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RESUMO – Estudos de qualidade de água utilizam modelos matemáticos por serem ferramentas que 

fornecem resultados condizentes com a realidade; contudo, necessitam de uma grande quantidade de 

dados para serem calibrados. Diante disso, a Teoria Fuzzy é interessante já que sua lógica não 

necessita de muitos dados, cada parâmetro é estabelecido em forma de distribuição matemática com 

graus de pertinência obtendo resultados adequados à realidade. Neste estudo, foi aplicado um modelo 

de qualidade de água no Açude Acarape do Meio, situado no município de Redenção/CE, 

empregando a Teoria Fuzzy para analisar a DBO no período de janeiro de 1992 a abril de 2018, sendo 

utilizado um programa computacional para a obtenção dos resultados. Observou-se, a partir dos 

resultados, que as concentrações de DBO foram maiores nos períodos de estiagem, com valores 

próximos a 4,6 mg/L, pois é quando acontece uma menor quantidade de água armazenada no 

reservatório, acarretando uma maior quantidade de matéria orgânica ali presente, sendo necessária 

uma maior demanda por oxigênio para que esta seja degradada. Diante do apresentado, afirma-se que 

pesquisas que vinculem Teoria Fuzzy e um modelo de fácil utilização, podem ser alternativas 

promissoras para análises de qualidade de água com poucos dados de simulação. 

ABSTRACT – Water quality studies use mathematical models because they are tools that provide 

results consistent with reality; however, they require a large amount of data to be calibrated. 

Therefore, the Fuzzy Theory is interesting since its logic does not require much data, each parameter 

is established in the form of mathematical distribution with degrees of pertinence obtaining results 

adapted to reality. In this study, a water quality model was applied to Acarape do Meio, located in 

the municipality of Redenção-CE, using the Fuzzy Theory to analyze the BOD from January 1992 to 

April 2018, using a computer program for results. It was observed from the results that the 

concentrations of BOD were higher in the periods of drought, with values close to 4.6 mg / L, because 

there will be a smaller amount of water stored in the reservoir, resulting in a larger amount of organic 

matter present in it, being necessary a greater demand for oxygen so that it is degraded. In view of 

this, it should be affirmed that researches that link the Fuzzy Theory and an easy-to-use model can 

be a promising alternative for water quality analysis with few simulation data. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um bem essencial para a manutenção da vida no planeta; entretanto, sua oferta é 

desigual no globo, e diante da crescente demanda por seu consumo, estudos de qualidade de água 

estão sendo cada vez mais necessários. Esses estudos podem ser feitos abordando diversos parâmetros 

físicos, químicos e biológicos, sendo a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) um dos principais 

para a avaliação da poluição do corpo hídrico por matéria orgânica, uma vez que ela consiste em, de 

acordo com Von Sperling (2005), uma medição do consumo de oxigênio requerido para estabilizar a 

matéria orgânica carbonácea, por meio de processos bioquímicos. 

Sabe-se que a região Nordeste do Brasil sofre com a estiagem, e os reservatórios são fontes de 

captação de água para uso humano mais usuais no Ceará, devido ao clima semiárido e aos grandes 

períodos de seca que afetam a oferta hídrica do estado. Entretanto, Prado (2004), Silva (2007) e Mees 

(2012) citam exemplos de reservatórios que, apesar de auxiliarem no abastecimento humano, sofrem 

com o comprometimento da qualidade da água. 

Como forma de auxiliar estudos de qualidade da água, modelos matemáticos são ferramentas 

facilitadoras que permitem realizar simulações, antecipando-se a eventuais ocorrências, 

possibilitando uma melhor compreensão da situação e buscando as melhores formas de solucionar o 

problema. De acordo com Vidal (2016), a modelagem matemática computacional permite a avaliação 

de como um sistema pode reagir a diferentes situações adversas, ajudando o gerenciamento e a tomada 

de decisão. 

