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AMORTECIMENTO NUMÉRICO DE ENCHENTE EM RESERVATÓRIO 

EMPREGANDO VBA EM PLANILHA DE CÁLCULO – ESTUDO DE CASO  
 

Matheus Dreher Cicolani 1; André Luiz de Lima Reda 2 

 

RESUMO – Reservatórios para amortecer enchentes em áreas metropolitanas, naturalmente sujeitas 
aos processos de impermeabilização e retificação de córregos, têm sido cada vez mais usados para 
reduzir inundações. No seu projeto, uma peça fundamental são as ferramentas de cálculo numérico 
que simulam o amortecimento que cada combinação de geometria de reservatório com estruturas 
hidráulicas de descarga causaria na cheia de projeto. A praticidade do método é importante para 
facilitar o processo de criação e análise, bem como incentivar seu uso – daí, promovendo qualidade 
no processo projetivo. Apresenta-se aqui um esquema numérico prático, programado em planilha 
Microsoft Excel® usando VBA, que simula o amortecimento de hidrogramas de cheia pelo método 
de Puls, produzindo resultados relevantes para avaliar a performance do reservatório proposto. 
 
ABSTRACT– The use of detention ponds as a tool to reduce flooding in urbanized areas and 
surroundings has grown, as they naturally undergo surface paving and river canalization. Numerical 
flood-routing methods have been a valuable tool in simulating the flood dampening produced by each 
proposed, design combination of reservoir geometry and hydraulic structures on a design flood 
hydrograph. Practicality also matters, as it eases the creation and analysis process, fosters the use of 
the method and improves design procedures. The practical, reservoir flood routing numerical program 
employed here is based on the Puls method, and developed on a Microsoft Excel® spreadsheet 
platform using VBA. It yields interesting results to preview flood dampening reservoir performance. 
 

Palavras-Chave – Piscinão, amortecimento, simulação numérica. 

 

1 - INTRODUÇÃO  
 

Inundações em vales urbanos e suburbanos tendem a crescer pelo aumento na intensidade das 

chuvas e nos volumes das cheias devidos à expansão urbana e à impermeabilização de cidades e 

metrópoles, aliados aos fenômenos ilha de calor e aquecimento global. Isto é mais notável em países 

em desenvolvimento, tais como o Brasil (BRAGA, 1994), pela rápida urbanização, e reduz a qualidade 

de vida. Governos, acadêmicos e consultores (CANHOLI, 2014) hoje buscam soluções do problema 

livres da tradicional concepção “higienista” (CHRISTOFIDIS et al., 2019), que é acelerar o escoamento 

superficial a jusante da área com inundação, aumentando velocidades e vazões no curso d’água que a 

drena. A supressão de inundações seria a sua “higienização”, que a habilita a usos diversos. Mas essa 

aceleração de fluxo só faz a inundação migrar para jusante. Atualmente, a vertente “conservacionista” 

recomenda manter o volume de água pluvial por mais tempo próximo ao local da precipitação 

(denominado “fonte” ou “origem” da enxurrada), em oposição àquela antiga política de gestão de cheias. 

A urbanização desgovernada causa importantes mudanças nas bacias hidrográficas e seu regime 

hidrológico. Retirar a vegetação ciliar das várzeas e impermeabilizar o solo, por exemplo, acelera o 
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escoamento citado acima e amplia picos de cheias. Em regiões de densa urbanização, outro problema 

é o fenômeno “ilhas de calor” – mais geração de calor em áreas de maior concentração de fontes térmicas 

(indústrias; usinas termoelétricas; veículos a combustão). Aliado à redução da inércia térmica pela 

supressão de vegetação, ele eleva a temperatura nessas áreas nas horas mais quentes e gera curvas 

isotermas com “topografia” semelhante à de ilhas ou montanhas num mapa (BIAS et al., 2003). Isto 

também é notado onde áreas verdes dão espaço a superfícies pavimentadas ou construídas, causando 

diferenças de coeficiente de albedo de parte da superfície para outra, com diferenciais térmicos que 

geram chuvas convectivas e seus grandes volumes precipitados em tempo e área reduzidos. E a baixa 

infiltração faz as águas seguirem principalmente via escoamento superficial, ampliando as inundações. 

