadores,
pertencentes ao mesmo nível de avaliação (1º, ou 2º, ou 3º), em torno de um
único subíndice (h1, ou h2, ou h3) correspondente. Assim, a pontuação final com
uso do critério do produtório ponderado foi influenciada também pela situação
resultante de cada subíndice (ou resposta unificada por grupo de indicadores
afins), e não apenas por cada indicador individualmente.
 Integração de grandes áreas da hidrologia (os três níveis de avaliação) em uma
única plataforma de valoração (IHLI) para tomada de decisão, abarcando um
ponto de vista sistêmico de análise, e não particionado, da variável hídrica.
 Possibilidade de promoção de processo de gestão de análise cíclica dentro do
projeto conceitual inicial da planta industrial, com o propósito de alcançar um
ponto ótimo na questão da locação ambiental, envolvendo além dos critérios
hídricos, outros fatores, tais como: ambientais, políticos, econômicos e de
engenharia. Nesse caso, observou-se que em relação às condições de aplicação
do IHLI (linear e cíclica), a condição de uso com processo de gestão cíclica foi a
condição que produziu melhores resultados na busca de alternativas mais
adequadas, concomitantemente aos preceitos de projeto e ambientais. A
Alternativa CC, com as premissas de projeto conceitual inicial alteradas,
executada no exercício pertinente à condição cíclica, consolidou-se em uma
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alternativa locacional ótima, apesar de não ter alcançado o mesmo desempenho
hídrico em termos de pontuação e nível de recomendação da Alternativa BB.
Cabe salientar que, nem sempre, a alternativa que representa o ótimo entre as
questões hídricas e as demais áreas de interesse e necessidade de um
empreendimento industrial, será também a melhor alternativa hídrica, e ou,
ambiental. Nesse ponto, os exercícios da condição de gestão e tomada de decisão
linear e cíclica, empregando situações arbitradas de projeto e do ambiente local,
foram considerados bem sucedidos em termos de exemplificar a importância do
IHLI, e, por conseguinte, da AAP como um todo.

Conclusões relativas à aplicação do IHLI

Em ocasiões onde o IHLI seja aplicado em alternativas locacionais situadas em bacias
hidrográficas diferentes, é importante salientar um detalhe sobre o 1º nível de avaliação
(Estudo de Disponibilidade Hídrica Consuntiva). Nesse caso, quando houver uma
condição onde a disponibilidade hídrica consuntiva entre as bacias distintas em análise
seja numericamente igual (mesmo subíndice h1 no IHLI), contudo, com balanços
diferentes entre a existência local de água, ou disponibilidade hídrica (e.g. Q90), e a
vazão captada, considerando o total de usuários existentes (Qcon), uma análise em duas
simulações temporais, a partir de um cenário presente e um futuro, utilizando o IHLI,
faz-se necessária, com o propósito de evitar uma possível distorção na comparação e
análise entre as duas bacias. Tal distorção pode ser verificada, por exemplo, quando em
um 1º caso uma bacia com menor padrão de disponibilidade de água (e.g. uma bacia
com Q90 em valor absoluto menor), porém, com um menor padrão de consumo, com um
número menor de usuários, é comparada com um 2º caso de outra bacia possuindo um
maior padrão de disponibilidade de água (e.g. uma bacia com Q90 em valor absoluto
maior), mas com um padrão de consumo maior, inserida em um contexto com um
número de usuários maior. Apesar de aparentemente, em tal situação, a disponibilidade
hídrica consuntiva poder ser numericamente a mesma, o 2º caso, com o tempo, pode
apresentar uma condição futura de maior vulnerabilidade hídrica em relação à bacia
foco, quando comparado ao 1º caso, já que oferecerá um risco maior devido à
competição do recurso hídrico, e a potencial probabilidade de aumento dos padrões de
consumo futuro (e.g. aumento da população, expansão das atividades diversas), que é
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potencializada pelo maior número de usuários. Assim, a disponibilidade hídrica
consuntiva para o 2º caso pode vir a ser, em um curto horizonte de tempo, pior do que o
1º caso, ou menos recomendada, conforme linguagem utilizada no IHLI.