Contudo, os modelos matemáticos necessitam de uma grande quantidade de dados monitorados, 

tornando difícil suas aplicações quando esses dados são escassos, podendo citar o caso do estado do 

Ceará. Diante dessa realidade, a Teoria Fuzzy vem sendo incorporada a esses modelos, uma vez que 

sua lógica não necessita de uma grande quantidade de dados para a calibração dos modelos e os 

parâmetros são analisados com graus de pertinência sendo, assim, uma Teoria inovadora por estudar 

casos de incertezas. 

Este estudo foi realizado no Açude Acarape do Meio, que se localiza no município de 

Redenção-CE, analisando a DBO como forma de avaliar a qualidade da água a partir de um modelo 

matemático na sua forma fuzzy, podendo viabilizar estudos de implantação de novos projetos e 

melhorias relacionadas ao custo-benefício no tratamento da qualidade da água. 
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METODOLOGIA 

Como aporte metodológico para este artigo, foi utilizado o modelo difuso de qualidade de água 

em reservatórios, desenvolvido por Sales (2016) no projeto de pesquisa “Estudo da qualidade de água 

em reservatórios em série, mediante modelagem matemática fuzzy, com estudo de caso na bacia 

metropolitana de Fortaleza”, realizado na Universidade de Fortaleza – UNIFOR, em parceria com a 

Universidade Federal do Ceará – UFC, entre os anos de 2016 e 2017. 

O modelo se fundamenta nas equações do balanço hidrológico e do transporte de massas em 

reservatórios e incorpora a lógica fuzzy em suas equações, de forma que as variáveis se comportam 

como funções de pertinência. Para solucionar as equações do modelo “fuzzificado” de forma mais 

rápida, foi utilizado um programa computacional em linguagem FORTRAN, também desenvolvido 

no projeto de pesquisa supracitado. 

1. Caracterização da região 

O reservatório estudado foi o Acarape do Meio, localizado no município de Redenção, Ceará 

e, segundo Araújo (1990), até o começo dos anos 1970, sua principal função era de abastecimento de 

água de Fortaleza; entretanto, essa finalidade tornou-se secundária com a construção do Açude 

Gavião, hoje responsável pelo abastecimento da capital cearense.  

O autor ainda afirma que o reservatório Acarape do Meio se destina à irrigação de lavouras, à 

piscicultura e às culturas agrícolas, tem uma capacidade de armazenamento de 34.100.000 m³, uma 

bacia hidrográfica com 241,525 km² e uma bacia hidráulica com 220,89 ha.  

2. Dados coletados para o estudo 

Os dados coletados utilizados neste estudo foram fornecidos pela Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – COGERH (2018), órgão responsável pelo monitoramento dos reservatórios do 

estado do Ceará. Foram obtidos dados desde o ano de 1992, quando se iniciou o monitoramento do 

Açude Acarape do Meio. 

No Quadro 1, estão alguns dos parâmetros gerais do reservatório utilizados nas simulações em 

seus valores médios, bem como os valores mínimos e máximos obtidos por meio do desvio-padrão 

de 20% admitido. Os valores de vazão e de concentração de DBO do efluente foram adotados, pois 

simulam um lançamento de uma carga poluidora no corpo d’água.  
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Quadro 1 – Parâmetros gerais do Açude Acarape do Meio utilizados no modelo.  

Parâmetro Valor [Mínimo; Médio; Máximo] Unidade 

Vazão de entrada no reservatório [24.192.640; 30.240.800; 36.288.960] m³/mês 

Vazão regularizada [2.944.512; 3.680.640; 4.416.768] m³/mês 

Taxa de evaporação [0,48; 0,60; 0,72] m/mês 

Temperatura [21,6; 27,0; 32,4] ºC 

Vazão do efluente [12.000; 15.000; 18.000] m³/mês 

Concentração de DBO no efluente [4.000; 5.000; 6.000] g/m³ 

Coeficiente de decaimento (Kr) [0,24; 0,30; 0,36] dia-1 

Coeficiente de reoxigenação (Ka) [0,696; 0,87; 1,044] dia-1 

Coeficiente de degradação (Kd) [0,16; 0,20; 0,24] dia-1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A Tabela 1 apresenta a média mensal dos valores de volume armazenado e de área superficial 

do reservatório para os dados monitorados de janeiro de 1992 até abril de 2018. 