Apesar de mais notável no presente, a gestão das cheias urbanas já desafiava civilizações antigas. 

Segundo Fendrich (2002), a antiga Babilônia praticava o controle de enchente, desviando águas 

pluviais da bacia do rio Eufrates para o deserto árabe. No século XV, Alemanha, França e Rússia já 

construíam reservatórios de detenção de cheias. Os primeiros reservatórios de cheia no Brasil foram 

construídos em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1953 (NASCIMENTO et al., 1997). A cidade de 

São Paulo tem implantado bacias de detenção. Um exemplo pioneiro é o “Piscinão do Pacaembu” 

(CANHOLI, 2014), que amortece enchentes no exutório da bacia hidrográfica de mesmo nome. Essa 

medida estrutural pode ter custo alto e deve ser avaliada junto a outros fatores, tais como os 

transtornos causados pela obra (ao trânsito e atividades comerciais e industriais), interferências com 

benfeitorias existentes (pontes; travessias; tomadas d’água; tubos de descargas), impactos ambientais 

e viabilidade econômica – e daí cotejada com alternativas diversas, incluindo as não estruturais. 

Bacias de detenção podem ter as seguintes funções (BAPTISTA et al., 2005; CANHOLI, 2014): 

a) Controlar inundações por meio do amortecimento de enchentes. 

b) Reduzir volume do escoamento superficial usando fundo poroso – bacias de infiltração ou retenção. 

c) Reter a poluição difusa de veiculação pluvial no contexto urbano, viabilizando a posterior remoção 

dos sólidos levados aos rios pelas cheias – que, ali retidos, podem encontrar destinação adequada. 

d) Mitigar os impactos da agilização do escoamento superficial para revalorizar a região. 

É fundamental estudar o entorno do reservatório proposto, compatibilizar suas características 

com o plano de desenvolvimento regional, adequar a proposta ao local e buscar aliar o reservatório a 

soluções de outros problemas específicos, tais como viabilizar áreas de lazer, proteção ambiental,  

equipamentos urbanos de finalidades múltiplas, praças (caso do reservatório do Pacaembu, sob a praça 

em frente ao conjunto esportivo municipal homônimo), melhoria da qualidade da água detida e recarga 

de aquíferos – além do controle de cheias, que mitiga a perda de bens materiais e patrimônio público e 
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privado. Áreas de lazer e proteção ambiental inibem o descontrole na construção de edifícios, vias de 

tráfego e estacionamentos, restituindo “condições naturais ou originais das enchentes locais, como 

exigido por Lei em diversos Estados nos EUA (impacto zero)”, e reabilitando ecossistemas pré-

existentes (CANHOLI, 2014). Um planejamento falho de reservatório pode levar a acréscimo em 

investimentos, talvez indiretos (indenização por desapropriação; interrupção de tráfego e de serviços 

locais), custos de manutenção inflados (com equipamentos e reparos; remoção de assoreamento) e 

desvalorização da região, dada a presença de córregos usados como condutores de esgoto a céu aberto, 

que podem extravasar, produzir maus odores e abrigar insetos, ratos e outros vetores de doença. 

Alternativas a amortecer cheias em reservatórios seriam revegetar áreas a montante na bacia (o 

que implicaria custos com desapropriação) e aumentar a capacidade de vazão dos condutos a jusante. 

Esta última, como já visto, agrava as inundações a jusante e traz custos com obras. No entanto, ainda 

se recorre a tais medidas – “... a irracionalidade dos projetos leva a custos insustentáveis, podendo 

[...] ser dez vezes maior do que o custo de amortecer o pico dos hidrogramas e diminuir a vazão 

máxima para jusante através de uma detenção” (TUCCI, 2003).  

Mesmo os reservatórios de detenção podendo ser pontualmente eficientes, deve-se investigar as 

cheias de todas as bacias contribuintes com o vale onde se deseja controlar inundações, evitando gerar 

sincronismo dos picos de cheia delas oriundos – exemplo: o amortecimento da cheia efluente de uma 

sub-bacia com reservatório de detenção pode atrasar seu pico e torná-lo simultâneo aos picos de outras 

sub-bacias contribuintes, agravando picos a jusante no vale maior com o qual contribuem (FCTH, 1999). 

