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1.INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVO DO ESTUDO 

r O objetivo do Programa de Modelagem Matemática de Qualidade da Água é a operacionalização 
de uma metodologia que permita o gerenciamento ambiental na UHE Tijuco Alto nas fases de 
enchimento. estabilização e de operação do reservatório estabilizado. 

r· 
Este programa visa atender não só as exigências ambientais para a obtenção da Licença de 
Instalação da UHE Tijuco Alto, mas também operacionalizar. dentro da CBA, uma metodologia 
que permita o gerenciamento contínuo e permanente da qualidade da água do reservatório. 

As atividades de modelagem matemática da qualidade da água tiveram início durante a 
elaboração dos Esrudos de Impacto Ambiental da UHE Tijuco Alto em 1991. Numa segunda 
etapa. em novembro de 1994, os estudos de qualidade da água foram revistos, tendo os modelos 
de qualidade da água utilizados sido implantados na CBA. 

r: 

Desde este então foram realizados outros trabalhos referentes à UHE Tijuco Alto, destacando-se 
entre estes a Fase I do monitoramento limnológico do rio Ribeira, os ensaios de biodegradação e 
a caracterização da fitomassa a ser inundada, e as revisões dos estudos hidrometeorológicos e do 
plano de enchimento do reservatório. r: 

/""", 

r-. 
Considerando-se estes novos dados disponíveis. o presente relatório faz uma avaliação da 
qualidade da água no futuro reservatório da UHE Tijuco Alto e na área de influência a jusante, 
admitindo diferentes cenários em função do desmatamento da área a ser inundada. das condições 
hidrológicas. do plano de enchimento do reservatório e da utilização do descarregador de fundo. 

r- 

As simulações realizadas indicam que a qualidade da água do futuro reservatório a ser formado 
pela üHE Tijuco Alto. e do trecho situado a jusante deste, não depende diretamente das 
condições hidrológicas. e é pouco sensível a distintos cenários de desmatamento e plano de 
enchimento do reservatório. r,. 

t'"'· 

Neste relatório. procurou-se. inicialmente, descrever de forma sucinta os modelos empregados, 
preocupando-se em registrar suas principais características e equações básicas. Em seguida, são 
apresentados os dados disponíveis utilizados e as hipóteses de esrudo consideradas. Com base 
nos resultados das simulações. é feita uma análise comparativa das diversas situações sob o 

r-. 
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r-. \ . ponto de vista dos impactos diferenciados na qualidade das águas do futuro reservatório, dos 
lagos formados pelos diques de jusante e do trecho do rio Ribeira a jusante do barramento, sendo 
especificado um monitoramento para quando da operação do descarregador de fundo. 

Finalizando, são apresentadas as conclusões e recomendações. 

r 

1.2. DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

O futuro reservatório da UHE Tijuco Alto será formado pelo rio Ribeira de Iguape, estando o 
eixo de sua barragem localizado a uma distância de cerca de 330 km da foz do rio Ribeira. 

Os principais dados técnicos do empreendimento encontram-se resumidos a seguir: 

- Reservatório 

r, 
r 
r 
r 

., 
• área (NA normal) 43,4 km - 

6 3 
• volume total (NA normal) 2.113 x 1 O m 

6 3 
• volume útil 1.573 x 1 O m 

r ~' 

• NA mínimo normal 235,0 m 

• NA normal (produção energética) 290,0 m 
• NA máximo normal (produção energética) 293,0 m 
• NA máximo (controle de enchente) 300.0 m 
• NA máximo maximorum 301,0 m 

• queda bruta média . . . . .. . . . . 136.5 m 

- Casa de Força 

• tipo abrigada 

{'. 
• turbina Francis 
• número de unidades . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 2 
• potência unitária (nominal) 55.000 kW 

r· 

.,...., • potência unitária máxima 72.000 kW 
• potência instalada 144.000 kW 
• queda de projeto 137,60 m 

3 
• vazão máxima por unidade 91,50 m Is 
• potência unitária geradores 90.000 k V A 
• rotação geradores .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 3 00 rpm 

- 1 
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- Sistema Extravasar 
• tipo venedouro com comportas 

3 
• vazão de projeto 3 .187 m Is 
• cota da soleira .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 261 m 
• número de vãos .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. 4 
• tipo de comporta .. segmento 
• dimensões de cada compona (L x H) 5,00 m x 5,70 m 

- Sistema Adutor 
canal de adução 
comprimento 30 m 

túnel de adução 
diâmetro interno . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . 7 ,3 O m 

comprimento médio 2.400 m 
• tomada d'água tipo sem controle 

• número de vãos .. . . 1 
• altura 10 m 

largura 28 m 
• cota da soleira . .. .. .. . .. . . 220 m 

--~ 
r-. - Descarregador de Fundo 

• número de comportas . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 2 

• dimensões de cada comporta (L x H) 2.5 m x 4,0 m 
J 

• vazão de projeto . . . . 800 m /s 

• cota da soleira 163,50 m 

~ 
I""'\ 
'J ,,.-.. 
,) 
r\· 

•' r, 
r- 
r- 

. 3 _ Válvula Dispersora 2 m /s 
• vazão ·························································································-···· 

r-. 
'· 

r-, • cota 260,0 m 

r: 
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2. METODOLOGIA DO ESTUDO 

r: 
r> 

A metodologia seguida no presente estudo procura atender exigências a nivel de 
complementação dos estudos ambientais do empreendimento, no caso, a UHE Tijuco Alto. 

Esta metodologia preconiza, fundamentalmente, a utilização da modelagem matemática como 
ferramenta de previsão · das alterações (análise tendêncial) nos ecossistemas aquáticos, em 
decorrência da formação do reservatório. 

,--. 
' 

r 
,_ i r: 

~ ~~ 
r ," 

Para viabilizar esta análise, foram eleitos paràmetros e índices indicadores de qualidade da água, 
tanto para o reservatório, como para o trecho situado a jusante da barragem, isto é, são função 
das condições meteorológicas, da qualidade e volume de água afluente e da regra de operação 
utilizada. 

'-· 

r Para a porção do reservatório da UHE Tijuco Alto, foi contemplada a aplicação do modelo CE 
QUAL-R 1 (27), cujas características principais são descritas no item 2.1. _,.,. 

,I""' 
r 

r-, 
r 

._J. 

Diversas hipóteses incluindo variantes operacionais, hidrológicas e de remoção de biomassa são 
analisadas para dar subsídios ao processo de análise preliminar. Os resultados obtidos para os 
parâmetros indicadores da qualidade da água mais significados neste estudo são sintetizados 
através do índice de impacto LEI - La.ke Evaluation Index ( 41 ), utilizado pela EP A 
(Environmental Protection Agency - EUA) 

r: 
I"'"' 

Para a avaliação do estado trófico nos três lagos formados pelos diques a jusante da barragem é 
empregada a metodologia proposta por Vollenweider (48), modificada para lagos tropicais, cuja 
descrição é feita no item 2.2. 

r: 

A análise das tendências de alteração da qualidade da água no trecho do rio Ribeira a jusante do 
reservatório é efetuada com base na utilização do modelo QUAL-2E (7), cujas características 
principais são apresentadas no item 2.3 

2.1. RESERVATÓRJO rrruco ALTO - MODELO CE-QUAL-RI 

O modelo CE-QUAL-Rl é produto de um programa de avaliação e refinamento de modelos 
matemáticos aplicados a ecossistemas aquáticos, realizado na Waterways Experiment Station, 
EUA. Foi desenvolvido a partir da porção relativa a reservatórios do modelo global Water 
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Quality for River - Reservoirs Systems (WQRRS), elaborado pelo Resource Management 
Associates, Inc. para o Hydrologic Engineering Center of the Corp of Engineers (Resource 
Management Associates, Inc., 1978), a partir das versões originais de Chen e Orlob (22). A 
maioria das alterações constantes na versão utilizada (Environmental Laboratory - CE-QUAL 

R 1, 1986) é atribuída aos trabalhos de Wlosinski e Collins ( 50 e 51 ). 

,,-, 

Estruturalmente, o modelo caracteriza-se por um tratamento unidimensional, aplicável a lagos e 
reservatórios, que considera tanto os aspectos fisicos e hidrodinâmicos, como as relações entre 
constituintes e cadeia trófica. Apesar de ter sido aplicado com sucesso em reservatórios com 
razoáveis diferenças longitudinais, maior realismo é alcançado quando aplicado na análise de 
gradientes verticais nas regiões mais profundas da represa, ou seja, ao longo das antigas calhas 
dos rios formadores e, de preferência, em regiões próximas ao barramento. Seu caráter dinâmico 
permite a descrição da distribuição vertical da energia térmica e da dinâmica de até 27 variáveis 
de qualidade da água através do tempo. A análise térmica do reservatório pode ser tratada 
isoladamente, formando um modelo independente denominado CE-THERM-Rl. 

As variáveis de estado simuladas pelo modelo e os processos envolvidos em suas interações 
encontram-se ilustrados no Fluxograma do Modelo CE-QUAL-Rl (Figura 2.1). 

a) Representação Conceitua! 

O reservatório a ser modelado é conceituado como uma sequência vertical de camadas 
horizontais bem misturadas, cujas espessuras dependem do balanço de massas relativos às vazões 
afluentes e efluentes (Figura 2.2) . 

. I ,-.. 
O modelo permite a computação de vários tributários. sendo a distribuição vertical de suas 
vazões baseada no critério da diferença de densidades. Por sua vez, as retiradas de cada camada 
horizontal são determinadas em função dos perfis de densidade. vazões efluentes e configuração 
geométrica das estruturas de saída da barragem. 

·-" 

Para o cálculo da densidade. utilizam-se os valores da temperatura, sólidos em suspensão e 
sólidos dissolvidos totais Além destas três variaveis. o modelo apresenta, para cada camada, 
resultados de concentração de oxigênio dissolvido, três grupos de algas, um grupo de peixes, 

detritos, matéria orzânica dissolvida lábil e refratária. ortofosfato, amônia, nitrato, carbono total, 
zooplâncton, pH e dióxido de carbono, além das formas oxidadas e reduzidas de ferro, 
manganêse enxofre. Para algumas variáveis, são também apresentados resultados da 

concentração em que se encontram no sedimento. A separação da matéria orgânica dissolvida em 
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FIGURA 2.2 - BALANÇO DE MASSA NO RESERVATÓRIO COMO CONSIDERADO NO 
:.viODELO CE-QUAL-R1 

dois compartimentos distintos (lábil e refratária) objetiva a consideração de diferentes 
velocidades de degradação. A matéria orgânica lábil será decomposta mais facilmente no corpo 
d'água. sendo pane transformada em matéria orgànica dissolvida refratária através de uma 
cinética que não envolve o consumo de oxigênio. Em particular, a variável temperatura é 
influenciada pela morfometria do reservatório, vazões de entrada e saída. radiações de ondas 

curtas e ondas longas incidentes à superficie da água, trocas de calor da interface ar-agua, 
difusão. mistura convectiva e transferência de calor ao longo do corpo d'água. 

-~· 

Os processos físicos exercem forte influência nas concentrações dos constituintes em cada 

camada. considerando-se a advecção longitudinal, difusão, convecção, adsorção (nutrientes) e 
sedimentação. Quanto aos processos biológicos, o modelo simula fotossíntese, respiração, 
ingestão. egestão. monalidade e decaimento (decomposição). 

7 



b) Representação Funcional 

A estruturação matemática do modelo CE-QUAL-RI é baseada em urna série de equações 
diferenciais que expressam a conservação da massa ou da energia para cada camada. A solução 
destas equações permite a obtenção dos perfis verticais de concentração de constituintes ao 
longo do tempo. Dessa forma, tem-se: 

ô(VC) ô(AD a:) a= tQtrib .Ctrib -Qsai .C + & & ilz + F - S (2.1) 

onde: 

V 
e 

' = volume da camada (m); 
3 = concentração de constituinte (gim ); 

r: 

k = índice para tributários; 
Qtrib = vazão afluente à camada (m~/s); 

3 
Ctrib = concentração de constituinte afluente (gim ); 

3 
vazão efluente da camada (m /s); 

= área superficial da camada (m"); 

= coeficiente de difusividade turbulenta vertical (m 
2/s); D 

r- 

z = espessura da camada (m); 
L\.z = elevação da camada (rn); 

F = taxas de produção de constituinte - fontes; 

S = taxas de decaimento de constituinte - sumidouros; 
= tempo. 

Os termos F e S na equação 2.1 representam as várias taxas de produção e decaimento dos 
constituintes. 

r-. 
No lugar de se considerarem componentes verticais de fluxo entre as camadas, adota-se que cada 
camada horizontal pode expandir-se ou contrair-se a partir dos seus balanços de vazão (Qtrib - 

Q5ai). Objetiva-se. deste modo, uma redução da dispersão numérica causada pelas 

esquematizações espacial e temporal necessárias à modelação. De fato, desde que a camada é 

considerada como bem misturada, qualquer quantidade de material que for transportada através 
de um limite entre camadas será imediatamente misturada, o que acarretará alterações nos 
gradientes de concentração mais rápidas do que as resultantes de solução puramente analítica. 

,-.., 
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,-., e) Distribuição Vertical das V azões Afluente e Efluente do Reservatório 

r 
r A distribuição vertical de vazões tributárias de reservatórios é fortemente influenciada pela 

compatibilidade entre as densidades das águas afluentes e os perfis verticais de densidade do 
lago. Águas mais densas tenderão a se localizar nas camadas mais profundas do lago, enquanto 
que águas com baixas densidades relativas serão distribuídas nas camadas próximas à superficie. 
Haverá ocasiões, entretanto, em que a distribuição vertical das vazões tributárias far-se-á através 
de regiões estratificadas da coluna d'água, fazendo-se necessário considerar os efeitos desta 
estratificação. 

r-, 

Por sua vez, a distribuição vertical da vazão efluente estará relacionada não apenas aos perfis 
verticais de densidade próximos ao barramento, como também às características hidráulicas e 
geométricas das estruturas de controle. 

,-. 
Para o cálculo da distribuição vertical de vazões, o modelo utiliza os resultados de trabalhos 
experimentais desenvolvidos por Debler (25), Harleman e Elder (30), e Bohan e Grace (5). 