De um modo geral, mesmo para os outros níveis de avaliação (2º e 3º), referentes aos
Estudos de Capacidade de Suporte Hídrica, e Vulnerabilidade à Inundação e
Consequências sobre a Drenagem, encoraja-se a aplicação do IHLI em cenários
presentes e futuros (este com estimativa e previsão das condições hídricas e ambientais
futura das bacias foco), independentemente se as alternativas estiverem locadas na
mesma bacia, ou diferentes bacias. A comparação em cenários temporais diferenciados
pode vir a promover um subsídio maior à tomada de decisão. O estudo de caso
praticado na presente tese utilizou apenas o cenário presente.

A questão da Qmdil (Vazão de Mínimo Impacto de Diluição), referente à vazão do
corpo hídrico receptor que abarcaria uma zona de alocação de impactos do descarte do
efluente final da alternativa industrial locacional, conforme um padrão pré-estabelecido
(no caso do IHLI, tal padrão consiste em uma distância longitudinal do ponto de
lançamento), não é empregada como sendo uma prática comum de mercado, e também
acadêmica, para a aplicação de estudos de dispersão de efluentes líquidos, capacidade
de suporte hídrica, ou autodepuração de corpos hídricos receptores. Para tais casos,
apenas a Qeco (vazão ecológica), podendo ter outra nomenclatura em condições de
vazão mínima, que é utilizada. Em tais análises, o efluente da alternativa locacional
seria diluído apenas pela Qeco, em outras palavras, nos exemplos de estudos
mencionados, não há uma preocupação direta com a qualidade da Qeco em atender as
suas funções ambientais, no caso, somente com a sua função quantitativa enquanto
vazão numérica. A presente tese teve a intenção de tratar esse assunto de forma
ambientalmente mais conservativa, com o propósito de inserir na análise da vertente de
usos não-consuntivos a soma de Qmdil e Qeco. Assim, na ocasião da instalação de uma
alternativa locacional em uma dada bacia hidrográfica, haveria uma componente de
“vazão de proteção” referente à qualidade do corpo hídrico receptor, relacionada ao
percentual de tempo estabelecido como padrão, ao longo de uma série histórica
(utilizando a curva de permanência, vide indicador E), em que a qualidade da água da
Qeco estaria sendo mitigada pela Qmdil. Caso o usuário do IHLI opte por uma
abordagem de forma mais tradicional, sem a Qmdil, está poderá ser praticada, cabendo
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apenas uma recalibração das funções de pertinência triangulares do indicador E, se for o
caso.

É importante enfatizar o uso da lógica fuzzy, através da figura das funções de
pertinência triangulares, que tiveram o objetivo principal de criar faixas de transição
entre os níveis de recomendação estabelecidos. Nesse contexto, a metodologia de
cálculo de IHLI foi desenvolvida de forma a inserir os resultados extraídos de cada
curva de pertinência (indicadores de A até G), representados pelos graus de pertinência.

Conforme apresentado no capítulo 1, apesar de teoricamente o IHLI poder ser aplicado
em qualquer tipo de atividade industrial, independentemente de seu porte, constatou-se,
na prática, a expectativa inicial do índice de ter um sentido de aplicação mais voltado às
atividades industriais com significativo grau de impacto ambiental, e utilização de
recursos hídricos, passíveis de serem submetidas a processos de licenciamento
ambiental. Em suma, grandes usuários individuais industriais.

