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RESUMO

A carência, absoluta ou relativa, de água direcionou diversas ações no sentido de
amenizar esse problema. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97), com
seus cinco instrumentos de gestão e planejamento, pode ser considerada o principal marco.
Entre esses instrumentos, encontra-se o Sistema de Informações, que tem por finalidade
coletar, armazenar e disponibilizar dados para uma gestão racional. É nesse âmbito e no
sentido de contribuir para a evolução desses sistemas, que se apresenta essa tese de
doutoramento. O tema principal trata da implementação de um Sistema de Suporte a
Decisões – SSD com base nos conceitos da Programação Orientada a Objetos – POO,
forma esta de programação que procura representar os sistemas por meio de classes de
maneira a buscar a semelhança à realidade. Esse SSD, denominado de ARENA (Análise de
Recursos Naturais), é composto de um Sistema de Informações Geográficas – SIG, dois
simuladores (simulação do fluxo de águas subterrâneas e do ciclo hidrológico superficial),
uma base de dados georeferenciada e módulos de acesso aos dados. A forma como os
simuladores foram implementados, baseado em conceitos da POO e suas integrações às
entidades geométricas do SIG, é apresentada como contribuição. No ARENA, o SIG não é
apenas utilizado nas fases de pré e pós-processamento de dados para modelos, e sim no
processo de simulação. Aplicações do ARENA a uma bacia hidrográfica (escoamento
superficial) e a dois sistemas hipotéticos (escoamento subterrâneo) são apresentados ao
final do trabalho. A maneira como esse SSD foi implementado induz ao desenvolvimento
de simuladores adicionais sem realizar modificações nos pacotes já implementados neste
trabalho, sendo facilitada a utilização dos pacotes que compõem esse SSD.

Palavras-chave: modelos hidrológicos, sistemas de suporte a decisões, sistema de
informações geográficas.

vi

ABSTRACT

The relative or complete lack of water has been directing various actions in order to solve
this problem. The National Water Resources Politic (Law 9.433/97) with its five
instruments for water resources planning and management can be considered the main
action. Among these instruments, it is found the Information System that has as purpose to
collect, store and turn it into available data to the rational management. In this scope and in
order to give some contributions to the improvement of these systems, this Ph.D. thesis is
presented. The main topic deals with the Decision Support System (DSS) implementation
based on Oriented Object – OO, a kind of programming which tries to represent systems
through classes very closely to the reality. This DSS, called ARENA (Análise de Recursos
Naturais, in Portuguese), is made up of a Geographic Information System (GIS), two
models (a groundwater model and a distributed rainfall-runoff model), a georeferenced
database and graphic user interfaces (GUI). The way the models were built, based on OO
concepts and its integration to GIS geographic data, is presented as contribution. In the
ARENA, the GIS is not only used in the pre and post processing steps, but also in the
simulation. The ARENA applications were carried out for two examples, a watershed
(surface water simulation) and a hypothetic system (groundwater simulation), both
presented in the end of this study. The way this DSS was built induces to the development
of other models without modifications in the existing packages, so that the development of
new applications becomes easy because the use of existing packages that made this DSS
up.

Keywords: hydrologic models, decision support system, geographic information system.
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1.0 – INTRODUÇÃO

A partir de 1997, com a promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH), a lei número 9.433, tem-se a institucionalização de cinco ferramentas para o
gerenciamento e planejamento de recursos hídricos. Os planos de bacias, a outorga, a
cobrança, o sistema de informações sobre recursos hídricos e o enquadramento dos corpos
d’água em classes são os instrumentos citados por essa lei. Assim, as pesquisas no Brasil
começaram a enfocar essas cinco ferramentas, a fim de melhor desenvolvê-las e, mais
ainda, de poder usá-las no dia-a-dia dos órgãos gerenciadores de recursos hídricos do
Brasil.
Dentre essas ferramentas, o sistema de informações tem como objetivo a coleta,
tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores
intervenientes em sua gestão. Assim, vários artigos, teses e dissertações foram publicados
tratando apenas deste tema, sendo esses documentos resultados de pesquisas realizadas em
universidades brasileiras e de aplicações desenvolvidas para e pelos órgãos gestores. Pelo
enfoque dado aos sistemas de informações, pela amplitude de usos e pela utilização
conjunta desses sistemas com outras ferramentas de informática, os mesmos passaram a ser
utilizados como Sistemas de Suporte à Decisão – SSD.
Os SSD’s são sistemas informatizados comumente compostos de uma base de
dados, um conjunto de modelos e módulos de diálogos, que possibilitam o acesso a
informações. A amplitude de uso dos SSD é extensa, desde o apoio ao monitoramento
hidrológico até a construção de cenários de usos de recursos hídricos para avaliação de
disponibilidade e potencialidade de sistemas hídricos. Em geral, tais aplicações utilizam os
três componentes de um SSD.
Os modelos utilizados no Brasil para compor os SSD’s são ou foram desenvolvidos
em linguagens de programação como o Fortran, que geram executáveis para o sistema
DOS

(PASSERAT

DE

SILANS,

2001),

(SCHWARZBACH

E

LANNA,1989),

(LABADIE, 1988; GRAHAM, 1986), (BROWN & BARNWELL, 1987). Já os SSD’s, por
serem sistemas mais modernos, foram desenvolvidos em linguagens como o Delphi® e
Visual Basic®, que geram aplicações para Windows®, (PASSERAT DE SILANS, 2001),
(SCHWARZBACH E LANNA,1989), (RODRIGUES, 2005), (ROBERTO e PORTO,
2001). Dessa forma, convencionou-se a integração dos modelos já existentes aos SSD’s,
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por meio de uma interface que realiza a comunicação entre modelos, em DOS, e os SSD’s,
em Windows®, do por meio de arquivos textos.
Porém, tratar do tema gerenciamento e planejamento de recursos hídricos significa
trabalhar com dados dispostos no espaço, seja este a bacia hidrográfica ou o aqüífero.
Assim, o uso de um Sistema de Informações Geográficas – SIG – compondo os SSD’s
parece adequado. No Brasil, diversas aplicações de SIG’s auxiliando o processo de
gerenciamento dos recursos hídricos podem ser encontradas, a exemplo tem-se: Almeida
(2001), Mendes (1996), Souza Filho (1999) e Kyrillos (2000). Porém, poucos SSD’s
utilizam esta ferramenta como parte integrante.
Este trabalho de doutoramento apresenta-se no âmbito das pesquisas voltadas ao
desenvolvimento dos modelos e dos SSD’s, em especial, no que tange à integração de
pacotes de simulação e SIG’s. Esta tese trata do desenvolvimento de um SSD com
características diferenciais dos implementados até o presente momento. Entre as vantagens,
encontra-se o desenvolvimento dos módulos de simulação baseado em conceitos da
Programação Orientada a Objetos – POO. Pela POO, os simuladores são implementados de
forma modulada, o que facilita a extensão dos mesmos, sem a necessidade de repetição de
códigos computacionais. Além de que toda a implementação do SSD foi realizada com
ferramentas isentas de custos financeiros. Assim, apresenta-se o primeiro Sistema de
Suporte à Decisão livre com seu código aberto. Este SSD também é o primeiro sistema
nacional que pode ser executado tanto em Windows® como em Linux. Sendo ainda a nova
versão do AÇUMOD o primeiro modelo chuva-vazão distribuído totalmente implementado
por meio dos conceitos da Programação Orientada a Objetos, de código aberto e livre.
Este SSD, denominado ARENA (Análise de Recursos Naturais), é composto por:
dois pacotes de simulação, um que simula o processo de transformação chuva em vazão e
outro que modela o fluxo de águas subterrâneas; um SIG; e uma base de dados que,
quando possível, se encontra georeferenciada. Com relação a essa composição, os módulos
de diálogos são formados por GUI’s (Graphical User Interfaces) implementadas também
por meio de conceitos da POO.
No ARENA, o pacote de transformação chuva em vazão baseia-se no código do
modelo hidrológico distribuído AÇUMOD (PASSERAT DE SILANS, 2001). Com base
neste modelo hidrológico, vazões em pontos específicos da bacia hidrográfica podem ser
calculadas, as quais consideram os efeitos da operação de açudes que estejam a montante
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de um exutório, por exemplo. Com este modelo, uma vez o mesmo calibrado e validado,
pode-se ainda determinar a potencialidade das bacias hidrográficas, por meio de realização
de uma simulação sem a consideração dos elementos hidráulicos existente na rede
hidrográfica. Este e outras funções do modelo AÇUMOD caracterizam o ARENA como
um Sistema de Suporte a Decisão Espacial (SSDE).
A componente responsável pela simulação do fluxo das águas subterrâneas foi
implementada pelo Método de Elementos Finitos (MEF). O SIG utilizado foi o JUMP
(UNIFIED MAPPING PLATAFORM, 2003), que é um aplicativo livre, contando com o
código fonte aberto.
Uma das vantagens da integração entre simuladores e um SIG diz respeito às
análises da base de dados. Um SSD composto por modelos integrados ao SIG possibilita,
além das análises espaciais dos dados envolvidos numa simulação, a análise temporal
desses dados. Cria-se um ambiente onde se podem realizar análises espaço-temporais,
facilitando e agilizando as tomadas de decisões a respeito do gerenciamento e
planejamento dos recursos hídricos.
Diante do exposto, apresentam-se o objetivo geral e os específicos deste trabalho:
Objetivo Geral
•

Desenvolvimento de um SSD para modelagem integrada de recursos hídricos.

Objetivos específicos
•

Implementação computacional de um modelo hidrológico distribuído para
simulação do processo de transformação de chuva em vazão baseado em
conceitos da POO;

•

Integração do modelo AÇUMOD a um OpenGIS, o JUMP, a fim de facilitar a
entrada e manipulação de dados necessários a esse modelo, além de possibilitar
a análise de seus resultados;

•

Implementação computacional de um simulador do fluxo de águas subterrâneas
pelo Método de Elementos Finitos;

•

Integração do modelo de águas subterrâneas ao SIG JUMP com objetivos
semelhantes à integração do modelo de águas superficiais;

•

Modelagem de uma bacia hidrográfica para verificação da aplicabilidade do
SSD;
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•

Simulação de dois sistemas hipotéticos para avaliação da eficiência da
integração do modelo de águas subterrâneas ao SIG;

Esta tese encontra-se estruturada da seguinte forma: inicialmente, apresenta-se a
revisão bibliográfica acerca do uso de simuladores, da integração de simuladores a sistema
de informações geográficas e sobre o uso dos sistemas de suporte a decisões na área de
recursos hídricos. Em seguida, conceitos relativos à programação orientada a objetos são
tratados, pois esses conceitos serão necessários ao entendimento da implementação
computacional dos simuladores. No capítulo três, são descritos o OpenGIS e os
simuladores (o modelo chuva-vazão e o simulador do fluxo subterrâneo). O capítulo quatro
aborda a aplicação desses programas a três sistemas. O primeiro sistema é a bacia
hidrográfica do Rio Gramame, responsável pelo abastecimento da Grande João Pessoa, no
Estado da Paraíba. O segundo e terceiro são dois sistemas hipotéticos onde simulações do
fluxo da água subterrânea foram realizadas. No capítulo cinco, são apresentadas as
conclusões do trabalho e as recomendações para futuros trabalhos. Salienta-se ainda que,
nos anexos, há detalhamentos teóricos sobre os simuladores implementados.
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2.0 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica realizada foi dividida em quatro partes. A primeira aborda
os modelos matemáticos de transformação chuva em vazão e simuladores do fluxo de
águas subterrâneas. A segunda que discorre sobre os Sistemas de Informações Geográficas
(SIG’s). A terceira trata da integração de modelos hidráulico-hidrológicos com os SIG’s.
Na quarta seção são apresentadas questões sobre o uso dos Sistemas de Suporte à Decisão
(SSD) na área de recursos hídricos. E a quinta seção, onde os conceitos da Programação
Orientada a Objetos (POO) são apresentados. Por fim, são apresentadas considerações
sobre cada um dos cinco tópicos abordados nesta revisão.

2.1 – O USO DE SIMULADORES NA ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS

O uso de modelos na área de recursos hídricos a fim de apoiar o processo de
planejamento e gerenciamento de recursos hídricos se faz necessário em função da
escassez de dados hidroclimáticos e da criação de cenários de uso dos recursos hídricos. A
falta de uma rede de monitoramento adequada e de boa qualidade, em geral, é um
problema dos países em desenvolvimento (MEHROTRA & SINGH, 1998). No caso do
Brasil, a escassez de registro de descargas em rios é bem conhecida. Por sorte, séries
relativamente longas de precipitação podem ser encontradas. Assim, esses dados são
freqüentemente utilizados como entrada de simuladores chuva-vazão, objetivando gerar
séries de vazões em pontos de uma bacia hidrográfica.
No Brasil, ações voltadas para o desenvolvimento de modelos hidrológicos de
transformação chuva-vazão ocorreram a partir da década de 80. Lopes et al. (1981)
publicaram um artigo detalhando a estrutura de modelo hidrológico concentrado SMAP.
Segundo os autores, o modelo tem uma estrutura relativamente simples e opera com dados
de precipitações diárias e médias mensais de evaporação potencial. Sua aplicação a três
bacias do Estado de São Paulo e outra do Estado da Paraíba foi bem sucedida, já que as
diferenças entre os volumes gerados e observados não ultrapassaram os 20 % (LOPES et
al., 1981).
Schwarzbach e Lanna (1989) apresentaram o modelo concentrado MODHAC
também para transformação de chuva em vazão. O MODHAC foi aplicado, por exemplo,
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em todas as bacias hidrográficas do Estado do Ceará no âmbito dos estudos do Plano
Estadual de Recursos Hídricos daquele Estado. Segundo esses autores, uma das principais
vantagens do modelo é que ele conta com um algoritmo para determinação automática de
seus parâmetros.
Tanto o SMAP como o MODHAC são modelos concentrados, que conceitualizam
o ciclo hidrológico por meio de um sistema de reservatórios que representam as camadas
superficial e subterrânea do solo, a interceptação de precipitação por meio da vegetação,
etc. Nesses reservatórios o ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica é simulado,
considerando características médias da bacia. Esses dois modelos são os mais conhecidos e
utilizados no Brasil, talvez pelo fato desses serem concentrados e, conseqüentemente,
exigirem menos dados para sua utilização.
Aplicações que tratam de modelos hidrológicos distribuídos também podem ser
encontradas no Brasil. Modelos distribuídos têm a vantagem de considerar, no espaço
geográfico, as diversas características que influenciam no processo de geração de vazões:
altimetria, uso do solo, declividade dos rios, etc. Conseqüentemente, esses modelos exigem
mais informações que os classificados como concentrados.
Passerat de Silans et al. (2001) implantou o AÇUMOD em bacias do Estado da
Paraíba, obtendo relativo sucesso na representação do ciclo hidrológico superficial. Nas
bacias onde esse modelo foi aplicado as correlações foram sempre superiores a 90%. O
AÇUMOD é um modelo hidrológico do tipo conceitual distribuído, que realiza um balanço
hídrico por quadrículas, e transfere os volumes escoados pelo Método das Isócronas. O
AÇUMOD tem incorporado ao seu algoritmo de simulação do ciclo hidrológico rotinas de
balanço hídrico. Assim, durante a modelagem do ciclo hidrológico esse modelo também
efetua o balanço hídrico de açudes, captações d’água e transferência de vazões entre
bacias. Segundo Paiva et al. (1999), uma das vantagens do AÇUMOD está na sua
calibração, pois é possível tirar proveito da distribuição espacial dos açudes e postos
fluviométricos, juntamente com o mapa e de funções de produção, e assim calibrar os
parâmetros do modelo considerando esses elementos.
A não representação espacial por parte dos modelos hidrológicos concentrados,
traduz-se numa desvantagem do uso desses modelos para o planejamento e gerenciamento
dos recursos hídricos. Visto que, a distribuição espacial dos fatores que interferem nesses
processos deve ser considerado nas simulações, a fim de se obter melhores resultados e de
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se poder avaliar e analisar a sobreposição de efeitos desses fatores na gestão dos recursos
hídricos.
Um dos problemas da utilização de modelos hidrológicos distribuídos é não só a
extensa quantidade de informações que o mesmo necessita, mas também o processo de
gerenciamento e manipulação desses dados. Porém, com o uso de um SIG o problema de
gerenciamento de informações é solucionado.
Com relação ao uso de simuladores do fluxo de águas subterrâneas para
planejamento e gestão dos recursos hídricos, situação semelhante pode ser encontrada no
Brasil. A carência de uma rede de monitoramento de níveis potenciométricos de aqüíferos
chega a ser pior que a situação da rede fluviométrica. Dessa forma, opta-se também pela
utilização de simuladores com finalidade de se estudar e planejar os recursos hídricos
subterrâneos.
A simulação numérica de processos em aqüíferos é realizada mais comumente pelo
do Método de Diferenças Finitas ou pelo Método de Elementos Finitos. Segundo Kresic
(1997) e Anderson & Woessner (1992) (ambos apud OLIVEIRA, 2002), o MODFLOW
(McDONALD, 1988) é o programa de domínio público mais utilizado em trabalhos
científicos. Várias são as aplicações do MODFLOW encontradas na literatura.
Cavalcanti (2002) aplicou o MODFLOW na bacia do Biritiba-Mirim, localizada na
região do Alto Tietê, no Estado de São Paulo. O objetivo do estudo foi a análise do
comportamento do aqüífero frente à construção de uma reservatório superficial, para se
determinar quais as influências dessa obra sobre os níveis potenciométricos do aqüífero
após o enchimento do reservatório.
Nesse estudo, um SIG também foi utilizado para auxiliar o processo de formação
dos arquivos necessários ao simulador e na fase de pós-processamento, onde os resultados
da simulação foram disponibilizados. Os resultados demonstraram que as áreas próximas
ao reservatório apresentaram variação do nível potenciométrico já no primeiro mês após o
enchimento. Ainda segundo a autora, a modelagem matemática na escala da bacia de
contribuição do reservatório constitui-se uma ferramenta importante para determinação das
principais áreas impactadas pelo projeto.
Oliveira (2002) apresentou, em seu trabalho de doutoramento, a aplicação do
SICK100 (SCHMID et al. 1992 apud OLIVEIRA, 2002) à área urbana do município de
São José do Rio Preto, que utiliza as águas do aqüífero Bauru para o abastecimento
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humano. O SICK100 é um simulador que usa o Método de Elementos Finitos para
modelagem do fluxo de águas subterrâneas. Esse simulador permite o estudo de sistemas
complexos.
Ainda segundo Oliveira (2002), nesse caso em estudo, devido à grande quantidade
de poços existente na região, o uso do MODFLOW foi inviabilizado, por isso, o SICK100
foi utilizado. Entre os resultados, ficou evidente a drenagem da água, do aqüífero para os
rios, nas regiões mais altas da área estudada, e a recarga regiões centrais da cidade de São
José do Rio Preto. Segundo o autor, isto comprova a superexploração do aqüífero Bauru na
região central da cidade. Ainda foram simulados dois cenários extremos a fim de se estudar
o comportamento do aqüífero sob situações críticas.