-· d) Contornos de Superfície 

-· 
O modelo considera os principais componentes do balanço de calor nas superficies do 
reservatório, a saber: radiação solar de ondas curtas, radiação atmosférica de ondas longas, "back 
radiation", perda de calor por evaporação, e transferência de calor por condução. A quantificação 
das intensidades desses mecanismos é feita com base em dados geotopográficos e 
meteorológicos 

{' 

r-. e) Penetração da Radiação Solar e Energia Térmica através da Coluna d'Água 
I"""· 

A absorção da radiação solar através da coluna d'água depende diretamente do comprimento de 
onda da luz incidente. das propriedades da água e da quantidade de material em suspensão 
presente. O modelo assume uma absorção exponencial ao longo da profundidade, de acordo com 
a Lei de Lambert-Beer, considerando ainda os efeitos de superficie que tendem a reduzir a 
radiação solar efetiva que penetra no corpo d'água, 

,'"', 

A obtenção do coeficiente de extinção utilizado na formulação de Larnbert-Beer é baseada nos 
somatórios dos efeitos de auto-sombreamento relativo à presença de algas, zooplâncton, detritos 
e sólidos em suspensão nas camadas superficiais do reservatório, bem como do coeficiente de 

rr-. 9 - 



extinção natural característico do lago, obtido a partir da máxima profundidade de Disco de 
Secchi observada. 

A distribuição de energia térmica em lagos e reservatórios tem forte influência na qualidade de 
suas águas. De fato, sendo a densidade da água função de sua temperatura, esta influi na 
distribuição vertical das vazões afluente e efluente do reservatório. Da mesma forma, alterações 
de temperatura resultam em aceleração ou redução na cinética de processos biológicos e 
quimices a partir das variações de temperatura da água. O modelo trata a energia térmica como 
uma concentração de calor que pode ser influenciada pelo aporte de cargas dos tributários, 
vazões efluentes e difusividade vertical. 

t) Estratificação e Mistura Vertical 

_,. 
Perfis verticais de temperatura em lagos e reservatórios indicam geralmente a existência de 
regiões bem misturadas situadas próximas à superfície da água ( epilímnio ). Tais regiões, 
dependendo das condições hidrometeoroiógicas locais, podem atingir valores menores que O, l 
metro em dias ensolarados e sem vento, ou podem estender-se através de toda profundidade do 
lago em períodos em que há resfriamento e ocorrência de ventos fortes. 

,,....., 
., 

) 

O modelo calcula a profundidade da região bem misturada a partir da comparação, em cada 
intervalo computacional, entre a energia cinética turbulenta, a resultante das ações do vento 
sobre a superfície do lago e da mistura convectiva, e a energia potencial necessária para elevar as 
diversas camadas do metalímnio ao centro de massa da região superior homogênea. 

Não apenas a ação do vento e a penetração convectiva são, entretanto, capazes de provocar a 
mistura venical em reservatórios. Muitas vezes. a energia cinética gerada por vazões afluentes e 
efluentes pode provocar uma total mistura ao longo das respectivas regiões de influência (entrada 
e saída). 

Uma vez que as contribuições relativas a todos esses processos não são facilmente quantificáveis, 
os seus efeitos globais são considerados num termo denominado "difusividade turbulenta" ou 
"difusividade efetiva". que tem como base estudos de analogia à difusão molecular. Assume-se, 
portanto, que o transpone de uma variável qualquer de concentração C entre camadas, será igual 
ao produto do coeficiente de difusividade turbulenta pelo gradiente de concentração da referida 
variável. Trata-se do terceiro termo à direita da igualdade na equação 2.1. 

10 



Os coeficientes de difusividade turbulenta são então calculados assumindo-se que os mesmos 
sejam proporcionais à dissipação da energia cinética gerada pelo vento, vazões afluentes e vazões 

efluentes. 

g) Técnica de Solução Numérica 

Para obtenção das soluções numéricas, as equações diferenciais são integradas, a cada intervalo 
computacional, através de um método numérico implícito que consiste de Eliminação Gaussiana 
associada ao Algoritmo de Thomas. Para resolução das equações de constituintes não 

transportados por advecção ou difusão, optou-se pelo esquema de Euler. 

A equação 2.2, após discretizacão, poderá ser expressa sob a forma: 
I""'. 

ê V.-(C.)=A. C. -,-A. C. -.-A. C. +P. 
1 ét 1 11 1-1 12 1 13 1+1 1 

(2.2) 

i = 2,3 ... , N-1 
,,....... 
_,: 

onde: 

,....., 
j 

0, 
·' 

C; = concentração na camada i (g/m"); 
Vj = volume da camada (m3 ); 

Aj 1 = fator que inclui os processos de difusão relativos à camada inferior; 
Ai2 = fator que inclui transformações químicas e biológicas dependentes das concentrações nas 

camadas; 
Ai3 = fator que inclui os processos de difusão e afundamento relativos à camada superior; 
P; = fator que inclui transportes físicos e taxas biológicas e químicas independentes das 

concentrações nas camadas: 
N = número total de camadas no reservatório 

Existirá, portanto, um conjunto de equações do tipo 2 2 para cada constituinte, expressando o 

fato de que cada camada é ínt1uenciada apenas pelas camadas vizinhas. 

- Aplicação do Índice LEI 

Com a finalidade de comparar de forma global os resultados obtidos das simulações no 
reservatório. optou-se por utilizar o critério sugerido por Porcella et alli ( 4 I) e adotado pela 

Agência de Proteção Ambiental Americana (U. S. Environmental Protection Agency). Nesta 
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r>. 

r-, 
metodologia, o estado trófico do lago é representado por um índice (Lake Evaluation Index - 
LEI), variando de zero, relativo a um impacto rrúnimo, até l 00, impacto máximo. A conveniência 
de utilizar tal tipo de índice consiste em que o mesmo além de dar uma idéia do estado trófico, 
permite ao mesmo tempo mostrar as tendências à recuperação ou à deterioração da qualidade das 
águas do lago. 

,,....., 

Desta forma. o índice LEI é obtido a partir das seguintes expressões: 

.-,,, 
.• 

XDS = 52,68 - 29,4 ln(DS); 
XTN = -23,8 + 14,427 ln ([N]); 
XTP = 4, 15 + 14,427 ln([P]); 
XTE = min (XTN, XTP); 
XOD = 10 . (10 - ([OD]); 
XCA = 30,6 -t- 9,81 ln ([Chlª]); 
LEI = (XTE + XDS + XOD + XCA) / 4 

(2.3) 
(2.4) 
(2.5) 
(2.6) 
(2.7) 
(2.8) 
(2.9) 

r> .. .,,,. 
r-- onde: 
,,.--, 

(DS) = 
[N] 

profundidade de Disco de Secchi verificada (m); 

[PJ 
= concentração média de nitrogênio inorgânico na coluna d'água verificada (µgil); 
= concentração média de fósforo inorgânico na coluna d'água verificada (µgil); 

-· (OD] = concentração média de oxigênio dissolvido na coluna d'água verificada (rng/l); 
[Chlg] = concentração média de clorofila a na coluna d'água verificada (µgil); 
LEI = índice LEI (0,0 -100,0). 

r». 

A interpretação dada aos valores do índice LEI é a seguinte: 

,,......, 
Região I 
Região II 

· 80 < LEI s 100 O lago se encontra eutrófico e em condições anóxicas; 
. 20 < LEI s 80 O lago se encontra em recuperação. O valor LEI = 50 corresponde 

à transição das condições anóxicas para óxidas; 

,-_ 

r-, Região III O< LEI s 20 O lago se encontra em níveis mesotróficos ou oligotrófico, com 
concentrações de oxigênio dissolvido próximas aos valores de 
saturação. 

_.,,....., 

r-. 
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2.2. DIQUES A nJSANTE - MODELO ANALITICO 

r 

Vollenweider ( 48) desenvolveu um modelo para variação da concentração dos nutrientes nos 
lagos em relação ao tempo. A eutrofização dos corpos d'água depende essencialmente das suas 
cargas de nutrientes. A utilização de um nutriente por um organismo obedece a "Lei do Mínimo" 
introduzida por Liebig. Esta lei estabelece que o desenvolvimento de um organismo é limitado 
com a quantidade de nutrientes disponíveis. Como os organismos dependem de uma série de 
nutrientes dosados em quantidades diferentes, pode-se determinar o nutriente limitante ao seu 
crescimento. Em relação ao fitoplâncton, estudos realizados indicam que a fotossíntese processa 
se com assimilação do nitrogênio e fósforo numa razão de massas (N : P) de aproximadamente 

7,2 : 1, até que um desses nutrientes seja totalmente consumido. Esse conceito aplicado em 
reservatórios mostrou que em geral o fósforo é o nutriente limitante, e por esta razão os cálculos 

desenvolvidos neste trabalho se relacionarão com o ortofosfato (P04). 

O modelo de Vollenweider assume que a concentração de fósforo no lago é resultado da carga 
de fósforo lançado no reservatório (MEN) menos as perdas por sedimentação (M5ED) e pela 
retirada de água (M5Al). 

0 
1 

O balanço de massa do fósforo aplicado a um certo volume V do reservatório é dado por: 

(2.10) 

ou ainda 

(2.11) 

onde: 

Í'· 

ME:-: . massa de fósforo total íntroduzida no lago, 
Msrn : massa de fósforo absorvido pelo meio e sedimentada no fundo; 

r». 

Ms.~ 
PL 
Oi 
P· 1 
Ks 
V 

· massa de fósforo carreado para fora do reservatório; 
. concentração de fósforo no lago (rng/l): 
· vazão do contribuinte i (rn /ano); 
· concentração de fósforo do contribuinte i (rng/l); 
taxa de sedimentação do fósforo (ano-\ 

' : volume do reservatório (m); 
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r'·. 

/'""', 

-l 
Ka : taxa de fluxo hidráulico (ano ). 

r-. 

/'""'. 
Q __ l 

Ka = V - tw 

rr-. : tempo de residência. 

0. ,, São admitidas as hipóteses que se seguem: 

/'""', regime permanente para ciclo do fósforo; 
• mistura completa a volume constante; 

• concentração de fósforo no efluente igual à concentração no reservatório; 
taxa de sedimentação do fósforo proporcional à concentração no reservatório. 

0. 

r-., 

r-. 

A solução da equação 2.11, sujeita à condição inicial PL =Pto, em t = t0, é: 

(2.12) 

onde: 

l(P) = Qj.Pj carga de fósforo (rng/l/ano); 
Pto carga de fósforo inicial. 

No presente estudo é empregado o modelo analítico de Vollenweider, com adaptações 
introduzidas por Toledo Jr. (47). 

Esta versão modificada do modelo baseia-se em observações realizadas no reservatório de Barra 
Bonita, cujo produto são equações empíricas que aferem com maior precisão o balanço da massa 
de fósforo absorvido pelo meio e sua sedimentação no fundo, além de adequá-la melhor com as 
condições de estudo deste trabalho. 

/'"'. 
Assim, para o modelo de Vollenweider modificado, tem-se as seguintes equações: 

LP(P0)=0,0073.q5.(1+J2,S.tw) 
I \ 

L/PO 4) = 0,0140.qs,t 1 + ~2,5 tw) 

(2.13) 

(2.14) 
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r». 

.• 

r-. 

r-. 

(2.15) 

onde: 

L (PQ4) 
p 

LJP04) 

qs 
z 

: carga permissível de ortofosfato (g/rrr' ano); 
: carga limite de ortofosfato (g/m" ano); 
: carga hidráulica (m/ano ); 
· profundidade média (m); 
: tempo de residência hidráulico (ano); 
· carga de ortofosfato estimada no reservatório (g/rrr' ano); 
: concentração de ortofosfato afluente. 

Dessa forma, conhecida a carga de fósforo total L(P) de um lago, pode-se inferir seu estado 
trófico comparando-se as cargas críticas, Lp(P) e Le(P), de modo que: 

L(P) ~ Lp(P) indica estado oligotrófico; 

Lp(P) < L(P) < Le(P) indica estado mesotrófico; 

L(P) ~ Le(P) indica estado eutrófico. 

2.3. RIO RIBEIRA A füSANTE DA BARRAGEM - MODELO QUAL-2E 

O modelo QUAL-2E foi desenvolvido através de um convênio firmado entre o National Council 
for Air and Stream Improvement (NCASI) e a Environmental Protection Agency (EPA), em 
Georgia, Estados Unidos. 

Trata-se de um modelo unidimensional aplicável a rios de formação dentrítica e bem misturados. 
O modelo considera que os principais mecanismos de transporte, advecção e dispersão sejam 
significativos apenas ao longo da direção do fluxo. isto é. no eixo longitudinal do canal. Sua 
versatilidade leva a uma estruturação que possibilita a localização de afluentes e/ou efluentes do 
rio principal, descargas pontuais, distribuições laterais de vazões, drenagem superficial, lençois 

subterrâneos, etc., além de outras características. 

Com relação à discretização temporal. é um modelo permanente no que diz respeito às vazões e 
cargas afluentes, podendo, no entanto. ser operado dinamicamente para estudos de variações nos 
dados meteorológicos e suas implicações nos indicadores de qualidade da água. 
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r: 
r' 

Para a análise da qualidade da água, o modelo permite que sejam simuladas as 15 variáveis de 
estado abaixo relacionadas, ou qualquer subconjunto das mesmas: 

r: 
- oxigênio dissolvido; 

2 - demanda bioquímica de oxigênio; 
3 - temperatura: 
4 - alga como clorofila ~ 
5 - nitrogênio orgànico como N; 
6 - amônia como N; 
7 - nitrito como N; 
8 - nitrato como N; 
9 - fósforo orgânico como P; 
l O - fósforo inorgànico dissolvido como P; 
l 1 - coliformes; 
12 - constituinte não conservativo arbitrário; 
13 - três constituintes conservativos. 

r: 

/"'"',, 
} 

r- 
,I'°'"' O modelo admite ainda dois sistemas de unidade para a maioria dos dados de entrada, sistema 

internacional ou sistema inglês, conforme conveniência. 