Tabela 1 – Média mensal do volume e área superficial do Açude Acarape do Meio. 

Mês Volume Armazenado (m³) Área Superficial (m²) 

Janeiro 14.206.386,22 1.554.168,55 

Fevereiro 13.900.579,78 1.522.270,49 

Março 14.150.786,81 1.530.825,81 

Abril 16.512.750,15 1.689.914,35 

Maio 20.422.427,92 1.887.535,82 

Junho 22.043.903,08 1.963.719,89 

Julho 22.085.646,58 1.958.804,79 

Agosto 21.648.709,15 1.940.266,89 

Setembro 20.420.057,73 1.878.251,06 

Outubro 18.981.103,46 1.807.717,85 

Novembro 17.247.924,88 1.722.456,10 

Dezembro 15.583.976,04 1.634.431,63 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3. Formulação do modelo matemático 

Nesta pesquisa, foi considerada como variável de controle, em conformidade com o modelo de 

qualidade de água em reservatórios já apresentado, a concentração de DBO, obtida por meio da 

Equação 1: 

 

(1) 

L = Concentração de DBO [mg/L]; Qe = Vazão de entrada [m3/s]; Qt = Vazão do tributário [m3/s]; Qw = Vazão do 

efluente [m3/s]; P = Taxa de precipitação [mm]; As = Área de superfície [m2]; Ev = Taxa de evaporação [mm];                       

Kr = Coeficiente de decaimento [dia-1]; ∀ = Volume [m3]; Le = Concentração de DBO na entrada [mg/L];                                 

Lt = Concentração de DBO no tributário [mg/L]; Lw = Concentração de DBO no efluente [mg/L]; Lp = Concentração de 

DBO na precipitação [mg/L]; Ld = Concentração de DBO em uma fonte difusa [mg/L]. 

4. Solução do modelo 

Solucionando analiticamente a Equação 1, obtêm-se a Equação 2: 

 

(2) 

5. Fuzzificação do modelo 

As equações matemáticas descritas acima envolvem variáveis e valores que pertencem à Teoria 

Tradicional dos Conjuntos. Como neste estudo utilizou-se o modelo “fuzzificado”, fez-se necessário 

transformar suas equações para sua forma fuzzy; para isso, cada variável passou a tornar-se uma 

função de pertinência com limites inferiores e superiores conhecidos.  

Sabendo que os graus de pertinência variam entre 0 e 1, sendo eles menos prováveis de ocorrer 

e mais prováveis de ocorrer, respectivamente. O valor médio possui um grau de pertinência igual a 

1, sendo mais provável de ocorrer, e os valores extremos possuem grau de pertinência igual a 0, sendo 

menos prováveis de ocorrer. A partir do desvio padrão estabelecido, são calculados esses valores 

extremos. 

Dessa forma, a equação do modelo para a DBO na sua forma fuzzy se observa da seguinte 

maneira, Equação 3:  

 
(3) 

6. Composição das funções de pertinência 

Neste estudo, utilizou-se a distribuição fuzzy na forma triangular, sendo estimados os valores 

mínimo, médio e máximo de cada parâmetro “fuzzificado”, de acordo com o fator de variância 

estabelecido em outros estudos, como Sales (2014) e Santos (2012). Cada função de pertinência é 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
+
𝐿 (𝑄𝑒 + 𝑄𝑡 + 𝑄𝑤 + 𝑃𝐴𝑠 − 𝐸𝑣𝐴𝑠 + ∀𝐾𝑟)