2.2 – OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Um SIG é uma ferramenta computacional que se encontra extensamente difundida
nas diversas áreas. Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um aplicativo capaz de
relacionar dados tabulares a entidades geométricas vetoriais (pontos, linhas e superfícies)
ou imagens (raster). Esses dados são trabalhados a partir de camadas de informações e
disponibilizados sob forma de mapas georeferenciados.
Várias são as ferramentas que podem compor um SIG, entre as mais comuns podem
ser citadas: elaboração e edição de mapas e tabelas de bancos de dados; determinação de
propriedades geométricas de figuras (distâncias entre pontos, comprimento de linhas, área
de polígonos, etc.); realização de pesquisas espaciais; operações com entidades
geométricas (interseção, união, superposição, etc.) e traçado de modelos digitais de
terrenos (MDT’s). O uso dos SIG’s se dá para diversas áreas: planejamento de transportes
urbanos, ambiental, de recursos hídricos, monitoramento de variáveis, em resumo,
qualquer variável que tenha a dimensão espacial pode ser tratada num SIG.
De acordo com Zeiler (1999), a função de um SIG é proporcionar uma estrutura
espacial para auxiliar as tomadas de decisões para o uso racional dos recursos existente na
Terra e para gerenciamento das ações antrópicas sobre esses recursos. Um SIG
disponibiliza informações sob forma de mapas e símbolos. Esses dados fornecem o local
onde as entidades se encontram, o que elas são, como chegar até elas, quais outras
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entidades que se localizam nas proximidades dela, etc. Os mapas utilizados nos SIG’s por
si só não poderiam disponibilizar esse nível de informação.
Zeiler (1999), apresentando características sobre os SIG’s, afirma que um ponto
importante na história dos SIG´s é o lançamento, em 1981, pela Environmental Systems
Research Institute (ESRI), do primeiro SIG comercial, o ArcInfo, o qual implementou a
segunda geração de modelo de dados geográficos, mais conhecido como modelo de dados
georeferenciados. Essa proposta de formato foi bem aceita pelo mercado, tanto que os
sistemas da ESRI são um dos mais utilizados aqui no Brasil. Esse modelo de dados é
caracterizado pela:
•

Combinação de dados espaciais e tabulares. Os dados espaciais são
armazenados em arquivos binários indexados, para permitir o acesso otimizado.
Já as informações tabulares são armazenadas em tabelas, que se encontram
relacionadas aos dados espaciais por meio de um identificador comum;

•

Relacionamentos

topológicos

entre

dados

vetoriais

também

podem

ser

armazenados. Isto significa que detalhes sobre a geometria de dados espaciais
encontram-se também armazenados em tabelas, ou seja, linhas que delimitam
um polígono, linhas internas desse polígono, etc.
A maior vantagem do modelo de dados geográficos é a possibilidade dada ao
usuário de modificar a estrutura de dados. Não só campos podem ser adicionados a tabelas,
mas também excluídos, além de que tabelas externas podem ser relacionadas às tabelas do
modelo de dados.
Atualmente, com a maior difusão de tecnologias por meio da internet os SIG’s vêm
passando por modificações na estrutura de dados (criação de novos modelos de dados
geográficos), na forma de acesso aos dados (acesso a camadas de informações pela
internet), por exemplo. A partir da criação do consórcio internacional OGC (Open
Geospatial Consortium), uma série de ações voltadas para o desenvolvimento e
padronização dos SIG’s pode ser identificada.
Segundo Uchoa e Ferreira (2004), a área de geotecnologias esteve durante vários
anos dominada por soluções de elevado custo e formatos proprietários, que são formatos
que os usuários não têm acesso direto aos dados armazenados em arquivos. Porém, dois
recentes movimentos mudaram esse quadro abrindo um novo leque de opções,
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principalmente para os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Esses movimentos são a
criação do consórcio OGC e a revolução do software livre (Free Software Foundation).
Entre as principais vantagens desses acontecimentos, nota-se um aumento na
difusão dos conceitos da área de geotecnologias, pois, a partir de então, SIG’s podem ser
obtidos sem qualquer custo, sendo esses baseados nas normas e padrões da OGC.
Ainda segundo Uchoa e Ferreira (2004), as especificações estabelecidas pelo OGC
definem

padrões

que

visam

à

interoperabilidade

de

ambientes

relacionados

a

geotecnologias. Diferentes sistemas proprietários e/ou livres podem interagir de maneira
transparente, caso estejam em conformidade com as especificações do OGC. Muitos
sistemas livres já seguem estas especificações e alguns sistemas proprietários já estão em
processo de adaptação para se tornarem “padrão” OGC.
Quatro das normas e especificações desenvolvidas pela OGC merecem destaque,
pois vêm sendo amplamente utilizadas:
•

SFS – (Simple Features Specification): define um formato de acordo com o
SQL, padrão para armazenamento, leitura, análise e atualização de “feições
simples”

(dados

geográficos),

por

meio

de

uma

interface

para

o

desenvolvimento de aplicativos;
•

WFS (Web Feature Service): apresenta uma forma de acesso (inserção,
atualização, exclusão e análise) à feição em ambiente WEB (HTTP);

•

WMS (Web Map Service): define quatro protocolos (GetCapabilities, GetMap,
GetFeatureInfo e DescribeLayer) que permitem a leitura de múltiplas camadas
de informações (layers) georeferenciadas, contendo vetores e/ou imagens;

•

GML (Geography Markup Language): padrão baseado no XML desenvolvido
para permitir o transporte e armazenamento de informações geográficas.

Uchoa e Ferreira (2004) apresentaram uma revisão dos principais aplicativos
abertos (SIG) em uso no Brasil, expondo suas principais vantagens e características. A
Tabela 2.1 apresenta esses dados.

11

Tabela 2.1 – Comparação entre sistemas livres (Fonte: Uchoa e Ferreira, 2004).

De acordo com a classificação dos aplicativos apresentados na Tabela 2.1, o JUMP
se destaca por possuir a implementação mais completa, pois três das principais
especificações da OGC estão implementadas. Ademais, o JUMP conta com ferramentas
completas para manipulação das camadas (visualização, edição e criação). Além disso,
esse sistema apresenta as seguintes vantagens:
•

Trabalha nativamente com arquivos em formato ESRI® Shapefiles e GML;

•

Permite conexão a servidores WMS;

•

Suporte ao PostGIS sob forma de plugin.

Sendo o PostGIS uma extensão ao sistema de banco de dados object-relational
PostgreSQL, que permite o uso e o armazenamento de objetos geométricos de um SIG, ou
seja, pontos, linhas, superfícies e imagens do tipo raster. O PostGIS oferece também
suporte à realização de pesquisas entre dados tabulares e as entidades geométricas de um
SIG.

2.3 – OS SIG’s NO APOIO AO PROCESSO DE MODELAGEM

A utilização dos SIG’s no processo de modelagem dos recursos hídricos no Brasil
vem sendo mais difundida nos últimos dez anos. Isso em função da necessidade de
manipulação de uma extensa massa de dados no processo de modelagem e das ferramentas
que um SIG oferece. Essas ferramentas possibilitam o gerenciamento e a manipulação
eficazes de informações distribuídas espacialmente. Processo semelhante ocorre também
na Europa. Segundo Fassio et al. (2005), na década passada, os SIG’s tornaram-se
importantes para as tomadas de decisões ambientais em nível local, regional e europeu.
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Assim, nessa seção, apresentam-se exemplos de como os SIG’s vêm sendo utilizados para
dar apoio ao processo de modelagem.
De acordo com Tsou e Whittemore (2001), a integração de modelos com SIG’s é
classificada em dois tipos: integração por meio de uma interface de transferência de dados
entre o modelo e o SIG ou a integração das equações do modelo ao SIG. Na primeira
forma de integração, cria-se uma interface para conversão e transferência dos dados
armazenados em camadas do SIG para os arquivos de entradas dos modelos. Executa-se o
modelo e utiliza-se novamente a interface para transferência dos arquivos de saída do
modelo para camadas do SIG, onde os resultados da simulação são apresentados. Nessa
forma de integração, o SIG assume papel de pré e pós-processador (Figura 2.1).
Na segunda, as equações do modelo são integradas aos elementos do SIG por meio
de modificações no código fonte do SIG realizada por meio de linguagens de macro. A
primeira forma de integração tem sido a mais utilizada no processo de integração de SIG’s
e modelos.

Figura 2.1– Esquema de integração entre os SIG’s e modelos.
Esses pesquisadores apresentaram uma extensão para simulação do fluxo de águas
subterrâneas no ArcView® com o simulador MODFLOW (McDONALD, 1988). Nesse
trabalho, a integração utilizada pelos pesquisadores seguiu o mesmo esquema exposto na
Figura 2.1. Segundo eles, esse tipo de integração tem como desvantagem a duplicação de
dados existentes no ambiente SIG, para formar os arquivos ASCII de entrada do simulador.
Porém, apresenta a vantagem de não serem necessárias modificações no código do
simulador, a fim de integrá-lo ao SIG, evitando-se assim o surgimento de erros.
Ainda para Tsou e Whittemore (2001), a simulação numérica de sistemas
subterrâneos complexos requer o gerenciamento e a análise de uma grande quantidade de
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dados de entrada e saída. Os SIG’s, por serem uma plataforma integrada para manipulação,
análise e disposição de dados, podem facilitar a compilação de dados necessários, a
calibração do modelo e a visualização de parâmetros e resultados da modelagem. Além
disso, os SIG’s podem gerar informações valiosas para o processo de tomada de decisão
por meio da geração de mapas com resultados espacializados e sobreposição a outras
informações.
Com a aplicação desse sistema a uma área de estudo no sudoeste do Kansas, os
pesquisadores chegaram a conclusão de que a aplicação desenvolvida demonstrou-se
eficiente para a manipulação dos dados, processamento e disponibilização de resultados.
Isso porque a extensão utiliza-se de ferramentas básicas do ArcView® e também do
módulo avançado de traçado de superfícies em três dimensões.
O Groundwater Vistas (RUMBAUGH, 2001) também integrou o MODFLOW ao
ArcView®. Nesse sistema, os arquivos necessários às simulações do fluxo de águas
subterrâneas são extraídos de camadas do ArcView®. O modelo é processado
externamente, apesar de ser executado a partir do SIG. Os resultados da simulação,
potenciais hidráulicos e vazões, armazenados em arquivos no formato texto, são
importados para o SIG. Esses, por sua vez, são espacializados a partir de ferramentas do
SIG, gerando mapas com os resultados da simulação. Esta é mais uma integração que
segue o exposto da Figura 2.1.
Outro

aplicativo

que

integra

o

MODFLOW

ao

SIG

Arcview®

é

o

GWMODELER© (GWMODELER, 1999). Nesse caso, o SIG também foi utilizado como
pré e pós-processador do modelo, esquema idêntico ao ilustrado na Figura 2.1.
Uma versão do modelo semi-distribuído SWAT (ARNOLD et al., 1999) foi
integrada ao ArcView®. Nesse caso, o SIG foi utilizado na etapa de pré-processamento de
informações necessárias a simulações com este modelo. De acordo com o manual do
usuário (Di LUZIO et al., 2002), o SIG foi utilizado na fase de formação das entradas do
modelo SWAT (delimitação da bacia hidrográfica, definição das unidades de resposta
hidrológica e das estações meteorológicas). O sistema executa o modelo externamente, e
utiliza o SIG para análise dos resultados do modelo, disponibilizando dos dados sob forma
de tabelas, gráficos e mapas. O esquema exposto na Figura 2.1 também foi utilizado para a
integração.
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Outra

integração

é

apresentada

pela

US

Army

Corps

of

Engineers. Nesse caso, o SIG utilizado é ArcView® e o modelo que é integrado a este é o
HEC-RAS (HEC-RAS, 2002), dando origem ao HEC-GeoRAS (HEC-GeoRAS, 2002).
Esse modelo também se apóia no SIG para gerar os arquivos necessários à simulação de
vazões para previsão de enchentes e áreas inundadas. Com o módulo RAS GIS é gerado
um TIN (Triangular Irregular Network) correspondente ao Modelo Digital do Terreno
(MDT). A partir desse MDT são determinados os dados geométricos das seções
transversais da área em estudo. Outro conjunto de camadas pode ser gerado a partir do
RAS GIS, porém, essas são opcionais. A exemplo, pode-se ter uma camada com polígonos
representando o uso do solo, a partir do qual o coeficiente de rugosidade é extraído. O
HEC-GeoRAS gera camadas a partir dos resultados da simulação do HEC-RAS, que
apresentam a delineação da planície de inundação e as profundidades da lâmina d’água.
Porém, outro resultado que pode ser apresentado ainda sob forma de camadas do
ArcView® são as velocidades de escoamento. A utilização das ferramentas já disponíveis
no ArcView® facilita a interpretação dos resultados do modelo. O HEC-GeoRAS também
se utiliza do esquema ilustrado na Figura 2.1 para integrar o modelo ao SIG.
Almeida (2001) apresentou a integração de um modelo hidrológico distribuído, o
AÇUMOD (PASSERAT DE SILANS et al., 2001) a um SIG, compondo assim um SSD.
Este trabalho apresentou a estrutura de um SSD, composto por módulos de: formação de
arquivos para o modelo, calibração, validação, determinação da potencialidade e
disponibilidade de bacias hidrográficas. Porém, a integração foi realizada segundo o
esquema apresentado na Figura 2.1, ou seja, o SIG foi utilizado apenas na fase de pré e
pós-processamento. No caso desse trabalho, o SIG utilizado foi o SylvaMaps®, que é uma
OCX (OLE Control Extension) que contém as principais ferramentas de um SIG. Sua
utilização no processo de integração está condicionada à programação de rotinas dentro de
um ambiente de programação. A aplicação realizada para a bacia do Rio do Peixe no
interior da Paraíba, mostrou que o SIG exerceu papel importante na manipulação dos dados
necessários ao modelo AÇUMOD. Porém, nesse trabalho as ferramentas do SIG não foram
exploradas na fase de análise dos resultados das simulações.
Fleming e Neary (2004) apresentaram o desenvolvimento de um modelo utilizado
para realizar o balanço hídrico do solo, denominado SMA (Soil Moisture Accounting).
Esse modelo utiliza um SIG para determinar os parâmetros necessários à calibração. Sete
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dos doze parâmetros (armazenamento e interceptação pela vegetação, armazenamento em
depressões superficiais, taxa máxima de infiltração, armazenamento máximo do solo,
armazenamento na zona não saturada, taxa de percolação do solo, taxa de percolação para
o reservatório subterrâneo) desse modelo foram estimados utilizando um SIG, que acessa a
base de dados sobre usos e tipos de solos. Como se pode ver, esses parâmetros estão
relacionados a propriedades distribuídas espacialmente numa bacia hidrográfica.
A aplicação do SMA foi realizada para a bacia hidrográfica de Dale Hollow, com
aproximadamente 2.424 km2 . De acordo com os resultados encontrados, o SIG se mostrou
útil na estimativa dos parâmetros do modelo, reduzindo assim as incertezas existentes no
conjunto de parâmetros. Utilizar o SIG para realizar essa estimativa mostrou-se melhor que
determinar os parâmetros randomicamente. Dessa forma, o SIG é uma ferramenta
importante para melhorar o entendimento de bacias hidrográficas. Apesar desse exemplo
seguir o esquema apresentado na Figura 2.1, ele mostra que o SIG pode ser utilizado não
só como pré e pós-processado, mas também como analista de sistemas em simulações.
Jain et al. (2004) descreveram um modelo chuva-vazão baseado num conjunto de
células capaz de tratar as heterogeneidades de bacias hidrográficas, isso em termos de uso
do solo, declividade, tipo solo e precipitação. Segundo Abbott et al. (1986 apud JAIN et
al., 2004), a relação precipitação-escoamento é fortemente dependente das características
do solo, vegetação e topografia de uma bacia hidrográfica. Essas características variam no
domínio espacial das bacias.
A integração do SIG e do modelo realizada por Jain et al. (2004) difere da
apresentada na Figura 2.1. Nesse caso, as equações do modelo matemático foram
embutidas em células, entidades geométricas do SIG. Os dados de entrada de cada célula
foram obtidos por meio de DEM’s (Digital Elevation Model). O modelo realizou seus
cálculos, e foram gerados novos DEM’s contendo os resultados da simulação, tal como a
lâmina de escoamento superficial.
Porém, o exemplo mais moderno encontrado nessa revisão foi o desenvolvido por
Lal et al. (2005) para estudo de escoamentos regionais. Esses pesquisadores utilizaram
recentes desenvolvimentos da tecnologia de informação para implementação de um
modelo, entre estas, orientação a objetos, XML (Extensible Markup Language), SIG e
bancos de dados. Essas tecnologias levaram a um código flexível e a uma integração de
dados não apresentada até então. Segundo, esses autores essas ferramentas possibilitam a
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modelagem de sistemas complexos, e a organização, disponibilização e apresentação de
uma grande quantidade de dados complexos.
Esse modelo foi aplicado à bacia denominada de L-8, que é considerada um sistema
hidrológico complexo devido à interação existente entre as águas superficiais e
subterrâneas, variabilidade espacial do uso do solo, grande quantidade de estruturas de
controle de escoamento e áreas urbanas localizadas nas adjacências. Entre os resultados
fornecidos por esse modelo, encontram-se os volumes escoados superficialmente e os
níveis do aqüífero. Entre as conclusões, salienta-se que a orientação a objetos conta com
uma capacidade ilimitada para expansão do modelo. Porém, devido ao enfoque dado ao
estudo, não foi possível detectar como o modelo foi integrado ao SIG.

2.4 – OS SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

A partir da promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei Federal
número 9.433, de 1997, houve um aumento do número de pesquisas direcionadas aos
Sistemas de Informações. Em princípio, porque esse Sistema foi institucionalizado como
uma das ferramentas de gerenciamento e planejamento de recursos hídricos, segundo essa
lei.
Os SSD’S são sistemas informatizados que auxiliam à tomada de decisão em
diversas áreas, entre essas a de recursos hídricos. Esses sistemas são formados, em geral,
por três componentes: um banco de dados, um conjunto de modelos e interfaces de acesso.
Por meio dessas interfaces, o usuário realiza simulações na busca de um gerenciamento e
planejamento racional dos recursos hídricos. Simulações hidrológicas que tratem da água
em qualidade e quantidade podem ser realizadas com os SSD’s. Daí a necessidade de um
conjunto de modelos, módulos de diálogos e informações armazenadas em bancos de
dados.
No contexto nacional, podem ser encontradas diversas aplicações sobre os SSD’s.
Um trabalho pioneiro sobre a concepção dos SSD’s é apresentado por Porto e Azevedo
(1997). Nesse artigo, foi apresentada a estrutura de um SSD formada por cinco elementos:
tomador de decisões; módulo de diálogo, base de dados, base de modelos e base de
conhecimento. Segundo esses autores, devido a vários fatores, o planejamento e
gerenciamento de recursos hídricos são complexos. Porém, com ajuda dos SSD’s, os
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sistemas podem ser mais bem estruturados e, assim, simplificados, facilitando a tomada de
decisão acerca do uso dos recursos hídricos.
Em outro trabalho de Azevedo et al. (1998) foi descrito o desenvolvimento de um
Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para gerenciamento integrado de quantidade e
qualidade. Nesse trabalho, utilizou-se o MODSIM (LABADIE, 1988; GRAHAM, 1986)
para simulação e otimização da operação dos reservatórios. O QUAL2E (BROWN &
BARNWELL, 1987), da Agência Norte Americana de Meio Ambiente (EPA), foi utilizado
para simulação da qualidade das águas superficiais. O sistema foi aplicado à bacia
hidrográfica do Rio Piracicaba, no Estado de São Paulo. Dentre as principais conclusões
desse artigo, cita-se a versatilidade que esse SAD demonstrou como instrumento de
gerenciamento integrado para um sistema complexo. Esse SAD, apesar de operar com
informações dispostas no espaço, não conta com um SIG.
Rodrigues (2005) apresentou em sua tese de doutoramento um SSD que considera e
integra as características quali-quantitativas dos corpos hídricos. Esse sistema ainda foi
desenvolvido para suportar e integrar ferramentas da PNRH, em especial, a outorga de
direito de uso dos recursos hídricos e a cobrança pelo seu uso. O trabalho utiliza o modelo
QUAL2E (BROWN & BARNWELL, 1987), que modela a qualidade das águas em rios e
açudes, dando assim suporte à outorga e à cobrança. Como esse modelo foi desenvolvido
em Fortran, sendo executável somente em ambiente DOS, criou-se uma interface gráfica
em Visual Basic 6.0, que possibilita seu uso no Windows®. A aplicação foi realizada para
a bacia do Rio Jundiaí, localizado no Estado de São Paulo. Notou-se ainda que o presente
SSD não conta com uma ferramenta para análise espacial das informações, embora os
dados de entrada desse SSD se encontrem distribuídos na bacia hidrográfica. Assim, a
representação ou análise espacial dos resultados de bacias simuladas com esse SSD não é
possível.
Carvalho (2005) também apresentou em sua tese de doutoramento um SSD, porém,
voltado para a determinação de necessidades hídricas de áreas irrigadas. Nesse sistema, o
ModSimLS (ROBERTO e PORTO, 2001) foi adaptado para permitir que reservatórios
superficiais fossem simulados como reservatórios solo. Dessa forma, as demandas de
irrigação suplementares e/ou totais podem ser determinadas no modelo IrrigaLS,
denominação dada à versão modificada do ModSimLS. Segundo a autora, o IrrigaLS se
adequou bem, visto que o modelo é apto para simular sistema complexos, determinar a
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necessidade hídrica real da cultura, garantir em períodos de seca um suprimento mínimo de
água para a planta e garantir uma economia de água pela inclusão da precipitação.
Porém, nota-se que, apesar do sistema trabalhar na determinação da quantidade de
água para culturas irrigadas, o que subtende a necessidade de informações distribuídas no
espaço, um SIG não foi utilizado. Um SIG poderia trazer contribuições significativas para
o processo de simulação, na fase de aquisição de dados de entrada para o modelo e na
apresentação dos resultados.
Já no âmbito internacional, várias aplicações dos SSD’s na área de recursos
hídricos podem ser encontradas. Sample et al. (2001) apresentaram o uso de um SSD na
área de drenagem urbana, numa escala de lotes. Segundo os autores, a simulação de
enchentes urbanas requer uma extensa quantidade de dados espaciais por causa da
complexidade das superfícies urbanas, caminhos de escoamentos e canais. Essas
características presentes nos sistemas urbanos devem ser traduzidas em condições de
contorno para os modelos matemáticos. Assim, a integração de modelos de drenagem e
SIG’s se traduz numa solução conveniente para simular esses sistemas complexos.
O SSD apresentado por Sample et al. (2001) é composto por um GIS, um modelo
matemático de drenagem urbana, uma base de dados e um modelo de otimização. Esse
sistema foi aplicado à área de estudo denominada Happy Hectares, com objetivo de
realizar uma análise econômica, a fim de se comparar os custos de obras de controles de
enchentes, incluindo aí os lotes como forma de controle, além de se determinar as melhores
práticas de gerenciamento dos lotes da área de estudo.
As conclusões mostram que a utilidade do SIG nessa área vem melhorar as tomadas
de decisão, por meio da sua integração ao modelo, base de dados e ferramentas de análises.
Há uma tendência natural de utilização do SIG para as análises, chegando o mesmo a ser a
ferramenta que domina as análises. Contudo, é importante a integração de todas essas
ferramentas compondo o SSD, caso contrário, o SIG por si só não pode oferecer suporte ao
processo de tomada de decisão.
Entre os diversos usos que os SSD têm, Karamouz et al. (2004) apresentaram um
SSD para o gerenciamento específico de reservatórios sujeitos a múltiplos usos. Segundo
os pesquisadores, esse sistema prevê quatro questões que o tornam mais flexível e
eficiente: incorporação das incertezas das entradas do sistema, incorporação de parâmetros
econômicos a fim de se analisar o desempenho do sistema, consideração de informações
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subjetivas no processo de tomada de decisão, e disponibilização de ferramentas para
usuários com diferentes níveis de conhecimento com seus respectivos índices avaliadores.
Sendo assim, foi desenvolvido um SSD composto de quatro módulos: um gerenciador da
base de dados, um modelo de previsão e determinação de vazões afluentes, um simulador
da operação mensal, um módulo para operação em tempo real.
Uma aplicação a um sistema com dois reservatórios foi realizada. O sistema
estudado localiza-se na bacia hidrográfica de Karoon e Dez, a sudoeste do Iran, contando
com uma área de 67.000 km2 . Segundo os autores, os resultados da aplicação do SSD
conseguiram melhorar o rendimento, em longo prazo, da geração de energia, não deixando
de atender as outras demandas existentes no sistema.
Fassio et al. (2005) descreveu a metodologia de desenvolvimento e os resultados da
aplicação de um SSD para avaliação dos efeitos de medidas agro-ambientais, no sentido de
reduzir a poluição de corpos hídricos da União Européia. Esse SSD foi implementado no
âmbito do projeto MULINO (Multi-sectoral, integrated and operational decision support
system for the sustainable use of water resources at the catchment scale), que tem por
objetivo a adoção de medidas para redução dos níveis de nitrogênio advindos da
agricultura.
O autor enfatiza que os problemas agro-ambientais são complexos por natureza e
que são caracterizados pela distribuição espacial. O artigo ainda traz informações sobre
medidas tomadas no passado. Por exemplo, ficou comprovado que medidas que
desconsideraram