Os mecanismos básicos que controlam a quantidade de oxigênio dissolvido em rios são: 
reaeração atmosférica, fotossíntese, respiração de plantas, demandas bentônica e bioquímica, 

nitrificação e temperatura, além de outros. As principais relações entre as variáveis de estado 

oxigênio dissolvido. demanda bioquímica de oxigênio. algas, nitrogênio orgânico, amônia. nitrito, 

nitrato, fósforo inorgânico dissolvido e fósforo orgânico encontram-se no Fluxograma do 
Modelo QUAL-2E (Figura 2.3). r: 

r- 
Por sua vez, os consntuintes não-conservativos são considerados isoladamente através de 
expressões de decaimento de 1 Q ordem, não interagindo. portanto, com as demais variáveis de 
estado do modelo. O mesmo acontece com os coliformes, que são influenciados apenas pelos 
mecanismos de transporte advectivo e dispersivo, além do decaimento. 

r: 
r> 

a) Representação Conceituai 

A Figura 2.4, ilustra a discretização de um trecho de rio, dividido em sete subtrechos ou 

elementos computacionais de comprimentos longitudinais Lix: 
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FIGURA 2.3 - FLUXOGRAMA DO MODELO QUAL2E 

r-1ª 
N 

ORGÃNICO 

~ D o 111' 
X 
1 
G 080, 

r-----1 NH3 

~~/'/' 

Ê CARBONACEA 
N D 
1 o 

ox D 
1 s s li p 

N~ 1 1 o • i--- L ORGANICO 
V 

1 
ox 1 D '/'!' o L 

p 
N03 1 l 1 ~IMJRGÂNICO 

DissoL.VIOO 

'l'l' 'I'/' 
PI IR I p 

p 

r- 

r-. 

r- 

R 
CLOROFILA A 

ALGA 

R 

LEGENDA: 

8 -= TROCA A1MOSFERICA 
0 "' OECOMPOSIÇÁO/OECAIMENTO 
Db • OEMAM)A BENTÔNICA 
P • FOTOSSÍNTESE 
CD( • OXIDAÇÃO BIOLÓGICA 
S "' DE.POSlç&l 
L • LIB~O 00 SEDIMENTO 

'/ f / ! / J / 1/1• SEDIMENTO 

R - RESPIRAÇÃO 

17 



,,.., 
1 

•, :' 

QALANÇO 
OE 

FLUXO 

1'""'', 

.. , .. 

BALANÇO 
DE 

MASSA 

r, 

,.,.. 

FIGURA 2.4 - DETALHE DA DISCRETIZAÇÃO 

1'""'. 

Para cada subtrecho (i), pode-se descrever o balanço hidrológico em termos das vazões de 
entrada a montante ( Qi-1 ), vazões de entrada ou saídas laterais (Qxj) e vazões de saída (Qj). Da 
mesma forma. o balanço da massa para cada constituinte C pode ser descrito em termos do 
transporte advectivo e dispersivo, podendo sofrer ainda, ao longo dos subtrechos, acréscimos ou 
decréscimos devido a fontes ou sumidouros externos ou internos, estes no caso de 

transformações bioquimicas. 

Dessa forma. a representação conceituai do modelo constitui-se num conjunto de elementos 
computacionais que funcionam como reatores bem misturados ligados sequencialmente. Numa 
escala maior. os subtrechos que possuem iguais características hidrogeométricas, taxas e 

coeficientes. são agrupados em um único trecho do rio. A Figura 2.5 exemplifica a segmentação 
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r- 

de um sistema fluvial hipotético, demonstrando, de forma esquemática, os diversos tipos de 
elementos computacionais admitidos pelo modelo. 

r: 
r·. 

r' 
r- 

r- 

r 
(', 

r 
r- 

r-·. 

r-. 

r: 

ELEMENTO 
~CABECEIRA 

l NÚMERO 
00 TRECHO 

2 

5 

8 

9 
NUMERO DO 
SUB-TRECHO 

FIGURA 2.5 - SEGMENTAÇÃO DE UM SISTEMA FLUVIAL HIPOTÉTICO 

b) Representação Funcional 

r- 
A equação básica utilizada no modelo QUAL-2E é a equação unidimensional do transporte 
advecto-difusivo de massa. que é numericamente integrada no espaço e no tempo para cada 
constituinte C de qualidade da água: 
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r-. 

a:) -C) dC 
<7(AxDL-;:- <7(Ax u dx+(Axdx) dt +s éM = " C?C dx- & a C?C 

(2.16) 

r-. 
r-. onde: 

r, M = massa (g); 

r-. 
r-. 

<' 

u 

= distância (m); 
= tempo (s); 

3 
= concentração (gim ); 
= área de seção transversal (m \ 
= coeficiente de dispersão (m2/s); 

= velocidade longitudinal média (m/s); 
= fonte ou sumidouro (g/s). 

X r-. 

s 
r-. 
r-1 Como M = V.C, temos: 
r-. 

' 
r-, 

(\ 

r-. 

"' onde: 

éM = ê(VC) = Va:::; +C8'/ 
a a a a (2.17) 

r-. 
r- 

·' 
r-, Ao assumir-se o regime permanente ( éQ = O), ficamos com V = O. 
" a t 

3 
V= Ax.dx = volume do subtrecho (m ). 

r: A equação 2.17 toma-se: 

(2.18) 

Combinando as equações 2.16 e 2.18, temos: 

zc ê(AxD éC) 
-= L& 
d A " xC:.X 

ô(Ax Ií C) dC , s 
---'-'--+--:-- 

Axéx dt V 
(2.19) 

onde os termos à direita representam, respectivamente, os mecanismos de dispersão, advecção, 
variação total de concentração e fontes ou sumidouros. 
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r 
r- 
(' 

r 
i' 

0 onde: 
r 
0 
r 
r 
/"". 

0 
(\ 

0 
0 
('. 

r-. 
I"'"" Como M = V.C. temos: 

éC _ dC 
ô(AxDL -:-) ô(AxuC)d +(A dx)-+s éM . OX dx ~ X X dt -= - ox a ex 

(2.16) 

M = massa (g); 
X = distância (rn): 
t = tempo (s); 

e 3 
= concentração (gim ); 

2 = área de seção transversal (m ); 
? 

= coeficiente de dispersão (rnzs); 
= velocidade longitudinal média (rn/s); u 

s = fonte ou sumidouro (g/s), 

éM = ô(VC) = VêC, ..,.ccN 
a a: a a (2.17) 

onde: 

3 
V = Ax.dx = volume do subtrecho (m ). 

Ao assumir-se o regime permanente(;= O). ficamos com ~=O. 

A equação 2.1 7 torna-se: 

(2.18) 

Combinando as equações 2.16 e 2.18, temos: 

(2.19) 

onde os termos à direita representam. respectivamente. os mecanismos de dispersão. advecção. 
variação total de concentração e fontes ou sumidouros. 
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r: 

Sob condições de regime permanente. os gradientes locais de concentração serão nulos ( iC =O) a 
e as variações temporais de concentraçãode cada constituinte são definidas pela derivada total 

:~. Estas variações incluem reações físicas, químicas e biológicas (reaeração, respiração de 

algas. fotossíntese, decaimento de coliformes, etc). 

,,...._ e) Características Hidráulicas e Dispersão Longitudinal 

Admitem-se duas opções para relações entre velocidades, profundidade e vazão de cada trecho. 
No primeiro caso, trabalha-se com coeficientes de descarga, que podem ser obtidos através de 
curvas-chave, quando estas são disponíveis. 

r-. 

A segunda opção é utilizada quando se possui levantamentos topobatimétricos relacionando a 
profundidade do canal com a forma de sua seção transversal. que deverá ser associada a um 
trapézio. conhecidos os valores das declividades laterais e largura da base inferior. A velocidade 
média no trecho pode então ser obtida após determinação da vazão através da fórmula de 
Manning. 

r>. 

Relacionado basicamente a mecanismos de transporte advectivo, o termo "dispersão" é 
geralmente utilizado na descrição de transportes de massa associados a variações espaciais da 
velocidade na seção transversal. O modelo trata a dispersão com base nos estudos de Taylor 
( 46), Elder (26) e Fisher (28). 

d) Balanço de Oxigênio e Autodepuração 

O balanço de oxigênio em rios. conforme já comentado. depende de sua capacidade de 
autodepuração, Esta capacidade é função dos processos de advecção-difusão e do déficit interno 
de oxigênio relativo aos valores de saturação. 

Nestes sistemas. as principais fontes de produção de oxigeruo estão relacionadas à reaeração 
atmosférica, fotossíntese e cargas afluentes (tributários). Já a depleção do oxigênio dissolvido 

está geralmente associada a oxidações bioquímicas da matéria orgânica carbonácea e 
nitrogenada. demandas bentônicas e processos de respiração. 

r. 
A reaeração atmosférica está diretamente relacionada ao déficit de oxigênio dissolvido em suas 
águas. ou seja, à diferença entre as concentrações de saturação e as concentrações reais 
existentes. Daí a importância de determinações precisas destes valores. A solubilidade do 
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r-. 
r, Os mecanismos de reaeração em águas continentais foram mais profundamente entendidos a 
r- partir da década retrasada, quando vários pesquisadores preocuparam-se em testar e reavaliar as 
r-'· fórmulas até então existentes. Numa das primeiras revisões. Bennett e Rathburn (1) descreveram 

oxigemo dissolvido em águas mostra-se diretamente proporcional à pressão atmosférica e 
inversamente proporcional à temperatura. sendo calculada no modelo a partir da formulação 
adotada pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19° ed., 1995. 

r: teorias acerca de vários modelos conceituais de reaeração. empíricos e semi-empíricos. 
r- 

r>. 
! 

Tais estudos concluíram que não existe uma formulação única capaz de enquadrar-se a todos os 
rios . havendo, portanto. a necessidade de avaliação e seleção daquela que melhor represente o 
processo para cada caso em particular. 

0, 
O modelo admite oito opções para determinação do coeficiente de reaeração ~. A escolha das 
equações foi baseada nos estudos comparativos desenvolvidos por St. John et ai ( 45). 

('. 

r 
r- 

Uma das recentes modificações implantadas no modelo estabelece uma rotina que permite 
estimar a quantidade de oxigênio que entra no sistema devido a reaerações provocadas por 
quedas livres, sejam estas vertedores de barragens, cascatas, etc. A consideração de tais valores é 

muito útil em rios que possuem reservatórios em série, ou mesmo que possuem perfis 
longitudinais do leito marcados por desníveis bruscos, o que leva à formação de cachoeiras ou 
trechos encachoeirados. A expressão abaixo foi descrita por Butts e Evans (8) e desenvolvida 
por Gameson. 

( 
1 \ 

Da-Db= 1- Da 
1 + O. l 16abH( 1- 0,034H)( 1 + 0.46T) j (2.20) 

onde: 

Da 
Db 
H = 
a = 
b = 
T = 

déficit de oxigênio antes da queda d'água (g/m '): 
déficit de oxigênio após a queda d'água (g/rrr'); 
altura da queda d'água (rn); 
parâmetro empírico de qualidade da água: 

coeficientes empíricos de reaeração por quedas livres; 
temperatura da água(º C). ,..-... 

. --~ 
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e) Temperatura e Transferência de Calor na Interface Ar-Água 

r, 
A simulação da temperatura no modelo QUAL-2E é feita considerando-se a equação básica de 
transporte de massa. na qual urna determinada concentração de calor sofrerá influência dos 
mecanismos de advecção e difusão longitudinais. 

A transferência de calor através da superficie d'água será função dos processos de radiação, 
condução e evaporação. estando a mercê dos aportes de radiação solar de ondas curtas, radiação 
atmosférica de ondas longas, "back radiation". evaporação e fluxo de radiação convectiva 
através da interface ar-água, valores que são quantificados a partir de dados geotopográficos e 
meteorológicos específicos. 

f) Técnica de Solução Numérica 

r». 

Diante da impossibilidade da obtenção de soluções analíticas para as equações geradas. utiliza 
se o clássico esquema implícito de diferenças finitas, que se baseia na determinação dos valores 
espaciais de uma variável (por exemplo, concentração de urn constituinte) no passo de tempo 
(n+ 1 ), conhecida sua distribuição espacial no passo de tempo anterior (n), sendo o passo de 
tempo zero correspondente às condições iniciais do sistema. Os esquemas de diferenças finitas 
implícitas caracterizam-se pelo fato das derivadas espaciais (82/ôx) serem aproximadas, na sua 
forma diferencial. para passo ( n+ 1). 

r- 

r-, 
r- 

Aplicando-se o esquema implícito de diferenças finitas à equação 2.19 com o desenvolvimento 
d d . d . d - d d 'd . . ' . cn+l cn+l as enva as e rearranjan o-se a equaçao e mo o a evi enciar as vanaveis i-l , i e 

Cn+l i+l , tem-se: 

a.c!l+ll + b.c!l+ l + c.c~+ll == z: 
1 1- 1 1 1 l+ 1 (2.21) 

com: 

a. = i(AD ) i'.t Q. 1.ó.t l 
1 L i l + 1· • - V._ó.x. V 1 

1 1 i J 

[ ] 
.ó.t .ó.t b. = LO+ (ADL). +(ADL)· l +Q.--r,.ó.t 

1 1 !- y . .Ó.X· 1 V. 1 
1 1 1 
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L\t 
e. = -(ADL\ V.b.x_. 
l 1 1 

s.ót z: =C!l =-1-+P.L\t 
1 l v. l 

1 

onde: 

r,, 
' 2 A = area de seção transversal (m ); 

L\t = intervalo computacional (s); 
b.x = comprimento longitudinal do subtrecho considerado (m); 

ri 
P· l 

= taxa constante, relativa ao constituinte simulado: 
fonte ou sumidouro interno ao subtrecho (por ex., perda de nutrientes com crescimento 
de algas. fontes bentônicas, etc); 

3 
= vazão no subtrecho (rn /s); Q 
= índice espacial: 

n = índice temporal; 
DL, V, C, s, já definidos. 

Valores para ªi, bi, Ci e Zi são conhecidos no passo de tempo anterior (n), o que possibilita a 
determinação das concentrações no passo (n+ 1 ). 

No caso de sistemas fluviais em que se consideram afluentes ou efluentes, utiliza-se, para as 
confluências, a seguinte discretização: 

a.cP.+l + b.cP.+l +c.cP.+l +d .cz:i+ l = Z: 
1 i-I 1 l l i-l J J l 

(2.22) 

onde: 

í 
d - 1( Q · j -1 ADL) . 6t /~.t ! JV!:,. +.--' i x. v. 1 

l l J 

(2.23) 

onde: 

J = subtrecho a montante do elemento de junção i: 
n+l 

C . = concentração do constituinte no subtrecho j, no passo de tempo (n+ 1 ). 
J 
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Como pode ser notado, o tempo (d.) é análogo ao termo (a.). 

ec. 
Trabalhando-se agora com as devidas aproximações em diferenças finitas, faz-se --1 = O at 
na equação 2.16 para o estado permanente, chegando-se a: 

Cn+l b cn+l cn+l z a. . 1 + . . +e. . 1 = . 
l 1- 1 l l 1+ 1 

(2.24) 

onde: 

r (ADL). 1 Q. 11 
1 1- l- a.=-, +-- 

1 1 
1 v.s«. V. J 
~ l l l 

r-. ç. = 
l 

s. z: =-1 +P. 
1 V. 1 

1 

No estado permanente, portanto, a equação 2.24 é semelhante à equação 2.21, com as seguintes 

considerações: 

r: 
r= 

. 1lt == 1.0; 

. a constante 1.0 do termo (bj) anula-se; 
. as concentrações iniciais Ci' do termo (Zj) anulam-se. 