∀
=  
𝑄𝑒𝐿𝑒 + 𝑄𝑡𝐿𝑡 + 𝑄𝑤𝐿𝑤 + 𝑃𝐴𝑠𝐿𝑝 + 𝐿𝑑∀

∀
 

𝐿 =  
𝑄𝑒𝐿𝑒 + 𝑄𝑡𝐿𝑡 + 𝑄𝑤𝐿𝑤 + 𝑃𝐴𝑠𝐿𝑝 + 𝐿𝑑∀

𝑄𝑒 + 𝑄𝑡 + 𝑄𝑤 + 𝑃𝐴𝑠 − 𝐸𝑣𝐴𝑠 + ∀𝐾𝑟
 

𝐿 =  
𝑄𝑒 𝐿𝑒 + 𝑄𝑡 𝐿𝑡 + 𝑄𝑤 𝐿𝑤 + 𝑃 𝐴𝑠 𝐿𝑝 + 𝐿𝑑 ∀ 

𝑄𝑒 + 𝑄𝑡 + 𝑄𝑤 + 𝑃 𝐴𝑠 −𝐸𝑣 𝐴𝑠 + ∀ 𝐾𝑟 
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calculada de maneira que seus extremos, valores mínimo, médio e máximo, sejam estabelecidos de 

forma arbitrária, ou obedecendo a alguma lógica de desvio padrão. 

A partir do que já foi apresentado, adotou-se um desvio padrão de 20% em que, definido o valor 

médio do número de base, os extremos são calculados. Assim, para o valor mínimo, o cálculo é de 

0,8 do valor médio estabelecido, e o valor máximo é de 1,2. Exemplificando, tem-se, para o parâmetro 

DBO remanescente, a função de pertinência correspondente, Tabela 2. 

Tabela 2 – Função de pertinência correspondentes ao parâmetro DBO remanescente. 

DBO remanescente em x= 0 

𝜇𝐿0 =
𝐿0 − 𝐿0𝐿
𝐿0𝑚 − 𝑘𝑟𝐿

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿0𝐿 ≤ 𝐿0 ≤ 𝐿0𝑚 

𝜇𝐿0 =
𝐿0 − 𝐿0𝑢
𝐿0𝑚 − 𝐿0𝑢

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿0𝑚 ≤ 𝐿0 ≤ 𝐿0𝑢 

7. Programa Computacional 

O programa computacional utilizado para resolver o modelo neste estudo foi desenvolvido 

também no projeto de pesquisa “Estudo da qualidade de água em reservatórios em série, mediante 

modelagem matemática fuzzy, com estudo de caso na bacia metropolitana de Fortaleza” realizado 

pela UNIFOR em parceria com a UFC entre os anos de 2016 e 2017 (SALES, 2016).  

Sales (2016) afirma que o programa utiliza a linguagem FORTRAN, que é usualmente 

empregada na criação de programas computacionais voltados para a resolução de problemas da 

engenharia. A autora explica que o programa avalia as variáveis de controle na forma de funções de 

pertinência, permitindo a avaliação da qualidade da água de reservatórios por meio da metodologia 

fuzzy e é dividido em 5 (cinco) sub-rotinas com funções bem definidas listadas, resumidamente, a 

seguir: 

• Leitura dos dados de entrada; 

• Cálculo das funções de pertinência de todas as variáveis iniciais, das variáveis de 

controle e dos parâmetros; 

• Cálculo das concentrações de DBO, OD e déficit de OD;  

• Cálculo do risco e da confiabilidade do modelo;  

• Impressão dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo como base os dados fornecidos pela COGERH (2018), e com a ajuda do programa 

computacional adotado, foram realizadas simulações utilizando o modelo matemático anteriormente 
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descrito para analisar a DBO do Açude Acarape do Meio durante o período compreendido entre 

janeiro de 1992 e abril de 2018. 

A Figura 1 apresenta o comportamento da DBO, para um grau de pertinência igual a 1, 

mostrando uma variação considerável de suas concentrações entre os diferentes períodos do ano. 

 

Figura 1 – Concentrações de DBO ao longo dos meses do ano para o período analisado. 