a

dimensão

espacial

não

foram

nem

economicamente

nem

ambientalmente eficientes (GIUPPONI e ROSATO, 1999 apud FASSIO et al., 2005). Ao
contrário, quando a heterogeneidade espacial de diferentes regiões foi considerada, as
medidas atingiram seus objetivos (Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2001 apud FASSIO et al., 2005).
Dessa forma, decidiu-se pela implementação de um SSD composto por um SIG,
pois esse componente permite analisar a interação entre medidas mitigadoras, decisões
tomadas e tecnologia da informação no domínio espacial. Por meio da combinação das
capacidades de um SIG, bancos de dados, técnicas de modelagem e otimização, o SSD
poderá contribuir para o melhoramento da qualidade da decisão em áreas extremamente
complexas, como é o caso das bacias hidrográficas da União Européia.
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Segundo os autores, a metodologia desenvolvida no âmbito do projeto MULINO e
pelo seu SSD demonstrou o potencial para suportar a análise de medidas mitigadoras
alternativas na escala Européia. Esses instrumentos facilitam a comparação entre possíveis
soluções, considerando pontos de vistas dos diferentes agentes envolvidos na tomada de
decisão. Nesse contexto, o SSD pode ser utilizado:
•

Como ferramenta para pós-processamento de saída de modelo, a fim de se
analisar cenários alternativos e apresentar os resultados com o auxílio de
combinações de mapas;

•

Para prever e avaliar melhor os efeitos de medidas preventivas;

•

Para manter transparente o processo de avaliação das medidas implementadas;

Rao e Kumar (2004) apresentaram um protótipo de um Sistema de Suporte a
Decisão Espacial (SDSS em inglês) para o gerenciamento de bacias hidrográficas. Esse
SDSS enfocou questões relativas à simulação da erosão em bacias, integrando para tanto
um modelo de erosão ao SIG ERDAS®. A criação dos módulos de acesso responsáveis
pela entrada de dados desse modelo foi implementada por meio da linguagem orientada a
objetos desse SIG.
Segundo os pesquisadores, o SDSS apresenta uma desvantagem com relação à
integração, pois o sistema necessita de mais espaço para armazenamento de arquivos
temporários em tempo de execução. Porém, o SDSS tem como vantagem um ambiente
amigável e fácil de realizar análises necessárias ao gerenciamento de bacias hidrográficas.
Como se pode ver o uso de um SIG num SSD pode potencializar e facilitar o uso desses
sistemas.

2.5 – CONCEITOS DA POO APLICADOS AO DESENVOLVIMENTO DE
APLICATIVOS

2.5.1 – Introdução
Tratar do tema modelagem na área de recursos hídricos implica na criação e
utilização de códigos computacionais para a realização de simulações, a fim de se
quantificar ou qualificar os recursos hídricos de um determinado sistema (bacia
hidrográfica, reservatório superficial, aqüífero, etc.). Inicialmente, esses aplicativos foram
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desenvolvidos em linguagens estruturadas, como o Fortran e o Pascal, ou, mais atualmente,
linguagens orientadas a eventos, sendo o Visual Basic e o Delphi as mais representativas.
A exemplo, tem-se McDonald (1988), Almeida (2001), Rodrigues (2005), Passerat de
Silans et al. (2001), entre outros documentos que apresentam aplicativos desenvolvidos
nessas linguagens. Um conceito mais moderno relativo à implementação de códigos
computacionais é a Programação Orientada a Objetos (POO). A POO facilita o
entendimento de sistemas complexos.
Esta seção introduz os conceitos básicos e intrínsecos da POO, além de suas
vantagens, sendo que estes são apresentados por meio da linguagem UML (Unified
Modeling Language). A UML é utilizada para representar os aplicativos posteriormente
implementados e descritos. Segundo Quatrani (2003), UML é uma linguagem para
especificação, visualização, construção e documentação de todos artefatos de um sistema.
Esta forma de descrição de sistemas computacionais vem sendo amplamente utilizada na
representação de aplicativos desenvolvidos baseados nos conceitos da POO. Os conceitos
de POO e UML são necessários para um melhor entendimento da metodologia desta tese,
que descreve a implementação de simuladores programados com base na POO e a
integração desses ao SIG.
Aplicativos desenvolvidos por meio deste conceito de programação procuram
descrever, em forma de classes, os sistemas tais como a realidade, sendo os componentes
de um sistema representados por classes e pacotes (conjunto de classes com finalidade
comum). As classes procuram representar entidades artificiais ou naturais tal como estas se
encontram dispostas em seus ambientes. Uma bacia hidrográfica, por exemplo, pode ser
representada por uma classe denominada Watershed. A identificação e caracterização de
uma bacia hidrográfica são realizadas em função de suas propriedades, assim, seu nome e
área de drenagem são considerados atributos da classe que a representa. A fim de
representar fielmente esta bacia hidrográfica, outras propriedades da mesma deveriam ser
implementadas na classe por meio do conceito de atributos.
Neste tópico ainda são utilizadas quatro classes denominadas Watershed,
WatershedPoint, Outlet e Gauge para facilitar o entendimento dos conceitos abordados. A
diferenciação entre classe e objeto é fundamental: é por meio de classes que os sistemas
são implementados computacionalmente, e de objetos que os sistemas são manipulados nos
procedimentos computacionais.
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Uma classe é uma entidade abstrata implementável com o auxílio de linguagens de
programação. De uma maneira simplificada, é o que se concebe e se desenvolve no
ambiente de programação. O objeto é uma instância da classe, criada durante a execução
de um programa. Por exemplo, uma vez programada a classe Gauge, a sua utilização num
programa encontra-se vinculada à sua criação em tempo de execução. Ao se executar o
programa, deve-se criar uma ou mais instâncias da classe Gauge, pois, só assim, pode-se
manipular esse objeto.
Uma classe é formada por atributos (properties) e métodos (methods). Os atributos
de uma classe são propriedades de uma dada entidade física. Para a classe Watershed, terse-iam nome, código e área como atributos. Em outras linguagens de programação, como o
Delphi, os atributos seriam as variáveis. Os métodos de uma classe são ações que a mesma
pode executar, podendo ou não retornar parâmetros. Para o caso Watershed, uma operação
getArea(), cuja função seria retornar o valor da área da bacia hidrográfica. Outro exemplo
de método seria o rainfallRunoffSimulation(), que teria a função de transformar chuva em
vazão. A Figura 2.2 ilustra a estrutura básica das classes, compostas por atributos e
métodos. Salienta-se que na primeira linha é apresentado o nome da classe.

Figura 2.2– Estrutura básica das classes.
Em geral, grande parte das classes conta com dois métodos básicos, os sets e gets.
Esses métodos objetivam, respectivamente, atribuir valores a um atributo de uma classe e
obter este valor. Esses métodos serão utilizados na descrição das classes dos simuladores.
Um método que também é considerado especial é o construtor da classe. Esse método é
chamado toda vez que se cria um novo objeto a partir de uma classe. A partir desse
método, são passados os atributos básicos de uma determinada classe, necessários, por
exemplo, para identificá-lo. Por exemplo, para a criação de um objeto a partir da classe
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WatershedPoint, seria necessário, no mínimo, passar os atributos de identificação do ponto
(id), nome (name), latitude (lat) e longitude (long).

2.5.2 – Definições
Uma vez diferenciada classe e objeto, faz-se necessário apresentar conceitos
intrínsecos à POO, a saber:
•

Herança – É o compartilhamento pelas classes especializadas (subclasses) dos
atributos e métodos da classe mais geral (superclasse). Esse conceito evita a
repetição de código. Um exemplo típico pode ser a superclasses que descreve
um ponto pertencente a uma bacia hidrográfica (WatershedPoint). Entidades
pertencentes à bacia hidrográfica e representadas por pontos podem ser criadas
a partir da WatershedPoint. A exemplo, citam-se estações pluviométricas e o
exutório da bacia. Estas duas entidades têm informações em comum, podendo
ser implementadas a partir da classe WatershedPoint. A Figura 2.3 apresenta o
diagrama UML, representando o esquema de herança entre estas classes. É
importante notar que as duas classes (Outlet e Gauge) herdadas da superclasse
têm características comuns, porém, são diferentes entre si, pois a classe Outlet
não necessita de um atributo que armazena a área da bacia hidrográfica. Nas
subclasses,

não

é

necessária

a

criação

dos

atributos

da

superclasse

WatershedPoint (id, name, elevation, x e y). Assim, nas subclasses serão criados
atributos relativos apenas à classe especializada, como por exemplo, o atributo
dailyData da classe Gauge. Este tipo de atributo não é necessário na classe
Outlet.
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Figura 2.3– Figura representativa do conceito de herança.
•

Encapsulamento – É a forma utilizada para proteger determinadas partes de
uma classe, mais precisamente, parte dos atributos e métodos. Este conceito
pode ser esclarecido por meio da Figura 2.3, pois os atributos e métodos da
classe WatershedPoint são considerados encapsulados para as classes que foram
criadas a partir dela, ou seja, todos os atributos e métodos da superclasse são
disponibilizados indiretamente na subclasse, não aparecendo em forma de
código computacional de forma igual ao disponível na superclasse;

•

Generalização e especialização – É a maneira de se criar e definir superclasses.
É na superclasse que se deve implementar os atributos e métodos mais gerais
possíveis, que encapsulam a estrutura e o comportamento comum às subclasses.
Posteriormente, nas subclasses, são definidas e criadas as especializações de
uma superclasse com auxílio do conceito de herança. No caso da Figura 2.3,
verifica-se que a classe WatershedPoint é a generalização de duas outras
classes.

2.5.3 – Vantagens
Entre as principais vantagens da POO apresentam-se:
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•

Reutilização – Na fase de estruturação de um aplicativo, são planejados os
pacotes, que são compostos por um conjunto de classes com atributos e
métodos comuns. Num sistema bem planejado, há uma dependência mínima
entre os diversos pacotes. Caso esse objetivo seja atingido, os diversos pacotes
podem ser reutilizados no desenvolvimento de outros aplicativos. Seria o caso
de um pacote de classes que represente uma bacia hidrográfica. Esse pacote
pode ser utilizado por diversos simuladores, sem necessidade de modificação do
mesmo;

•

Extensibilidade – Vantagem por meio da qual uma classe ou um pacote de
classes, além de ser reutilizado, pode ser estendido, ou seja, a partir do conceito
de herança, podem ser implementados novos métodos, assim como novos
atributos;

•

Modularidade – os sistemas desenvolvidos a partir de conceitos de POO são
formados por classes ou conjunto de classes. Desta forma, a manutenção de
aplicativos é facilitada, pois é realizada apenas para uma classe ou para um
pacote, evitando-se modificações mais complexas no aplicativo como um todo.

Dentre estes conceitos, a herança e encapsulamento foram os mais utilizados na
implementação dos simuladores posteriormente apresentados.

2.6 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A partir desta revisão procurou-se o embasamento técnico-científico para definição
dos modelos, técnicas e sistemas a serem utilizados no desenvolvimento desta tese. Assim,
têm-se as seguintes considerações:
•

Definição do tipo de modelo chuva-vazão – Optou-se por se trabalhar com um
modelo hidrológico distribuído pelo fato do mesmo considerar os fatores que
influenciam na geração da vazão de forma espacializada, diferentemente dos
modelos concentrados;

•

Escolha do simulador chuva-vazão – O modelo hidrológico AÇUMOD foi
escolhido, em princípio, por ser do tipo distribuído, depois pelo fato de que o
doutorando ser um dos pesquisadores que trabalhou desde o princípio do
desenvolvimento deste modelo, contando assim com conhecimentos sólidos da
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estrutura do mesmo. Porém, a reprogramação do modelo escolhido na
linguagem Java foi necessária em função do processo de integração
modelo/SIG, pois o SIG contava com seu código em Java. Caso se decide por se
utilizar o AÇUMOD em sua versão original, cujo código fonte é em Fortran e
executável para o sistema DOS, a integração SIG/simulador proposta não seria
possível;
•

Implementação do simulador do fluxo subterrâneo – A utilização do código
computacional de simuladores existentes, como o caso do MODFLOW não
permitiria também a implementação da integração proposta, pois o mesmo tem
fonte em Fortran e executável para o sistema DOS. Assim, decidiu-se por se
programar um simulador utilizando o Método de Elementos Finitos. O MEF foi
escolhido em função da experiência que os orientadores sobre esse método;

•

Escolha do SIG – A fim de se implementar uma integração SIG/simuladores, o
acesso à geometria do SIG seria necessário. Assim, foi escolhido um SIG livre
de código aberto. Essa opção também foi eleita a fim de se testar a adequação
desses sistemas no processo de integração, visto que a metodologia de
integração de modelos com SIG’s comerciais encontra-se bem definida. Assim,
o JUMP foi escolhido para compor esse SSD. Optou-se ainda por um SIG com
essas características pelo fato de verificar a suporte que o mesmo pode oferecer
a processos de simulações, visto que não foram encontradas integrações de
modelos que utilizassem OpenGIS’s ;

•

Escolha da linguagem de programação – A linguagem Java foi escolhida para
desenvolvimento do SSD. Primeiro, porque o Java é bastante utilizada para
desenvolver aplicações baseadas em orientação a objeto, forma essa de
programação utilizada para a implementação dos códigos computacionais. O
Java conta ainda com inúmeros recursos já programados (pacotes estatísticos,
numéricos, gráficos, etc.), os quais podem ser utilizados sem a necessidade de
pagamento pelas licenças;

•

Escolha do ambiente de programação – O Eclipse foi escolhido como
ambiente

de

desenvolvimento.

Esse

software

apresenta uma série de

ferramentas que possibilitam o desenvolvimento e a manutenção de aplicativos,
a saber: ambiente de desenvolvimento, ambiente para depurar aplicativos,
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ferramenta para geração automática de documentação sobre o aplicativo em
desenvolvimento, ambiente para modelagem de objetos. Essas ferramentas
fazem com que o Eclipse seja um ambiente eficiente para o desenvolvimento de
aplicações. Uma das grandes vantagens deste software é que o mesmo pode ser
adquirido na Internet, sem qualquer custo de aquisição ou de licenciamento.
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3.0 – METODOLOGIA

A metodologia dessa tese encontra-se divida em três partes. A primeira destaca a
utilização do Sistema de Informações Geográficas, um OpenGIS, no processo de
modelagem e como foi realizada a integração entre os simuladores e o SIG. A segunda
parte trata do modelo chuva-vazão, o AÇUMOD. Inicialmente, suas características gerais
são descritas e, então, o processo de implementação computacional é descrito. A última
parte trata do simulador do fluxo de águas subterrâneas. As equações diferenciais que
regem esse tipo de escoamento e o Método de Elementos Finitos são resumidamente
apresentadas. Por fim, é detalhado o processo de implementação computacional do
simulador de fluxo.

3.1 – UTILIZAÇÃO DE UM OPENGIS NO PROCESSO DE MODELAGEM

Objetivando contribuir para a real integração entre o SIG e simuladores, optou-se
por se trabalhar com o JUMP (Unified Mapping Platform). O JUMP é um OpenGIS que
foi desenvolvido pela Vivid Solutions©, empresa canadense. Entre as vantagens que este
SIG apresenta, duas merecem ser enumeradas. Primeiro, a questão da implementação
computacional baseada em conceitos da POO, em linguagem Java, o que facilita o
entendimento de seu código computacional e permite a execução do mesmo em diferentes
plataformas. Segundo, a questão da implementação de seus códigos computacionais,
baseados em normas e padrões internacionais do consórcio OGC, fator que facilita o
acesso aos códigos computacionais. Outro objetivo da utilização do JUMP foi a verificação
se esse SIG dispunha de ferramentas que podessem apoiar o processo de simulação. Visto
que, a integração de SIG’s comerciais e modelos encontra-se bem discutida, com
metodologias bem definidas e estáveis.
A Figura 3.1 apresenta a estrutura geral do JUMP. Esse sistema encontra-se divido
em dois grandes pacotes, o GUI e o API. O primeiro pacote é responsável pela estrutura
visual (janelas) do SIG, onde as camadas de informação são apresentadas com as
ferramentas de criação, edição e análise de dados espaciais. É este pacote que possibilita o
uso do sistema pelos usuários comuns. O segundo pacote tem como principal finalidade o
acesso à base de dados e representação desta base sob forma de camadas de informações
(as features ou layers do SIG). Além disso, os algoritmos de análises e operações espaciais
compõem esse pacote.
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Figura 3.1– Arquitetura do SIG JUMP (Fonte : JUMP – Technical Report, 2003).
As entidades geométricas do SIG encontram-se implementada no pacote JTS (Java
Topology Suite) da API. O pacote JTS, conforme a Figura 3.1, é a base de todo o sistema,
uma vez que suporta toda a parte de representação geométrica e suas operações. Cabe
ainda destacar o pacote Feature API, cuja função é a descrição das camadas de
informações de um SIG. Essa descrição é realizada por meio de classes que representam as
camadas de um SIG, formadas pela geometria e por informações tabulares relacionadas a
essa geometria. Por fim, faz-se uma ressalva com relação aos PlugIn’s, por meio dos quais
os simuladores são integrados ao sistema. Haverá um PlugIn para simular águas
subterrâneas e outro para o ciclo hidrológico superficial.
Uma vez descritos os principais componentes do JUMP, passa-se para a descrição
da integração entre SIG e simuladores. Inicialmente, apresenta-se a descrição de um pacote
que apóia o processo de integração SIG/modelos. O pacote feat foi implementado a fim de
representar, de maneira simplificada, as camadas de informações, viabilizando o processo
de conversão de dados do SIG para os simuladores. Outro objetivo da criação desse pacote
é que, assim, simuladores em desenvolvimento não ficam na dependência do pacote
Features de um GIS e sim do pacote do próprio simulador. Dessa forma, o simulador pode
ser integrado a qualquer outro SIG. O pacote desenvolvido para apoiar a integração SIG x
simuladores apresenta semelhanças estruturais com o apresentado pelo consórcio OGC,
sendo, porém, bem mais simplificado do que o proposto por esse consórcio.
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Figura 3.2 – Conjunto de classes do pacote feat.
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Ao se trabalhar com os SIG, uma camada de informações é formada por apenas um
tipo de geometria. A camada só dever contar pontos ou linhas ou superfícies, no caso de
dados vetoriais. Dessa forma, cada camada pode ser representada por uma das classes
ilustradas ao centro da Figura 3.2, ou seja: PointFeatureSet, CurveFeatureSet,
SurfaceFeatureSet e RasterFeatureSet. Estas subclasses foram criadas a partir da classe
geral FeatureSet.
Na superclasse (FeatureSet) há dois atributos: o nome da camada (name) e o
conjunto de dados que se encontra relacionado a um determinado objeto (fieldDescriptors).
Cada especialização da classe FeatureSet é representativa de apenas um tipo de geometria,
conforme apresentado no centro e no lado esquerdo da Figura 3.2. Assim, uma camada de
um formato qualquer de um SIG, por exemplo, o formato shapefile do ArcView®, é
transformada em alguma das quatro classes representadas no centro da Figura 3.2.
A Figura 3.3 ilustra a forma como as camadas de um SIG são convertidas em
classes dos dois pacotes de simulação, o acumodel e o groundwater. Estas classes, que
representam os sistemas em simulação, serão apresentadas nas duas próximas seções.