1 r-. 

As equações 2.21 e 2.24 representam um conjunto de equações lineares que podem ser expressas 
como um sistema matricial. cuja matriz de coeficientes é da forma tridiagonal. Para solução do 
sistema. o modelo utiliza-se de Eliminação Gaussiana. 
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r, 

A determinação da distribuição vertical da vazão de saída requer a descrição das características 
geométricas das estruturas de controle da barragem (tomadas d'água e vertedouro), bem como a 
relação entre as larguras transversais ao fluxo e os respectivos níveis d'água. Portanto, foi 
selecionada uma seção situada aproximadamente 400 metros a montante do barramento, onde os 
padrões de circulação são considerados representativos das seções próximas à estrutura, 
chegando-se a: 

{• 

r- 

L = 31,4216.zü.6331 

onde: 

L = largura transversal da seção situada a 400 ma montante da barragem (m). 

e) Dados Meteorológicos e Climatológicos 

Os dados meteorológicos e climatológicos necessários às simulações foram obtidos a partir da 
estação meteorológica de Cerro Azul (IAP AR-PR), considerando-se os valores médios (período 
1972/ 1996) de temperatura de bulbo úmido, temperatura de bulbo seco, pressão barométrica e 
velocidade do vento, conforme apresentado nos Estudos Hidrológicos Complementares (12). Os 
valores de nebulosidade foram estimados a partir das horas de sol verificadas. 

Na listagem de um arquivo de entrada de dados do modelo (Anexo 1) consta os valores 
utilizados para os parâmetros mencionados. 

r-. 
r- d) Dados Hidrológicos 

r: 

Para a determinação das vazões afluentes foram utilizadas as vazões médias mensais de longo 
período (1931/1996) em Tijuco Alto, obtidas a partir dos postos fluviométricos Balsa do Cerro 
Azul (DNAEE - Código 8113 5000) e Capela da Ribeira (DNAEE - Código 81200000), 
conforme apresentado nos Estudos Hidrológicos Complementares (12). 

Na listagem de um arquivo de entrada de dados do modelo, apresentada no Anexo 1, consta os 
valores das vazões médias mensais utilizados. 

e) Variáveis de Estado Consideradas 

Foram consideradas as seguintes variáveis de estado: 
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l. Oxigênio dissolvido; 
2. Temperatura; 
3. Sólidos em suspensão; 
4. Sólidos dissolvidos totais: 
5. um grupo de algas ; 
6. Detritos; 

7. Sedimento orgânico; 
8. Matéria orgânica dissolvida 

. Matéria orgânica lábil 

. Matéria orgânica refratária 
9. Nitrogênio 

. Amônia na coluna d'água como N 

. Amônia no sedimento como N 

. Nitrato na coluna d'água como N 

l O. Fósforo inorgânico 
. Ortofosfato na coluna d'água como P 

. Ortofosfato no sedimento como P 

11. Ferro 
. Íon ferroso na coluna d'água 

. Íon férrico na coluna d'água 
. Íon férrico no sedimento 
. Sulfeto de ferro na coluna d'água 
Sulfeto de ferro no sedimento 

12. Enxofre 
. Sulfato na coluna d'água como S 
. Sulfeto na coluna d'água como S 
. Sulfeto no sedimento como S 

13. Carbono inorgânico total 
14. pH 

15. Alcalinidade total 

f) Condições de Contorno 

- Contornos de Montante 

r: 
r" 
(', 

i f"". 

r 
(°"'I 

: r, 
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Os contornos de montante para as variáveis de estado foram retirados a partir das campanhas de 
campo realizadas na estação da rede básica da CETESB. RB-2020 no período 1990 a 1995, e 
nos resultados da Fase Ido Programa de Monitoramento Lirnnológico da UHE Tijuco Alto (13). 

Na listagem de um arquivo de entrada de dados do modelo, apresentada no Anexo 1, consta os 
valores das condições de contorno adotados nas simulações. 

- Contornos de Jusante 

Os contornos de jusante estão relacionados às vazões de saída e à geometria das estruturas de 
controle (tomada d'água, vertedouro, descarregador de fundo, e válvula dispersora). A 
determinação das vazões foi feita em função das hipóteses de estudo, conforme comentado no 
item 4.1. 

{' .. 
g) Condições Iniciais 

As respostas de modelos dinâmicos dependem essencialmente das condições iniciais adotadas. 
Diferentes condições iniciais geram diferentes históricos ao longo do período de simulação. 

,,-.. Foram utilizados, como condições iniciais, para as variáveis de estado consideradas, dados 
relativos à estação RB-2020, em Itaóca, próxima à Tijuco Alto, e os resultados da Fase I do 
Programa de Monitoramento Limnológico da UHE Tijuco Alto ( 13) realizados em 1996. 

Na listagem de um arquivo de entrada de dados do modelo, apresentada no Anexo 1, consta os 
valores das condições iniciais consideradas nas simulações. 

r-. 
I h) Incorporação da \' egetação Inundada 

rr-. 

Com base na literatura especializada e nos estudos e ensaios de avaliação e degradação da 
vegetação na area da CHE Tijuco Alto. adotou-se o valor de 0,40 kg/m' como valor médio da 
densidade de fitomassa rapidamente degradável ( em peso seco) na área a ser inundada. Este valor 
foi estimado a partir dos percentuais de tipologia existente na área a ser inundada apresentados 
no Quadro 3. l , da composição da percentual dos percentuais de cada recurso, apresentados no 
Quadro 3.2, e dos teores de fitomassa rapidamente degradáveis obtidos nos ensaios realizados 
pela Universidade Federal de São Carlos (14), que são apresentados no Quadro 3.3. - 

,,-._, 
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QUADR03.4 
TAXAS E COEFICIENTES (CE-QUAL-Rl) 

' .J· 

ITEM TAXAS/ UNIDADE FAIXA DE REFERÊNCIA 

COEFICIENTES VALORES BIBLIOGRÁFICA 

I 
-9 

A m/mb/s O.Oa4.18xl0 27. 53 

2 
-9 

B m/mb/s O.O a l.5lxl0 27. 53 

3 B - f(máx. Secchi) 27 

4 e - O.O a LO 27 

5 Cc - 0,1 a 0,5 27 

6 CDENS kz/rn' O.OI a 2_00 27 

7 D - 0.00 a 0.12 27 
-9 

8 De m=/s o (10 ) 27 

9 k, l/rn/z/rrr' 0.007 a 0.240 27 

10 k. l/m/g/m3 variável 27 

11 k<t-Amônia dia-1 0.001 a 1.300 27.53 

12 k<t - Detritos dia-1 0.001 a 0,111 27 

13 ki- Enxofre dia-1 <= 0.05 27 

14 k<t - MOD Lábil dia-1 0,004 a 0.64 27 

15 k.i- MOD Refrat. dia-1 0.004 a 0.64 27 

16 k, - Nitrato día-1 0.002 a 1.00 27_ 53 

17 ki - Sedimento dia-1 variável 27 

18 k<t - Sulf de Ferro dia-1 <=OA 27 

19 l k, dia-1 f( espécie) ( *) 27 

20 k.,, dia-! f( espécie) (*) 27.53 

21 L - Enxofre dia·l <=0.5 27 

22 L- Ferro 1 dia"! <:0.6 27 

r 

' 
k, - Sulf. de Ferro dia-1 <:0.6 27 _., 

24 / kn dia-1 fiespécie} (*) 27. 53 
-:,- ! k. - Algas dia-1 f( espécie) ( *) 77.53 _) 

26 k, - Enxofre dia-1 <=0.04 27 

27 k, -Alzas rn/dia f(espécie) (*) 27. 53 

28 k, - Detritos m/dia 0_05 a 1.00 27 

r- 

,,--, 
' .fa' 

r>, 
t 

,,-. 
' ,.i 

,,-.. 
( ,,..• ,,,-., 

, ,,. 

- 

_,, 
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QUADRO 3.4 (cont.) 
TAXAS E COEFICIENTES (CE-QUAL-Rl) 

.. , 

ITEM TAXAS/ UNIDADE VALORES REFERÊNCIA 

COEFICIENTES BIBLIOGRÁFICA 

29 k, - Ferro rn/dia 0.05 27 

30 k, - S ulf. de Ferro m/dia <=0.5 27 

31 k, - ss m/dia vanável 27 

32 k, 1/dia 0.01 a0.10 27 

33 k1 -MOO - O.O a 1.0 27 

34 k, -Algas - O.O a 1.0 27 

35 k, -Amôma - 0.1 27 

36 k, - Detritos - 0.1 27 

37 k, - Nitrato - 0.1 27 

38 k, -Algas - 0.1 27 

39 n,v m-1 f(má. x. Secchi) 27 

40 OXYLIM g/ml 0.1 27 

41 p - Enxofre g/m1/dia 0,1 27 

42 p - Ferro g/m1/dia 0.3 27 

43 p - Fósforo g/m2/dia <=0.3 27 

44 p - Nitrozênio g/mz/dia <=0.4 27 

45 PS2C02 g/ml ftespécic) (*) 27.53 

46 PS2N g/mJ ftespécie) (*) 27. 53 

47 PS2P04 g/ml fiespécie) (*) 27.53 

48 1 P, - Algas - O.O a l.O 27 

49 Pi Fósforo ml/g variável 27 

50 P · - Fotossíntese - 1.4 27 

51 P, - Nitrogênio mJ/g variável 27 

52 P~ - Carbono - 0.40 a 0.60 27. 36. 53 

53 P:- Fósforo - 0.001 a 0.02 27, 36. 53 

54 P: - Nitrocênio - 0.0005 a 0.09 27.36. 53 

55 P: - Respiração - l.l 27 

56 P3 -Amônia - -L57 27 

r: 
'"' ,...... 

r ... 

.•..•. ,· 

_, 
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/""'. 

r- 
i ,...... 

.. ) 
r-. 
' ,, 

~ . .1 r: 

_, 

r> 

r- 

..•. 
r> 

QUADRO 3.4 (cont.) 
TAXAS E COEFICIENTES (CE-QUAL-Rl) 

ITEM TAXAS/ UNIDADE VALORES REFERENCIA 

COEFICIENTES BIBLIOGRÁFICA 

57 P3 - Fósforo - 0.0002 a 0.0021 27 

58 P3 - Nitrogênio - variável 27 

59 p4 - 1.4 27 

60 P-1-Algas kcal/m2/s f(espécie) (*) 27 

61 p5 - L4 27 

62 P1 - O, 14 27 

63 Ps - 2 27 

64 .9 PQ mvs o (10 ) 27 

65 SEDTIIK cm variável 27 

66 Ti - Algas ºC f(espécie) (*) 27 

67 T1 -Arnônia ºC 2,0 a 5.0 27 

68 T 1 - Detritos ºC o 27 

69 T, -MOD ºC O.O a 5.0 27 

70 Ti - Nitrato ºC 2 27 

71 T2 - Algas ºC f( espécie) { *) 27 

72 Ti-Amônia oc 20.0 a 30.0 27 

73 T: - Detritos oc 20.0 a 37.0 27 

74 1 T: - MOD ºC 20.0 a 35.5 27 

75 T: - Nitrato oc 25 27 

76 1 T~ -Alzas ºC f( espécie) (*) 27 

77 1 T.:. - Alzas ºC f(espécie) (*) 27 

( *) Adotou-se os valores relativos ao grupo das cianoficeas. 
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3.2. DIQUES 

r 
r- 
r- A partir do levantamento topobatimétrico existente para o projetos dos diques, constantes nas 
~· plantas CBA T-045 e T-046, foram determinadas, para os três diques, as áreas superficiais, os 
r;: volumes, e demais paràmetros hidráulicos, como apresentado no Quadro 3.5. 

a) Representação Geométrica 

QUADRO 3.5 

REPRESENTAÇÃO GEOMETRICA DOS DIQUES 
_..,, 

AREA VOLUMEl z tw l qs 
(103 m2) (103 m3) (m) (ano) (rn/ano) 

DIQUE 1 276.23 605.70' 2.19 0,00961 228.41 
DIQUE 2 3 8.14 · 64.84 1.70 0,001 l 1.653.70 
DIQUE 3 70.32 96.34 1.37 0.0015i 896.92 

,,... 
1 

..•. onde: 

z == V/A : profundidade média (m): 

tw = V /Q : tempo de residência hidráulico (ano); 
Qs == z/t; : carga hidráulica (m/ano ); /""' 

·~· 
b) Condições de Contorno de Montante 

Utilizou-se como contornos de montante os valores de concentração de ortofosfato calculados 

internamente pelo modelo CE-QUAL-R l, a partir dos perfis verticais de efluências do 
reservatório e retirada seletiva de constituintes. Adotou-se o valor de 2 m:: Is para a vazão 
liberada para jusante pela válvula dispersora . 

..•. , 

.. r- 
r .. 3 3 JUSANTE 

a) Dados Fisicos e Geotopográficos 

Os valores de latitude e longitude e da altitude média relativa ao nível do mar que representam o 
trecho simulado foram extraídos do relatório CESP/ENGECORPS/P ARCON (18), que 

apresenta o perfil longitudinal do rio. Os valores considerados foram: 
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Latitude 
Longitude 

: 24º3ü'S 
: 48º20'W 

Meridiano padrão : 51 ºW 
Altitude média : 60,0 m 

b) Segmentação do Rio Ribeira 
r, 

O comprimento longitudinal do trecho simulado do rio Ribeira do Iguápe foi de 315 Km, 
localizado a jusante do futuro reservatório de Tijuco Alto, a partir do ponto de restituição das 
águas turbinadas. 

r- 
_) 
r> 
_) ,,.-.. 
J r: 

Na discretização a nível computacional consideraram-se 63 subtrechos com cinco quilômetros de 
comprimento longitudinal cada, agrupados em 12 trechos (Quadro 3.6). Na escolha dos trechos, 
foi levada em conta as semelhanças geométricas entre as seções transversais e declividades do 
leito do rio, obtidas a partir de levantamento topobatimétrico existente, efetuado pela CESP. 

