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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Daniel Gustavo Allasia Piccilli 

1.2 CPF / Passaporte 
828.247.700-15 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
88887.310288/2018-00 -  

1.5 Projeto 
UFSM - Tecnologias limpas 

1.6 Coordenador Projeto 
Paola de Azevedo Mello 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Engenharia Ambiental 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho ( X ) Bolsa (Professor Visitante Sênior) ____________________________ 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

 Departamento de Engenharia Civil – Universidade de Auburn – 
Aubrun - Alabama 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

18/08/2019 

2.3.2 Término 

24/11/2019 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento  

3.2 Auxílio-instalação US$ 2.300,00 

3.3 Seguro-saúde US$ 270,00 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade US$ 6.900,00 

3.6 Auxílio-diário  



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
2 

 

4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 

Os sistemas de águas pluviais, desenvolvidos para operar em condições de escoamento de superfície livre, podem sofrer 
transição para escoamentos pressurizados durante condições de enchimento rápido, nas quais o escoamento excede a 
capacidade de transporte do sistema. Tais condições são referidas como de escoamento misto ou transições do regime 
de escoamento, e representam um desafio para os modelos que possuem esquemas numéricos tradicionais. O modelo 
SWMM, provavelmente o mais utilizado para simulação hidráulica de redes de drenagem no Brasil, possui um algoritmo 
de solução hidráulica de escoamento não permanente baseado no módulo EXTRAN que pode simular escoamento 
misto. No entanto, devido ao seu procedimento de solução o, o SWMM tem capacidade limitada de representar 
condições de escoamento altamente dinâmicas, podendo introduzir erros significativos na solução. Esta proposta 
pretende analisar a precisão do SWMM em representar condições experimentais diferentes envolvendo escoamento 
misto, testando os efeitos da discretização espacial e temporal nos resultados. Com esses dados proporá, por um lado, 
recomendações para seu uso preciso em redes típicas brasileiras, e por outro, uma ferramenta computacional que 
permita identificar situações de escoamento misto e auxilie na discretização do SWMM para que a simulação seja 
precisa. Nesse desenvolvimento, o conhecimento existente na Univ. De Auburn (EUA) com grande experiência no uso 
desse tipo de modelos, é de fundamental importância para o sucesso do projeto que já está em andamento. O professor 
José Goes Vasconcelos que é parte da proposta já está co-orientando com o proponente brasileiro alunos dentro desse 
objetivo e coloca a disposição a estrutura e laboratórios existentes em Auburn, como equipamentos para 
monitoramento de transcientes no Brasil. 

 
 

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
1) Desenvoilvimento de experimento para gerar um banco de dados sobre transcientes rápidos em redes de 
drenagem urbana; 
2) Elaboração, submissão e publicaçãode diversos artigos (vide item seguinte); 
3) Construção de uma proposta para angariar recursos de organismos internacionais; 
4) Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para representar condições de escoamento altamente 
dinámicas no SWMM; 
4) Ministrar palestras na universidade de destino; 
5) Participar de reuniões com diversos pesquisadores na universidade de destino, aumentando a rede de 
colaboradores; 
6) Avanços e discussão da assinatura de convenios entre a Universidade de Auburn e UFSM; 
7) Participação em eventos; 
8) Material para disciplinas ministradas no Brasil. 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 
1) Banco de dados de transcientes rápidos a partir de dados experimentais 

Foi montado um aparato experimental em Santa Maria onde foram colhidos dados de pressões e vazões durante 
eventos transcientes. O experimento contou com a participaçào do Prof. José Goes Vasconcelos que participou com 
recursos próprios. 
Os resultados estão sendo analisados e servirão de base para diversas publicações. Inicialmente serão publicados no 
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TCC do aluno João Pedro P. Bocchi (Eng. Civil) em co-orientação entre o Prof. Daniel Allasia e o Prof. José Goes 
Vasconcelos e em um capítulo de livros sobre transientes coordenado pela Associação Americana de Engenharia Civil. 
 