Figura 3.3 – Integração SIG e elementos dos simuladores.
Uma vez carregadas camadas de informação no JUMP, por exemplo, no formato
shapefile, essas camadas são passadas para o pacote interfacemdl através das classes
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principais de cada simulador, o ACUMODEL e o GWSYSTEM. Salienta-se que, no
momento que uma camada é aberta no JUMP, essa camada passar a estar disponível na
memória RAM do computador. No pacote interfacemdl, as camadas do ArcView® são
utilizadas para criar objetos a partir de classes do tipo PointFeatureSet, CurveFeatureSet,
SurfaceFeatureSet e RasterFeatureSet. Nesses objetos estão armazenadas as entidades
geométricas e as informações tabulares relacionadas a essas entidades. Esses objetos são
utilizados então para criar os elementos que descrevem um sistema a ser simulado, nesse
caso

específico,

a

bacia

acumodel.hydroElements)

hidrográfica

ou

o

aqüífero

e

seus
e

diversos

seus

diversos

componentes

(pacote

elementos

(pacote

groundwater.elements).
Uma vez criados os objetos que contêm as geometrias necessárias, passa-se para
criação dos objetos de cada pacote específico. Estes objetos são criados nas classes
principais de cada modelo (ACUMODEL e GWSYSTEM) e repassadas para as classes onde
ficam adequadamente armazenadas.
No caso do modelo AÇUMOD, por exemplo, são criados os objetos representativos
da bacia hidrográfica, rios, postos fluviométricos, pluviométricos e evaporimétricos,
açudes, captações d’água e exutórios da bacia e de sub-bacias. No momento da criação
desses objetos, o método de construção de cada classe é chamado e a geometria
representativa, que se encontra nos FeatureSet, é passada como atributo dessa classe.
Um procedimento idêntico é utilizado para a criação dos objetos necessários a uma
simulação do fluxo de águas subterrâneas, porém, neste caso, são criados os seguintes
objetos: aqüíferos, condições de contorno, poços, rios, condições iniciais, rede de
triângulos e nós que descrevem os aqüíferos.
Desta forma, os elementos hidráulicos necessários ao processo de simulação são
criados a partir da geometria contida em camadas do SIG, ou seja, esses objetos têm
geometria idêntica. Assim, quando da utilização dos objetos representativos dos sistemas
no processo de simulação, métodos relativos à geometria de cada objeto podem ser
utilizados. É importante salientar que, os elementos hidráulicos além de conter as entidades
geométricas do SIG contêm métodos representativos das equações utilizadas para simular
os sistemas. Dessa forma, as entidades geométricas do SIG e dos modelos encontram-se
integradas, assim, caso sejam realizadas modificações nas entidades geométricas do SIG
estas são automaticamente atualizadas no modelo, e vice-versa.
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3.2 – TRANSFORMAÇÃO CHUVA -VAZÃO

Esta seção trata do desenvolvimento de um pacote computacional para simulação
do processo de transformação chuva em vazão. As fontes do modelo distribuído de
transformação chuva em vazão AÇUMOD (PASSERAT DE SILANS, 2001) foram
utilizadas como base para desenvolvimento do simulador aqui apresentado. Inicialmente,
descreve-se resumidamente a estrutura do AÇUMOD. Em seguida, é apresentada uma
seção tratando da implementação desse pacote computacional, a qual foi realizada baseada
nos conceitos da Programação Orientada a Objetos. No apêndice A, encontra-se uma
descrição detalhada da estrutura do modelo AÇUMOD.

3.2.1 – Características Gerais do Simulador
O AÇUMOD é um modelo distribuído conceitual que simula o processo de
transformação chuva em vazão em quadrículas ou células quadriculares. Encontra-se
integrada ao processo de simulação do ciclo hidrológico, a simulação dos possíveis
elementos hidráulicos existentes numa rede de drenagem. Assim, durante a simulação
realizam-se concomitantemente as simulações da operação de açudes, captações d’água e
transferências d’água entre bacias.
Em simulações com o AÇUMOD, a bacia hidrográfica e suas sub-bacias são
representadas e discretizadas com o auxílio de quadrículas. Em cada uma dessas
quadrículas é realizado um balanço hídrico a fim de determinar as lâminas evaporadas,
infiltradas,

armazenada

no

solo

e

escoadas

superficialmente.

A

conceitualização

matemática do ciclo hidrológico é feita por meio de um conjunto de quatro reservatórios
(Figura 3.4), onde o balanço hídrico representativo do ciclo hidrológico é realizado.
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Figura 3.4 – Conjunto de reservatórios que conceitualiza o ciclo hidrológico.
Os termos representados na Figura 3.4 têm os seguintes significados:
•

P – Precipitação efetiva, em mm, ou seja, utilizada para gerar o termo ÁGUA, em
mm;

•

Pm – Precipitação observada, medida em campo, em mm;

•

Qsur – Parcela da precipitação observada que se transforma em escoamento
superficial direto, em mm, antes da geração do termo ÁGUA;

•

ÁGUA – Quantidade de água disponível para gerar os escoamentos, em mm;

•

ETR – Evapotranspiração real, em mm;

•

DR – Variação da quantidade de água no reservatório solo, em mm;

•

RBA – Reserva útil de água no solo, antes da ocorrência de um evento chuvoso, em
mm;

•

RHA – Reserva útil de água no solo, depois da ocorrência de um evento chuvoso,
em mm;

•

Rmax – Reserva máxima de água no solo, acima do qual nenhuma água é retida no
solo, em mm;

•

R – Reserva de água ao final de cada passo de tempo, em mm;

•

CRT – Nível correspondente à capacidade média de armazenamento de água no
solo, em mm;

• DCRT – Capacidade de armazenamento de água no solo, abaixo do qual não há
escoamentos, em mm;
• FN – Função de infiltração;
• QR – Escoamento superficial, antes do retardamento no reservatório superficial, em
mm;
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• QI – Escoamento infiltrado, antes do retardamento no reservatório subterrâneo, em
mm;
• QRmax – Nível máximo do reservatório superficial, este reservatório realiza a
divisão entre escoamento instantâneo (QRR1) e retardado (QRR2), em mm;
• RR – Nível de água no reservatório superficial no passo de tempo inicial, em mm;
• QRR1 – Escoamento superficial instantâneo, em mm;
• QRR2 – Escoamento superficial retardado, em mm;
• QRR – Soma das duas parcelas definidas anteriormente (QRR1 e QRR2) após
passar pelo reservatório superficial, em mm;
• QImax

–

Nível

máximo

do

reservatório

subterrâneo,

estabelecendo

um

retardamento entre a infiltração e a alimentação do lençol, em mm;
• Rfreat – Nível de água no reservatório subterrâneo no tempo inicial, em mm;
• QII1 – Escoamento de base instantâneo, em mm;
• QII2 – Escoamento de base retardado em função, em mm;
• QII – Soma das duas parcelas definidas anteriormente (QII1 e QII2), representa o
escoamento infiltrado após passar pelo reservatório subterrâneo, em mm;
• Q – Lâmina escoada, em mm;
O processo de transformação chuva em vazão ocorre da seguinte forma: a partir de
um evento de precipitação (Pm) e de uma evapotranspiração potencial e das condições
iniciais de umidade, calcula-se no primeiro reservatório (número 1) a lâmina denominada
de “ÁGUA”. Essa lâmina é utilizada na determinação dos escoamentos. A lâmina
“ÁGUA” é passada então para um segundo reservatório, onde a separação entre
escoamento superficial e infiltrado é realizada. Separado os dois escoamentos, utiliza-se
mais dois reservatórios para retardar parte do escoamento superficial (reservatórios 3) e
infiltrado (reservatórios 4). Por fim, determina-se o volume escoado superficialmente,
denominado de Q. Este cálculo é feito para intervalos de tempo de um dia, sendo realizado
ainda para cada função de produção existente uma determinada quadrícula.
Para a realização de simulações são consideradas em cada quadrícula as diferentes
funções de produção, que são composições que representam as características geológicas,
pedológicas e usos do solo. Estas funções são áreas para as quais, havendo uma mesma
precipitação e condição inicial de umidade do solo, tem-se uma mesma resposta
hidrológica, ou seja, o mesmo volume escoado.
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O passo de tempo de cálculo das lâminas é diário. Já para a saída de resultados,
podem-se ter valores em níveis diário, quinzenal ou mensal. A cada passo de tempo, é
realizado o balanço hídrico na quadrícula, considerando as funções de produção. Ao final
de cada passo de tempo de cálculo, é realizada a transferência das lâminas escoadas. Para
tanto, o método das Isócronas é utilizado. Em função do tempo de concentração da bacia
hidrográfica, determina-se a zona isócrona em que cada quadrícula se encontra. Durante o
processo de transferência destas lâminas, realiza-se o balanço hídrico dos elementos
hidráulicos que compõem a rede de drenagem. Dessa forma, a operação dos diferentes
elementos que constituem a rede de drenagem e que influenciam no regime de escoamento
é considerada. Assim, postos fluviométricos a jusante de açudes, que têm suas medições de
descarga influenciadas pela operação dos açudes, podem ser utilizados no processo de
calibração e validação do modelo AÇUMOD. Além disso, níveis de açudes podem ser
utilizados também nesses processos.
Como se pode notar, simulações realizadas com o modelo AÇUMOD requerem
uma grande quantidade de informações distribuídas espacialmente. Dessa forma, é
conveniente o uso de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) para manipulação
dessas informações. A seguir, são apresentadas as principais informações requeridas para o
processo de modelagem, sendo que cada uma dessas informações é armazenada em
camadas de informações de um SIG.
1. Bacia hidrográfica – Camada com o limite da bacia hidrográfica;
2. Rede de drenagem – Camada com a rede de drenagem da bacia hidrográfica.
Em geral, esta não é a rede completa, tal como ela é em campo, mas sim uma
rede simplificada contendo apenas os rios principais;
3. Estações pluviométricas – Camada com as estações pluviométricas localizadas
dentro ou na vizinhança da bacia hidrográfica, contendo os índices diários de
precipitação;
4. Estações evaporimétricas – Idem ao item anterior;
5. Estações fluviométricas – Idem ao item anterior;
6. Funções de produção – Camada representativa dos diferentes tipos e usos de
solos. Para cada uma dessas funções de produção tem-se um conjunto de
parâmetros do modelo;
7.

Exutórios das sub-bacias e bacia – Camada com pontos de saídas das subbacias e da bacia hidrográfica definidas pelo usuário;
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8. Barragens superficiais (Açudes) – Camada com informações sobre os açudes
existentes na rede hidrográfica;
9. Captações d’água ao longo do rio – Camada com dados sobre as captações
e/ou transferências d’águas da bacia hidrográfica;
10. Altimetria – Camada contendo informações topográficas da bacia hidrográfica.
Essa camada pode ser representada sob forma de um MDT (Modelo Digital do
Terreno), por curvas de nível da topografia da bacia hidrográfica, ou mesmo por
um conjunto de pontos x, y e z. Essa camada é utilizada para determinar o
sentido de drenagem de cada quadrícula, a fim de realizar a transferência de
lâmina entres as quadrículas;
Este conjunto de informações é utilizado para determinar os atributos de cada
quadrícula necessárias à realização de simulações. Para tanto, são utilizadas as ferramentas
do SIG. A Figura 3.5 representa um esquema da sobreposição de camadas a fim de se
determinar esses atributos de cada célula do modelo AÇUMOD.

Figura 3.5 – Sobreposição de camadas para determinação dos atributos das quadrículas em
ambiente SIG.
Cada uma das camadas de informações citadas é transformada em objetos dos
pacotes de classes que serão apresentados na próxima seção.
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3.2.2 – Implementação Computacional – Águas Superficiais

Nesta seção, o pacote computacional para simulação do processo de transformação
chuva em vazão é apresentado. Inicialmente, são apresentados os pacotes que compõem o
simulador (acm, geometry, etc.) e a classe principal (ACUMODEL), que é a classe de
entrada desse pacote computacional. São então descritas as principais classes que
compõem os pacotes citados e, por fim, são apresentados os principais diagramas de
seqüências, responsáveis pelos procedimentos de aquisição de dados, execução do
simulador.
3.2.2.1 – Os pacotes do simulador acumodel
Na Figura 3.6 são apresentados os principais pacotes, num total de dez, mais a
classe principal, a ACUMODEL. Esses pacotes e a classe principal formam o pacote
denominado acumodel. Nessa figura, apresentam-se ainda os relacionamentos existentes
entres os diversos pacotes. A razão desses relacionamentos é também descrita, pois os
mesmos são importantes para o funcionamento do simulador. A criação desses pacotes foi
idealizada em função, principalmente, dos objetivos comuns das classes, ou seja, cada
pacote contém um conjunto de classes que têm objetivos comuns. Isto foi feito a fim de se
modular o simulador, de forma que cada pacote dependa o mínimo dos outros. Após
apresentação da Figura 3.6, são descritos cada um desses pacotes.
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Figura 3.6 – Diagrama dos pacotes do simulador chuva-vazão acumodel.
•

hydroElements – Pacote composto pelas classes que representam o sistema a ser
simulado. Nesse pacote, há classes que representam a bacia hidrográfica
(ACM_Watershed) e seus componentes (ACM_Reservoir, ACM_WaterCapture,
ACM_Outlet, ACM_Gauge, ACM_DischargeGauge, ACM_River). A dependência
desse pacote do pacote demands se deve ao fato de que tanto a classe
ACM_Reservoir quanto a ACM_WaterCapture contêm informações sobre vazões
demandadas para os usos múltiplos. Já em relação ao pacote timeSeries, o
relacionamento deve-se ao armazenamento de série de dados diários e mensais nas
classes ACM_Gauge e ACM_DischargeGauge;

•

reservoir – Este pacote é um sub-pacote do hydroElements. As classes do pacote
reservoir são responsáveis pela descrição de sistemas de reservatórios superficiais.
Seu relacionamento com o pacote hydroElements é motivado pelo fato de que os
açudes são parte integrante da classe ACM_Watershed. Já o relacionamento entre
esse pacote e o timeSeries e o demands é idêntico ao citado no item anterior;

•

demands – Pacote formado por três classes, sendo a ACM_DailyDemand e
ACM_MonthlyDemand as mais importantes, que armazenam dados diários e
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mensais de demandas. A terceira classe serve apenas para enumerar os oito tipos de
demandas possíveis: abastecimento humano, animal, industrial, irrigação e outras
demandas possíveis, sendo que estas podem ser consideradas retiradas diretamente
de um açude ou por meio de vazões liberadas pelos açudes para abastecimento a
jusante;
•

timeSeries – Pacote que serve para armazenar conjunto de dados diários, mensais e
anuais, por exemplo, séries pluviométricas, fluviométricas, etc. O hydroElements, o
reservoir, o demands e o acmResults são dependentes do pacote timeSeries, porque
para

alguns

elementos

desses

quatro

pacotes

contêm

séries

de

dados

hidroclimáticos ou séries de dados resultantes de simulações. Nesse pacote, ainda
encontra-se uma classe que armazena as datas iniciais e finais de uma série
temporal;
•

geometry – Pacote que contém seis classes, as quais são responsáveis pela
geometria do modelo, ou seja, células quadriculares e o grid, e pela representação
das funções de produção;

•

acmResults – Pacote que contém as classes que armazenam resultados de
simulações. Encontra-se relacionado com pacote geometry, pois os resultados das
simulações ficam armazenados nas quadrículas do modelo, mais precisamente nas
funções de produção. É composto por quatro classes, sendo duas para representar
os resultados diários e outras duas para os resultados mensais. Esses resultados
representam

as

lâminas

escoadas

superficialmente,

infiltradas,

evaporadas,

armazenadas no solo, vazões totais por quadrículas e vazões de montante e jusante
da quadrícula;
•

acm – Pacote composto por quatro classes, sendo responsável pela simulação do
processo de transformação chuva em vazão, execução do método de Thiessen e
cálculo do tempo de concentração. É dependente dos pacotes hydroElements, que
contém a bacia hidrográfica e seus demais elementos hidráulicos, e do pacote
geometry, que trata da discretização da bacia hidrográfica em células quadriculares;

•

interfacemdl – É o pacote responsável pela integração do SIG e do simulador. Por
meio da classe ACM_JUMP, são extraídos os atributos de uma camada de
informações formato shape (*.shp), do ArcView®, por exemplo. Com esses
atributos, são criados os objetos representativos do sistema a ser simulado, os quais
são representados por entidades geométricas;
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•

io – É o pacote responsável pela leitura e armazenamento de dados em arquivos,
sendo esses em diversos formatos;

•

guis – Pacote composto por classes que servem para apresentar as GUI’s
(Graphical User Interfaces), que são as janelas de acesso aos diversos dados
armazenados na classe ACUMODEL. Por meio dessas janelas, acessam-se e
editam-se esses dados e executam-se métodos das classes;

•

Classe ACUMODEL – Classe principal do simulador chuva-vazão, pelo fato de
que, através dela, as demais classes do projeto completo são acessadas, assim como
os métodos para simulação de uma bacia são ativados. É nessa classe que os
atributos necessários a uma simulação ficam armazenados.
Segue-se então, com o detalhamento de parte das classes que compõem os pacotes

apresentados anteriormente. Nesse caso, apenas os pacotes hydroElements, reservoir,
geometry, acm e interfacemdl, e a classe ACUMODEL são detalhados, pois os mesmos são
considerados os mais importantes.
3.2.2.2 – O pacote hydroElements
Inicialmente, as classes que compõem o pacote hydroElements são apresentadas.
Esse conjunto de classes é responsável pela representação do sistema a ser simulado, da
bacia hidrográfica e dos demais elementos hidráulicos. A Figura 3.7 apresenta
resumidamente as classes do hydroElements.
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Figura 3.7 – Diagrama de classes do pacote hydroElements.
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Um total de nove classes compõe o pacote hydroElements. A seguir, são
apresentados detalhes sobre cada uma dessas classes, sendo que um sub-pacote é utilizado
para representar os reservatórios superficiais da bacia.
•

ACM_WatershedPoint – Esta classe é a representação abstrata de um ponto
qualquer da bacia hidrográfica. Herda os atributos e métodos da classe Point2D do
Java e tem como atributos id, name; elevation e position, que caracterizam esse
ponto no espaço. Foi criada para servir de base para as demais classes
representáveis por meio de um ponto. Como se pode ver na Figura 3.7, essa classe
herda os atributos e métodos de uma classe geométrica representativa de um ponto.
Seus métodos principais são os sets e gets para atribuir e acessar os atributos
citados;

•

ACM_Gauge

–

Classe

responsável

pela

representação

de

uma

estação

pluviométrica ou evaporimétrica, as quais contêm informações semelhantes. Herda
atributos e métodos da ACM_WatershedPoint. Como atributo, essa classe tem: a
classe cellAtt, que relaciona uma estação com uma célula do modelo; dailyData,
que é um conjunto de dados diários; monthlyData¸ conjunto de dados mensais; e
period, que é o período de dados existente. Estes três últimos atributos servem para
armazenar e manipular as séries históricas. Os principais métodos tratam da
atribuição e do acesso a valores desses atributos, os sets e gets. Ressalva se faz
apenas com relação ao acesso das séries históricas. Para acessar os dados mensais,
informa-se o ano e o mês; já para o caso diário, informa-se a mais o dia, sendo que,
para utilizar estes atributos, faz-se necessário criá-los. Para tanto, o método
createTimeSeries deve ser utilizado;
•

ACM_DischargeGauge – Classe que herda da classe ACM_Gauge, porque a classe
ACM_DischargeGauge é semelhante à ACM_Gauge. Porém o que a diferencia é
que a ACM_DischargeGauge conta com o atributo area, que armazena a
informação da área de influência da bacia hidrográfica da estação fluviométrica. Os
métodos são semelhantes aos descritos para a classe ACM_Gauge;

•

ACM_Outlet – Classe que representa os exutórios de bacia e sub-bacias. É criada a
partir da classe ACM_WatershedPoint, já que um exutório é caracterizado também
por um ponto na bacia hidrográfica. Composta pelos atributos cellAtt, que é a célula
do modelo onde a mesma se localiza, area, que é a área da bacia hidrográfica, e o
outletType, que indica que o exutório é de uma bacia ou sub-bacia. O
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relacionamento é de um para um com a classe ACM_OutletType. Os métodos são
utilizados apenas para atribuir e acessar valores dos referidos atributos;
•

ACM_WaterCapture – Classe utilizada para representar uma captação d’água na
bacia hidrográfica. Também é representada por meio de um ponto, por isso foi
criada com base na ACM_WatershedPoint. Esta classe tem os seguintes atributo e
métodos:

firstYearImplementation,

firstMonthImplementation

e

firstDayImplementation, que representa a data de implantação da captação; os
atributos dailyFailure e monthlyFailure armazenam as falhas diárias e mensais
quando do momento da simulação. Uma falha indica que a vazão requerida por esta
captação não foi atendida. Os atributos dialyUptake e monthlyWithdrawal
armazenam as demandas diárias e mensais, sob forma de

vazões retiradas ou

restituídas. Há métodos para acesso destes atributos: os sets e gets;
•

ACM_River – Classe representativa dos rios, representada por curvas. Daí a criação
dessa classe com base na classe GeneralPath do Java, que representa um conjunto
de curvas. Em função da forma como o AÇUMOD foi concebido, essa classe é
pouco utilizada, pois, por exemplo, os dados de vazões de um rio ficam
armazenados nas quadrículas do modelo;

•

ACM_Watershed – É a classe mais importante do hydroElements, pois é nela que as
demais classes desse pacote ficam armazenadas. Os atributos do tipo arrayList
armazenam os diferentes tipos de elementos hidráulicos existentes numa bacia
hidrográfica. O relacionamento é do tipo zero para vários, para as classes
ACM_Gauge, ACM_DischargeGauge, ACM_WaterCapture e ACM_Reservoir,
pois esses elementos podem ou não se fazer presentes numa bacia hidrográfica.
Com relação aos elementos ACM_Outlet e ACM_River, há um relacionamento de
um para vários, pois, para ser de fato uma bacia hidrográfica, há a necessidade da
existência de, no mínimo, um desses elementos. Seus métodos são os sets e gets,
sendo que, para se atribuir valores aos atributos do tipo arrayList, o método tem o
sufixo add mais o nome do elemento hidráulico.
3.2.2.3 – O pacote reservoir
Apresenta-se na Figura 3.8, o conjunto de classes responsáveis pela representação

de um reservatório superficial, que é o detalhamento do pacote reservoir.
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Figura 3.8 – Diagrama de classes do pacote reservoir.
A principal classe do pacote reservoir é a ACM_Reservoir, composta diretamente
por mais seis classes e, indiretamente, por mais uma. O relacionamento da classe
ACM_Reservoir em zero para um, se deve ao fato de que todas estas classes podem existir
ou não. Um exemplo típico é a curva cota-área-volume de um açude: o açude pode ter essa
curva ou não.