...• 
QUADRO 3.6 

TRECHOS CONSIDERADOS NA SEGMENTAÇÃO DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE 
r- 
'.( 

r> ~· r: 
,J.' 
r- 

. ' 

TRECHO NoSUBTRECHO COMPRIMENTO (km) 
1 l 3 1 15 
2 1 9 1 45 
3 1 1 5 
4 10 1 50 
5 6 1 30 
6 2 10 
7 5 25 
8 2 10 
9 1 5 
10 .., 

15 ., 
11 8 40 
12 13 65 

TOTAL 63 315 

r: 

" .. ~ 
r 

' ..; 

-· 

Considerou-se, como cargas afluentes pontuais ao rio Ribeira, as contribuições relativas aos 
principais tributários/ pela margem esquerda, rios Betari, Etá e Juquiá, e, pela margem direita, o 
rios Pardo e Jacupiranga) e as devidas ao aporte de esgotos sanitários das principais cidades 
situadas na bacia do rio Ribeira. 

- 
I'"""- 
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,...._ A segmentação adotada para o trecho simulado do rio Ribeira do Iguape encontra-se ilustrada, 

r por meio de um esquema unifilar, na Figura 3 .1. 

e) Dados Meteorológicos e Climatológicos 

,...... 
Para simulação em estado permanente, foram considerados valores médios anuais, calculados a 
partir das séries médias mensais, referentes à temperatura de bulbo úmido, temperatura de bulbo 
seco, pressão barométrica e velocidade do vento, obtidos a partir dos dados médios (1991- 
l 996)da estação meteorológica de Registro (DAEE - Posto F4-005M) (12), como mostra o 
Quadro 3.7. 

,I'°"' 

;_ ... 

Precipitação Temperatura (ºC) Urrúdade Pressão Velocidade Insolação 
Mês (mm) Bulbo seco Bul. úmido Relat. (%) (rnbar) Vento(m/s) (horas) 
Jan 217,4 25,3 23,0 84,2 1007,2 1,6 156,4 
Fev 32LO 25,3 23,2 86,0 1009,2 1,4 140,9 
Mar 247.6 24,4 22.6 87,2 1009,9 1,4 136,5 
Abr 114.6 23,0 2Ll 85,8 1011,3 1,3 150, 7 
Maio 74,9 20,6 19,0 87,5 1013,8 1,1 136,3 
Jun 82,4 18,6 17, 1 87,3 1014,9 1,1 116,6 
Jul 61,1 17,7 15,9 85,3 1016,9 1,2 139,3 
Age 41,9 17,7 16, 1 86.7 1018,8 1,2 117,8 
Set 103.7 19,1 17,5 86,7 1015,0 1,6 88,7 
Out 126.6 2L4 19,6 86,2 1011,9 1,6 112,9 
Nov 129.7 23,2 20,9 83,5 1008,5 1,7 159,3 
Dez 162.7 24,9 22,4 82.5 1005-5 1,7 180,3 
Média 140.3 21.8 19,9 85,7 1011.9 1.4 136,3 

QUADRO 3.7 

DADOS METEOROLÓGICOS 

/""' 

. ·" r- 

,..... 

r- 
.,.,- ,.-. 

r- 

d) Dados Hidrológicos e Hidráulicos 
., - d. l) Vazões afluentes ao trecho simulado 

r- .. 

- V azões liberadas pelo reservatório 

,__.·' 
Para as vazões efluentes do reservatório, foram considerados os dados do Programa de Operação 
e as condições determinadas em cada hipótese simulada, que serão apresentadas no item 4.1 
deste relatório. 
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Rio Pardo 

V.V Km -- /_ 

1 
Trecho 1 2 

lS.Okm 3 
4 
5 - 
6 - 

7 
Trecho 2 8 - ' 

9 
10 - ' 
11 - 60.0km 12 

,_ 1 65.0 km Trecho 3 13 
14 - 

15 
16 - 
17 

Trecho 4 18 
19 - 
20 
21 .;: 
22 

115.0 km 23 ------- - 24 
25 

- 26 
Trecho 5 27 

28 ,_ j "< n ,_ 29 - 
Trecho 6 30 

155.0 km 31 ------- - 32 
33 

Trecho 7 34 
35 

180.0 km 36 ...,_ -------- 37 Trecho 8 
190.0 km 38 ,_ 
195.0 km Trecho 9 :;9 

40 
Trecho 10 41 

l.J " - - 42 - .. ----- - - -- ----- 4, 
44 
45 

Trecho 11 46 
47 
48 
49 

2~0.0 km ____________________ .. 50 
~I 1 
5:? 
53 
54 
55 
56 

Trecho 12 57 
58 
59 

,... 
60 

,... 
61 - 
62 

~ IS.O km 63 ----.- .. -- .•. --------------- 

Efluaitc_ Ribeira 
r 
r 
r-. 

r' 

r' 
· .. ; 
r-, Rio Bctari 

Efluente lporanga 

EflUàltc Eldorado 

.-.,' r- 
·' 

RioEt.i 
Eflw:ntc Sele Bamui 

r- 
'J r-. 

Rio Juqut.a 

Eflucntc Regrstro 

Rio Jacup1ranga 

..,: FIGl.JRA 3.1 - SEGMENTAÇÃO DO TRECHO SIMULADO DO RIO RIBEIRA 
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- 
- V azões relativas à área de drenagem a jusante do eixo da barragem 

r- Nesta etapa dos estudos, considerou-se nas simulações as vazões médias mensais de longo 
- período (1963-1996), obtidas a partir dos dados disponíveis de postos fluviométricos existentes 
,,... na bacia do rio Ribeira de Iguape, operados pelo DNAEE e DAEE, e relacionados no Quadro 
I""' 3 8. O tratamento destes dados encontra-se detalhado na revisão dos estudos hidrológicos (12). 
I""' 

QUADRO 3.8 

POSTOS FLUVIOMÉTRICOS NA BACIA DO RIO RIBEIRA CONSIDERADOS NO ESTUDO 
) 

No 
! 

POSTO j CODIGO 1 RIO ! A.D. j ENTIDADE 
: 1 km2 

1 i Capela da Ribeira : 81200000 ! Ribeira de Iguape 7.252\ DNAEE-SP 
2 !Iporanga : 81350000 [Ribeira de Iguape 12.4301 DNAEE-SP 
3 :Andorinhas (5F-O 11) 81330000 iPardo 2.872\ DAEE-SP 
-+ 'Passagem do Meio (5F-015) 81345000 IBetan 1771 DAEE-SP 
5 i Eldorado (5F -001) '. 81380000 IRibeira de Iguape 14.5821 DAEE-SP 
6 1 Sítio Alambari (5F-O 14) 1 81400000 i Eta 3141 DAEE-SP 
7 [Sete Barras (4F-015) ; 81420000 [Ribeira de Iguape 15.2921 DAEE-SP 
8 .Juquiá ( 4F-O 18) 81679000 lJuqúiá i 4.341 I DAEE-SP 1 

9 [Registro (4F-002) 81683000 [Ribeira de Iguape 20.855 j DAEE-SP 
10 iRegistro (4F-016) 81790000 1Jacup1ranga 1.3251 DAEE-SP 

r- _.,· 
r». 

r 
i 

r 
! - ., 

• .• ~t: 

Os Quadros 3. 9 e 3 .1 O , a seguir, apresentam as vazões médias mensais e anual, sendo o Quadro 
3 .9 relativo às vazões pontuais (principais afluentes), e o Quadro 3 .1 O relativo às vazões 
incrementais que afluem de forma distribuída ao longo dos 12 trechos da segmentação adotada. 
Nestes quadras .são mostradas também as vazões relativas à cheia de janeiro de 1995, que teve 
sua vazão estimada em 1.490 m3/s no eixo da barragem correspondendo a um período de retomo 
de cerca de 36 anos (12). Os valores desta cheia foram utilizados em simulações que 
consideraram a utilização do descarregador de fundo 

r> . .,, - ' ; 

r- 

.,., QUADRO 3.9 
V AZÕES PONTUAIS MÉDIAS MENSAIS E ANUAL DE LONGO PERÍODO - 

- 

Vazões Médias de Longo Termo I m3/s) Cheia 
pontuais Anual J:m Ft:v Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/95 

no pardo 60.34 88.99 86.39 77.73 55.63 56,66 57,46 50.50 39.07 49.18 51.97 52,32 58.15 206.37 
no betan ..i.53\ ~.60 l'A51 5.00 3.82 4.00 3.69 3.64 3.10 3.86 4.17 3,83 4.24 27.64 
no eia 15.74 25.} 3 24.96 21.43 14.52 14,21 1430 12.32 8.33 11.20 13,51 13,25 15.71 64,01 
no juquia l 55.33j185.66 223.57 210.37 177.92 148.81 142.83 124.54 109.54 119.68 133.21 137,85 150,01 170,57 
r jacupiranga 36.18 57.28 64.51 \ 64.12 40.36 32.85 30,84 22.66 17.00 21,40 24,38 27,30 31,48 97,99 

- 
(', 

,-.. 
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QUADR03.10 
V AZÕES INCREMENTAIS MÉDIAS MENSAIS E ANUAL DE LONGO PERÍODO 

r- 

Vazões Médias de Longo Termo (m3/s) Cheia 
Incrementaãs Anual I Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/95 

1 8,66 13,47 12.80 9.24 7,67 7,97 8.20 8.52 5,73 6,94 7,62 7,67 8,07 36,84 

2 27,12 42,20 40,10 28,96 24,03 24,95 25,67 26,69 17,93 21,73 23.88 24,03 25,28 115,39 

3 3,28 5,10 4,84 3,50 2,90 3,01 3, 10 3,22 2,17 2,63 2,88 2,90 3,05 13,94 

4 20,24 25,46 32,94 34,02 23,97 17,55 17,58 12,75 12,47 12,66 16.12 17,95 19,42 85,27 

5 17,75 22,33 28,89 29,84 21,02 15,39 15,42 11,18 10,93 11,10 14,14 15,74 17,04 74,79 

6 5,38 7,30 7,30 6,45 4,93 5,13 5.22 4,79 3,91 4,53 4,95 4,80 5,28 29,57 

7 13,46 18,25 18.25 16,13 12,32 12,81 13,05 11,96 9,77 11,32 12,38 12,01 13,20 73,93 

8 3,28 4,39 4,67 4,26 3,31 3,07 3,04 2,72 2,25 2,61 2,93 2,93 3,21 18,04 

9 1,64 2.19 2,34 2,13 1.65 1,54 1.52 1,36 1,13 1,31 1.47 1,47 l,60 9,02 

to 4.92\ 6,58 7,01 6.38 4.96 4,61 4.57 4,08 3.38 3.92 -!.40 4,40 4,81 27,06 

11 11, 10 11.26 11.08 8.27 10,12 10,71 1 IJ3 11.74 10,45 11.46 12.84 11,85 12,28 38,24 

12 18,04 18,30 18,01 13,44 16,45 17,41 18.10 19,07 16.98 18,63 20,87 19,26 19,96 62,15 

,,....._ 

,,...., 
,_., 

; . ,-.. 

d.2) Características hidráulicas dos trechos 

• J 
!"' 

r: As características hidráulicas da calha do rio foram obtidas a partir do perfil longitudinal do rio 
Ribeira e de seções topobatimétricas levantadas pela CESP, constantes no relatório 
., Aproveitamento Múltiplo do Rio Ribeira - Estudos de Contenção de Cheias. Relatório Final", 
calculando-se, para os trechos simulados, os valores médios de declividade longitudinal, de 
largura transversal do fundo e declividades laterais. 

r- 

. ,• 

,....... 
>f a listagem de um arquivo de entrada de dados do modelo (Anexo 2) consta os valores 
utilizados para os parâmetros mencionados 

e·, Variáveis de Estado Consideradas 

Foram simuladas as seguintes variáveis de estado: 

.I' -' 

1 . Oxigênio Dissolvido: 
:2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias, 20 ºC), 
3. Temperatura: 
4. Nitrogênio: 

. Nitrogênio orgânico, amónia, nitrito e nitrato; 
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5. Fósforo: 
. Fósforo orgânico e fósforo inorgânico dissolvido 

6. Alga como clorofila ª· 

t) Dados de Qualidade da Água Adotados 

r>, 
' . ./ r: 

Os dados de qualidade da água considerados para os tributários do rio Ribeira, e utilizados para a 
calibração inicial do sistema, foram retirados a partir das seguintes campanhas de campo 
realizadas na bacia do rio Ribeira de Iguape: 

r: 
.... i monitoramentos nas estações da rede básica da CETESB, RB-2020 e Rl2100, constantes das 

planilhas ''Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas", códigos 
OOSP54RB2020 e OOSP54RI2100, respectivamente), do ano 1990 à 1995; 

r> 
_., 
r 
,,.,' 

• monitoramento da qualidade da água efetuado pela CBA ( abril 1991) na região de Tijuco 
Alto; 

... J 
• Fase Ido Programa de Monitoramento Limnológico da UHE Tijuco Alto - 1997. 

. ; 

O Quadro 3 .11 a seguir apresenta, para os parâmetros indicadores da qualidade da água 

simulados, os valores médios mensais e médio anual, determinados a partir dos estudos acima 
mencionados . 

r-. 
' .. 

;' QUADR03.ll 

DADOS MÉDIOS MENSAIS E ANUAIS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 
r: 

r> PARAMETRO \IES MÉDIA 
(111gll) JA_"\; FEV \!AR ABR \iAl JUN ! JU. AGO SET OtJr ::-:ov DEZ ANUAL 

OD :.19 1 6.98 i.'.!2 7.76 7.91 8.61 8.83 8.76 8,70 7,98 7,63 7.26 i.90 
D805 1 4.92 1 2.79 2.33 2.50 1.92 1.88 2.08 5.50 1.92 2.63 2.42 3.29 2.85 
Nurog, Total j 0.96 1.36 0.81 0.68 0.77 0.67 0.75 0,77 0.79 0.93 1,44 1,01 0.91 
Fosfato To tal 1 0.17 0.16 O.li 0.07 0.08 0.08 0.10 0.07 0.07 0,08 o.ro 0.19 o.n 
:-li trato 1 O.~-l 0.18 0.19 0.19 0.33 0.22 0.21 0.21 0,22 0.26 0.31 0.17 0.23 
Nitrito 0.02 0.03 O.OI O.OI 0.02 O.OI 0.01 O.OI O.OI 0,02 0,03 0,02 0,01 
Amônia 0.08 0.1 l 0.12 0.05 0.03 0.03 1 0.07 0.05 0.08 0.06 0.10 0.06 0.07 
Ortofosfato 0.05 0.04 0.03 0,03 0,02 0.02 1 0.02 0,01 0,01 0.10 0.02 O.Oi 0,03 
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r: 

g) Condições de Contorno 
r 
r: - Contornos de Montante 

Como contornos de montante, adotaram-se os valores médios provenientes da simulação 
dinâmica dos parâmetros de qualidade da água, obtida a partir da aplicação do modelo CE 
QUAL-Rl ao futuro reservatório da UHE Tijuco Alto. 