Em relação aos níveis de avaliação (1º, 2º, 3º), observados na Figura 3.1, em linhas
gerais, o IHLI aplicou um ordenamento teórico de estudos hídricos vinculados, julgado,
do ponto de vista geral da atividade industrial, a partir do mais importante ao menos
importante. Assim, construiu-se a seguinte ordem: Disponibilidade Hídrica Consuntiva,
Capacidade de Suporte Hídrica, e Vulnerabilidade quanto à Drenagem e Consequências
sobre a Drenagem. Contudo, observou-se na prática, a possibilidade de aplicar as
análises de forma simultânea, e se assim for a intenção do usuário do IHLI, até mesmo
alterar a ordem de análise, em virtude de particularidades da alternativa locacional e da
bacia objeto de análise. A questão do ordenamento de análise apresentado na Figura 3.1
não é uma condição necessariamente obrigatória a ser seguida, e sim sugerida, de forma
que o cálculo do IHLI não é alterado por um ordenamento diferente. O objetivo do
ordenamento, também, tem a função de evitar trabalho demasiado, no caso de uma
alternativa já apresentar uma classificação tipo (NI) Não Indicada, observada em um
indicador previamente calculado. Tal condição é particularmente útil em situações onde
cálculo do IHLI ficar restrito apenas à condição de análise do tipo linear (vide capítulo
4).
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Complementarmente, cabe ressaltar algumas observações em relação ao estudo de
capacidade de suporte hídrica desenvolvido para o IHLI. Considerando uma análise
restrita à capacidade de suporte hídrica, apesar da mesma ser citada em termos de
legislação ambiental federal, através da Resolução CONAMA 430/2011, não há uma
determinação explícita de limites de carga de poluentes nas bacias hidrográficas
brasileiras. A ótica de aplicação em termos legais e de gestão ambiental no país, para
esse tema, é toda baseada em limites de concentração, seja no efluente ou no corpo
hídrico receptor. A migração para uma política de gestão e controle ambiental baseada
também na carga poluidora e não apenas na concentração end of pipe, semelhante ao
exemplo do TMDL (Total Maximum Daily Load), utilizado nos Estados Unidos,
poderia ser uma proposta mais interessante para a promoção do desenvolvimento
sustentável das bacias hidrográficas brasileiras, no que tange à diluição de efluentes
industriais.

A visão de limites de carga poluidora remete a conjuntura da problemática ambiental à
seara da análise de impactos sinérgicos e cumulativos, diferentemente do procedimento
usual, onde cada empreendimento é analisado e licenciado individualmente, em termos
da concentração resultante do seu efluente no meio aquático. E, em muitos casos
práticos, são avaliados através de modelagens de dispersão de efluentes, sem considerar
a concentração de fundo, ou background, do local de estudo (background zero). Ou
seja, apenas avaliando ambientalmente a influência de um único empreendimento
isoladamente em termos do seu impacto nos padrões de qualidade de água, e não
considerando o conjunto e as relações sinérgicas com o meio, até mesmo da
concentração de fundo do poluente no corpo hídrico receptor. Dentro do contexto dessa
possibilidade, além das cargas industriais, outras cargas orgânicas, ou não industriais,
dependendo do tipo de atividade humana predominante na região da bacia hidrográfica
foco de análise, de origem pontual ou difusa, poderiam ser observadas com maior
cuidado pelos gestores públicos e privados de recursos hídricos e meio ambiente.

O estudo de capacidade de suporte hídrica praticado no IHLI, através de seus
indicadores pertinentes, constitui uma proposta para lidar com essa questão, onde o
mesmo encontra-se em consonância com os aspectos relativos ao tema apresentado na
Resolução CONAMA 430/2011. Inclusive, em um contexto isolado do IHLI, tal estudo
poderia ser também aproveitado apenas como um estudo de capacidade de suporte. No
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IHLI, a influência da qualidade do corpo hídrico receptor é considerada na análise, em
que a mesma é avaliada por intermédio da concentração de fundo. Conforme discutido
em parágrafo anterior, a situação desejada seria a utilização da carga poluidora na
análise de uma bacia hidrográfica. Nesse sentido, o IHLI vai ao encontro da legislação
ambiental ora vigente, no que se refere ao uso da concentração limite, ou padrão de
qualidade de água (PQA), cuja legislação principal no Brasil que rege o assunto é a
Resolução CONAMA 357/2005. Cabe salientar que, do ponto de vista prático, não é
uma tarefa fácil para um empreendedor industrial fazer uma avaliação sobre uma
provável carga poluente limite disponível, se nem os órgãos ambientais e demais
gestores de uma bacia hidrográfica (e.g. comitês de bacia) têm clareza sobre esse
assunto. É muito mais simples, através do intermédio de um modelo de qualidade de
água, verificar o impacto de um determinado despejo no corpo hídrico receptor
considerando no mesmo modelo a concentração de fundo. Esta por sua vez acaba por
representar o efeito resultante do somatório de cargas poluidoras pontuais e difusas
atuantes. A obtenção de uma informação de qualidade de água de um corpo hídrico
receptor, para inserção em um modelo de qualidade de água, é uma tarefa muito mais
simples do que levantar inúmeras fontes poluidoras com suas cargas. Para uma condição
mais ideal de gestão de recursos hídricos, o trabalho de estimativa de cargas poluidoras
deveria ser realizado pelos gestores das bacias hidrográficas, disponibilizando-o em
mídia de domínio público (e.g. internet).