1) Publicações 
1.1 Aceitas para publicação: 
Robson Leo Pachaly . Jose G. Vasconcelos. Daniel G. Allasia. Rutineia Tassi  and João Pedro P. Bocchi. Comparing 
SWMM 5.1 calculation alternatives to represent unsteady stormwater sewer flows. Journal of Hydraulic Engineering 
 
1.2 Submetidas 
Sarah Veeck, Fagner França da Costa, Deborah Lopes Correia Lima, Adriano Rolim da Paz, Daniel Gustavo Allasia 
Piccilli. Scale dynamics of the HIDROPIXEL high-resolution DEM-based distributed hydrologic modeling approach. 
Journal: Environmental Modelling and Software. Estado: respondida a primeira avaliaçào 
 
Elizeu Jonas Didoné; Jean Paolo Gomes Minella; Daniel Gustavo Allasia Piccilli. How to measure and model the effect 
of mechanical erosion control practices on the scale of large catchment?. Catena (Estado: submetida aguardando 
parecer) 
 
Daniel Allasia, Robson Pachaly, Rutinéia Tassi, José Goes Vasconcelos, Ben R. Hodges  and Robert E Dickinson. 
Challenges of modeling stormwater transients in developing countries. Submitted to special issue of IAHR’s Hydrolink 
magazine on “Hydraulic Transients”. 
 

Yamil Salomón. Paola T. Hernandes. Marcos L. S. Oliveira.  Jordana Georgin.  Dison S. P. Franco. Daniel Allasia. 
uilherme L. Dotto. Powdered biosorbent from pecan pericarp (Carya illinoensis) as an efficient material to uptake 
methyl violet 2B from effluents in batch and column operations. Advanced Powder Technology 

 
1.4 Em preparação 
Tiago Liberalesso ; Rutineia Tassi ; Daniel G. Allasia , Denise Ester Ceconi ; Nathana Karina Swarowski Arboit. GREEN 
ROOFS SUBSTRATES: EFFECT OF ADDING RICE HUSK ON THE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES AND HYDROLOGICAL 
PERFORMANCE. Em submissão para: Science of the Total Environment 
 
CRISTIANO GABRIEL PERSCH, RUTINEIA TASSI, BRUNA MINETTO, DANIEL G ALLASIA AND ELZON RIPPEL 
Assessing scale dynamics of rainfall retention of extensive green roofs in subtropical climate. Estado: revisado e 
traduzido ao Inglês pelo bolsista Daniel, aguardando correções dos outros autores. 
 
Elzon Rippel, Daniel Allasia, Danilo Rheinheimer dos Santos, Rutinéia Tassi and Latif Kalin. Estimating Initial 
Abstraction Ratio in the SCS-CN Method from the enhanced vegetation index. Estado: em revisão e tradução entre os 
autores 
 
1.5 Para eventos: 
1.5.1 Apresentadas 

Robson Leo Pachaly . Jose G. Vasconcelos. Daniel G. Allasia. Rutineia Tassi  and João Pedro P. Bocchi Improving SWMM 

hydraulic accuracy using artificial spatial discretization. In: Anais do 2019 Alabama Water Resources Conference 

 
1.5.2 Aceitas 

Presentation Title: Approach for improved hydraulic accuracy in SWMM 
Presentation Type: Accept - Oral Presentation 
 
Presentation Title: Building an experimental dataset to evaluate storm water modeling accuracy in rapid filling 
conditions 
Presentation Type: Accept - Oral Presentation 
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Submission Title: PRELIMINARY EVALUATION OF APPLICATION OF PECAN PERICARP AS 

ADSORBENT FOR CRYSTAL VIOLET REMOVAL 

Final Decision: Accept - Poster Presentation 

 
3) Construção de uma proposta para angariar recursos de organismos internacionais. 
Está sendo construída uma proposta, incialmente a ser apresentada para a National Science Foundation (NSF) dos 
EUA entre os professores Daniel Allasia e Rutinéia Tassi (UFSM), José Goes Vasconcelos (Universidade de Auburn), 
Ben R. Hodges (Universidade de Austin). A proposta pretende aprofundar no desenvolvimento de ferramentas para 
modelagem de transcientes. 
 
4) Desenvolvimento da ferramenta ReSWMM disponivel publicamente no repositório GITHUB 
(https://github.com/ecotecnologias).  
Este software é capaz de ler e editar o arquivo de entrada SWMM, recomendando o intervalo de tempo com base na 
recomendação EXTRAN e Vasconcelos et al. (2018) e crie discretização espacial artificial colocando nós fictícios entre 
nós reais. Além disso, o software analisa o arquivo de entrada para verificar se é necessária discretização.  
 
4) Palestras ministradas na universidade de destino 
Foram monistradas 3 palestras, sendo que duas delas foram muito similares 

 

 

 
Water Resources Challenges in Brazil. Ministrada inicialmente na escola de Ciências Florestais e Vida Silvestre da 
Universidade de Auburn, e, a pedido, posteriormente no Departamento de Engenharia Civil da Univ. de Auburn 
 
On site Sanitation in Developing Countries. Ministrada na Universidade de Auburn a pedido dos Engenheiros Sem 
Fronteiras dos EUA – Capítulo Auburn. 
 