2 – REVISÃO DO ESTADO DA ARTE NO DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIOS 

Reservatórios de detenção podem classificar-se como on-line (no curso do talvegue) ou off-line 

(fora da calha fluvial). Há reservatórios abertos e fechados (estes, com estrutura de cobertura, em geral 

subterrâneos) e a escolha do tipo deve ocorrer de acordo com os objetivos de projeto. Além dessas 

classificações, também os tipos de estruturas extravasoras (orifício, vertedor, tubulação de saída, etc.) 

afetam o funcionamento do reservatório, seu planejamento e desenvolvimento – inclusive no processo 

de simulação numérica de amortecimento de cheia. O completo conhecimento do seu funcionamento 

serve para nortear sua operação durante o evento chuvoso. Alguns reservatórios são dotados de 

bombas ou comportas a controlar seu enchimento ou esvaziamento – especialmente quando estão total 

ou parcialmente abaixo do topo da margem do rio. Existem, ainda, vários reservatórios cuja área do 

espelho d’água varia com o NA, em função da geometria do seu contorno (CANHOLI, 2014). 
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Para estimar amortecimento de enchente num reservatório de detenção, existente ou em projeto, 

deve-se conhecer sua geometria. No caso de reservatório em projeto, supõem-se geometrias hipotéticas 

em combinação com propostas alternativas dos dispositivos de descarga, buscando combinações que 

promovam um amortecimento – ou “routing” (modelado matematicamente) – satisfatório da cheia de 

projeto. O termo inglês routing significa “condução ao longo de um sistema”. Sua modelação numérica 

simula a transformação do hidrograma de cheia ao passar pelo reservatório, à medida que seu volume 

nele vai entrando a montante, propagando-se e saindo pelo dispositivo de descarga a jusante (TOMAZ, 

2011), na forma do hidrograma de saída. Após preconcebido um tipo de reservatório (“piscinão”, no 

jargão popular) para resolver o problema, planeja-se a solução, dimensionando-a para garantir sua 

funcionalidade. Há diversos métodos de cálculo de amortecimento em reservatório disponíveis – a 

princípio, iterativos, tais como os métodos de Muskingum e de Puls; este, proposto em 1928 (PULS, 

1928) e depois modificado por Akan (1993) para prescindir de iterações. 

Há dois tipos de modelos numéricos de routing em reservatórios com respeito à distribuição 

espacial. Os denominados lumped routing (routing hidrológico) calculam a vazão de saída ao longo 

do tempo em apenas uma seção transversal de um curso d’água. Noutro tipo, distributed routing 

(routing hidráulico, mais usado para trecho de rio), calcula-se simultaneamente a vazão de saída em 

função do tempo em diversas seções transversais ao longo do curso d’água (TOMAZ, 2011).  

Os métodos de routing numérico de Puls (inclua-se o modificado) e Muskingum classificam-se 

como lumped routing, baseados no princípio da conservação de massa. Neles, as diferenças entre as 

vazões de entrada e saída ao longo do tempo devem igualar as respectivas variações no volume de 

armazenamento no reservatório. Outro tipo, distributed routing, que inclui kinematic wave model e 

Muskingum-Cunge, modela matematicamente o routing em canais em regime variável de escoamento 

e simula no espaço e no tempo as variações de vazão, velocidade e profundidade (FREAD, 1992). 

Segundo McCuen (1998), referindo-se a métodos matemáticos de lumped routing (ou level-pool 

reservoir routing), tais como o método de Puls, estes são empregados, em geral, para simular routing 

quando se está a testar a performance de um reservatório existente – ou verificar os efeitos da bacia 

hidrográfica (em que se insere) sobre ele próprio. Em vários casos assim, já existe o reservatório e se 

está a investigar sua performance junto com as estruturas de saída, sob várias circunstâncias (períodos 

de retorno, características de cobertura, tipos de solo da bacia) – caso da simulação demonstrada neste 

artigo. Noutros, usa-se modelos com tal estrutura para explorar performance de dispositivos de saídas 

propostos, tais como orifícios, tubos de descarga e vertedores. Antes de dimensionar uma estrutura de 
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descarga, investigam-se as restrições de vazão de saída a serem atendidas e, posteriormente, aplica-

se o processo de routing numérico para diferentes formas e dimensões do dispositivo de saída, em 

busca de atender as condições desejadas a jusante. Caso a estrutura de descarga sob ensaio numérico 

seja demasiado ampla, pode ser que não reduza as vazões de descarga máxima para jusante tanto 

quanto requerido – caso sua capacidade de vazão seja insuficiente, resultariam volumes de detenção 

além do que seria necessário, superdimensionando o reservatório. 