Daí, a justificativa de se trabalhar com

concentração em um estudo de capacidade de suporte hídrica no IHLI.

Recomendações

Adicionalmente, seguem abaixo recomendações para futuros estudos acadêmicos que
possam ter a presente tese como referência bibliográfica:
 Desenvolvimento de proposta e estruturação para a Avaliação Ambiental
Preliminar (AAP), como instrumento integrante da Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA);
 Inclusão de uso consuntivo de água subterrânea como um indicador no contexto
do IHLI;
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 Aplicação do IHLI em outras situações que não sejam necessariamente próximas
a margem de rios, e em regime fluvial (e.g. estuários, ambientes costeiros);
 Aplicação da ideia central de agregar grupos de estudo do IHLI para a confecção
de outros índices similares para locação de empreendimentos industriais
explorando outros compartimentos ambientais (e.g. ar, solo);
 Desenvolvimento de Índice de Locação Industrial utilizando a mesma
metodologia

do

IHLI,

contudo

incorporando

outros

indicadores

não

necessariamente apenas ambientais (e.g. engenharia, econômicos, políticos);
 Elaboração de interface computacional acoplada ao IHLI, empregando modelos e
enfoques simplificados de forma a integrar todas as etapas de desenvolvimento e
cálculo do IHLI, com opções de saídas estatísticas e gráficas.

 Uso de SIG (Sistema de Informação Geográfica) acoplado ao IHLI, de forma a
definir alternativas locacionais otimizadas, dentro do ponto de vista hídrico,
através de uma unidade espacial estabelecida, conforme os critérios do próprio
índice, sem que as alternativas de área sejam necessariamente pré-determinadas
antes do processo de análise. Em outras palavras, o resultado do SIG acoplado
ao IHLI forneceria regiões nas bacias hidrográficas analisadas mais adequadas à
locação industrial.

Faz-se necessário, contudo, submeter o IHLI a um número maior de simulações através
de outras situações hidrológicas reais, inclusive, não testadas no presente estudo, como
por exemplo, o caso de bacias hidrográficas com tamanho similar à área da alternativa
locacional, onde a influência da drenagem superficial do terreno alterado, ou
impermeabilizado, para a construção de um empreendimento industrial, pode vir a
acarretar alterações no hidrograma local, especialmente em eventos extremos de cheia.
O procedimento de aplicação de novas simulações poderá fazer com que a proposta do
IHLI consubstanciada nessa tese possa entrar em um processo cíclico de melhoria
contínua, com base em uma maior massa crítica de informações, incluindo potenciais
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modificações e ajustes nas calibrações das funções de pertinência (sistemas fuzzy),
premissas de modelagem, enfoques, equações, entre outros
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ANEXO I: PLANILHAS DE CÁLCULO STREAMIX I

As equações Eq. (A1) até Eq. (A7) integram os cálculos utilizados no modelo
STREAMIX I, cujas variáveis e parâmetros encontram-se descritos na Tabela AI.1. As
Tabelas AI.2 até AI.16 apresentam os resultados dos cálculos do STREAMIX I
realizados em planilhas Excel® para os cenários estabelecidos no capítulo 4, cujos
conceitos teóricos estão consolidados no capítulo 2.

 Velocidade de cisalhamento:
𝑢∗ = √𝑔𝑑𝑠

Eq.(A1)

 Coeficiente de dispersão lateral:
𝐷𝑦 = 𝑐𝑑𝑢∗

Eq.(A2)

 Largura da pluma para a concentração de mistura média (Cmix average):
2

𝑦
𝑋
𝑤𝑚𝑖𝑥 = √(2 𝑊 + 1) 2𝜋𝐷𝑦 𝑢

Eq.(A3)

 Largura da pluma para a concentração de mistura máxima (Cmix extreme):
2

𝑦
𝑋
𝑤𝑚𝑖𝑥 = √(2 𝑊 + 1) 𝜋𝐷𝑦 𝑢

Eq.(A5)