5) Participar de reuniões com diversos pesquisadores na universidade de destino, aumentando a rede de 
colaboradores. 

Xing Fang, Ph.D., P.E., D.WRE, F.EWRI, F.ASCE: Trabalhou no desenvolvimento de pesquisas avançadas em 
modelagem da qualidade da água, análise e modelagem hidrológica e hidráulica e gerenciamento e modelagem de 
águas pluviais nos últimos 29 anos. Publicou mais de 100 artigos de periódicos em 41 periódicos, como Water 
Resources Research, Journal of Hydrology, Ecological Modeling, etc. Trabalhou em mais de 40 projetos financiados 
e orientou inumeros Mestrados e Doutorados Ph.D, assim como estudantes de pós-graduação. Membro da 
Sociedade Americana de Engenheiros Civis (ASCE) e Membro do Instituto Ambiental e Recursos Aquáticos da ASCE 
(EWRI). Mostrou interesse em ficar durante seu sabático na UFSM numa vaga de professor visitante estrangeiro, 
junto ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. 
 

https://github.com/ecotecnologias
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Dongye (Don) Zhao, Ph.D. Professor and Elton Z. and Lois G. Huff Chair of Environmental Engineering. Com 
pesquisa concentrada em duas áreas: 1) desenvolvimento de novos nanomateriais e tecnologias para remediação 
de locais contaminados e águas subterrâneas (por exemplo, degradação aprimorada de substâncias orgânicas 
persistentes e imobilização de metais e radionuclídeos) e 2) degradação fotocatalítica de poluentes orgânicos 
persistentes. Ele é reconhecido por seu trabalho pioneiro em aplicações ambientais de nanopartículas estabilizadas 
e fotocatálise ambiental. As tecnologias de remediação in situ usando nanopartículas estabilizadas desenvolvidas 
por seu grupo foram usadas ou testadas em campo em todo o mundo. Seu trabalho foi apoiado por DoD, DOI, EPA, 
DOE, NSF, AFCEE, USDA, USGS, AWWARF e patrocinadores industriais. Ele atuou como PI ou co-PI em 45 projetos, 
totalizando US $ 5,2 milhões. Ele publicou mais de 175 artigos de periódicos revisados por pares, 7 patentes nos 
EUA, 1 livro, 15 capítulos de livros, mais de 125 apresentações convidadas ou palestras e mais de 250 outras 
publicações / apresentações. Seu índice h atual é de 49, com um total de citações de 9500. Ele foi Editor Associado 
de Water Environment Research and Frontiers of Environ.  Tem interesse em participar como professor visitante 
em missão na UFSM por 1 mês em 2020. 

 

Di Tian: Com experiência é em hidroclimatologia, agroclimatologia, modelagem de sistemas e ciência de dados 
ambientais. Sua pesquisa atual se concentra em 1) melhorar a modelagem, monitoramento e previsão de climas e 
climas climáticos, 2) aproveitar o big data geoespacial e temporal a partir de observações e previsões da Terra 
emergente com previsões artificiais com inteligência artificial para planejamento e tomada de decisão; e 3) analisar 
os impactos da variabilidade e mudança do hidroclima e os riscos associados à agricultura, segurança alimentar e 
hídrica e saúde ambiental e ambiental. Publicou as mais atuais analises de produtos meteorológicos no Brasil. 
Conversas para co-orientar a discente de Doutorado do PPGEAMb Marina Seelig Falcão. 

 