3 - METODOLOGIA  

 

A base conceitual do cálculo hidráulico-hidrológico executado neste trabalho para simular o routing 

de armazenamento é o método proposto por Puls (1928) com base na equação da continuidade. De 

acordo com Akan (1993), configura-se originalmente na forma da equação (1), 

I-Q=dS/dt (1) 

na qual I= vazão de entrada (input flow); Q= vazão de saída (output flow); S= volume armazenado 

(storage); t= instante de tempo. 

A equação (1) pode ser desenvolvida para um intervalo discreto de tempo entre t1 e t2, (conforme 

detalham TOMAZ, 2011; CICOLANI, 2019, descrevendo a metodologia), resultando a equação (2), 

(I1 + I2) + (2 S1/Δt – Q1) = (2 S2/Δt – Q2) (2) 

na qual I1= vazão de entrada no início do intervalo de tempo entre t1 e t2, t; I2= vazão de entrada no 

fim do intervalo; Q1= vazão de saída no início do intervalo de tempo; Q2= vazão de saída no fim do 

intervalo de tempo; S1= volume armazenado no início do intervalo de tempo; S2= volume armazenado 

no fim do intervalo de tempo; Δt= t2–t1= duração do intervalo de tempo. 

Os valores de I1 e I2 são conhecidos para qualquer intervalo, pois provêm do hidrograma de 

entrada no reservatório (aquele a ser amortecido), assim como o são Q1 e S1, nulos nas suas condições 

de contorno iniciais, para reservatório ainda vazio (início da enchente a ele afluente) – portanto, com 

vazão ainda nula na hidrógrafa de saída. Num caso possível, mais complexo, poderiam ocorrer duas 

chuvas consecutivas que impossibilitassem ao reservatório esvaziar-se completamente entre elas, 

alterando os valores iniciais de Q1 e S1 dos acima descritos para outros, então conhecidos: aqueles 

simulados para a primeira cheia no momento do aporte da segunda. Porém, o mais comum ao se 

dimensionar um reservatório para projeto é supô-lo inicialmente vazio. Outro caso possível seria um 

reservatório num curso d’água (reservatório on line), no qual a vazão normal do rio não permita que 

fique vazio em qualquer instante. Assim, para simular o routing da segunda cheia, adotar-se-ia à sua 
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chegada os valores de armazenamento e vazão que vinham então ocorrendo na simulação da primeira. 

No caso simples de uma cheia simples, admitem-se condições iniciais de projeto para o curso d’água. 

Contudo, ao início da simulação do routing para dimensionamento não se conhecem os valores 

das variáveis Q2 e S2 na equação (2). Portanto, equações e procedimentos adicionais são requeridos 

para solucionar o problema. Pode-se escrever equações para Q2 e S2 em função do nível d’água (NA) 

usando fórmulas representativas da geometria do reservatório em função do NA, no primeiro caso, e 

fórmulas de vazões em vertedores, orifícios, condutos, etc., no segundo. Assim, na equação inicial 

faltará conhecer apenas a incógnita NA, cujo valor pode ser pesquisado buscando os valores de Q2 e 

S2 que levem ao valor de (2 S2/Δt – Q2) já determinado pelo membro esquerdo da equação (2). 

O procedimento numérico aqui usado se baseia na metodologia iterativa (tentativa e erro) 

proposta por Puls (vide AKAN, 1993) e aqui empregada, seguindo os passos abaixo: 

a) Calcula-se (I1+I2) a partir do conhecimento da hidrógrafa de entrada, e [(2 S1/Δt – Q1)] com base 

na informação sobre a condição do reservatório no início de cada intervalo. Quanto ao intervalo inicial 

do cálculo, dados sobre as condições de contorno iniciais das variáveis Q e S devem ser fornecidos; 

para os intervalos posteriores, assumirão os respectivos valores calculados ao final do intervalo prévio 