 Fração da vazão do rio a jusante do descarte misturada com o efluente:
𝜃=

𝑤𝑚𝑖𝑥
)(𝑄𝑢𝑝 +𝑄𝑒𝑓𝑓 )−𝑄𝑒𝑓𝑓
𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(

𝑄𝑢𝑝

Eq.(A6)

 Concentração de mistura do efluente no rio:
𝐶𝑚𝑖𝑥 =

1

𝑄𝑒𝑓𝑓 𝐶𝑒𝑓𝑓 +𝜃𝑄𝑢𝑝 𝐶𝑢𝑝
(𝜃𝑄𝑢𝑝 +𝑄𝑒𝑓𝑓 )

Eq.(A7)

Tabela AI.1: Legenda e significado das variáveis e parâmetros presentes no
STREAMIX I

1

Legenda
Variável/Parâmetro
y
W TOTAL
W
wmix
g
d
s
c
u
u*
X
π
θ
Qup
Qeff
Cup
Ceff
Cmix average
Cmix extreme
Dy
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Significado
Distância transversal do descarte para a margem do rio ou canal
Largura do rio ou canal de descarte
Largura do rio ou canal a jusante do descarte
Largura da zona de mistura para uma distância X
Aceleração da gravidade
Profundidade crítica do canal em baixa vazão
Declividade do rio ou canal a jusante do descarte
Fator de irregularidade do canal
Velocidade do rio ou canal a jusante do descarte
Velocidade de cisalhamento
Distância a jusante do descarte
pi
Fração da vazão do rio ou canal a jusante do descarte misturada na vazão do efluente
Vazão do rio ou canal a montante do descarte
Vazão do efluente
Concentração do poluente no rio ou canal a montante do descarte
Concentração do poluente no efluente
Concentração média na zona de mistura para uma distância X
Concentração máxima na zona de mistura para uma distância X
Coeficiente de dispersão lateral
Zona de Mistura Seccional
Padrão de Qualidade de Água
Limite de Escala da Tabela 3.3 (tese)
Unidade da Escala da Tabela 3.3(tese)

Fator c
c = 0.1
c = 0.3
c= 0.6
c=1
c>1

rios retilíneos e retangulares
rios canalizados ou canais de irrigação
canais naturais com moderado meandramento
rios com significativo meandramento
rios com curvatura maior que 90 graus

Tabela AI.2: Cálculo da Zona de Mistura Seccional para a Alternativa AA.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
47.11
9.81
0.67
0.00038498
0.6
0.23
4017.2
3.14159
2.34
0.065
0.3
20
4017.2
2
100
1

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.05
0.02

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
47.11
33.31

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
0.83
1.05
20.94

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
0.83

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
-58.38

Unidade
%

Leitura Fig 3.5
100.00

Unidade
%

Tabela AI.3: Cálculo da Zona de Mistura Seccional para a Alternativa BB.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
31.64
9.81
1.61
0.00008782
0.6
0.1
442.9
3.14159
2.51
0.065
0.9
20
442.9
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
31.64
22.37

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
1.38
1.58
12.62

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.38

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
-30.89

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
20.00
%

Tabela AI.4: Cálculo da Zona de Mistura Seccional para a Alternativa CC.
Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
19.3
9.81
1.75
0.000102149
0.6
0.12
161.8
3.14159
2.64
0.065
1.4
20
161.8
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
19.30
13.65

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
1.85
2.03
9.11

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.85

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM Longitudinal dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
-7.65

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
20.00
%

Tabela AI.5: Cálculo do Percentual da Zona de Mistura Seccional Acima do Padrão de
Qualidade da Água (PQA) para a Alternativa AA.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
47.11
9.81
0.67
0.00038498
0.6
0.23
394.1
3.14159
2.34
0.065
0.3
20
4017.2
2
100
1

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.05
0.02

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
14.75
10.43

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
29.41

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.00
2.70
26.04

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
0.83

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
9.81

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
0.00

Unidade
%

Leitura Fig 3.5
9.81

Unidade
%

Tabela AI.6: Cálculo do Percentual da Zona de Mistura Seccional Acima do Padrão de
Qualidade da Água (PQA) para a Alternativa BB.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
31.64
9.81
1.61
0.00008782
0.6
0.1
85.07
3.14159
2.51
0.065
0.9
20
442.9
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
13.87
9.81

