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Desafio



Perguntas Estratégicas

◼Como avaliar as principais alterações de Qualidade da 
Água nos Reservatórios provocadas por ações externas:

◼ (i) aquicultura,

◼ (ii) aporte de cargas, 

◼ (iii) forçantes naturais (vento)

◼Qual a melhor estratégia de Modelagem computacional e 
o desafio da integração bacia-rio-reservatório considerando 
as peculiaridade do Enquadramento de Corpos d´água.

◼Como resolver a questão das escalas temporais que serão 
necessárias nas simulações

Olhar para o Reservatório e seus usos

Olhar para Integração – Bacia-Rio Reservatório

Olhar para a Pesquisa



A Bacia





Processo de 
Elaboração
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1. Gestão do Território
Base de Informações do Território 

Banco de Dados 
Geoespaciais

Preenchimento de
Metadados

Restrições 
Socioambientais

Perfil
Topológico



2. Cargas Poluentes na Bacia

Estratégias para atendimento ao Enquadramento

ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DE

CARGAS NOS CENÁRIOS FUTUROS

Mapas de estimativa simplificada
de cargas para o ano base (2012)
e para os cenários Avançado e
Tendencial de 2035 para DBO, PT
e NT

REDUÇÃO DE CARGAS

Metas de redução de cargas por
trecho de rio simulado e zona de
reservatório, para atingir os
parâmetros de enquadramento
nas Classes 2, 3 e 4

ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE

CARGAS

Metodologia de identificação
das áreas mais propensas a
redução de carga

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE

AÇÃO

Áreas prioritárias de ação
para redução de cargas, para
os trechos de simulação

AVALIAÇÃO DA META

Análise do resultado da
metodologia frente ao
atingimento da meta de
enquadramento das Classes 2,
3 e 4 por trecho de simulação

about:blank
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MONITORAMENTO

• Aquisição dados secundários
• Consistência 
• Estações estrela
• Séries sintéticas

CENÁRIO BASE

• Divisão em trechos e 
integração com reservatórios

• Integração com bacia
• Programação
• Calibração

CENÁRIOS FUTUROS

• Estimativas: Plano de Bacias
• Gerenciamento de simulações 

e pastas
• Processamento

REMOÇÕES DE CARGA

•Frequências de cargas simuladas 
× permissíveis
•Efeito de montante para jusante
•“Compromisso solidário”

SÍNTESES

• Gráficos e Mapas
• Incerteza e Risco
• Usos das ferramentas
• ICE

3. Estimativa de Carga e Remoçao na fase rio
Atendimento ao enquadramento nos rios Paranapanema e Itararé através da avaliação 
espacial e temporal do transporte e transformação de poluentes



4. Classificação de Reservatórios
Atendimento ao enquadramento nos reservatórios

CENÁRIOS FUTUROS

Ranqueamento das cargas 
afluentes para definição da 
quantidade dos setores 
para todos cenários

ZONEAMENTO

Separação do reservatório em 
setores e validação com 
sensoriamento remoto e 
modelagem

CLASSIFICAÇÃO

Analise das classes e cargas 
excedentes ou disponíveis

CENÁRIOS DE ALOCAÇÃO

Ranqueamento e analise 
dos setores dominantes

AVALIAÇÃO INTEGRADA

Mapas síntese e portal
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Resultados 
Principais
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