A criação dessa classe também foi realizada com base na

ACM_WatershedPoint. A seguir, este conjunto de classes é detalhado:
•

ACM_Reservoir – Classe representativa de um reservatório superficial (açude).
Contém atributos que o caracterizam no espaço, no tempo e geometricamente.
Outros atributos informam a existência de outros açudes a montante ou um a
jusante. Além destes, compõem ainda os atributos desta classe um conjunto de
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dados hidrológicos diários e/ou mensais, e um conjunto de resultados das
simulações diária ou mensal. Seus principais métodos da atribuição e acesso aos
atributos são feitos por meio dos gets e sets, de adição de açudes a montante,
também da adição passo da curva cota-área-volume. Ademais, são também
invocados os processos de simulação do balanço hídrico, a partir das rotinas
dailySimulation(),

monthlySimulation(),

dailySimulationByStep(),

monthlySimulationByStep(), os quais podem realizar a simulação do balanço
hídrico a cada passo de tempo ou para um período.
•

ACM_CurveLevelAreaVolume – Classe representativa da curva cota-áreavolume de um açude. Composta por atributos que definem esta curva
(curveLAV), mais os limites da curva em termos de níveis, áreas ou volumes
mínimo, mínimo operacional e máximo. Seus métodos dizem respeito ao acesso
a estes atributos e os métodos que determinam níveis, áreas ou volumes
interpolados dessa curva. Esses métodos que interpolam valores da curva são
utilizados no processo de simulação do balanço hídrico;

•

ACM_StepLevelAreaVolume – Classe que representa um passo da curva cotaárea-volume, ou seja, um valor de nível, área e volume, sendo, portanto, estes
os atributos dessa classe, mais o reservatório que gerar um passo da curva. Os
métodos dessa classe dizem respeito ao resgate de informações da classe, ou
seja, os gets. A não existência de sets se deve ao fato de que os três atributos
desta são passados pelo construtor da referida classe;

•

ACM_RsvDailyHydroData –Compõe a classe ACM_Reservoir pelo fato de
armazenar as séries de dados necessários à realização do balanço hídrico, ou
seja, dados hidrológicos e dados relativos a demandas hídricas totais. Assim,
essa classe tem como atributos o açude que a criar, mais dados de demandas
hídricas totais, evaporação, vazões afluentes e precipitação, sendo esses
armazenados diariamente;

•

ACM_ RsvMonthlyHydroData – Classe semelhante à anterior, porém dando um
tratamento mensal à base de dados;

•

ACM_Simulation – Essa é uma classe que contém como atributo apenas o
reservatório que a criou. Sua principal funcionalidade é a realização de balanços
hídricos, seja em escala de tempo diária ou mensal. Há quatro tipos de balanços
possíveis.

Há

um

balanço

diário

(dailySimulation)

ou

mensal
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(monthlySimulation) para um determinado período period, porém, os mais
importantes no processo de modelagem do ciclo hidrológico são os balanços
diário (dailySimulationByStep) e mensal (monthlySimulationByStep) passo a
passo. Para ambos os últimos casos são necessárias as informações de ano, mês
e dia, apenas para o caso diário, de simulação do balanço hídrico;
•

ACM_RsvDailyAcmResults – Classe que armazena os resultados da simulação
do balanço hídrico, ou seja, volumes evaporados, extravasados, precipitados e
armazenados no açudes, série de falhas, número total de falhas e os dados de
níveis simulados. Nesse caso, esses atributos são para o passo de tempo diário;

•

ACM_RsvMonthlyAcmResults – Também armazena os resultados da simulação
do balanço hídrico, só que, neste caso, para passo de cálculo mensal.

3.2.2.4 – O pacote geometry
Esse pacote, formado por seis classes, é responsável pela representação da bacia
hidrográfica de uma maneira que o simulador possa interpretá-la, ou seja, a partir de um
conjunto de quadrículas. A Figura 3.9 apresenta essas seis classes.
A classe ACM_CellAtt é criada herdando os atributos e métodos de uma classe
geométrica que representa uma célula no espaço. Essa classe geométrica é formada a partir
de um quadTree, que contém métodos que identificam suas vizinhas, efetua divisões,
determina sua área, etc. A ACM_CellAtt vai armazenar todos os atributos necessários à
simulação do ciclo hidrológico. Assim, atributos como: postos pluviométricos e
evaporimétricos; células de montante e de jusante fazem parte dessa classe. Cada
quadrícula deve ter ainda um sentido de drenagem, por isso o relacionamento de um para
um com a classe ACM_FlowDirection. A classe ACM_CellType serve para enumerar o tipo
de informação que cada quadrícula deverá ter. Nesse pacote, ainda há duas classes que
representam as funções de produção (ACM_ProductionFunction) e a função de produção
com sua respectiva fração de área de uma quadrícula (ACM_PFandArea). É na classe
ACM_ProductionFunction que os parâmetros do modelo encontram-se representados.
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Figura 3.9 – Diagrama de classes do pacote geometry.
3.2.2.5 – O pacote acm
Apresenta-se então o detalhamento do conjunto de classes que compõem o pacote
acm, responsável pela simulação. Um total de quatro classes forma este pacote, cuja
estrutura se apresenta na Figura 3.10, e detalhada a seguir.
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Figura 3.10 – Diagrama de classes do pacote acm.
•

ACM_ConcentrationTime – Classe que tem a função de determinar o tempo de
concentração de cada quadrícula e sua respectiva zona isócrona. O método
setConcentrationTime realiza estas duas ações conjuntamente;

•

ACM_Thiessen – Classe utilizada para determinar as zonas de influência de cada
posto pluviométrico e evaporimétrico de cada quadrícula. O método de Thiessen é
utilizado nesse processo;

•

ACM_Model

– Classe que armazena os atributos necessários à simulação, o

gridACM, que contém as quadrículas; a bacia hidrográfica (watershed), e o
simulador (simulation). Essa classe fica armazenada na classe principal, por isso a
classe ACUMODEL faz parte dos atributos;
•

ACM_Simulation

– É a classe onde a simulação é realizada através do método

acumod(). As quadrículas onde o balanço hídrico é realizado são atributos dessa
classe (celslAtt). Ainda como atributos principais, encontram-se: o passo de tempo
de cálculo (timeStep) e o período de simulação (periodSimulation);

3.2.2.6 – O pacote interfacemdl
Apresenta-se então o detalhamento do pacote interfacemdl, responsável pelo acesso
às informações contidas em camada do SIG, geometria e atributos de cada entidade
geométrica. É por meio dessa classe que os dados de uma camada do SIG são
transformados em dados do modelo AÇUMOD. As duas classes que compõem esse pacote
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encontram-se ilustradas na Figura 3.11 e têm métodos idênticos, sendo que uma contém
apenas as declarações dos métodos que a interface deverá ter; essa é a classe
ACM_Interface. Já na classe ACM_JUMP, os métodos declarados na ACM_Interface são
implementados.

Figura 3.11 – Diagrama de classes do pacote interfacemdl.
3.2.2.7 – Classe ACUMODEL
Por fim, descreve-se a classe ACUMODEL, que é o ponto de entrada do pacote
simulador de águas superficiais. É a partir dessa classe que todos os métodos das classes
apresentadas são chamados pelas GUI’s. Seus atributos e métodos encontram-se listados na
Figura 3.12.

Figura 3.12 – Classe ACUMODEL.
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A ACUMODEL é a classe que concentra o acesso a todas outras classes que
compõem o pacote de simulação do ciclo hidrológico. É nela que todos os atributos
necessários à realização de uma simulação ficam armazenados. Contém ainda a interface
do modelo, atributo acmInterface, que é o atributo de conversão de dados do formato
shapefile para os elementos hidráulicos. O conjunto de métodos import trata da conversão
citada no item sobre a integração dos simuladores ao SIG. Ademais, nessa classe
encontram-se os métodos necessários à simulação de uma bacia hidrográfica.

3.2.3 – Os diagramas de seqüências do simulador
Nesta seção são apresentados dos diagramas de seqüências dos procedimentos
necessários à realização de uma simulação hidrológica. A Figura 3.13 apresenta o principal
diagrama de seqüências do pacote simulador.

Figura 3.13 – Diagrama de utilização do simulador do ciclo hidrológico – o AÇUMODEL.
O processo de simulação do ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica é
composto

por

três

principais

fases:

pré-processamento,

processamento. Cada uma destas etapas é em seguida detalhada.

processamento

e

pós-
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O pré-processamento é iniciado com a chamada do SIG JUMP. A partir deste
sistema, são carregadas as camadas de informação necessárias ao processo de simulação.
Inicia-se então o simulador e, a partir dele, cria-se uma malha quadriculada, a qual é
discretizada por meio da eliminação e divisão das quadrículas. Por fim, nessa fase, é
definido o passo de tempo de cálculo e de resultados para o processo de simulação, assim
como o período de simulação, ou seja, as datas inicial e final.
O processamento do modelo inicializa-se com o carregamento das camadas para o
modelo AÇUMOD. Isto significa que os dados existentes nas camadas do SIG são
extraídos e, a partir desses, são criados os objetos necessários à simulação. É nessa fase
que são criados os elementos hidráulicos, por exemplo. Carrega-se então dados para
traçado do modelo digital do terreno (MDT). Realiza-se a sobreposição das camadas a fim
de se determinar as propriedades de cada quadrícula, ou seja, se a malha contém rio, açude,
posto fluviométrico, captação d’água, etc. Ainda nessa fase, são determinadas as altitudes
mínimas de cada quadrícula, a partir do MDT anteriormente construído. Espacializam-se
os dados de precipitação pelo método de Thiessen. Determinam-se as direções de fluxo, a
partir das altitudes mínimas de cada quadrícula, obtidas anteriormente. São determinados o
tempo de concentração e as zonas isócronas de cada quadrícula, valores utilizados no
processo de transferência de vazões. Uma vez realizados todos esses passos, executa-se o
modelo. A execução do modelo, por ser a rotina principal desse simulador, é
posteriormente descrita em maiores detalhes.
Uma vez executado o modelo, passa-se para a fase final, o pós-processamento.
Uma estrutura em formato de árvore disponibiliza todas as informações e resultados de
uma simulação, tendo como base a bacia hidrográfica. Assim, os valores de vazões em
cada ponto existente nas camadas do SIG podem ser analisados tabular e graficamente.
Caso o processo de simulação não tenha sido satisfeito, podem-se modificar os parâmetros
do modelo e executá-lo novamente, ou exportar os resultados para o formato texto.
A principal rotina do pacote computacional, em Java, é apresentada na Figura 3.14.
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Figura 3.14 – Rotina da simulação hidrológica.
É realizado um processo repetitivo sobre todos os dias do período de simulação.
Para cada dia desse período, realiza-se outra repetição sobre todas as quadrículas do grid.
Inicialmente, determinam-se as lâminas precipitada e evaporada da quadrícula.

Assim,

para cada função da produção, realiza-se um balanço hídrico, determinando as lâminas
infiltradas, escoadas superficialmente, evapotranspirada e armazenada no solo. Determinase então a vazão escoada superficialmente da quadrícula em cálculo. Esse processo é
repetido para todas quadrículas num mesmo dia. Terminado o loop para um dia, passa-se
para o encaminhamento da vazão das quadrículas de montante até o exutório da bacia
hidrográfica. Nesse processo de transferência, é considerada a zona isócrona de cada
quadrícula, a fim de se retardar ou não o encaminhamento de vazão.
O principal diferencial desse simulador é a consideração dos elementos hidráulicos
da bacia hidrográfica no processo de transferência de vazões. Em outros termos, realiza-se
o balanço hídrico de cada um desses elementos. Dessa forma, postos fluviométricos a
jusante de açudes podem ser considerados no processo de calibração ou validação, uma vez
que as regras de operação do açude, que influenciam no regime de vazões do posto
fluviométrico, são consideradas no balanço hídrico.
Ao final de uma simulação, os resultados ficam dispostos nos diversos elementos
que representam a bacia hidrográfica, ou seja, açudes, postos fluviométricos, captações
d’água. Em cada quadrícula, os valores de vazões da entrada, de saída e da própria
quadrícula são apresentados como resultados.
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3.3 – O SIMULADOR DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Um dos objetivos da presente tese foi a programação de um pacote computacional
para simulação do fluxo de águas subterrâneas bidimensional (2D). Para tanto, aplicou-se o
Método de Elementos Finitos para resolução das equações diferenciais de segunda ordem.
Assim, nesta seção, são apresentadas as equações fundamentais que regem o fluxo de água
subterrânea em meios porosos. Aplica-se então o Método de Elementos Finitos (MEF) para
resolução destas equações. Por fim, descreve-se a etapa de implementação deste pacote
computacional baseado nos conceitos da Programação Orientada a Objetos. As deduções
das equações e a aplicação do MEF são apresentadas aqui de maneira resumida, sendo que
no apêndice, os dois temas encontram-se apresentados de maneira detalhada nos apêndices
B e C.

3.3.1 – Equações Fundamentais do Fluxo Subterrâneo
O simulador foi programado para determinação das variações do potencial
hidráulico nas direções X e Y, ou seja, para casos em duas dimensões (2D), considerando
ainda as seguintes situações:
•

Aqüífero livre em regime transiente;

•

Aqüífero livre em regime permanente;

•

Aqüífero confinado em regime transiente;

•

Aqüífero confinado em regime permanente;

Assim, faz-se necessário a apresentação das equações diferenciais capazes de
descrever matematicamente estes casos. Aplicando-se a equação da continuidade e a
equação de Darcy (Eq. 3.1) em um elemento com dimensões infinitesimais, chegar-se-á a
estas equações.
q = − K.

∂h
∂x

Onde:
•

q – densidade de fluxo, [L/T];

•

K – condutividade hidráulica, [L/T];

•

h – potencial hidráulico, [L];

(Equação 3.1)
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A Figura 3.15 apresenta um elemento de dimensões infinitesimais a partir do qual
as equações são deduzidas. Nesse caso, as variações do potencial hidráulico na direção Z
não estão sendo consideradas, logo a Figura 3.15 não apresenta as componentes qz1 , qz2,
que seriam os fluxos na direção Z.

Figura 3.15 – Elemento de dimensões infinitesimais.
Onde:
•

b – espessura do aqüífero, [L];

•

W – infiltração ou extração d´água do elemento, [L3 /T];

•

qx1 , qx2 , qy1 , qy2 – fluxos de entrada e saída no volume de controle nas direções
X e Y, [L/T];

•

∆x e ∆y – dimensões dos lados do elemento nas direções X e Y, [L];

Computando-se a quantidade de massa que entra e sai deste elemento e usando a
equação de Darcy (Equação 3.1), tem-se a seguinte equação:
∂ 
∂h  ∂ 
∂h 
∂h
 − K x .b.  +  − K y .b.  = W − S .
∂x 
∂x  ∂y 
∂y 
∂t

(Equação 3.2)

Sendo que:
•

Kx e Ky – condutividade hidráulica nas direções X e Y, [L/T];

•

S – armazenamento específico, [adimensional];

A equação 3.2 é utilizada para simular o fluxo de águas subterrâneas é do tipo
diferencial de segunda ordem, que representa o caso do aqüífero livre em regime
transiente, onde o potencial hidráulico depende de X, Y e t, ou seja, h = f(x,y,t).
Especializações desta equação levam à representação do fluxo da água subterrânea para os
demais casos.
Caso não haja variações do potencial hidráulico ao longo do tempo, a última
parcela do lado esquerdo é então anulada, chegando-se à equação diferencial que descreve
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a variação do potencial hidráulico em um aqüífero livre em regime permanente. Nestes
dois últimos casos (aqüífero confinado em regime permanente e transiente), há uma
relação não linear entre o potencial hidráulico (h) e a espessura do aqüífero (b). Assim, as
considerações de Dupuit são utilizadas para resolver este relacionamento.
Para o caso dos aqüíferos confinados, a espessura do aqüífero (b) pode ser
considerada constante, isto em função da representatividade deste valor em relação às
dimensões horizontais do aqüífero. Além disso, a espessura do aqüífero não varia com o
potencial hidráulico, desta forma a equação 3.2 se reduz à seguinte:
K x .b.

∂ 2h
∂ 2h
∂h
+
K
.
b
.
= S. −W
y
2
2
∂x
∂y
∂t

(Equação 3.3)

A equação 3.3 representa a variação do potencial hidráulico em aqüíferos
confinados em regime transiente considerando-se ainda a infiltração ou extração d’água do
sistema, representado pela componente W. Caso não haja também variações do potencial
hidráulico ao longo do tempo, o primeiro termo do lado direito da equação 3.3 é
desconsiderado, tendo-se assim a equação representativa para aqüíferos confinados em
regime permanente, sendo ainda considerada a extração ou infiltração d´água no aqüífero,
representada por:
K x .b.

∂ 2h
∂ 2h
+
K
.
b
.
= −W
y
∂x 2
∂y 2

(Equação 3.4)

Partindo-se da equação 3.2, e caso não haja variações do potencial hidráulico ao
longo do tempo (regime permanente), nem extração ou infiltração d´água no aqüífero, e
admitindo-se que o sistema seja isotrópico e homogêneo, chega-se a uma equação do tipo
diferencial de segunda ordem, mais conhecida como equação de Laplace (Equação 3.5). A
equação de Laplace é utilizada para simular o fluxo d´água em aqüíferos confinados em
regime permanente e tem uma extensa aplicação na área de simulação do fluxo da água
subterrânea.
∂2h ∂2h
+
=0
∂x 2 ∂y 2

(Equação 3.5)

Outro caso especial, que advém também da equação 3.2, é a equação de Poisson.
Para se chegar a esta equação admite-se que o potencial hidráulico não varia com o tempo
(regime permanente), que o meio seja isotrópico (condutividade hidráulica igual nas duas
direções) e homogêneo (condutividade hidráulica constante e igual a K).
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∂2h ∂ 2h
W
+ 2 =−
2
∂x
∂y
K .b

(Equação 3.6)

Assim, tem-se o conjunto de equações diferenciais a serem resolvidas pelo Método
de Elementos Finitos.