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
42.37

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.00
2.46
18.56

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.38

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
19.21

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
0.00

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
3.84
%

Tabela AI.7: Cálculo do Percentual da Zona de Mistura Seccional Acima do Padrão de
Qualidade da Água (PQA) para a Alternativa CC.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
19.3
9.81
1.75
0.000102149
0.6
0.12
89.8
3.14159
2.64
0.065
1.4
20
161.8
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
14.38
10.17

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
73.87

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.00
2.25
11.05

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.85

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM Longitudinal dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
55.50

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
0.00

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
11.10
%

Tabela AI.8: Cálculo da Concentração e Percentual do Padrão de Qualidade da Água
(PQA) no Receptor de Jusante Mais Próximo para a Alternativa AA.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
47.11
9.81
0.67
0.00038498
0.6
0.23
350
3.14159
2.34
0.065
0.3
20
4017.2
2
100
1

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.05
0.02

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
13.90
9.83

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
27.56

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.10
2.85
26.21

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
0.83

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
8.71

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
5.19

Unidade
%

Leitura Fig 3.5
8.71

Unidade
%

Tabela AI.9: Cálculo da Concentração e Percentual do Padrão de Qualidade da Água
(PQA) no Receptor de Jusante Mais Próximo para a Alternativa BB.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
31.64
9.81
1.61
0.00008782
0.6
0.1
150
3.14159
2.51
0.065
0.9
20
442.9
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
18.41
13.02

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
57.12

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
1.73
2.07
16.56

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.38

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
33.87

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
-13.58

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
6.77
%

Tabela AI.10: Cálculo da Concentração e Percentual do Padrão de Qualidade da Água
(PQA) no Receptor de Jusante Mais Próximo para a Alternativa CC.
Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
19.3
9.81
1.75
0.000102149
0.6
0.12
161.8
3.14159
2.64
0.065
1.4
20
161.8
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
19.30
13.65

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
1.85
2.03
9.11

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.85

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM Longitudinal dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
-7.65

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
20.00
%

Tabela AI.11: Cálculo da Vazão de Mínimo Impacto de Diluição do Efluente Industrial
Qmdil para a Alternativa AA.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
87.13
9.81
1.24
0.0003745
0.6
0.5
10
3.14159
25.39
0.065
0.3
20
4017.2
2
100
1

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.07
0.05

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
2.51
1.78

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
2.63

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.04
2.77
26.11

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
0.35

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
0.25

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
2.24

Unidade
%

Leitura Fig 3.5
0.25

Unidade
%

Tabela AI.12: Cálculo da Vazão de Mínimo Impacto de Diluição do Efluente Industrial
Qmdil para a Alternativa BB.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
43.47
9.81
2.25
0.00012899
0.6
0.19
10
3.14159
9.72
0.065
0.9
20
442.9
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.05
0.07

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
4.88
3.45

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
10.63

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.03
2.50
18.74

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.03

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
2.26

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
1.50

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
0.45
%

Tabela AI.13: Cálculo da Vazão de Mínimo Impacto de Diluição do Efluente Industrial
Qmdil para a Alternativa CC.

Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
25.6
9.81
2.29
0.00016646
0.6
0.4
10
3.14159
13.39
0.065
1.4
20
161.8
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.06
0.08

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
3.63
2.57

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
13.77

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.03
2.30
11.43

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.49

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM Longitudinal dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
6.18

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
1.66

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
1.24
%

Tabela AI.14: Revisão para a Condição Cíclica do Cálculo do Percentual da Zona de
Mistura Seccional Acima do Padrão de Qualidade da Água (PQA) para a Alternativa
CC.
Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
19.3
9.81
1.75
0.000102149
0.6
0.12
37.78
3.14159
2.64
0.05
1.4
17
161.8
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
9.33
6.59

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
47.34

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
2.00
2.25
11.05

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.69

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM Longitudinal dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
23.35

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
0.00

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
4.67
%

Tabela AI.15: Revisão para a Condição Cíclica do Cálculo da Concentração e
Percentual do Padrão de Qualidade da Água (PQA) no Receptor de Jusante Mais
Próximo para a Alternativa CC.
Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
19.3
9.81
1.75
0.000102149
0.6
0.12
161.8
3.14159
2.64
0.05
1.4
17
161.8
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.04
0.04