(considerando intervalos de tempo de duração Δt constante, prévia e criteriosamente selecionada). 

b) Calcula-se [2 (S2/∆t)+Q2 ] com a equação (2). 

c) Obtém-se Q2 e S2, a partir de fórmulas que devem ser conhecidas (pelas características geométricas 

do reservatório e da hidráulica das estruturas de descarga), pesquisando um valor de NA que satisfaça 

o valor de [2 (S2/∆t)+ Q2] obtido no passo ‘b’, acima. 

d) No passo seguinte, calcula-se [2 (S2/∆t) – Q2] subtraindo 2 Q2 de [2(S2/∆t)+ Q2] e volta-se à etapa 

‘c’. Note-se que o valor [2 (S2/∆t) – Q2] encontrado para o final de qualquer intervalo de cálculo servirá 

como valor de [2 (S1/∆t) – Q1] para iniciar o próximo. 

e) Repete-se o mesmo procedimento para cada intervalo até atingir o final do hidrograma de saída ou, 

pelo menos, um intervalo ao longo do seu desenvolvimento que permita cobrir parte suficiente da 

duração da cheia para determinar o dimensionamento do reservatório. 

O programa de routing criado por Cicolani (2019) em planilha eletrônica, aqui usado, constrói 

uma tabela de vazões por passo de tempo. Com base nela, desenha um só gráfico com os hidrogramas 

afluente e efluente, ilustrando a solução do problema. A tabela informa: a)volume máximo atingido 

no reservatório durante o evento; b)instante tQmáx, em que ocorrem os valores máximos tanto da vazão 

de saída quanto do volume; c)vazão máxima de saída; d)nível d’água (NA) máximo no reservatório.  

Os máximos valores de volume armazenado e vazão de saída ocorrem no instante em que a curva 

da vazão afluente cruza a da efluente (MCCUEN, 1998), denominado tQmáx. Note-se que até tQmáx entra 
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mais vazão do que sai – portanto, o volume armazenado cresce – e depois dele sai mais vazão do que 

entra, o NA baixa e o volume armazenado diminui. A não ocorrência deste fato no gráfico resultante 

indica cálculos com algum tipo de erro (vide CICOLANI, 2019). Por exemplo, eventuais erros 

numéricos, seja pela escolha de uma discretização excessiva ou de uma grosseira,  podem ser sugeridos 

pela ocorrência de um tQmáx fora do cruzamento das curvas. Os dois hidrogramas no gráfico do evento 

de projeto podem ser empregados em conjunto para estimar o volume máximo que seria armazenado 

no reservatório (“volume de projeto” do reservatório), planimetrando com dimensões a área acima da 

curva de entrada e abaixo do hidrograma de saída até tQmáx – integração gráfica da vazão no tempo.  

O programa de routing numérico pelo método de Puls aqui adotado foi criado pelo primeiro 

autor (CICOLANI, 2019) ao graduar-se em Engenharia Civil, no Programa de Iniciação Científica da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela Escola de Engenharia Mackenzie. Sua codificação foi 

programada usando Visual Basic for Applications, VBA, em ambiente de planilha Microsoft Excel® 

(MICROSOFT, 2022) – oferecendo interface de uso com caixas de diálogo para preencher com dados 

e, por outro lado, caixas de diálogo e gráficos apresentando os resultados obtidos. 

4 – ESTUDO DE CASO E RESULTADOS  
 

Este caso demonstra a aplicação do programa computacional a uma barragem desativada, num 

córrego em região suburbana no estado de São Paulo. Investiga a viabilidade de voltar a encher o 

reservatório, com estruturas hidráulicas para amortecer cheias. A bacia contribuinte tem 0,5951  km2
 

e tempo de concentração estimado em 12 min – média dos resultados das fórmulas práticas de Picking, 

George Ribeiro, Kirpich e Chow, revisitadas em Silveira (2005). As curvas cota x área e cota x volume 

do lago são mostradas na Figura 1. A tomada d’água planejada para descarga de cheias é uma torre 

de seção retangular, ou “monge” (Figura 2). Tem, no meio da sua dimensão no sentido longitudinal 

do lago, um septo vertical (parede plana) com orifícios circulares operáveis, dividindo-a nos setores 

de montante e jusante. O setor a montante acompanha o NA do reservatório, pois é alimentado por 

uma ampla adufa no fundo. O setor a jusante se esgota por um orifício logo acima do fundo que dá 

entrada a uma tubulação circular de concreto armado que atravessa a barragem, com comprimento de 