Nota-se que as concentrações de DBO assumem seus valores mais altos durante os primeiros 

meses do ano, com o pico em janeiro, atingindo valor igual a 4,63 mg/L. A partir do início da quadra 

chuvosa do estado do Ceará, que tem início em fevereiro e se estende até maio, a concentração de 

DBO sofre uma queda que culmina em seu menor valor, sendo este igual a 3,08 mg/L, observado no 

mês de junho. Esse declínio pode ser explicado pelo aumento do volume armazenado no reservatório 

que ocasiona uma “diluição” da matéria orgânica nele presente. De julho em diante, a DBO volta a 

assumir valores mais elevados devido ao fim da quadra chuvosa, completando o ciclo anual. 

A partir da Figura 1, é possível, ainda, observar que as concentrações de DBO se mantêm, 

durante todo o ano, menores do que o valor limite de 5,0 mg/L, estabelecido pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – CONAMA, o qual classifica os corpos hídricos de água doce como classe 2. 

A Figura 2 mostra uma visão mais ampla dos resultados, contemplando as curvas de 

concentração de DBO mensal para grau de pertinência igual a 0,5. A região entre elas contempla os 

resultados de concentrações mais prováveis de ocorrer (com mais de 50% de chance), culminando 

com a curva de grau de pertinência igual a 1, já retratada na figura anterior, que certamente ocorre. 
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Figura 2 – Concentrações de DBO mensais para diferentes graus de pertinência. 

Realizando um “corte” transversal imaginário nas linhas da Figura 2 obtém-se a função de 

pertinência triangular completa para cada mês, em que o topo do triângulo é representado pelo grau 

de pertinência igual a 1. A Figura 3 ilustra essas funções triangulares completas para os seguintes 

meses com maior significância: 

•  Janeiro, em que foram registradas as maiores concentrações; 

•  Maio, fim da quadra chuvosa; 

•  Junho, em que as concentrações atingiram as menores concentrações;   

•  Dezembro, último mês, quando as concentrações retornam a valores mais elevados. 

 

Figura 3 – Funções de pertinências triangulares completas para concentrações de DBO. 

 É válido relembrar que, para se obter uma função triangular, tem-se o valor médio, com grau 

de pertinência igual a 1, mais provável de ocorrer, e a partir do desvio padrão estabelecido, são 
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calculados os valores mínimo e máximo da concentração em análise; valores extremos com grau de 

pertinência iguais a zero, ou seja, menos prováveis de ocorrer. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água do reservatório Acarape do 

Meio, analisando a DBO, a partir de dados obtidos com a COGERH (2018), entre os anos de 1992 e 

2018, mediante a utilização de um modelo matemático baseado nas equações do balanço hidrológico 

e do transporte de massas, que incorpora a lógica fuzzy, gerando resultados em forma de função de 

pertinência. 

Os resultados obtidos evidenciaram que o reservatório apresenta uma tendência de degradação 

da qualidade da água durante os períodos de estiagem, devido principalmente às elevadas 

concentrações de DBO, correspondente ao maior acúmulo de matéria orgânica. Já durante os períodos 

com elevadas taxas de precipitação, foi observado um aumento no volume de água acumulado no 

reservatório, acarretando uma diluição da matéria orgânica e a consequente diminuição das 

concentrações de DBO. 

Além do regime de chuvas, outros fatores como a presença de três entradas d’água no 

reservatório com características diferentes de composição entre si e a ocorrência de fontes difusas de 

agentes poluentes, resultante da atividade agrícola local, podem ser responsáveis pela inconstância 

do parâmetro analisado e a consequente degradação da qualidade da água do reservatório. 

A realização deste trabalho comprovou a aplicabilidade da lógica fuzzy em modelos 

matemáticos de análise da qualidade da água como forma de contornar o problema da escassez de 

dados, sendo uma ferramenta viável e de grande valia do ponto de vista científico como facilitadora 

na tomada de decisões. A utilização do programa computacional para resolver as equações do modelo 

também revelou-se eficiente ao gerar resultados de forma rápida e condizentes com a realidade. 
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