3.3.2 – Método de Elementos Finitos
O Método de Elementos Finitos (MEF) tem ampla utilidade na área de recursos
hídricos, uma vez que sua forma de discretização de sistemas, por exemplo, adequa-se
melhor às formas geométricas irregulares dos sistemas em simulação, representando
também melhor as heterogeneidades de tais sistemas. O principal fator para tal afirmação é
o fato de que o MEF requer um embasamento matemático mais elaborado, exigindo um
maior esforço do desenvolvedor de modelos quando de sua dedução matemática e
implementação computacional. Já o MDF é um dos métodos numéricos mais utilizados,
pois a dedução deste método é mais facilmente entendida. Porém, o MEF apresenta
melhores resultados em simulações, visto que, por exemplo, sua forma de discretização
(elementos tri ou quadrangulares) dos sistemas o detalha melhor.
Aplicações do MEF, segundo Chapra & Canale (2002), podem ser resumidas em
seis passos, a saber:
1. Discretização do sistema a ser modelado, uma bacia hidrográfica e/ou um
aqüífero, por meio de elementos triangulares ou quadrangulares. Neste caso
específico deste trabalho, elementos triangulares foram utilizados, sendo que
cada um destes triângulos é composto por três nós;
2. Montagem das matrizes locais para cada um destes triângulos. A construção
destas matrizes considera as propriedades hidráulicas do aqüífero, em especial a
condutividade hidráulica e o coeficiente de armazenamento, e as características
geométricas dos triângulos;
3. Construção da matriz representativa do sistema completo. Com auxílio das
matrizes locais é montada a matriz global, a qual conterá informações sobre as
propriedades físicas do aqüífero e geométricas do conjunto de triângulos. A
matriz global tem por principal característica a representação das influências
entre os diversos triângulos, os quais somados formam a matriz global do
sistema. Formado-se assim, um sistema de equações lineares;
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4. Inserção das condições de contorno no sistema de equações formado no item
anterior. Três possíveis condições podem ser detectadas: potenciais hidráulicos
(condição de Dirichlet); fluxo através de seções do sistema (condição de
Neumann); ou uma relação linear entre fluxo e potencial hidráulico (condição
de Cauchy). Após a consideração das condições de contorno, chega-se a um
sistema de equações do tipo [K].{h}={q}, onde [K] é a matriz global; {h} é o
vetor com incógnitas do problema; e {q} é o vetor de vazões do sistema;
5. Resolução do sistema de equações, que poderá ser feito com auxílio de um
método direto ou iterativo. A resolução deste sistema de equações resultará num
vetor com os potenciais hidráulicos nos nós dos elementos triangulares;
6. Por fim, são apresentados os resultados, sob forma de mapa com as
equipotenciais, por exemplo. Também podem ser calculadas outras variáveis,
por exemplo, a velocidade do fluxo da água subterrânea.
Importante desta seção é observar que, neste caso específico a aplicação do MEF
foi realizada para triângulos, formado por três nós. Estes elementos geométricos foram
utilizados na fase de implementação do pacote computacional, apresentado a seguir.

3.3.3 – Implementação Computacional – Águas Subterrâneas

A implementação do pacote computacional para simulação do fluxo de águas
subterrâneas é apresentada no presente tópico. O pacote ora apresentado foi desenvolvido
sob conceitos da Programação Orientada a Objetos (POO) em linguagem Java. Utiliza-se
ainda a linguagem UML (Unified Modelling Language) para a sua descrição.
Inicialmente, são apresentados os pacotes que agregam classes de acordo com seus
objetivos, como é o caso do io, que serve para acessar dados. Em seguida, apresenta uma
descrição do conjunto de classes mais importantes do aplicativo, quais sejam: elements, fe,
models e interfacemdl, além da classe GWSYSTEM, que é a entrada principal do aplicativo,
ou seja, é através dela que o acesso às demais classes se torna possível. Por fim, segue a
apresentação dos diagramas de seqüência, que descrevem os principais procedimentos
seqüenciais do simulador.
3.3.3.1 – Os pacotes do simulador
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O pacote computacional para simulação do fluxo subterrâneo, denominado
groundwater, é composto de seis pacotes mais uma classe principal, a GWSYSTEM,
conforme apresentado na Figura 3.16. Esses pacotes se encontram agrupados de acordo
com a funcionalidade das classes que o compõem. A Figura 3.16 apresenta ainda os
relacionamentos existentes entre os diversos pacotes e a classe GWSYSTEM.

Figura 3.16 – Diagrama dos pacotes necessários à simulação do fluxo de águas
subterrâneas de um aqüífero.
A descrição de cada um dos pacotes e da classe principal ilustrados na Figura 3.16 é
apresentada a seguir:
•

elements – Composto pelas sete classes responsáveis pela representação do sistema
em simulação, ou seja, o aqüífero, e pela sua discretização em termos de elementos
triangulares e nós, necessários ao MEF. Nele se encontram as classes TriangleAtt,
NodeAtt, Aquifer, BoundaryCondition, RechargeZone, Well e WellStepProfile. Uma
descrição detalhada de cada uma dessas classes será apresentada em seguida;

•

fe – Composto por apenas duas classes, sendo uma denominada FELocalMat3x3 e
outra FELocalVector. A classe FELocalMat3x3 é utilizada para representar a
matriz local, de dimensão três por três, de cada elemento triangular. A classe
FELocalVector auxilia o processo de cálculo das matrizes locais de cada elemento
triangular;

•

guis – As GUI’s (Graphical User Interfaces) são as janelas de entrada, saída e
manipulação de dados. Por exemplo, há GUI’s para apresentação das propriedades
de poço, triângulo, nó, etc. As classes desse pacote não serão detalhadas para não
estender o texto;
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•

interfacemdl – É o pacote responsável pela integração do SIG e do simulador. Por
meio da classe GWS_JUMP são extraídos os atributos de uma camada no formato
shape (*.shp), do ArcView®, por exemplo. Com esses atributos são criados os
objetos representativos do sistema a ser simulado, os quais são representados por
entidades geométricas;

•

io – Responsável pela leitura e armazenamento de dados em arquivos. É, por
exemplo, com auxílio dele que potenciais hidráulicos simulados são escritos num
arquivo em formato de texto. Este pacote é composto por apenas duas classes:
ExportData e ImportData. Estas classes também não são detalhadas, evitando-se
assim a extensão da presente seção;

•

models – Responsável pela construção e solução do sistema de equações. É nele
que se encontra implementados os procedimentos numéricos. Este pacote é
formado por três classes: a primeira (FEMeshModel) é utilizada para armazenar os
elementos triangulares (tabela de incidência) e seus respectivos nós; a segunda
(FEIntegration) é responsável pela simulação dos quatro tipos de problemas
possíveis; e a terceira é utilizada para resolver o sistema de equações lineares
gerado na segunda classe. Apenas o método de Gauss Seidel (na classe
MatrixSolver) foi implementado;

•

Classe GWSYSTEM – Esta classe encontra-se dentro do pacote geral, o
groundwater. Ela concentra o acesso às todas classes do simulador. É através dela,
que as GUI’s acessam as diversas classes dos seis pacotes aqui apresentados. É uma
forma de facilitar e controlar o acesso às classes do pacote computacional,
evitando-se assim redundância no acesso às mesmas.
3.3.3.2 – O pacote elements
Cabe, agora, detalhar as classes que compõem os pacotes anteriormente descritos.

Em princípio, descreve-se o pacote elements, cuja responsabilidade é a representação do
sistema real (aqüífero/bacia hidrográfica) sob forma de classes. Na Figura 3.17, tem-se um
esboço do conjunto de classes que formam o pacote elements.
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Figura 3.17 – Diagrama de classes com os elementos utilizados para a representação de um sistema.
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O pacote elements é composto por sete classes descritas em seguida. As quatro
primeiras servem para representar aqüíferos, com possíveis poços e zonas de recargas. Já
as três últimas classes abordadas servem para descrever o aqüífero a ser simulado por meio
de triângulos com seus respectivos nós, e de condições de contorno.
•

Aquifer – Classe que representa o aqüífero a ser simulado. Como se pode ver o
mesmo herda os atributos e métodos da classe Area do Java, pois, na realidade, um
aqüífero é uma área disposta no espaço. Essa herança tem por objetivo utilizar uma
função para sobreposição de camadas, como é o caso da determinação do aqüífero
de um determinado triângulo. Esta classe pode ainda ser composta por poços (Well)
e zonas de recargas (RechargeZone), por isso, há relacionamentos do tipo zero para
muitos (0 - *) entre o aqüífero e estas duas classes. Ademais, a classe Aquifer tem
como atributos suas características hidráulicas (Kx, Ky e S);

•

RechargeZone – Classe também herdada da classe Area do Java, que tem por
finalidade armazenar informações sobre a taxa de recarga do aqüífero. A
RechargeZone fica armazenada em dois locais. Em princípio, no aqüífero, pois um
aqüífero pode ter ou não zonas de recarga, daí o relacionamento de zero para
muitos (0 - *). Esta classe está contida também nos elementos triangulares
(TriangleAtt), porém, com um relacionamento de zero para um (0 – 1), ou seja,
cada elemento triangular só pode contar, no máximo, uma zona de recarga;

•

Well – Caracteriza um poço perfurado no aqüífero, representado espacialmente por
um ponto. Foi criado herdando as propriedades e métodos do GeoPoint2D do Java;

•

WellStepProfile – Responsável pela representação de uma camada do perfil
litológico de um poço. Um determinado poço poderá armazenar várias destas
camadas ou mesmo não ter nenhuma, por isso, há uma relação de zero para vários
(0 - *) entre as classes Well e WellStepProfile;

•

TriangleAtt – Principal classe utilizada na representação / discretização de um
aqüífero a ser simulado. Este, por ser representado geometricamente por um
triângulo, herda os atributos e métodos da classe GeoTriangle2D. As propriedades
e métodos desta herança são utilizados no cálculo da matriz local, por exemplo.
Importante ainda citar que um triângulo é formado por três nós, justificando-se
assim o relacionamento entre a classe TriangleAtt e o NodeAtt de um para três (1 –
3).

Admite-se

que

cada

triângulo

se

encontra

localizado

num

aqüífero,
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relacionamento um para um (1 – 1), e que o mesmo pode estar em uma zona de
recarga. Por isso, o relacionamento de zero para um (0 – 1) representado na Figura
3.17. Esta classe não contém atributos sobre as condutividades hidráulicas nas
direções X e Y, necessárias na etapa de modelagem. Por meio do atributo aqüífero
(Aquifer), tais as condutividades são acessadas, sendo esta uma das grandes
vantagens da POO;
•

NodeAtt – Nós que compõem a classe TriangleAtt. Contém atributos sobre as
propriedades pontuais, como é o caso do potencial hidráulico, das cotas da base e
da superfície do aqüífero e a vazão que flui através no nó. Para a simulação em
regime transiente, têm-se mais dois atributos que armazenam as vazões e os
potenciais hidráulicos ao longo do tempo de simulação. Para utilizá-los, faz-se
necessária

a

criação

destas

variáveis

com

auxílio

do

método

createTransientVariables;
•

BoundaryCondition – Classe criada para representar as condições de contorno do
sistema a ser simulado. Os dois mais importantes atributos desta classe são o fluxo
(flux) e o potencial hidráulico (potential). É utilizada para informar a cada nó se há
uma condição conhecida de fluxo ou potencial hidráulico.
As classes descritas são representadas geometricamente por elementos do tipo

ponto, linha ou área. De uma maneira geral, segue-se o modelo de herdar os atributos e
métodos da classe geométrica, e nesta implementar os atributos e métodos necessários ao
simulador. Este modelo de desenvolvimento de classes é bem caracterizado pelas classes
TriangleAtt e NodeAtt: o sufixo Att serve para mostrar que a classe contém apenas
atributos. Já os atributos e métodos relacionados à entidade geométrica encontram-se
implementados na classe superior (superclasse).
Tanto a classe Well quanto a NodeAtt são implementadas com base na classe
GeoPoint2D. Em conseqüência, qualquer modificação nesta última classe implica em
modificações nas classes geradas a partir dela. Desta forma, observa-se o quão versátil é a
herança, facilitando a manutenção das classes e evitando, principalmente, a redundância de
códigos.
O relacionamento entre o pacote elements e models se deve ao fato das classes
TriangleAtt e NodeAtt serem parte integrante do FEMeshModel. O relacionamento entre o
pacote elements e a classe GWSYSTEM, é feito por meio da classe Aquifer.
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3.3.3.3 – O pacote models
A

Figura 3.18, a seguir, ilustra o conjunto de classes responsável pela simulação

propriamente dita, o pacote models.

Figura 3.18 – Diagrama de classes do pacote models.
O pacote models é composto por quatro classes, sendo que uma classe representa os
tipos de casos que podem ser resolvidos pelo simulador: a modelType. A seguir, são
apresentadas as três principais classes do pacote models:
•

FEMeshModel – Responsável por armazenar o conjunto de triângulos e nós que
foram utilizados na fase de discretização do sistema a ser simulado. Portanto, o
mesmo é formado por dois atributos: uma lista com os NodeAtt e outra com os
TriangleAtt. Esta classe é criada e armazenada pela classe GWSYSTEM;

•

FEIntegration – Classe responsável pela implementação do MEF. Seus principais
atributos são: a matriz global (matrixKGlobal); um

vetor com os potenciais

hidráulicos dos nós (vectorH); um vetor com os fluxo em cada nó (vectorQ); a
classe que contém os triângulos e nós (FEMeshModel); e o tipo de caso a ser

65

resolvido

(modelType).

Esta

classe

contém

integrateConfinedStationary,

quatro

métodos

principais:

integrateConfinedTransient,

integrateNonConfinedStationary, integrateNonConfinedTransient, e cada um
destes solucionará um dos casos previstos pelo próprio nome do método;
•

MatrixSolver – Classe utilizada no âmbito da FEIntegration para resolver o sistema
de equações lineares formado na execução dos quatro diferentes tipos de modelos.
Apenas o método de Gauss Seidel foi implementado.

3.3.3.4 – O pacote interfacemdl
A Figura 3.19 apresenta o diagrama de classes do pacote interfacemdl, que é
formado apenas por duas classes e tem como função básica a conexão entre o SIG e os
pacotes do groundwater.

Figura 3.19 – Diagrama de classes do pacote interfacemdl.
Como se pode observar, as duas classes do pacote interfacemdl contêm os mesmos
métodos, porém, a classe GWS_Interface contém apenas a declaração do métodos, os quais
são implementados na classe GWS_JUMP. Percebe-se ainda que todas as funções destas
classes estão relacionadas com a geometria do pacote computacional. A partir da classe
GWS_Interface, as geometrias de camadas do SIG, são utilizadas para criar os elementos
que descrevem o aqüífero e seus componentes, como é o caso dos poços e das zonas de
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recargas. Todos os métodos destas duas classes são acessados através da classe
GWSYSTEM, que cria e armazena a classe GWS_JUMP.

3.3.3.5 – A classe principal GWSYSTEM
Por fim, a Figura 3.20 ilustra a classe GWSYSTEM, a qual concentra o acesso às
demais classes apresentadas e é entrada do simulador.

Figura 3.20 – Diagrama da classe GWSYSTEM.
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Na classe GWSYSTEM ficam armazenadas as informações específicas necessárias a
uma simulação. Os seguintes atributos, com seus respectivos métodos compõem esta
classe:
•

GwsInterface – Atributo que trata da integração do simulador ao SIG. É por
meio deste que são criados os objetos que representam o sistema a ser simulado.
As entidades geométricas do SIG são utilizadas como base para criação destes
objetos;

•

aquifers, boundaryConditions e FEmeshModel – Classes que representam o
sistema

a

ser

simulado.

Estes

objetos

ficam

armazenados

na

classe

GWSYSTEM;
•

alfa, timeStep, toler, integrationTime e intMax – Atributos que representam as
variáveis necessárias para as simulações em regime transiente;

Uma série de métodos ainda compõe a classe GWSYSTEM. Os métodos que têm as
palavras-chave get e set servem apenas para tomar ou armazenar um determinado atributo,
como é o caso dos atributos necessários para simulações no regime transiente.
Ademais, existem métodos que podem ser divididos em função de quatro objetivos:
•

Criação dos objetos representativos do sistema a ser simulado;

•

Criação dos triângulos e nós que discretizam o sistema;

•

Criação das condições de contorno com sua respectiva indicação a cada
elemento que é influenciado por esta condição;

•

Execução do modelo.
3.3.3.6 – Os diagramas de seqüências do simulador

Uma vez descritas as principais classes que compõem o pacote de simulação do
fluxo de águas subterrâneas, passa-se para a descrição dos diagramas de seqüência dos
procedimentos deste pacote. A Figura 3.21 apresenta o principal diagrama de seqüência do
pacote computacional.
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Figura 3.21 – Diagrama de seqüência do uso do pacote computacional para modelagem de
águas subterrâneas.
Como se observa na Figura 3.21, o processo de simulação do fluxo de águas
subterrâneas

divide-se

em

três

fases:

pré-processamento,

processamento

e

pós-

processamento.
Pré-processamento – Execução do JUMP, o que significa inicializar o programa
principal. Neste ambiente, que é apenas um SIG, são carregadas as camadas necessárias à
simulação:
•

Aqüífero – camada formada por uma ou mais superfícies representativas do
sistema de aqüíferos. Para cada um dos aqüíferos existem campos com suas
propriedades hidráulicas: condutividade hidráulica, nas direções x e y;
coeficiente de armazenamento (S), além do nome do aqüífero;

•

Poços – camada com poços localizados na região a ser simulada. Esta camada
pode ou não existir. Os poços são representados por pontos, tendo como
atributos a vazão, o nome e um índice;

•

Condições de contorno – camada representada por linhas coincidentes com as
linhas de contorno do aqüífero, que têm informações de vazões e/ou potenciais
hidráulicos;
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•

Base do aqüífero – a representação da camada de base do aqüífero é feita
inicialmente por pontos que têm a cota de tal base. Estes pontos são
posteriormente utilizados para a geração de pontos nos nós dos elementos
triangulares, com auxílio de um processo de interpolação;

•

Topo do aqüífero – idem ao item anterior;

•

Condições iniciais – no caso de simulações em regime transiente, correspondem
aos potenciais hidráulicos conhecidos. Porém, como são conhecidos em apenas
alguns pontos da região a ser simulada, utilizam-se rotinas de interpolação, a
fim de determinar valores nos nós dos elementos triangulares;

Em seguida, acessa-se o módulo de geração da rede triangular (MeshModel). Neste
módulo são gerados quatro TIN’s (Triangular Irregular Network), sendo que estes são
idênticos do ponto de vista geométrico, ou seja, têm a mesma rede de triângulos e nós da
rede triangular gerada inicialmente (MeshModel). Os TIN’s gerados são os seguintes:
•

Mesh Model – rede de triângulos e nós que descrevem o sistema formado por
aqüífero, poços, e rios;

•

Aquifer Base – rede de triângulos e nós que descrevem a base do aqüífero;

•

Aquifer Top – rede de triângulos e nós que descrevem os pontos da superfície
do aqüífero;

•

Initial conditions – rede de triângulos e nós que descrevem os pontos com
potenciais hidráulicos conhecidos;

Desta forma, conclui-se o pré-processamento dos dados, uma vez que, a partir deste
momento, têm-se os dados básicos necessários à simulação. O simulador de processos em
aqüíferos é, então, inicializado, sendo este o início da segunda etapa do processamento
apresentada na Figura 3.21 anteriormente.
Inicialmente, escolhem-se as camadas anteriormente pré-processadas e o tipo de
modelo a ser utilizado no processo de modelagem. Quatro modelos são possíveis de serem
utilizados:
•

Simulação em 2D de um aqüífero confinado em regime permanente;

•

Simulação em 2D de um aqüífero confinado em regime transiente;

•

Simulação em 2D de um aqüífero não confinado em regime permanente;

•

Simulação em 2D de um aqüífero não confinado em regime transiente;
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Escolhido o modelo, tem início o processo de geração de dados, com a geração de
uma nova rede de triângulos e nós. Esta nova rede, diferentemente da anteriormente
gerada, será formada por triângulos (o TriangleAtt) e nós (o NodeAtt) com atributos. Esta
criação dos triângulos e nós com atributos é realizada levando-se em consideração os
triângulos e nós do TIN, a partir do qual são herdadas as propriedades geométricas.
Essa rede de triângulos e nós é formada pelos elementos TriangleAtt e NodeAtt,
apresentados no diagrama de elementos do modelo (Figura 3.21). Neste ponto, cria-se a
conexão entre os elementos geométricos que constituem uma ou mais camadas de um SIG
e os elementos do modelo, pois quando do processo de criação dos triângulos e nós com
atributos, os triângulos e nós geométricos são passados pelo construtor destes objetos.
Cada um dos novos elementos triangulares é formado por três nós e cada nó tem
atributos como a cota da base e do topo do aqüífero. Já no caso dos triângulos, tem-se o
aqüífero ao qual este se encontra conectado com um dos atributos.
Com esta rede de elementos triangulares, é possível determinar as características
hidráulicas e geométricas de cada um dos elementos. Para tanto, uma superposição do
MeshModel (a partir daqui o MeshModel citado é formado pelos triângulos e nós com
atributos) com a camada contendo o aqüífero permitirá que cada elemento triangular tenha
um aqüífero como fonte de informações a respeito das propriedades hidráulicas. Desta
forma, quando se busca determinar o coeficiente de condutividade hidráulica nas direções
x e y tem-se esta informação por meio do aqüífero que está conectado a um determinado
elemento triangular. Em termos de código computacional tem-se:
public double getKxFromTriangle(){
return triangle.getAquifer.getKx();
}
Esta linha de código expressa que, para a determinação do kx de um triângulo, será
utilizado o aqüífero pertencente a este triângulo. Por meio do aqüífero que foi carregado
neste objeto ter-se-á o valor do kx. Esta é uma das características e vantagens da POO. As
modificações nos valores de kx devem, originalmente, ser realizadas nas propriedades do
aqüífero, sendo desnecessária uma nova indicação deste valor diretamente no triângulo.
Assim, qualquer modificação nas propriedades hidráulicas do aqüífero será posteriormente
percebida pelo triângulo por meio do aqüífero.
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Em seguida, informa-se a rede de elementos triangulares as condições de contorno.
Neste caso, aos nós dos elementos triangulares que se encontrem superpostos às condições
de contorno. Dessa forma, são informadas as vazões e/ou potenciais hidráulicos nos nós.
No caso da existência de poços no sistema a ser simulado, estes têm seus valores de
vazões informados aos nós onde se encontram localizados, caso já haja vazão advinda de
alguma condição anterior. Esta vazão é acrescida ou diminuída da vazão do poço.
Por fim, realiza-se a simulação do sistema propriamente dito. O processo de
simulação é apresentado na Figura 3.22 e será discutido posteriormente.
Uma vez realizado o processo de simulação, passe-se para fase final (pósprocessamento), na qual são calculadas as velocidades nas direções X e Y, sendo esses
valores apresentados em forma de tabela. O mesmo procedimento é realizado para os
dados de potenciais hidráulicos calculados e tais dados podem ser exportados para um
arquivo texto.
Assim, finaliza-se o processo de simulação do fluxo de águas subterrâneas num
aqüífero, apresentado na Figura 3.21 e formado por três fases anteriormente descritas.
Ademais, descreve-se o processamento dos cálculos realizados pelo simulador,
última etapa do processamento, apresentado na Figura 3.22. Quando se cria o objeto
FEIntegration são passados como parâmetros os triângulo e nós com atributos (TriangleAtt
e NodesAtt), que se encontram armazenados no FEMeshModel. Estes elementos são
utilizados no processo de cálculo, em princípio assembla-se a matriz global. Neste
procedimento, cada elemento da matriz é calculado em função da geometria do elemento
triangular e das propriedades hidráulicas do aqüífero. Para tanto, o processo é realizado
sobre todos triângulos e para cada triângulo determina-se uma matriz quadrada de
dimensão três. Essa matriz é conhecida como matriz local. Os elementos da matriz local
são então inseridos na matriz global, sendo este o processo de contrsução da matriz global.