Dr. Puneet Srivastava : diretor do Centro de Recursos Hídricos da Universidade de Auburn e próximo Vice-Dean na 
Univ. De Mariland (EUA). Ele também é o eminente bolsista Butler-Cunningham em Agricultura e Meio Ambiente 
da Faculdade de Agricultura e professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas. Dr. Srivastava recebeu 
seu Ph.D. formado pela Pennsylvania State University, com especialização em engenharia agrícola e biológica e 
especialização em ciência e engenharia da computação. Em Auburn, ele foi reconhecido por sua pesquisa com sete 
prêmios, um Prêmio de Pesquisa do Decano da Faculdade de Agricultura para a Faculdade Sênior, um Prêmio de 
Pesquisa do Decano da Faculdade de Agricultura para a Faculdade Júnior e cinco Prêmios Grantsmanship. Além 
disso, ele recebeu o Distinguished Engineer Award da Seção Alabama da Sociedade Americana de Engenheiros 
Agrícolas e Biológicos (ASABE). Ele serviu (e continua a servir) em inúmeras funções de liderança na ASABE. Os 
exemplos incluem Presidente do Conselho Executivo de Engenharia Biológica e Comitê Diretor, Presidente do 
Comitê de Engenharia Ecológica e Editor Associado da Transação da ASABE e Engenharia Aplicada na Agricultura. 
Ele foi um dos líderes do Southeast Climate Consortium (SECC), serviu em seu Conselho Executivo e liderou seu 
Grupo de Pesquisa em Água. Seus interesses de pesquisa incluem variabilidade climática (seca) e impactos das 
mudanças climáticas nos recursos hídricos e na agricultura; quantidade e qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas; monitoramento e modelagem dos processos de transporte e transformação de poluentes 
hidrológicos e não pontuais (nutrientes e sedimentos) da escala ponto para a regional; e aplicação de informações 
geográficas e sistemas de redes neurais artificiais para o gerenciamento de recursos hídricos. Ele é um investigador 
principal ou co-principal de mais de US $ 27 milhões em financiamento de pesquisa nos últimos 15 anos. Ele 
mantém um programa de pesquisa ativo, atualmente suportado por 3 Ph.D. alunos, 3 M.S. estudantes e vários 
estudantes de graduação. Srivastava é membro da Sociedade Americana de Engenheiros Agrícolas e Biológicos e 
membro da Academia de Ciências do Alabama. Interesse em realizar intercâmbios e pesquisas em conjuntos com a 
UFSM. 

 
Outros contatos incluem:  

Dr Latif Kalin – Escola de Ciências Florestais e Vida Silvestre de Auburn – Existem Co orientações do Prof. Daniel em 
andamento no PPGEAmb com ele, no mestrado, João Pedro Roos e Elzon Rippel. 
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6) Discussão da assinatura de um convenio Guardachuvas entre UFSM e Universidade de Auburn. O convenio que já 
existiu no passado e fortaleceu o curso de Engenharia Florestal da UFSM (2 programas), em funçào do tempo venceu, 
e agora será reestabelecido com foco na Eng. Ambiental da UFSM, com vistas a um futuro com programas de co-
tutela entre ambas as Universidades. 
 
7) Participação em eventos: 
Auburn Research Faculty Symposium:  The purpose of the annual faculty symposium is to promote connections 
among researchers and creative scholars and to increase the visibility of our work across diverse audiences.  Research 
and creative scholarship are central to the continuing vitality and mission of Auburn University. Through their 
expertise and collaboration, Auburn University faculty members create an environment that promotes innovation 

and builds knowledge, contributing in important and tangible ways to economic development and advancement of 
society. The 2019 Auburn Research Faculty Symposium was held October 4, 2019, in the Auburn University Student 
Center.  Details on the 2020 symposium will be forthcoming.` 
 

2019 Alabama Water Resources Conference : September 5 & 6 at the Perdido Beach Resort in Orange Beach, 
Alabama. Apresentação do trabalho: Improving SWMM hydraulic accuracy using artificial spatial discretization 
 
Graduate Engineering Research Showcase. The Council of Engineering Graduate Students founded the Research 
Showcase as a way to highlight and reward the outstanding work of our graduate students, to promote engineering 
scholarship, professionalism and interdisciplinary research, and to introduce new graduate students into the culture of 
our graduate programs. The event is a day long focus on engineering research with accomplished outside speakers 
such as NASA's deputy director of Marshall Space Flight Center Todd May. The day is anchored by a graduate student 
poster competition with an awards dinner that evening.  Participação como juiz do evento selecionando os melhores 
trabalhos. 
 
8) Material para as disciplinas que ministro. 
A Universidade de Auburn, e a cidade de Auburn, implementam as melhores práticas de gestão da drenagem urbana. 
Dessa forma, foi possível conhecer as experiências, e obter material para incluir nas aulas. 

 
 

 
03 de Dezembro de 2019.  
 
 
 

____________________________________ 
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ANEXOS 
Copias de artigos 
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Outros comprovantes/certificados 

 
  



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
9 

 

APÊNDICE TÉCNICO 
 

Imagens de drenagem urbana Sustentável: a) ralo na grama; b) bioretenção no canteiro central; c, d e)bacia de 
detençào f) calçada verde 

  

  

  

 
 