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
19.30
13.65

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
1.69
1.81
6.64

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.69

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM Longitudinal dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
100.00

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
-15.50

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
20.00
%

Tabela AI.16: Revisão para a Condição Cíclica do Cálculo da Vazão de Mínimo
Impacto de Diluição do Efluente Industrial Qmdil para a Alternativa CC.
Entrada de Dados
Parâmetro
y
W (W TOTAL)
g
d
s
c
u
X
π
Qup
Qeff
Cup
Ceff
ZMS
PQA
L. Escala Tab 3.3
U. Escala Tab 3.3

Valores
0
22.95
9.81
2.07
0.00014376
0.6
0.28
10
3.14159
7.82
0.05
1.4
17
161.8
2
100
5

Unidade
m
m
m/s2
m
m/m
adm
m/s
m
adm
m3/s
m3/s
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidade
Unidade

Cálculo A - Dispersão Lateral
Parâmetro
u*
Dy

Valores Calculados
0.05
0.07

Unidade
m/s
m2/s

Cálculo B - Largura da Zona de Mistura
Parâmetro
wmix para Cmix average
wmix para Cmix extreme

Valores Calculados
3.88
2.74

Unidade
m
m

Cálculo C - Fração de Mistura na Seção Transversal
Parâmetro
θ para Cmix average

Valores Calculados
16.38

Unidade
%

Cálculo D -Concentração na Zona de Mistura
Parâmetro
Cmix average
Cmix extreme
% Diferença ((Cmix ext-Cmix ave)/(Cmix ext))

Valores Calculados
1.99
2.23
10.89

Unidade
mg/L
mg/L
%

Cálculo E -Concentração na Mistura Completa
Parâmetro
Cmist compl

Valores Calculados
1.50

Unidade
mg/L

Cálculo F -% ZM Longitudinal dentro da ZMS
Parâmetro
%

Valores Calculados
6.18

Unidade
%

Cálculo G -% Cmix average com C padrão qualidade
Parâmetro
%

Valores Calculados
-0.69

Unidade
%

Leitura Fig 3.5 Unidade
1.24
%

ANEXO II: PLANILHAS DE CÁLCULO DO ÍNDICE HÍDRICO DE LOCAÇÃO
INDUSTRIAL
As Tabelas AII.1 e AII.2, respectivamente, integram os cálculos consolidados do IHLI,
representando a proposta inicial do projeto conceitual (usada no exercício da condição
linear e cíclica), e a proposta inicial do projeto conceitual alterado (usada no exercício
da condição cíclica), ambos os casos observados no capítulo 4. As Tabelas AII.1 e AII.2
foram desenvolvidas em planilhas Excel®, conforme metodologia estabelecida no
capítulo 3.

Tabela AII.1: Cálculo do IHLI para a proposta inicial do projeto conceitual.
AA
EDHC
IA
IB

100% = ER
3mg/L = ER

ECSH
IC
ID
IE

9.81% = PR
(+)5.19% = PR-BR
53.08% = BR-MR

EDHC
IA
IB

100% =ER
7mg/L = AR-ER

ECSH
IC
ID
IE

3.84% = MR-AR
(-)13.58% = MR-AR
89.19% = AR

EVICD
IF
IG

0 m= ER
86% = PR

EVICD
IF
IG

0,18 m= AR-ER
86% = PR

μA
μB
μC
μD
μE
μF
μG

0.95
0.95
0.09
0.14
0.33
0.94
0.05

Z
Cpc
Clc
J
Drip
Dzms
P
AAL
AB

2.4
3
125
91.29
350
4017.2
0.0021677
1
46132

h1
h2
h3

95.00
4.48
94.00

μA
μB
μC
μD
μE
μF
μG

0.95
0.90
0.61
0.61
0.71
0.86
0.05

Z
Cpc
Clc
J
Drip
Dzms
P
AAL
AB

5.6
7
125
66.13
150
442.9
0.0021258
1
47042

h1
h2
h3

94.72
43.31
86.00

BB

Alternativa AA
Indicador do IHLI
A+B
C+D+E
F+G
IHLI

Nível de recomendação total e parcial
ER
PR
ER
BR-MR

Indicador do IHLI
A+B
C+D+E
F+G
IHLI

Nível de recomendação total e parcial
AR-ER
MR
AR-ER
AR

Pontução Parcial (h) Ponderação (w) Pontuação elevada a pontuação hw
95.00
0.34
4.70
4.48
0.33
1.64
94.00
0.33
4.48
1
34.54