Figura 3.22 – Processamento da simulação do sistema.
Em seguida, as condições de contorno, já informadas anteriormente aos nós do
sistema, são consideradas na matriz global e no vetor de vazões. Para tanto, realiza-se uma
repetição para todos os nós, verificando-se quais os nós que já têm valores de potenciais
hidráulicos conhecidos. Os nós que tiverem esta condição satisfeita fazem com que linhas e
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colunas da matriz global e do vetor de vazões sejam adequadamente modificadas. O
objetivo final é a resolução de um sistema linear do tipo [K].[H] = [Q], onde: K – é a
matriz global; H – é o vetor com potenciais hidráulicos, sendo estes as incógnitas do
problema; e Q o vetor de vazões. Assim, caso exista valores de potenciais hidráulicos
previamente conhecidos, tem-se logicamente uma parte dos resultados do sistema
anteriormente abordado.
Por fim, resolve-se o sistema de equações lineares. No caso específico deste
modelo, o método de Gauss-Seidel vem sendo utilizado na fase de resolução do sistema.
Assim, a implementação do simulador de fluxo de águas subterrâneas é finalizada.
Como se pode ver, os sistemas em simulação são representados tal qual a realidade. Isto é
observado na descrição do pacote elements e é uma das grandes vantagens da POO. Outra
vantagem que deve ser considerada é a separação das diversas classes em pacotes, pois,
assim, qualquer um destes pacotes pode ser utilizado de forma separada. Porém, para tanto,
deve-se construir elementos que sejam necessários a casos específicos de simulação.
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4.0 – OS SISTEMAS SIMULADOS

Uma vez terminada a fase de integração dos simuladores ao JUMP, passa-se para a
fase de teste do ARENA. Para tanto, foram realizados dois conjuntos de simulações. A
primeira simula o processo de transformação chuva em vazão na bacia hidrográfica do Rio
Gramame. Na modelagem desta bacia, foram realizadas a calibração e a validação do
modelo e a expansão da série fluviométrica. Nesse primeiro conjunto de simulação,
enfoca-se o uso de uma malha quadriculada auxiliando o processo de simulação. O
segundo conjunto de simulação diz respeito ao fluxo da água subterrânea. Para tanto, dois
sistemas hipotéticos foram utilizados, um em regime permanente e outro em regime
transiente. Neste caso, utiliza-se uma malha triangular para apoiar o processo de
simulação. Em ambas as simulações foram testadas as potencialidades do JUMP em apoiar
processos de simulações, sendo que cada conjunto de simulações contava com
especificidades. Dessa forma, o JUMP pode ser melhor avaliado.

4.1 – A Bacia Hidrográfica do Rio Gramame

4.1.1 – Características gerais da bacia hidrográfica
A bacia hidrográfica do Rio Gramame (Figura 4.1) foi escolhida para a realização
de testes do ARENA em função de sua importância para o Estado da Paraíba. Esta bacia
exerce papel fundamental para o abastecimento humano e industrial da Grande João Pessoa
(GJP), pois nela encontra-se o açude Gramame-Mamuaba, principal manancial da GJP,
com uma capacidade de acumulação de aproximadamente 56 milhões de m3 . A GJP é
formada pelos municípios de João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo e Bayeux, ao norte da
região enfocada, contando, no total, com 849.171 habitantes, segundo o Censo do IBGE
(2000).
A bacia hidrográfica em estudo tem uma área de drenagem de 589,10 km²
(SEMARH, 2000) e um perímetro de 123,30 km. Localiza-se entre os paralelos de 7o 11’ e
7o 23’ (sul) e os meridianos de 34o 48’ e 35o 10’ (oeste), ao Sul do Estado da Paraíba, na
região litorânea desse Estado. A bacia do Rio Gramame é formada por três rios principais,
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a saber: Rio Gramame (o rio principal), Rio Mamuaba e Rio Mumbaba, os quais podem ser
observados na Figura 4.1.

Figura 4.1– Bacia hidrográfica do Rio Gramame.
A caracterização fisiográfica realizada no âmbito do Plano Diretor de Recursos
Hídricos dessa bacia (SEMARH, 2000) apresenta ainda os seguintes índices:
•

Comprimento do rio principal (Rio Gramame)

54,3 km

•

Fator de forma

0,20

•

Coeficiente de compacidade

1,43

•

Desnível específico

70,87 m

Nesta bacia, mais que 60 % da precipitação anual encontra-se concentrada em cinco
meses, compreendidos de março a julho. Sua precipitação média anual é de
aproximadamente 1.600 mm. Segundo a classificação de Koeppen, quase toda a região
envolvida neste estudo está numa área de clima tropical chuvoso. A espacialização da
precipitação pelo método de Thiessen foi obtida a partir de 15 postos pluviométricos,
ilustrados na Figura 4.2 e listados na Tabela 4.1.
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Figura 4.2 – Espacialização da precipitação pelo método de Thiessen.
Tabela 4.1– Postos pluviométricos da bacia do Rio Gramame.
ID
Lat (km) Long (km) Alt (m) Nome
1735132 9194,39
268,14
136 Faz. Mamoaba de Cima
1734025 9198,12
277,33
71 Faz. Mamuaba
1734026 9205,52
282,82
89 Faz. Mumbaba
1735133 9183,32
266,36
139 Faz. SantaEmilia
1734029 9207,39
290,18
55 Faz. Veneza
1735136 9196,26
273,66
101 Imbiribeira
1735127 9188,87
270,01
125 Jangada
1734031 9212,93
292,00
44 R-2 Centro
1734032 9211,08
292,01
61 R-5 Cruz das Armas
1734030 9214,79
297,51
24 R-9 Tambau
1735135 9190,73
275,52
110 Riacho do Salto
3849254 9214,60
253,31
125 Sapé
3849878 9179,63
266,37
190 També
1730000 9186,38
276,10
55 Giasa
3849232 9192,52
262,63
146 Acaú
Utilizou-se a equação de Hargreaves (SUDENE, 1984) para a determinação da
evapotranspiração potencial dos municípios no interior e na vizinhança da bacia
hidrográfica, chegando a um índice médio anual de aproximadamente 1.500 mm. Como se
pode notar, este valor é bem próximo ao valor da precipitação média anual.
Medições de descargas fluviométricas nesta bacia eram realizadas em três postos
fluviométricos: Mumbaba (código 3800001), Mamuaba (código 3800002) e Gramame
(código 3800003). Porém, desses três postos, apenas os dois primeiros apresentam dados
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com relativa qualidade, quantidade e confiabilidade. Isto para o período compreendido
entre janeiro de 1972 a dezembro de 1977, ou seja, seis anos de dados observados.
A Figura 4.3 apresenta a interface de entrada de dados do ARENA. Neste caso,
encontra-se aberta a janela relativa ao modelo AÇUMOD (à direita da figura). No lado
esquerdo, podem-se ver as camadas de informação abertas. Apresenta-se ainda nesta
figura, a discretização da bacia hidrográfica do Gramame, realizada por meio de
quadrículas, onde as maiores têm 2,5 km de dimensão, enquanto que as menores medem
0,625 km. Na GUI relativa ao AÇUMOD, podem ser vistas as diversas seções do modelo
(Grid, Time step, AÇUMOD, Cell property, Watershed property e Analyses). Além disso,
pode-se ver também a GUI relativa ao modelo propriamente dito.

Figura 4.3 - Sistema ARENA - modelo de AÇUMOD – discretização da bacia
hidrográfica.
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4.1.2 – Calibração, validação e simulação da bacia do Rio Gramame

A calibração do modelo AÇUMOD foi realizada pelo método manual das tentativas
e erros, onde, a cada simulação realizada, parâmetros estatísticos eram acompanhados a
fim de se avaliar a influência de modificações nos parâmetros do modelo nas vazões
calculadas. Os parâmetros admitidos como melhores encontram-se na Tabela 4.2. Já na
Figura 4.4 encontram-se espacializadas as funções de produção utilizadas no processo de
calibração, este mapa de funções foi criado com base no mapa de solos.
Tabela 4.2– Parâmetros da calibração do modelo chuva-vazão.
Name
CRT
Fragipan
Arenosos
Argiloso
Aluviões
Saturado

DCRT
880
800
800
400
150

R
2
10
2
120
70

FN
500
30
90
50
100

CQR
0
-1
-3
-20
3

0,6
0,4
0,4
0,4
0,4

QRmax CQI
QImax
RFreat
500
0,001
800
500
500
0,03
50
30
700
0,005
400
90
250
0,4
250
30
80
0,4
80
30

Figura 4.4 - Mapa com as funções de produção.
Com relação aos parâmetros do modelo AÇUMOD apresentados na Tabela 4.2 as
seguintes considerações merecem destaque:
•

O CRT representa a capacidade média de armazenamento de água no solo, quanto
maior este valor maior o armazenamento de água na função de produção;

•

O DCRT é o nível abaixo do qual não há a geração de escoamentos;

•

O R é a reserva inicial de água no solo. Durante os cálculos este valor vai sendo
atualizado;
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•

O FN é a função de infiltração, que é utilizada para separar a quantidade de água
gerada no primeiro reservatório em escoamento superficial e subterrâneo, quanto
maior seu valor, maior será o escoamento subterrâneo;

•

O CQR é o coeficiente de esvaziamento do reservatório que separa o escoamento
superficial em retardo e direto, logo quanto maior este valor maior o escoamento
superficial direto e menor o escoamento superficial retardado;

•

O QRmax representa o nível máximo do reservatório que trata do escoamento
superficial, ou seja, quanto maior este parâmetro maior a retenção d’água para
geração do escoamento superficial;

•

O CQI tem papel semelhante ao CQR só que o CQI exerce influência sobre o
reservatório que trata do escoamento subterrâneo;

•

O QImax representa o nível máximo do reservatório que trata do escoamento
subterrâneo, ou seja, quanto maior este parâmetro maior a retenção d’água para
geração do escoamento subterrâneo;

•

O RFreat é o nível inicial do reservatório subterrâneo, que é atualizado a cada passo
de tempo.
Dos parâmetros da Tabela 4.2, os dois primeiros (CRT e DCRT) são responsáveis

pela geração de uma quantidade de água que é, posteriormente, utilizada para gerar os
escoamentos. No processo de calibração, estes parâmetros são os principais responsáveis
pela geração da quantidade de água do hidrograma calculado. Já os demais parâmetros são
utilizados para dar a forma do hidrograma, por exemplo, dos períodos de recessão.
A Figura 4.5 e Figura 4.6 apresentam os hidrogramas calculados e observados para
os postos fluviométricos de Mamuaba e Mumbaba. Já a Tabela 4.3 e Tabela 2.1,
apresentam os parâmetros estatísticos utilizados no processo de calibração. Como se
podem ver, os resultados da calibração podem ser considerados muito bons, tanto por meio
da análise dos gráficos gerados como dos parâmetros estatísticos calculados.
A Figura 4.5 e Figura 4.6 apresentam os hidrogramas calculados e observados para
os postos fluviométricos de Mamuaba e Mumbaba. Já a Tabela 4.3 e a Tabela 4.4
apresentam os parâmetros estatísticos utilizados no processo de calibração. Como se pode
ser ver os resultados da calibração podem ser considerados muito bons, tanto por meio da
análise dos gráficos gerados como dos parâmetros estatísticos calculados.
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Figura 4.5 - Calibração no posto fluviométrico de Mamuaba.
Tabela 4.3 - Análises estatísticas das vazões – Calibração posto fluviométrico Mamuaba.
Parâmetros
Estatísticos
Média
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Correlação

Q. Obs. Q. Calc.
(m3/s) (m3/s)
2,00
1,86
1,29
1,38
0,74
0,44
6,33
6,82
0,96
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Figura 4.6 - Calibração no posto fluviométrico de Mumbaba.
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Tabela 4.4 - Análises estatísticas das vazões – Calibração posto fluviométrico Mumbaba.
Parâmetros
Estatísticos
Média
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Correlação

Q. Obs. Q. Calc.
(m3/s) (m3/s)
2,52
2,36
1,75
1,41
0,06
1,09
8,41
6,67
0,91

Uma vez calibrados os parâmetros do modelo, passou-se para o processo de
validação dos parâmetros determinados na fase de calibração. O processo de validação foi
realizado para o período de 1/1/1975 a 31/12/1977. Os mesmos postos fluviométricos
utilizados no processo de calibração foram utilizados para a validação. A Figura 4.7 e a
Figura 4.8 apresentam os resultados gráficos da validação. Já na Tabela 4.5 e na Tabela 4.6
são apresentados os parâmetros estatísticos que possibilitam a avaliação do processo de
validação.
7
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Figura 4.7 - Validação no posto fluviométrico de Mamuaba.
Tabela 4.5 - Análises estatísticas das vazões – Validação no posto fluviométrico Mamuaba.
Parâmetros
Estatísticos
Média
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Correlação

Q. Obs. Q. Calc.
(m3/s) (m3/s)
1,35
1,16
1,22
0,71
0,35
0,30
6,11
3,11
0,86
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Figura 4.8 - Validação no posto fluviométrico de Mumbaba.
Tabela 4.6 - Análises estatísticas das vazões – Validação no posto fluviométrico Mumbaba.
Parâmetros
Estatísticos
Média
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Correlação

Q. Obs. Q. Calc.
(m3/s)
(m3/s)
1,94
1,79
1,01
0,83
0,80
0,96
6,26
4,13
0,71

Analisando-se os dois hidrogramas resultantes do processo de validação e os
parâmetros estatísticos calculados, nota-se que a validação não apresentou resultados tão
bons quanto os encontrados na calibração. As correlações calculadas foram de 0,71, para o
posto fluviométrico de Mumbaba, e de 0,86, para o posto fluviométrico de Mamuaba.
Mesmo assim, os parâmetros determinados para as funções de produção foram aceitos.
Com relação à vazão de pico do hidrograma apresentado na Figura 4.7, que é a vazão
máxima do período considerado para validação, duas situações podem explicar a diferença
entre os valores observado e calculado. Primeiro, como a vazão medida em campo
(observada) advém de um curva chave, onde, em geral, valores superiores de vazões são
estimados em função de um ajuste de pontos de níveis d’água do rio e vazões medidas,
onde dificilmente há condições favoráveis para medições das vazões de maior magnitude.
Em geral, a medição de vazões de menores valores é realizada com maior regularidade e
confiabilidade, enquanto que vazões de elevada magnitude são estimadas em função da
extrapolação da curva chave. Assim, esta estimativa que se realiza para a curva chave
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constitui-se numa possível fonte de erro, porém difícil de ser detectada, uma vez que os
valores medidos são bem antigos. Outra fonte que justifica esta diferença pode ser o
próprio processo de calibração, que foi realizado manualmente pelo método de tentativas e
erros, onde uma função objetivo que dava mais ênfase às vazões de baixa magnitude foi
utilizada, portanto valores de baixa magnitude não apresentam diferenças como a
apresentada pela vazão de pico.
A extensão da série fluviométrica para a bacia do Rio Gramame foi realizada para o
período em que havia dados pluviométricos, ou seja, de 01/01/1972 a 31/12/1988,
compreendendo assim 17 anos. Esses dados foram utilizados para a realização das análises
espaço-temporais do ARENA. A Figura 4.9 e a Figura 4.10 apresentam os hidrogramas da
vazões calculadas para os postos fluviométricos em questão.
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Figura 4.9 - Hidrograma da série fluviométrica sintética - Seção fluviométrica Mamuaba.

Mai 90

83

1.000.000

900.000

Vazões (m3/mês)

800.000

700.000

600.000

500.000
400.000

300.000

200.000

100.000

0
Mrz 71

Dez 73

Aug 76

Mai 79

Feb 82

Nov 84

Aug 87

Mai 90

Tempo (Meses)

Figura 4.10 - Hidrograma da série fluviométrica sintética - Seção fluviométrica Mumbaba.

Salienta-se que, nas fases de calibração, validação e simulação da bacia
hidrográfica, o uso conjunto do modelo chuva-vazão e do JUMP facilitou o processo de
formação de dados necessários ao modelo. A sistematização de dados, possibilitada pelas
ferramentas de um SIG, dá uma robustez ao simulador e, conseqüentemente, ao SSD.
4.1.3 – Análises espaço-temporais

Finalizadas as etapas de calibração e validação, onde parte dos recursos do ARENA
foram testadas, especialmente no que se refere ao JUMP, pôde-se então utilizar o
simulador AÇUMOD para a realização de análises espaço-temporais. Essas análises
possibilitaram a realização de mais teste com o sistema, verificando-se, assim, se o JUMP
conta com ferramentas suficientemente bem desenvolvidas para apoiar o processo de
simulação chuva-vazão.
A primeira análise realizada procurou determinar o mês e ano em que a
precipitação foi máxima, para o período de 17 anos utilizados para simulação da bacia
hidrográfica. A precipitação mensal máxima foi observada no mês julho de 1975. Assim,
os valores determinados para esta condição foram agrupados em cinco intervalos, os quais
se encontram ilustrados na Figura 4.11. Salienta-se que os valores apresentados na legenda
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estão em mm. No caso da espacialização desses valores, não foi verificado nenhum padrão
de comportamento, isto para o caso da precipitação máxima mensal.