Foi necessária, entretanto, uma compatibilização entre as variáveis de estado consideradas nos 
dois modelos. Para tanto, as cargas referentes à matéria orgânica dissolvida liberada através da 
tomada d'água foram transformadas em compostos orgânicos de carbono (DBO carbonácea), 
nitrogênio e fósforo, obedecendo à relação estequiométrica considerada na aplicação do modelo 
CE-QUAL-RI ao reservatório. 

- Contornos de Jusante 

r-. 
, . .J 
r»: 
. ·' 

Para determinação dos contornos de jusante, foi adotado o critério de gradientes nulos, em 
função da disponibilidade não suficiente de dados de parâmetros de qualidade da água nas 
proximidades do final do trecho simulado, associada à pequena alteração espacial das variáveis 
analisadas nos cinco quilômetros do último subtrecho. 

h) Ajuste de Taxas e Coeficientes 

A determinação de taxas e coeficientes foi baseada em dados de literatura especializada, 
conforme indicado no Quadro 3 .1 O, encontrando-se suas descrições no Glossário de Taxas e 
Coeficientes, Anexo 6. 
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QUADRO 3.10 
TAXAS E COEFICIENTES - MODELO QUAL-2E 

ITEM TAXAS/ UNIDADE FAIXA DE REFERÊNCIA 

COEFICIENTES VALORES BIBLIOGRÁFICA 

1 a., - 0,07 a 0,09 7 

2 a.2 - 0,01 a 0,02 7 

3 «, - 3,0 a 4,0 7 

4 a.6 - 1,0 a 1,14 7 

-5 "o m? variável 7 

6 ª2 mg/m2/dia variável 7 

7 0'3 mg/rrr'/dia variável 7 

8 ª-1 dia' 0,001 a 0,10 7 

9 0'5 dia" 0,001 a 0,10 7 

10 k, dia" 0,02 a 3,4 7 

11 k2 dia" 0,0 a 100,0 7 

12 k3 dia" -0,36 a 0,36 7 

13 k4 mg/mvdia variável 7 
14 Pi dia" 0,10 a 1,00 7 
15 132 dia" 0,20 a 2,00 7 
16 133 dia" 0,02 a 0,40 7 
17 134 dia" 0,01 a 0,70 7 
18 KNITRF glmJ 0,60 a 0,70 7 

(1) Calculado internamente pelo modelo. 
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4. STh1.ULAÇÕES REALIZADAS 

4.1. CENÁRIOS UTILIZADOS 

a) Reservatório de Tijuco Alto 
r 
r 

' 
Esta atividade compreendeu basicamente duas etapas distintas. Inicialmente, foram realizadas 
diversas simulações procurando-se a melhor representatividade possível da hidrodinâmica e dos 
processos fisicos, químicos e biológicos característicos do reservatório de Tijuco Alto. Para 
tanto, foram utilizados dados geométricos, hidrológicos, meteorológicos, composição de 
fitomassa e parâmetros limnológicos, bem como valores de taxas e coeficientes pesquisados em 
literatura especializada e obtidos através dos bioensaios realizados pela Universidade Federal de 
São Carlos. 

r': . .,, 
,-.. 

i 

r 
. i 
!'"', 

.1· 

Com base nos resultados obtidos na primeira etapa, simulou-se os efeitos do represamento do 
rio, analisando-os sob 5 (cinco) hipóteses básicas, que levaram em conta as variantes 
desmatamento da área do reservatório, e o plano de enchimento do reservatório. Foram 
consideradas as hipóteses de enchimento direto até o N.A. normal (290 m) e a de geração de 
energia após o rúvel d'água atingir o N.A. minimo normal (235 m), conforme o plano de 
enchimento descrito nos Estudos Hidrológicos Complementares (12). Foi avaliada também a 
influência da utilização dos descarregadores de fundo conforme descrito na alínea e) deste item. r-. 

. ' 

r-, 
' .. A revisão dos estudos hidrológicos (12) e as simulações iniciais, demonstraram que o mês de 

inicio de enchimento do reservatório não é uma variante que produza sensibilidade nos 
resultados, tendo sido adotado o mês de agosto, início do ano hidrológico, como mês de início 
do enchimento do resevatório. Para as hipóteses que consideraram a retirada biomassa, admitiu 
se uma carga remanescente de O, 15 kg/rrr' de fitomassa rapidamente degradável para as áreas 
desmatadas. Todas as hipóteses tiveram um incremento temporal igual a 24 horas e um período 
de simulação igual a 5 anos, buscando identificar as fases de enchimento, estabilização e 
operação do reservatório estabilizado. Estas hipóteses estão descritas abaixo. 

r- 

• Hipótese DO: Enchimento do reservatório até NA. normal, com a utilização da série de 
vazões médias mensais, sem retirada de biomassa vegetal na área a ser inundada, início do 

3 
enchimento no mês de agosto, e vazão de descarga durante o enchimento de 27,4 m Is; 
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• Hipótese D50: Enchimento do reservatório até N.A. normal, com a utilização da série de 
vazões médias mensais, com retirada de 50% da biomassa vegetal, início do enchimento no 
mês de agosto, e vazão de descarga durante o enchimento de 27,4 m3 /s; 

• Hipótese Dl00: Enchimento do reservatório até N.A. normal, com a utilização da série de 
vazões médias mensais, com a retirada de 100% da biomassa vegetal na área a ser inundada, e 

3 
vazão de descarga durante o enchimento de 27,4 m ts; 

(', , • Hipótese E60: Enchimento do reservatório até a cota 23 5m , a partir desta cota é iniciada a 
geração de 60% da energia firme, com a utilização da série de vazões médias mensais, sem a 
retirada da biomassa vegetal na área a ser inundada, início do enchimento no mês de agosto, e 

3 
vazão de descarga antes do início da geração igual a 27,4 m /s; 

l""'I 

r', 
Hipótese E 100: Enchimento do reservatório até a cota 23 Sm , a partir desta é iniciada a 
geração de 100% da energia firme, com a utilização da série de vazões médias mensais, sem a 
retirada da biomassa vegetal na área a ser inundada, início do enchimento no mês de agosto, e ~ . 
vazão de descarga antes do inicio da geração igual a 27,4 mzs; 

r. 

A vazão de descarga, para todas as hipóteses, são liberadas, durante o enchimento pelo 
descarregador de fundo. Após o início da geração, a liberação das águas se dá através do canal 
de restituição da casa de força, sendo garantida uma vazão de 2 m3 /s pela válvula dispersara 
localizada no corpo da barragem. 

O Quadro 4.1 a seguir ilustra as hipóteses simuladas. 

QUADR04.1 
CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO - RESERVA TÓRIO UHE TIJUCO ALTO 

r: 
PERCENTUAL DE MESES PARA MESES PARA 

HIPÓTESE DESMATAMENTO ATINGIR O INICIARA 
0% 50% 100% N.A. NORMAL GERAÇÃO 

DO X 12 12 

DSO X 12 12 

0100 X 12 12 

E60 X 14 4 

ElOO X 24 4 

~ ' . 

r-. 
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b) Diques 

r. 
r 
r: 
r 

Para a avaliação do estado trófico dos três lagos formados pelos diques localizados a jusante de 
Tijuco Alto, foram formuladas seis hipóteses, vinculadas às diferentes fases por que passa a 
qualidade da água do reservatório de Tijuco Alto, e consequentemente, os efluentes pela válvula 
dispersora: início de liberação das águas pela válvula dispersara, após o término do enchimento 
(periodo A); período critico da qualidade da água efluente do reservatório no terceiro ano de 
operação (período B); e o período critico- da qualidade da água efluente do reservatório no 
quinto ano de operação (período C). 

As hipóteses formuladas são descritas a seguir: 

• Hipótese l A. Avaliação do estado trófico dos lagos no período de início da liberação das 
águas pela válvula dispersara (2 m3/s), com a retirada de 100% da biomassa vegetal na área do 
reservatório de Tijuco Alto a ser inundada; 

·' 
' •. 

• Hipótese 2A: Avaliação do estado trófico dos lagos no período de início da liberação das 
águas pela válvula dispersara (2 m3/s), sem a retirada de biomassa vegetal na área do 
reservatório de Tijuco Alto a ser inundada; 

r 
n 
r 

• Hipótese lB: Avaliação do estado trófico dos lagos no período critico da qualidade da água 
efluente do reservatório no terceiro ano de operação, com liberação das águas pela válvula 
dispersara (2 m3/s), com a retirada de 100% da biomassa vegetal na área do reservatório de 
Tijuco Alto a ser inundada; 

r: 
J 
0 

• Hipótese 2B: Avaliação do estado trófico dos lagos no período critico da qualidade da água 
efluente do reservatório no terceiro ano de operação, com liberação das águas pela válvula 
dispersara (2 m3/s), sem a retirada de biomassa vegetal na área do reservatório de Tijuco Alto 
a ser inundada; 

-· 
Hipótese lC: Avaliação do estado trófico dos lagos no período crítico da qualidade da água 
efluente do reservatório no quinto ano de operação, com liberação das águas pela válvula 
dispersara (2 m3/s), com a retirada de 100% da biomassa vegetal na área do reservatório de 
Tijuco Alto a ser inundada: 

__ , • Hipótese 2C: Avaliação do estado trófico dos lagos no periodo critico da qualidade da água 
efluente do reservatório no quinto ano de operação, com liberação das aguas pela válvula 
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dispersara (2 m3/s), sem a retirada de biomassa vegetal na área do reservatório de Tijuco Alto 
a ser inundada. 

r: 

Nas simulações apresentadas anteriormente utilizou-se como contornos de montante os 
parâmetros de qualidade da água calculados internamente pelo modelo CE-QUAL-RI, a partir 
dos perfis verticais de efluências do reservatório e retirada seletiva de constituintes. 

I' ••.. 
' 

r- 

e) Trecho a Jusante da Barragem de Tijuco Alto 

Numa primeira etapa, foram realizadas diversas simulações visando a obtenção da melhor 
representatividade possível da hidrodinâmica e dos processos fisicos, químicos e biológicos 
caracteristicos do ecossistema do rio Ribeira de Iguape no trecho a ser simulado, utilizando-se, 
como metodologia, a comparação dos dados geométricos, hidrológicos e limnológicos obtidos 
dos levantamentos secundários, com os resultados provenientes de simulações realizadas sem a 
consideração da existência do futuro barramento de Tijuco Alto. 

Na etapa posterior, simularam-se os efeitos da liberação das águas represadas em Tijuco Alto, 
analisando-se, conjuntamnete a qualidade da água efluente das estruturas de descarga para os 
cenários simulados no reservatório, através do modelo CE-QUAL-Rl, e a variante hidrológica 
no trecho de jusante. 

r": 

..,. 

A qualidade das águas efluentes da barragem para esses cenários foram avaliadas para 4 periodos 
distintos, que representam diferentes estágios de utilização das estruturas de descarga e de 
estabilização das condições límnicas do reservatório: início do enchimento do reservatório, com 
liberação das águas pelo descarregador de fundo (período M); início de liberação das águas 
somente pela estrutura de tornada d'água (periodo l); período critico da qualidade da água no 

terceiro ano de operação do reservatório (período 3); e o periodo crítico da qualidade da água no 

quinto ano de operação do reservatório (período 5). A análise dos resultados do efluente do 
reservatório, indicou a necessidade de simulações distinguindo os percentuais de desmatamento 
apenas para o período M, isto é, 1 mês após o início do enchimento . 

r 
I 

.Corn respeito a variante hidrológica foram considerados 3 cenários paracada uma dos períodos 
descritos no parágrafo anterior. Estes cenários correspondem às vazões médias ( cenário M), 
vazões de período seco (cenário S), e vazões de período úrnido (cenário U). 

./ 

Foram elaborados também cenários para a avaliação da influência do descarregador de fundo no 
trecho de jusante. Estes cenários consideraram tanto a utilização do descarregador de fundo no 

r-. 
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r- 

ciclo hidrológico normal, como também sua utilização na laminação da cheia de janeiro de 1995. 
A influência da vazão liberada pelo descarregador foi realizada através da análise de um 
parâmetro conservativo hipotético, com a finalidade de observar a capacidade de diluição deste 
constituinte ao longo do trecho de jusante conforme detalhado na alínea e) do item 4.3. Como 
contorno de montante adotou-se uma concentração de 100 rng/l para este constituinte 
conservativo. 