106 m, calculada como “bueiro com entrada afogada e saída livre” (BRASIL, 2006) para tormentas 

de projeto de período de retorno alto (T de 100 anos ou mais). A adufa no monge e o septo vazado 

tranquilizam a água que entrará no bueiro, evitando erosão junto à barragem. O septo tem quatro 

linhas horizontais de três orifícios cada; cada geratriz inferior da primeira linha, a 0,60m do fundo e, 

nas outras três, 0,40m acima daquela da que vem logo abaixo. Sua espessura é 0,20 m, bem como a 

das paredes do monge – cujas medidas externas são 2,63 m na direção longitudinal do lago x 2,60 m. 

Ensaiaram-se numericamente situações com diâmetro de bueiro de 0,6 e 0,8 m. Os hidrogramas 

de cheia estimada são simplificados, triangulares, com picos estimados pelo método racional para 
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períodos de retorno, T, de 75, 100 e 150 anos e intensidade local estimada, segundo DAEE-SP (SÃO 

PAULO, 1996), como i= 154 mm/h para T= 75 anos, 160 mm/h para 100 anos e 168 mm/h para 150 

anos. A Figura 2 mostra seções transversais do talude de montante da barragem e do monge (este, 

localizado a cerca de meio comprimento daquela); um corte deste no sentido transversal do lago, com 

um bueiro para descarga de 0,60 m de diâmetro; estágios importantes do NA: cota de galgamento da 

barragem (899,00m), cota do ponto mais baixo ao longo da crista da barragem (898,72m, próximo à 

ombreira esquerda), por onde extravasaria uma cheia extrema (‘ponto de emergência’ – aterro largo 

ali, reforçado); cotas das bordas superiores das paredes do monge e do seu septo; cota do fundo do 

monge (895,03m); cota da geratriz superior interna do bueiro – coincide com a das geratrizes 

inferiores dos orifícios mais baixos no septo do monge e com o NA normal do lago (895,63m). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Curvas cota x área e cota x volume do reservatório, com os pontos notáveis na vertical. 

 

Figura 2 – Cortes dos dispositivos de descarga (monge e bueiro) e da face de montante da barragem. 

Os cálculos das vazões em orifícios e vertedores – estes, presentes nas bordas superiores das paredes 

do monge e do septo (consideradas delgadas) – seguem a formulação tradicional (PORTO, 1998). A 

vazão no bueiro afogado à entrada é calculada pela metodologia do DNIT (BRASIL, 2006).  
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5 – RESULTADOS  

A Figura 3 mostra os principais resultados de simulação com bueiros de D=0,6 e 0,8 m e T= 75, 

100 e 150 anos. Dentre as seis combinações das variáveis, o gráfico ilustra aquela para D= 0,6m e T= 

150 anos. A vazão de pico é amortecida para cerca de 1/5 da de entrada e o NAmáx no lago sobe apenas 

2,86 m acima do fundo do monge – ainda a 0,83 m do NA que extravasaria por sobre a barragem, 

898,72 m. As outras combinações no quadro inferior (chuvas de projeto menores e bueiro mais largo) 

obviamente permitem ao reservatório ainda mais folga – mas ainda com considerável amortecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Imagens de tela do programa. Esq.: hidrogramas afluente e efluente para bueiro de 0,6 m 

e T= 150 anos e suas principais características. Dir.: quadro dos resultados principais das seis simulações. 

6 – CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS  

A planilha usada no routing numérico mostrou-se ferramenta rápida e precisa para simular 

amortecimento de cheia em reservatório. Dispõe de quadros de diálogo que a alimentam com dados 

ou fornecem resultados prática e rapidamente. No caso estudado, o hipotético aproveitamento do antigo 

barramento para recuperar seu reservatório com segurança, sob as atuais condições climáticas e de 

ocupação do solo (prevendo mais desmatamento na área), mostrou-se viável nos aspectos hidrológico 

e hidráulico – restando apenas avaliar a estabilidade do maciço de terra e, possivelmente, reforçá-lo.   
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