Figura 4.11 – Lâminas máximas mensais de precipitação, valores em mm.
Uma análise semelhante pôde ser realizada para as lâminas máximas mensais
escoadas superficialmente, as quais ocorreram em junho de 1985. Os valores obtidos da
análise foram classificados em cinco grupos, os quais serviram para gerar o mapa ilustrado
na Figura 4.12. Os valores dessas lâminas, apresentados na legenda, encontram-se em mm.
Nesta figura, pode-se ver que as lâminas máximas escoadas superficialmente localizam-se
na parte baixa da bacia hidrográfica. Identifica-se ainda um padrão no comportamento
desta variável para esta condição, ou seja, há um gradiente negativo no sentido de leste
para oeste, ou seja, estas lâminas reduzem de valor.
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Figura 4.12 – Lâminas máximas mensais do escoamento superficial, valores em mm.
Em outra análise realizada, procurou-se detectar o ano e o mês em que as
infiltrações foram máximas. Detectou-se que em agosto de 1988 esses valores foram
máximos. As lâminas infiltradas máximas foram classificadas em cinco intervalos, que
encontram-se ilustrados na Figura 4.13. Nesta figura, pode-se identificar, por exemplo, que
a região em que as infiltrações foram maiores, está localizada no centro da bacia
hidrográfica.
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Figura 4.13 – Lâminas máximas mensais de infiltração, valores em mm.
Diversas outras análises semelhantes às realizadas podem ser executadas no
ARENA. Para tanto, devem-se considerar apenas os possíveis resultados do modelo
AÇUDOD, ou seja, para cada quadrícula em termos das lâminas infiltradas, escoadas
superficialmente, evapotranspiradas e armazenadas no solo, além da lâmina precipitada.
No caso das simulações do modelo chuva-vazão do JUMP, teve papel principal nas
fases de entrada de dados, análise dos dados espaciais, preparação de dados para o modelo
AÇUMOD e nas análises espaço-temporais realizadas. A modelagem do processo chuvavazão realizada por meio de quadrículas encontrou um bom suporte no que diz respeito à
integração do modelo ao SIG, uma vez que o JUMP conta com a implementação para este
tipo de geometria em estado bem avançado, quase que completo. Além disso, ferramentas
como a superposição de camadas para determinação das propriedades hidráulicas e
geométricas (altitude mínima, elemento hidráulico, sentido de drenagem, quantidade de
função de produção, etc.) de cada quadrículas foram utilizadas no processo de formação
dos dados de entrada do modelo AÇUMOD. Já na fase de análise de resultados, o JUMP
também teve papel importante, uma vez que, por meio do sistema integrado (simulador e
SIG), podem-se realizar diversas pesquisas sobre os resultados do AÇUMOD.
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4.2 – O Sistema hipotético permanente

Como um dos objetivos desta tese é a avaliação da integração do simulador do
fluxo subterrâneo ao SIG, optou-se por se aplicar este simulador a um sistema hipotético
em regime permanente. Na Figura 4.14, encontra-se ilustrado o sistema hipotético
representativo de um aqüífero confinado bem como a rede de elementos finitos utilizados
para a simulação.

Figura 4.14 - Sistema hipotético em regime permanente sem poços com a rede de
elementos finitos utilizada para a simulação.
O sistema apresentado na Figura 4.14 tem as seguintes características:
Hidráulicas e físicas:
•

Condutividade hidráulica: Kx = Ky = 0,0001 m/s;

•

Espessura do aqüífero (b): 10 m;

•

Coordenada do canto esquerdo inferior (em km): 200,00; 9.000,00;

•

Coordenada do canto direito superior (em km): 210,00; 9010,00;

Condições de contorno:
•

Lados esquerdo e inferior: carga hidráulica desconhecida e fluxo nulo;
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•

Lado direito: carga hidráulica constante sobre todo o lado e igual a 1,0 metro e
fluxo desconhecido;

•

Lado superior: carga hidráulica desconhecida e fluxo constante sobre todo o
lado igual a 1,0 m/s;

Em princípio, procedeu-se com uma simulação simples, apenas para se determinar
o comportamento do sistema frente às condições de contorno impostas. A Figura 4.15
apresenta a distribuição espacial da carga hidráulica resultante da simulação, obtida com
auxílio do JUMP. Nessa figura, a representação da carga hidráulica foi feita com diferentes
intervalos de distribuição desta variável (5, 8 e 11 intervalos). Diferentes intervalos para
agrupamento das cargas hidráulicas foram utilizados, a fim de se determinar o melhor
intervalor para representação distribuição espacial desta variável Como se pode ver, à
medida que o número de intervalos cresce, melhora a visualização da distribuição espacial
das cargas hidráulicas. Ressalta-se ainda que o JUMP pode agrupar valores em no máximo
11 intervalos, o que impossibilita a representação de resultados com maiores detalhes.
Como o JUMP não dispõe de um módulo de interpolação e traçado de isolinhas, as
equipotenciais não foram possíveis de serem traçadas dentro do ARENA. Assim, as
isolinhas foram representadas com o suporte do aplicativo Surfer®. A Figura 4.16
representa as cargas hidráulicas resultantes da simulação espacializados no aplicativo
Surfer. O Surfer ainda foi utilizado para ilustrar as direções dos fluxos resultantes da
simulação (Figura 4.17), característica esta que também não é possível de ser representadas
no ARENA.
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Figura 4.15 - Representação das cargas hidráulicas simuladas no JUMP (Sistema confinado
em regime permanente sem poços) (valores em metros).
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Figura 4.16 - Representação das cargas hidráulicas simuladas no Surfer (Sistema confinado
em regime permanente sem poços) (valores em metro).
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Figura 4.17 - Representação da direção dos fluxos no Surfer® (Sistema confinado em
regime permanente sem poços).
Em seguida, realizou-se outra simulação a fim de se determinar a influência de um
poço bombeando 5 m3 /s do sistema inicialmente simulado. Este sistema conta com as
mesmas características físicas e hidráulicas e condições de contorno utilizadas na primeira
simulação. A Figura 4.18 representa este sistema com o poço (em vermelho) e rede de
elementos finitos utilizados na simulação.
Salienta-se ainda que todos os dois sistemas ilustrados nas Figura 4.18 e Figura
4.14 contam com 4.726 elementos triangulares e 2.424 nós.
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Figura 4.18 - Sistema hipotético em regime permanente com 1 poço com a rede de
elementos finitos utilizada para a simulação.
Uma vez o sistema simulado, utilizou-se o próprio JUMP para apresentar a
distribuição espacial das cargas hidráulicas da simulação. A Figura 4.19 ilustra esses
resultados para três diferentes intervalos de agrupamento desta variável (5, 8 e 11
intervalos). Analisando-se a Figura 4.19, nota-se que, em função do número de intervalos
escolhidos, pode-se ter ou não uma melhor representação dos resultados.
Da mesma forma que anteriormente, o JUMP não disponibiliza pacotes de
interpolação e traçado de isolinhas. Assim, o Surfer® também foi utilizado para ilustrar os
resultados. Na Figura 4.20 encontram-se as linhas equipotenciais e na Figura 4.21 as
direções de fluxo do escoamento simulado.
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Figura 4.19 - Representação das cargas hidráulicas simuladas no JUMP (Sistema confinado
em regime permanente com 1 poço) (valores em metro).
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Figura 4.20 - Representação das cargas hidráulicas simuladas no Surfer® (Sistema
confinado em regime permanente com 1 poço) (valores em metro).
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Figura 4.21 - Representação da direção dos fluxos no Surfer® (Sistema confinado em
regime permanente com 1 poço).

4.3 – O Sistema hipotético transiente

A fim ainda de realizar outros testes do simulador e de sua integração ao SIG,
simulações de um sistema em regime transiente foram executadas. A Figura 4.22 apresenta
um esquema deste sistema com a rede de elementos finitos utilizada para discretizar o
sistema. Este sistema representa um aqüífero confinado contendo três poços: um localizado
ao centro, bombeando uma vazão de 0,05 m3 /s, e dois outros poços de observação, sendo
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um localizado ao lado direito do poço de extração, mais precisamente a 200,00 metros
desse poço, e outro poço na parte superior, também a 200,00 metros do poço de referência.

Figura 4.22 - Sistema hipotético representativo de uma aqüífero confinado em regime
transiente com um poço bombeando e dois poços de observação.
O sistema apresentado na Figura 4.22 tem as seguintes características:
Hidráulicas e físicas:
•

Condutividade hidráulica nas duas direções (K x e Ky ): 0,0005 m/s;

•

Coeficiente de armazenamento (S): 0,001;

•

Espessura do aqüífero (b): 20,00 m;

•

Dimensões dos lados superior e inferior: 850,00 m;

•

Dimensões dos lados esquerdo e direito: 900,00 m;

Condição de contorno:
•

Nas bases superior e inferior tem-se o fluxo conhecido, constante e igual a
zero e a carga hidráulica desconhecida;

•

Nos lados esquerdo e direito tem-se a carga hidráulica conhecida, constante
e igual a 50,00 metros e o fluxo desconhecido;

Condição inicial:
•

Inicialmente, carga hidráulica é conhecida, constante e igual a 50,00 metros
em todos os pontos do aqüífero;

Assim, a fim de se analisar o comportamento do sistema frente à existência do poço
localizado no centro do aqüífero extraindo 0,05 m3 /s, procedeu-se com uma simulação em
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regime transiente. Essa simulação foi realizada para intervalos de tempo de um em um
minuto até um total de 14400 minutos, ou seja, um dia. O sistema ainda foi escolhido
objetivando-se validar o simulador implementado no âmbito deste trabalho. Kinzelbach
(1995) apresentou a simulação desse sistema hipotético em regime transiente com a
aplicação do MDF. Para tanto, utilizou-se o programa ASM – Aquifer-SimulationsModell. A Figura 4.23 ilustra os resultados da variação temporal da carga hidráulica no
poço de bombeamento e nos dois poços de observação simulados com o programa ASM e
pelo ARENA.
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Figura 4.23 – Variação da carga hidráulica ao longo de um dia (poço de bombeamento e
poços de observação).
Como se pode notar, nas curvas apresentadas na Figura 4.23, as simulações
resultantes da aplicação de métodos numéricos diferentes apresentam resultados bem
semelhantes. O comportamento das curvas, em as ambas figuras, é similar, apresentando,
por exemplo, um mesmo ponto de estabilização do sistema. As diferenças numéricas
existentes devem-se a aplicações de métodos numéricos diferentes às formas de
discretização espacial utilizadas pelo diferentes métodos numéricos e também pela
discretização temporal utilizada nas simulações realizadas. Nesta figura, nota-se ainda que
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as diferenças entre os valores simulados pelo programa ASM (KINZELBACH, 1995) e
pelo ARENA são da ordem de menos de 20 centímetros.
Pode-se notar ainda na Figura 4.23 que o sistema tende a se estabilizar a partir
aproximadamente 800 minutos (13 horas) do início do bombeamento e que as maiores
variações da carga hidráulica encontram-se nas três primeiras horas de bombeamento.
Uma análise do comportamento da carga hidráulica pode ser realizada na Figura
4.24. Nesta figura, apresentam-se, para passos de tempo de 0, 90, 180, 360 e 14.400
minutos, as linhas potenciais numa seção transversal que corta o poço de extração e o poço
de observação localizado a direita deste último. Para o sistema simulado, o rebaixamento
verificado foi de 2,88 metros.
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Figura 4.24 - Comportamento da carga hidráulica na seção transversal que passa pelo poço
de extração.
O comportamento geral do sistema simulado pode ser analisado na Figura 4.25,
onde as carga hidráulica dos elementos triangulares são espacializados. Esses resultados
são apresentados para os intervalos de tempo de 3, 6, 12 e 24 horas. No conjunto de
imagens apresentado na Figura 4.25, pode-se acompanhar a formação do cone de
rebaixamento. Nessa figura, as cargas hidráulicas foram agrupadas em oito intervalos.
O Surfer® também foi utilizado para a análise do comportamento do sistema. A
Figura 4.26 e a Figura 4.27 apresentam também a distribuição espacial das cargas
hidráulicas para os mesmos intervalos de tempo das imagens apresentadas no JUMP.
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Apesar do JUMP não contar com aplicações de interpolação e traçado de isolinhas, o
comportamento do sistema pode ser acompanhado.
Em resumo, foram realizadas três simulações onde foram testados a integração do
simulador de fluxo subterrâneo ao SIG JUMP e o simulador programado. Salienta-se que,
devido ao fato do JUMP não contar com um módulo para traçado de isolinhas, o aplicativo
Surfer® foi utilizado nesta seção para apoiar a representação dos resultados desse
simulador. Como se pôde notar, o acompanhamento da evolução do cone de rebaixamento
é melhor analisada em imagens geradas com o Surfer®, porém, ferramentas de
interpolação de valores e de traçado de isolinhas podem ser implementadas no JUMP,
eliminando assim esta carência do JUMP.
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Figura 4.25 - Representação das cargas hidráulicas simuladas no JUMP (Sistema confinado
em regime transiente com 1 poço bombeando) (valores em metro).
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Figura 4.26 – Evolução do cone de rebaixamento do sistema simulado (180 e 360 minutos) (valores em metro).
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5.0 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 – Conclusões

Esta seção encontra-se dividida em três partes: a primeira traz conclusões sobre o
modelo hidrológico AÇUMOD e sua integração ao JUMP, a segunda aborda as conclusões
sobre a integração do simulador do fluxo subterrâneo e do JUMP e a terceira apresenta
conclusões sobre o uso das ferramentas para desenvolvimento. Assim, as vantagens e
deficiências do ARENA são listadas. Porém, em sua grande parte, as conclusões foram
positivas, de forma que se recomenda a utilização da Programação Orientada a Objetos
(POO), do Java e do Eclipse para desenvolvimento de aplicativos para a área de recursos
hídricos.

5.1.1 – Modelo hidrológico distribuído e o JUMP
O modelo hidrológico distribuído de transformação chuva em vazão AÇUMOD, no
que diz respeito ao suporte ao planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, oferece
subsídios importantes a esta área, considerando aspectos importantes necessários às
simulações, que os modelos chuva-vazão concentrados não levam em conta. O primeiro
motivo para esta afirmação é a questão da consideração das diversas propriedades da bacia
hidrográfica que influenciam na geração do escoamento, sejam estas de origem naturais
(tipo de solo e vegetação, por exemplo) ou antrópicas (barramentos e captações d’água
para os diversos usos). Na simulação do ciclo hidrológico, realiza-se também a simulação
do balanço hídrico dos elementos hidráulicos existente na bacia. Dessa forma, as diversas
ações antrópicas que modificam o regime de escoamento de águas são consideradas,
podendo-se assim melhor analisar a influência dessas ações nas tomadas de decisão.
A integração do AÇUMOD ao SIG JUMP foi realizada com sucesso, isto pelo fato
do modelo trabalhar com células quadriculares e um JUMP contar com um bom suporte a
este tipo de geometria. Na fase de entrada dos dados (por meio de camadas de
informações), análise e utilização desses dados para simulações e visualização dos
resultados, as ferramentas do JUMP tiverem um papel especial. Ferramentas como a
superposição de camadas de informações, determinação de área de objetos geométricos,
entre outras, foram por demais utilizadas nessas etapas.
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Na simulação do ciclo hidrológico realizada para a bacia do Rio Gramame, os
resultados do processo de calibração apresentaram melhores resultados que os da
validação. Os valores do coeficiente de correlação foram de 0,96 e 0,91 para os postos
fluviométricos utilizados nesse processo de calibração. Já para a fase de validação, valores
inferiores de correlação foram encontrados, 0,86 e 0,71 para os mesmos postos
fluviométricos utilizados na calibração. Mesmo assim, os parâmetros encontrados na
calibração foram aceitos para que a simulação do período completo fosse realizada e
análises espaço-temporais executadas.
Uma vez simulada a bacia hidrográfica, as ferramentas do SIG continuaram a ser
importantes na fase de gerenciamento e planejamento, pois, como mostrado, é possível a
realização de diversas análises espaço-temporais, que podem auxiliar o processo de tomada
de decisão, por exemplo, na detecção de áreas sujeitas a maiores infiltrações ou regiões
mais adequadas para a construção de barragens, em função do escoamento superficiais
maiores.

5.1.2 – Simulador de águas subterrâneas e o JUMP

As principais conclusões sobre a integração desse simulador ao JUMP são idênticas
às tratadas nos item anterior. Uma das primeiras deficiências do JUMP foi encontrada ao
final da simulação do fluxo de águas subterrâneas. A representação dos resultados de
simulações desse tipo requer o traçado das isopotenciais ou de superfícies que descrevem o
comportamento da carga hidráulica, por exemplo. Como o JUMP não dispõe de
ferramentas para interpolação e criação desses mapas, a visualização dos resultados nesse
ambiente ficou prejudicada, embora a mesma tenha sido realizada com o auxílio da camada
de informações que continha o TIN (Triangular Irregular Network). Essa pode ser
considerada uma das únicas deficiências do JUMP quando dessas simulações, embora
possa ser contornada com a simples implementação computacional. No mais, a integração
correspondeu às expectativas.
As simulações realizadas para três cenários, a fim de se validar o simulador
programado, apresentam os resultados esperados. As pequenas diferenças existentes na
simulação do sistema hipotético em regime transiente (ASM x ARENA) devem-se às
discretizações do sistema, ou seja, uma realizada por uma malha quadriculada (MDF) e
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outra por elementos triangulares (MEF). Porém, outros testes e aplicações precisam ser
realizados com o simulador programado a fim de validá-lo melhor.

5.1.3 – Ferramentas de desenvolvimento
A POO traz, sem dúvida alguma, grandes avanços para o desenvolvimento de
programas para a área de recursos hídricos. A representação das entidades de um sistema
de recursos hídricos por meio de classes facilita e melhora o entendimento de sistemas
complexos, que são comuns na área de recursos hídricos. Dessa forma, o hidrólogo que
trabalha no desenvolvimento de aplicativos pode modificar códigos de simuladores, a fim
de melhorar o procedimento de representação do ciclo hidrológico, por exemplo.
Apesar deste projeto ter sido desenvolvido no sistema operacional Windows®, o
mesmo pode ser trabalhando também em plataforma LINUX. Dessa forma, os usuários do
SSD não estão obrigados a utilizar um determinado sistema operacional. Uma grande
vantagem do uso da linguagem Java do ambiente de programação Eclipse é a quantidade
de ferramentas que estes possuem, como é o caso do pacote de classes geométricas, que
facilitou a integração entre os simuladores e o SIG.
Os

conceitos

relativos

à

POO

(herança,

generalização,

especialização

e

encapsulamento) trazem vantagens do desenvolvimento do projeto à manutenção do
aplicativo (software). Entre essas vantagens, as mais importantes são a extensibilidade e a
distributividade,

onde

pacotes

e

classes

existentes

podem

ser

utilizados

no

desenvolvimento de outros programas, sem modificações no que já foi programado, mas
sim se programando outras funções para as classes existentes. Esse é o caso, por exemplo,
do pacote de classes que representa a bacia hidrográfica.
A forma como os dois simuladores foram integrados ao SIG possibilita a rápida
integração a outros SIG’s, desde que esses tenham sido implementados de acordo com as
normas e padrões da OGC. Para tanto, faz-se necessária apenas a programação das classes
do pacote ACM_Interface ou GWS_Interface, para o caso desses modelos; já para outros
modelos o mesmo procedimento deverá ser adotado.
Ainda com relação ao SIG JUMP, apesar do mesmo apresentar diversas
ferramentas que apóiam os processos de simulação, a falta de um ambiente de preparação e
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edição de camadas de informação para impressão é considerada uma deficiência. Isso não
só para seu uso integrado a simuladores, mas como ferramenta de análises espaciais.

5.2 – Recomendações

Ao final deste trabalho, as seguintes recomendações são propostas:
•

Adoção de Sistemas de Informações Geográficas baseados em normas do consórcio
OGC (Open Geospatial Consortium) para compor os Sistemas de Suporte à
Decisão, pois os SIG’s oferecem diversas ferramentas que melhoram os
entendimentos dos sistemas de recursos hídricos, apesar desses sistemas se
encontrarem em fase de implementação;

•

No caso do SIG adotado, o JUMP, devem-se realizar mais testes com o mesmo, no
que diz respeito a sua integração a outros tipos de modelos, pois só assim a
potencialidade de suas ferramentas poderá ser melhor avaliada. Outros SIG’s livres
também podem ser testados, a fim de se discutir e encontrar o mais adequado para a
área de recursos hídricos;

•

Utilização conjunta de modelos e SIG’s, em especial os modelos hidrológicos
distribuídos do tipo chuva-vazão, já que esses tipos de modelo requerem uma
grande quantidade de dados. As ferramentas dos SIG’s podem dar apoio ao
processo de formação e análise dos dados necessários à simulação, nas etapas de
calibração, validação, simulação e visualização dos resultados;

•

Adoção da Programação Orientada a Objetos (POO), da linguagem Java e do
ambiente de programação Eclipse, para o desenvolvimento de aplicativos para a
área de recursos hídricos, pois esse trinômio se traduz em custos baixíssimos, só
não nulos pelo fato dos investimentos necessários ao treinamento e capacitação.
Essas três ferramentas são adequadas para o uso por parte das universidades, pois
essas instituições são laboratórios de desenvolvimento de simuladores, de testes de
equipamentos e programas (softwares), podendo assim atestar a qualidade dessas
ferramentas;

•

Utilização de POO aliada à linguagem UML (Unified Modeling Language) e,
futuramente, ao XML (Extensible Markup Language), a fim de se padronizarem os
dados e informações sobre recursos hídricos. No Brasil, os diversos órgãos que
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tratam desse tema têm diferentes padrões de formatação para dados semelhantes, o
que acarreta custos no momento de utilização e conversão desses dados para
formatos requeridos por diferentes programas. Dessa forma, melhorar-se-á a
aquisição, disponibilização e transferência de dados via internet;
•

Maior difusão do uso de programas livres de códigos abertos para desenvolvimento
de programas no sentido mais amplo da palavra, ou seja, não só para a área de
recursos hídricos. A utilização desses programas é promissora, primeiro pelo fato
de que, assim, os técnicos podem adentrar nos códigos computacionais e melhorar
o conhecimento da tecnologia empregada, depois, pela possibilidade da redução da
dependência de pacotes comerciais, uma vez que tais pacotes aumentam
demasiadamente o custo de soluções, quando se trata da área de informática.
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