/' 

r 

O Quadro 4.2, apresentado a seguir, resume os cenários simulados. 
rr, 

QUADR04.2 

CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO - RIO RIBEIRA A JUSANTE DA BARRAGEM 

HIPÓTESE PERÍODO HIDROLOGIA DESMATAMENTO 

MMO l mês após o vazão média sem desmatainento 
MSO início do período seco sem desrnatainento 

MUO enchimento período úmido sem desmatamento .. 
MM50 l mês após o vazão média 50 % de desmatamento 

MS50 início do período seco 5 O % de desmatamento 

MU50 enchimento período úrmdo 50 % de desmatamento 

MMlOO l mês após o vazão média l 00 % de desmatamento 
MS100 início do período seco 100 % de desmatamento 
MUlOO enchimento período úmido l 00 % de desmatamento 

IM início da geração 1 vazão média O. 50 e 100% 1 

lS de período seco O. 50 e 100% 
lU energia período úrmdo O. 50 e 100% 
3M 3 anos após o vazão média O. 50 e 100% 
3S inicio do período seco O. 50 e 100% 
3U enchimento período úmido O. 50 e 100% 
5M 5 anos após o vazão média O. 50 e 100% 
5S início do período seco O, 50 e 100% 
5U enchimento neriodo úrrudo O. 50 e 100% 

C800 \·> não se aplica cheia ianeiro/95 não se aplica 
FM1 •• 1 não se aplica vazão média não se aplica 
FS\ •• l não se aplica período seco não se aplica 
FlJ •• , não se aplica período úrrudo não se aplica 

r: 

r-, ~- -. ' 

<·> Simulação do descarregador do fundo com liberação de 800 m3 Is 
<··i Simulação do descarregador do fundo com liberação de 100 m3 /s 
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r- 
r- Nas simulações no trecho de jusante da barragem de Tijuco Alto com o modelo QUAL-2E, 
r- utilizou-se como contornos de montante os parâmetros hidrológicos e de qualidade da água 
r: calculados internamente pelo modelo CE-QUAL-RI, a partir dos perfis verticais de efluências do 
r=. reservatório e retirada seletiva-de constituintes. 
r: 
r: 

4.2, APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

a) Reservatório de Tijuco Alto 

O Anexo 3 apresenta, a titulo de exemplo, a listagem dos resultados do modelo CE-QUAL-RI 

para a Hipótese DO, num período de 5 anos, com intervalo de impressão a cada 6 meses, 

Para a análise dos resultados das simulações com o modelo CE-QUAL-RI no reservatório de 
Tijuco Alto, foram utilizados recursos gráficos que buscaram evidenciar as principais diferenças 
na qualidade da água do lago para as diversas hipóteses de estudo assumidas, 

São apresentados, inicialmente, para as cinco hipóteses simuladas, os gráficos relativos às 
tendências de estratificação térmica e anoxia. A estratificação térmica foi analisada através da 
computação da variação temporal da cota da termoclina e dos gradientes máximos de 
temperatura observados nas simulações (Figuras 4, 1 à 4.5)_ A anoxia foi analisada através da 
computação da variação temporal da cota do reservatório onde os niveis de oxigênio dissolvido 
atingem valores inferiores à 0,5 mg/L (limite de anaerobiose), como é ilustrado pelas Figuras 4.6 
à 4.10. 

r-. Visando dar suporte às análises das distribuições verticais de constituintes, são apresentados nas 
Figuras 4.11 à 4.14 os gráficos com as variações temporais dos valores médios no reservatório 
dos perfis verticais de oxigênio dissolvido, nitrogênio inorgânico total, fósforo inorgânico total e 
do índice LEI, de forma análoga ao apresentado no EINRIMA. 

r, 
r» 

..•... · 
r 
-·' 
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r-. 
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r b) Diques 
r: 
r. Na análise realizada, considerou-se somente as cargas de fósforo devida aos efluentes pela 
r-. válvula dispersora da barragem de Tijuco Alto (igual para todos os diques), visto que a área 
r- inundada pelos níveis d'água máximos nos diques praticamente coincide com a área superficial 
r-. do espelho d'água natural do rio, não ocorrendo inundação significativa de biomassa. 
r: 

São apresentados nos Quadro 4.3, 4.4 e 4.5, a seguir, os resultados dos cálculos efetuados para 
os três diques, para as hipóteses formuladas: 

r: 
- Dique l (mais próximo a barragem) 

r 

r QUADR04.3 
AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO - DIQUE l 

r-, 

JP04JAF I L(P04) ' Lp(P04) i Le(P04) 1 ' 
(mg/L) j (g/m'.ano) \ (g/m1.ano) j (g/m1.ano) L(P04)/Lp(P04) 1 L(P04)/Le(P04) 

(1) . (2) l (3) (l/2) (1/3) 
HlPOTESE \A 0.0090 2.06 l.93 3.69 l.07 0.56 

HIPOTESE 2A 0.0IOO 2.28 1.93 3.69 1.19 0.62 

HIPOTESE IB 0.0170 3.88 1.93 3.69 2.02 1.05 

HIPOTESE2B 0.0175 4.00 1.93 3.69 2.08 LOS 
HIPOTESE IC 0.0160 3.65 1.93 3.69 l.90 0.99 
HIPOTESE 2C 0,0168 3.84 1.93 3.69 1.99 1.04 

r, onde: 

,-.. ( l) !P04j.,, : concentração de ortofosfato afluente; 
.-u- 2 

(2) L(PO .) = q5.IPO 4 \I\F : carga de ortofosfato estimada no lago (gim ano); 
(3) Lp(PO .;) = 0.0073.qs,(1 + /2..5.tw) : carga permissível de ortofosfato (g/rrr' ano); 

( 4) Le(PO .) == 0,0140.qs.( l + ~2,5. tw) : carga limite de ortofosfato (g/m2 ano); 

-· r- 

-· 
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r- 

r- - Dique 2 (intermediário) 
r-,. 

QUADR04.4 

AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO - DIQUE 2 
r-. 

r». 

iP04jAF I L(P04) 1 Lp(p04) Le(P04) l 1 (mg/L) (g/m2.ano) (g/m2.ano) (g/m2.ano) L(P04)/Lp(P04) L(P04)/Le(P04) 
(1) (2) (3) (1/2) (1/3) 

HIPOTESE IA 0.0090 14.88 12.68 24.31 1.17 0.61 

HIPOTESE 2A 0.0100 16.54 12.68 24.31 1.30 0.68 

HIPOTESE 18 0.0170 28.11 12.68 24.31 2.22 1.16 

HIPOTESE 28 0.0175 28.94 12.68 24.31 2.28 1.19 

HIPOTESE IC 0.0160 26.46 12.68 24.31 2.09 1.09 

HIPOTESE 2C 0.0168 27.78 12.68 24.31 2.19 1.14 

.r· 
r. 
r 
r 
,,..... 
1 
r - Dique 3 (mais ajusante da barragem) 
,,..... 

QUADR04.5 

AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO - DIQUE 3 

\P04IAF l L(P04) Lp(P04) 1 Le(P04) 1 : 
(mg/L) , (g/m2.ano) (g/m1.ano) j (g/m2.ano) 1 L(P04)/Lp(P04) ! L(P04)/Le(P04) 

1 
{l) (2) (3) ' (l/2) 1 (l/3) 

,,... 

HIPOTESE IA 0.0090 8.07 6.9.S 13.33 1.16 0.61 

HIPOTESE 2A 0.0100 8.97 6.95 13.33 1.29 0.67 

HIPOTESE lB 0.0170 15.25 6.95 13.33 2.19 t.14 
H!POTESE :lB 0.017.5 15.70 6.95 13.33 2.26 1.18 
HIPOTESE IC 0.0160 14.35 6.95 13.33 2.07 1.08 
HlPOTESE 2C 0.0168 15.07 6.95 13.33 2.17 1.13 

65 

~----------------~---- 



,· 
I'°' 

O Quadro 4.6 reúne os resultados obtidos da aplicação do modelo de Vollenweider modificado 
para a avaliação do estado trófico dos três lagos formados pelos diques situados a jusante da 
UHE Tijuco Alto. 

QUADR04.6 

RESUMO - AVALIAÇÃO DOESTADO TRÓFICO .,. 
r 

' J ,-.. DIQUE 1 DIQUE2 D1QUE3 
HIPOTESE IA Mesotrófico Mesotrófíco Mesotrófico 
HIPOTESE 2A Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico 
HIPOTESE 1B Eutrófico Eu trófico Eutrófico 
HIPOTESE 28 Eutrófico Eutrófico Eutrófico 
HIPOTESE ic Mesotrófico Eu trófico Eutrófico 
HIPOTESE2C Eutrófico Eu trófico Eutrófico 

r-. 
' ... -l 

,l 

e) Trecho a Jusante da Barragem de Tijuco Alto 

O Anexo 4 apresenta a listagem com dos resultados da simulação da Hipótese MMO pelo 
modelo QUAL-2E. 

.. Os resultados dos parâmetros de qualidade da água referentes às hipóteses simuladas pelo 
modelo QUAL-2E são apresentados a seguir na forma de perfis ao longo do Rio Ribeira para os 
parâmetros demanda biológica de oxigênio - DB05 , oxigênio dissolvido - OD, nitrogênio total, 
fósforo total, e a concentração de um constituinte conservativo para a análise do descarregador 
de fundo. 

r- 
r-. 

De modo análogo aos resultados apresentados no EWRIMA os resultados das simulações foram 
agrupados por parâmetro simulado. As Figuras 4.15 a 4.43 apresentam o resultado das 
simulações, e o Quadro 4.7 apresenta a relação das simulações contidas em cada uma destas 
figuras, estando o número da figura destacado na área sombreada . 

. ., 
r 

l 
">J/11 

_,......·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--......:.~~~~~~~~~~~- 
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QUADR04.7 
GUIA DE REFERÊNCIA DAS SIMULAÇÕES DO MODELO QUAL2E 

/ 

Perlodo Hidrologia Desmatamento Pari metro 
Hipótese M 1 3 5 M s u e o 50 100 DBO 00 Nítrog. Fósfor. Cons. 

MMO MMSO MM100 X X X X X 4.15 4.2Z~ i!t:1-9"· 4.36 
MMO MSO MUO X x X X X .4.16·.· 4.23:;; ',4-.30: 4.37 
MMSO MS50 MU50 X X X X X 4.17 4.2_4~~ :J:3r 4.3&. 
MMIOO MS!OO MUIOO X X X X X '"4~-: -4:n:-:-; ':·1::12' . 4.3~ 
lM IS IU X X X X X 4:19 ,4:26':, .. ~33... 4.40 
3M 3S 3U X X X X X 4.20.· 4.27:f .)~.34 .;. 4.41 
SM ss su X )( X X X 4.21 4.28; :\4.3S'.:. 4.42- ,~,.. .. 
csoo FM FS FU X X X X , .... 

.' ··:· .,~. i~t:~. ~. 4.43 - '· 
Pcriodo: M.. • 1 mês após <> uticio da geração; l-1111c10 de geração; ,l · 3 anos apôs o lJUcio do enetumemc; ~ - 5 anos apos o 11uc10 do enchimento 
Hidrologia: M - vazão média, S. - penado seco; M - penado úmído; Ç. - cheia de Janeiro de 1995 
Dcsm•111meb10: Q - sem desmatamento. iQ - 50 % de desmatamento; .!.QQ - 100% de desmatamento 

/"", 

r< 
1 

r: 

rr-. 
' ;: r: 

• ..l r: 
._,,' 
r-. 

r- 

.•. r: 
.• 
,. 
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4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

a) Reservatório de Tijuco Alto 

i 

Os resultados obtidos pela simulação da evolução da qualidade da água com a formação do 
reservatório de Tijuco Alto demonstraram uma equiparação muito forte no prognóstico da água 
para os distintos cenários utilizados. Embora existam, não é forte a sensibilidade dos resultados 
frente aos distintos percentuais de desmatamento e do plano de enchimento adotados. 

r>. 

r: 

r', 
I 

Ficou evendenciado um período mais critico, relacionado aos meses de enchimento do lago, 
quando a estratificação térmica, a baixa transparência, a anoxia e os mecanismos de eutrofização 
alcançam as maiores intensidades. A partir do mês em que as águas são liberadas pela tomada 
d'água da barragem, tem início o processo de estabilização das condições límnicas no 
reservatório, com um aumento sensível da região do epilímnio e urna diminuição da região do 
lago que se encontra em condições anóxicas, vindo à resultar. ao longo dos cinco primeiros anos 
do reservatório, numa crescente melhoria da qualidade da água do lago. 

") 
"> 
') 
') 
") 
r) 
,,....} 

r; 
0 
") 

"J 
r:J 

O comportamento hidrotérrnico, analisado a partir dos gráficos de evolução da profundidade ou 
cota de termoclina (linha de máximo gradiente térmico) e o valor do correspondente gradiente, 
indica, para todas as hipóteses estudadas, que o futuro lago não deverá sofrer processos de 
estratificação acentuados (Figuras 4.1 à 4.5). As hipóteses DO (sem desmatamento - Figura 4.1) 
e ElOO (geração de 100% da energia firme após a cota 235 m - Figura 4.5), apresentaram uma 
maior instabilidade da termoclina nos dois primeiros anos de simulação, sendo que após este 
período elas tem uma evolução semelhante à das outaer alternativas. 

,......, 
... J 
(') 

As amplitudes de temperatura entre as camadas extremas do metalímnio apresentaram, para as 
cinco hipóteses simuladas, valores máximos não superiores a 1 ºC, o que, segundo a definição 
clássica de Birge ( 1897), que limita o conceito a um gradiente mínimo de 1 ºC/m, não deveria 
ser considerado uma termoclina. Pode-se, entretanto, para referenciá-la nesse caso, adotar-se o 
conceito utilizado por Hutchinson ( 1957), que associa a termoclina a um plano horizontal 
imaginário localizado na região intermediária entre as duas profundidades onde o gradiente de 
temperatura é máximo. 

":) 

r-. 
J 
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r:) 

~} 
·~) 
,,--J 

·'J 
As Figuras 4.6 a 4.1 O apresentam o nível da região anóxica ao longo do período de simulação. 
A quantidade de matéria orgânica proveniente da incorporação da vegetação inundada irá 
provocar demandas de oxigênio dissolvido na coluna d'água. Os perfis verticais de r-, 
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r- 

concentração mostram formações típicas de clinogrado, com oxiclinas caracterizadas por 
maiores valores nas camadas de superficie e zona eufótica, e camadas anóxicas profundas de 
considerável espessura (concentrações de oxigênio dissolvido inferiores a 0,5 mg/L). 
Comparando-se os cinco cenários estudados, não se verifica situações distintas entre estes, 
sendo garantida sempre uma camada aeróbica média de cerca de 30 m na superficie. O período 
critico de anoxia ocorre durante a fase de enchimento do reservatório, prolongando-se até cerca 
de 7 meses após o início da liberação das águas pela tomada d'água, coincidindo, assim, com o 
processo de incorporação de biomassa vegetal. Após essa fase, os períodos em que há uma 
elevação da zona anóxica, em menor intensidade em relação à fase inicial, são os de início da 
estação seca, coincidindo com o períodos em que a termoclina se encontra em cotas mais altas 
do lago. 

r: 

r: 

r 
' 

A análise sobre o desenvolvimento da zona anóxica (concentração de O.D. < 0,5 mg/L) é 
baseada, em grande medida, no comportamento hidrotérrnico do lago, visto que a linha de 
gradiente máximo (tennoclina), constitui uma barreira para a difusão vertical de oxigênio ao 
longo da coluna d'água. 

r 
r: 

r- 

Para todas as hipóteses, a partir do final do segundo ano do lago, desde o início do enchimento, 
o modelo indica uma leve tendência à diminuição da zona anóxica no corpo principal do 
reservatório, com a recuperação dos níveis médio de oxigênio dissolvido na coluna d'água, 
como pode ser visto na Figura 4.11. 

Quanto à transparência da água. o modelo aponta um período mais critico associado aos meses 
de enchimento. quando a maior quantidade de sólidos em suspensão devido à fitomassa 
inundada (serrapilheira, degradação de folhas. etc), bem como à maior produção de algas nas 
camadas superiores do lago, resultarão numa menor penetração de energia radiante na coluna 
d'água, 

Em relação ao problema de eutrofização, analisado a partir da evolução das concentrações de 
fósforo e nitrogênio (Figuras 4.12 e 4.13 ), pode-se observar, em todos os casos, uma 
sazonalidade em função do ciclo hidrológico. havendo uma estabilização das concentrações de 
fósforo que provavelmente deverá se constituir como fator limitante no futuro reservatório na 
zona fótica. 