Pontuação Normalizada (h e IHLI)
100.00
4.38
100.00
35.37

Alternativa BB
Pontuação Parcial (h) Ponderação (w) Pontuação elevada a ponderação hw Pontuação Normalizada (h e IHLI)
94.72
0.34
4.70
99.67
43.31
0.33
3.47
49.66
86.00
0.33
4.35
91.01
1
70.87
76.39

Produtório Ponderado + Critério de Agregação
Alternativa
AA
BB
Total

Pontuação
34.54
70.87
105.41

Ordenamento
2
1

% Pontos Totais
32.77
67.23

Tabela AII.2: Cálculo do IHLI para a proposta inicial do projeto conceitual
alterado.
AA
EDHC
IA
IB

100% = ER
3mg/L = ER

ECSH
IC
ID
IE

9.81% = PR
(+)5.19% = PR-BR
53.08% = BR-MR

EDHC
IA
IB

100% =ER
7mg/L = AR-ER

ECSH
IC
ID
IE

3.84% = MR-AR
(-)13.58% = MR-AR
89.69% = AR

EDHC
IA
IB

100% = ER
12mg/L = AR

ECSH
IC
ID
IE

4.67% = MR
(-) 15.50% = AR
94.88% = AR-ER

EVICD
IF
IG

0 m= ER
86% = PR

EVICD
IF
IG

0,18 m= AR-ER
86% = PR

EVICD
IF
IG

1,20 m = MR
86% = ER

μA
μB
μC
μD
μE
μF
μG

0.95
0.95
0.09
0.14
0.33
0.94
0.05

Z
Cpc
Clc
J
Drip
Dzms
P
AAL
AB

2.4
3
125
91.29
350
4017.2
0.0021677
1
46132

h1
h2
h3

95.00
4.48
94.00

μA
μB
μC
μD
μE
μF
μG

0.95
0.90
0.61
0.61
0.71
0.86
0.05

Z
Cpc
Clc
J
Drip
Dzms
P
AAL
AB

5.6
7
125
66.13
150
442.9
0.0021258
1
47042

h1
h2
h3

94.72
43.31
86.00

μA
μB
μC
μD
μE
μF
μG

0.95
0.85
0.51
0.74
0.81
0.55
0.05

Z
Cpc
Clc
J
Drip
Dzms
P
AAL
AB

9.6
12
125
0.00
161.8
161.8
0.0021145
1
47292

h1
h2
h3

94.04
41.31
55.00

BB

CC

1000

Alternativa AA
Indicador do IHLI
A+B
C+D+E
F+G
IHLI

Nível de recomendação total e parcial
ER
PR
ER
BR-MR

Pontução Parcial (h) Ponderação (w) Pontuação elevada a pontuação hw
95.00
0.34
4.70
4.48
0.33
1.64
94.00
0.33
4.48
1
34.54

Pontuação Normalizada (h e IHLI)
100.00
4.38
100.00
35.37

Alternativa BB
Indicador do IHLI
A+B
C+D+E
F+G
IHLI

Nível de recomendação total e parcial
AR-ER
MR
AR-ER
AR

Pontuação Parcial (h) Ponderação (w) Pontuação elevada a ponderação hw Pontuação Normalizada (h e IHLI)
94.72
0.34
4.70
99.67
43.31
0.33
3.47
49.66
86.00
0.33
4.35
91.01
1
70.87
76.39

Alternativa CC
Indicador do IHLI
A+B
C+D+E
F+G
IHLI

Nível de recomendação total e parcial
AR-ER
MR
MR
MR-AR

Pontuação Parcial (h) Ponderação (w) Pontuação elevada a ponderação hw Pontuação Normalizada (h e IHLI)
94.04
0.34
4.69
98.88
41.31
0.33
3.41
47.32
55.00
0.33
3.75
56.18
1
60.05
64.18

Produtório Ponderado + Critério de Agregação
Alternativa
AA
BB
CC
Total

Pontuação
34.54
70.87
60.05
165.46

Ordenamento
3
1
2

% Pontos Totais
20.88
42.83
36.29