A Figura 4.14 apresenta a evolução do índice LEI - Lake Evaluation Index, conforme definição 
no item 2.1, para os cinco cenários simulados. A análise desta figura, ilustra a recuperação do 
lago ao longo do tempo de simulação e mostra a equiparação entre as alternativas que não 
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produzem impactos irreversíveis de grande magnitude na qualidade da água segundo a 
metodologia empregada. 
b) Diques 

r: 

Pelos resultados obtidos pela aplicação do modelo de Vollenweider modificado pode-se inferir 
que os lagos formados pelas águas represadas nos três diques localizados a jusante da barragem 
de Tijuco Alto deverão se apresentar em estado mesotrófico no período de início da liberação 
das águas pela válvula dispersara, após o término do enchimento do reservatório. Tal estado 
trófico deve se manter, no decorrer da operação da barragem de Tijuco Alto, havendo mudanças 
para o estado eutrófico, nos períodos em que a cota de início da zona anóxica no reservatório de 
Tijuco Alto (OD < 0,5 mg/L) se encontra próxima à cota onde se localiza a válvula dispersora, 
visto que nesta zona do reservatório de Tíjuco Alto se concentram maiores níveis de ortofosfato. 

Fora destes períodos críticos. quando a cota de início da zona anóxica em Tijuco Alto encontra 
se afastada (acima ou abaixo) da faixa de influência da válvula dispersora, as águas represadas 
nos três diques devem se manter em estado meso-oligotrófico. 

r, 

Tal evolução temporal das condições tróficas nos lagos mostra-se invariável tanto para o cenário 
em que é considerada a total remoção da biomassa presente na área do reservatório de Tijuco 
Alto a ser inundada, como no cenário que considera o não desmatamento prévia, não havendo 
em nenhum dos casos um impacto significativo da qualidade da água, visto que as concentrações 
efluentes pela válvula dispersora estão sempre abaixo do limite preconizado para a Classe 2 pela 
resolução CONAMA 20/86, que estabelece um limite superior de ortofosfato igual a 0,025 mg/l, 

e) Trecho a Jusante da Barragem de Tijuco Alto 

,.-- .. 
..) Do mesmo modo que as análise realizadas para o reservatório e para os diques, os resultados das 

simulações para o trecho de jusante indicam uma equiparação muito forte no prognóstico da 
água para os distintos cenários utilizados, não tendo sido identificado nenhum impacto 
irreversível em nenhum trecho do Rio Ribeira. Apenas o trecho de cerca de 50 km a jusante da 

barragem, até a foz do rio Pardo, poderá estar sujeito a uma influência dos efluentes da UHE 
Tijuco Alto nos primeiros anos após o início do enchimento. Quanto a utilização do 
descarregador de fundo não são esperados maiores impactos no trecho de jusante conforme 
descrito mais adiante. Como medida preventiva recomenda-se, no item 5, um programa de 
emergência de monitoramento para quando da operação do descarregador de fundo, com a 
finalidade de corroborar as hipóteses aqui assumidas. 

,,-. .. 
• r: 
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A análise dos resultados dos perfis da demanda biológica de oxigênio - DBO pode ser feita 
através das Figuras 4.15 a 4.21. Pode-se identificar um período critico correspondente ao 
primeiro ano após o inicio do enchimento do reservatório, quando nem sempre é respeitado 
limite de concentração de DBO igual ou inferior a 5 mg/l, conforme preconizado pela resolução 
CONAMA 20/86 para águas da Classe. 

A Figura 4.IS apresenta os perfis da DBO no início do enchimento, quando as vazões liberadas 
para jusante provocam o maior aumento de DBO no Rio Ribeira. Neste caso as hipóteses que 
não consideram a retirada total da biomassa, apresentam para o rio Ribeira a jusante da barragem 
uma extensão de cerca de 50 km, até a foz do rio Pardo, com valores de DBO superiores a 5 
mg/1. No caso de total retirada esta extensão fica reduzida a cerca de 5 km. As Figuras 4.16 e 18 
demonstram que a variante hidrológica não produz grandes alterações nas extensões de trechos 
com DBO acima de 5 mg/1. 

Através das Figuras 4.19 a 4.21 pode-se observar que ao final de um ano do início do 
enchimento tem-se apenas um pequeno trecho de 5 km a jusante da barragem com DBO acima 
de 5 mg/l para a hipótese de não desmatamento, e que 3 anos após o início de enchimento o 
limite de DBO preconizado pela resolução CONAMA é atendido ao longo de todo o trecho do 
rio Ribeira a jusante do barramento. 

Adotou-se, de maneira conservadora, a hipótese de não aeração do efluente da UHE Tijuco Alto 
através das turbinas e do canal de restituição durante a geração de energia, e do descarregador de 
fundo durante o enchimento, assumindo-se a liberação de águas do reservatório com 
concentrações de oxigênio dissolvido abaixo de 1 mg/1 conforme resultados obtidos com o 
modelo CE-QUAL-Rl. Mesmo assim. pode-se observar nas Figuras 4.22 a 4.28, que não ocorre 
ao longo dos cinco primeiros anos de operação, urna depleção prolongada dos níveis deste 
parâmetro, visto que, com o elevado déficit de oxigênio na massa líquida, conjugado às maiores 
declividades apresentadas pelo leito do rio Ribeira nos primeiros 65 km a jusante de Tijuco Alto, 
há uma intensa reaeração neste trecho, proporcionado uma rápida autodepuração do corpo 
d'água, que eleva o oxigênio dissolvido a níveis próximos à saturação após os primeiros 50 km 
de trecho lótico. 

Através das Figuras 4.22 a 4.25 pode-se observar que durante o enchimento do reservatório o 
trecho de jusante com oxigênio dissolvido - OD abaixo do lirnite de 5 mg/1 preconizado pelo 
CONAMA para água da Classe 2 é de cerca de apenas 10 km, extensão esta que não varia em 
função do percentual de retirada de biomassa ou da condição hidrológica. Nas Figuras 4.26 a 
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r-. 4.28 pode-se observar que a extensão do trecho de jusante com OD abaixo de 5 mg/1 sobe para 
30 km após o enchimento do reservatório em todas as situações hidrológicas. Este awnento na 
extensão do trecho é função do awnento da vazão liberada para jusante que é incrementada 
quando há o início de geração de energia. Caso seja adotada wna reareção através das estruturas 
defluentes, hipótese mais pragmática, provavelmente não haverá nenhum trecho com 
anaerobiose a jusante da barragem da UHE Tijuco Alto. 

r» 
i Neste mesmo período crítico de primeiros anos de operação do reservatório, pode-se observar, 

nas Figuras 4.29 a 4.42, wna maior concentração de nitrogênio e fósforo dada a maior carga de 
matéria orgânica e nutrientes liberados da barragem. Após o início de liberação das águas pela 
tomada d'água da barragem, período a partir do qual nota-se wna crescente melhora da 
qualidade do efluente proveniente do reservatório, o modelo indica wna tendência à 
estabilização destas concentrações no trecho de jusante aos níveis médios monitorados pela 
CETESB. Destaca-se que com relação aos parâmetros nitrogênio e fósforo, não há, ao longo de 
todo o período de análise, violação dos limites estabelecidos pela resolução CONAMA em 
função dos efluentes da UHE Tijuco Alto. 

A análise da Figura 4.43 permite avaliar a evolução de um constituinte conservativo hipotético 
ao longo do rio Ribeira. O objetivo das simulações apresentadas nesta figura é a avaliação dos 
efeitos da utilização do descarregador de fundo no rio Ribeira no trecho a jusante da barragem. 
A grande preocupação existente diz respeito à possível solubilização de metais no fundo do 
reservatório em função da anaerobiose e da redução do pH. Caso ocorra esta solubilização, estes 
metais poderiam ser liberados para jusante quando da utilização do descarregador de fundo. A 
CBA ficou responsável em tomar todas as medidas necessárias para a remoção/vedação de todas 
as possíveis áreas de fonte de metais nas área a ser inundada, não devendo ocorrer nenhum 
problema com solubilização de metais, e consequentemente nenhum problema com a operação 
do descarregador de fundo. 

r> 
1 

r> 

Na Figura 4.43 pode-se observar a evolução de uma concentração inicial de 100 mg/1 do 
constituinte arbitrário que vai decaindo em função das vazões de contribuição da bacia. Nesta 
figura são apresentados os resultados da simulação de utilização do descarregador de fundo 
durante a cheia de janeiro de 1995,e em condições hidrológicas de período seco, médio e úmido. 
Pode-se observar dois fortes gradientes nestas curvas, correspondentes às afluências dos rios 
Pardo e Juquiá. A redução da concentração ao longo do rio Ribeira varia de 60 a 85 % em 
relação a concentração inicial, sendo a maior redução obtida na simulação que considera uma 
vazão efluente de I 00 m3/s no período úmido, e a menor redução durante a laminação da cheia 
de janeiro de 1995. Se admitirmos para a cheia de janeiro de 1995 a hipótese que apenas 400 
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m3 /s sejam liberados pelo descarregador de fundo, sendo o restante incorporados à vazão do 
vertedor, teremos uma redução de 50% nas concentrações simuladas, chegando a uma redução 
total de 80% da concentração inicial. 

r>. 

r: Como estas simulações consideram um constituinte arbitrário, caso ocorra uma liberação de 
r: algum constituinte acima dos níveis permitidos pela legislação, a evolução da concentração 
r deste constituinte ao longo do rio Ribeira poderá ser estimada através destes gráficos. 
r- 
r,. 
0 , 
0 
r,. 
r>. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As conclusões e recomendações dos estudos de qualidade da água por simulação numérica do 
futuro reservatório da UHE Tijuco Alto, dos lagos formados pelos diques, e do trecho de jusante 
são apresentados a seguir. 

.•• 1 

Inicialmente, evidencia-se que não são significativas as alterações da qualidade da água do 
reservatório frente às distintas opções de percentuais de remoção de biomassa e plano de 
enchimento do reservatório. O programa de desmatamento do reservatório deverá se nortear em 
função do desmatamento de áreas seletivas com objetivos específicos tais como: acessos e 
canteiro de obras, navegação, prevenção à formação de zonas propícias à proliferação de vetores, 
lazer etc . 

r 
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O estudo indica a manutenção de níveis eutróficos nos três lagos formados pelos diques a jusante 
da barragem no período de início da liberação das águas pela válvula dispersora, após o término 
do enchimento do reservatório. No decorrer da operação da barragem de Tijuco Alto, nos 
períodos em que a cota de início da zona anóxica no reservatório de Tijuco Alto (OD < 0,5 
mg/L) se encontra próxima à cota onde se localiza a válvula dispersara, este estado trófico deve 
se manter. Fora destes períodos críticos, as águas represadas nos três diques devem se manter em 
estado meso-oligotrófico. 

· ... , 
Com relação ao trecho de jusante da barragem, fica limitada aos primeiros 50 km do rio Ribeira, 
até a foz do rio Pardo, a área de influência dos efluentes da UHE Tijuco Alto. Esta área estará 
sujeita a um acréscimo de demanda biológica de ox.igênío - DBO durante o período de 
enchimento do reservatório, não devendo no entanto haver comprometimento da ictiofauna visto 
que a recuperação dos níveis de oxigênío dissolvido é rápida em função das características de 
escoamento rápido neste trecho do rio Ribeira. 

' •. ,,,>' 
r- 

..• 

A respeito da utilização dos descarregadores de fundo para liberação de vazões do reservatório, 
pode-se constatar que as concentrações liberadas sofrem uma redução de 60 a 85% em relação a 
concentração inicial em função da vazão liberada e da condição hidrológica. Admitindo-se que as 
concentrações iniciais estejam dentro dos limites da legislação ambiental vigente, não haverá 
nenhum impacto no trecho de jusante. Visando corroborar este fato, é recomendado a seguir um 
plano de emergência de monítorarnento para quando da operação do descarregador de fundo. r' 
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O Plano de monítoramento emergencial vinculado a operação do descarregador terá como meta 
traçar um perfil dos metais ao longo do rio Ribeira. As estações de coleta deste monitoramento 
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serão as estações J3, J4 e 15 utilizadas na Fase I do monitoramento limnológico e programadas 
para a Fase II. As estações são as seguintes: 
J3 - rio Ribeira (2 km a jusante da cidade de Adrianópolis t 
14- rio Ribeira (2 km a montante da cidade de Iporanga); 
JS - rio Ribeira (amontante da cidade de Eldorado, na estação de captação da SABESP). 

A periodicidade de coleta deverá ser diária, iniciando, caso a operação do descarregador seja 
programada, um dia antes do início da operação do descarregador, e terminando 3 dias após o 
fechamento do descarregado, com o objetivo de se caracterizar a completa passagem do fluxo 
liberado pelo descarregador. 

Os parâmetros coletados para análise serão os metais descritos no Programa de Monitoramento 
Limnológico : Fase II, devendo ser utilizados os procedimentos de coleta, conservação e análise 
descritos neste Programa .. Os metais a serem coletados/analisados são: chumbo, cobre, arsênio, 
níquel, cádmio, zinco, ferro e manganês. O custo estimado para a análise das amostras de uma 
campanha de 4 dias é de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta Reais). 

A vidraria necessária bem como os produtos necessários a preservação das amostras deverão ser 
mantidos em estoque nos escritórios locais da UHE Tijuco Alto, que deverá ter um elemento 
capacitado a fazer a amostra. 

Simultaneamente à coleta das amostras de água para análise de metais, deverá ser amostrado in 
loco o valor do pH da água. Caso o valor do monitorado do pH seja inferior a 6, limite 
preconizado pela legislação, a operação do descarregador de fundo deve ser encerrada desde que 
esta ação não implique na segurança da barragem ou da laminação da onda de cheia . 

Novos estudos envolvendo modelagem matemática da qualidade da água, com a consideração de 
outros fatores e novas variantes operacionais, poderão ser posteriormente elaborados para dar 
adequado subsídio ao processo decisório quando da época do enchimento do reservatório. Este 
relatório dá continuidade à metodologia do gerenciamento ambiental da UHE Tijuco Alto, que 
prossegue, agora, com a operação dos modelos nos escritórios da CBA. O processo decisório 
das alternativas de manejo para a operação da Usina deverá ser subsidiado pelos resultados dos 
modelos, que se tornarão mais confiáveis com sua utilização contínua. 
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