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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Rutineia Tassi 

1.2 CPF / Passaporte 
684.912.390-49 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
88881 

1.5 Projeto 
CAPES-PRINT 

1.6 Coordenador Projeto 
Paola de Azevedo Mello 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Engenharia Sanitária e Ambiental 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(X) Missão de Trabalho (  ) Bolsa ____________________________ 
 

2.2 Instituição de Destino  
 
Auburn University (Universidade de Auburn) – Alabama – 
Estados Unidos  
Center for Environmental Studies at the Urban-Rural Interface 
(Centro de Estudos Ambientais na Interface Urbano-Rural) 
Forestry and Wildlife Sciences Department (Departamento de 
Silvicultura e de Ciência da Vida Selvagem)  
 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

09/12/2019 

2.3.2 Término 

27/12/2019 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 3.839,49 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) 

3.2 Auxílio-instalação   

3.3 Seguro-saúde*  R$ 1.504,26 (mil quinhentos e quatro reais, e vinte e seis centavos) – *FOI 
CONTRATADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, PORQUE A PERMANÊNCIA NOS 
ESTADOS UNIDOS SE ESTENDEU ALÉM DO PERÍODO DA MISSÃO. 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade  

3.6 Auxílio-diário 19 diárias de US$ 370, no total de R$ 29.315,10 (vinte e nove mil, trezentos e 
quinze reais e dez centavos) 

https://cws.auburn.edu/CESURI
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
A missão foi realizada com o objetivo de estreitar laços de pesquisas entre o Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Ambiental e Engenharia Civil da UFSM e Universidade de Aurburn, permitindo a troca de conhecimento, 
delinear estratégias para pesquisas em parcerias, intercâmbios futuros de discentes e docente, co-orientações e co-
tutelas.  
Também foi uma visita de fundamental importância para adquirir novas experiências na área de modelagem dos 
recursos hídricos para gestão de conflitos e uso sustentável, com destaque para estudos com áreas úmidas 
(wetlands), incluindo abordagens hidroambientais ou ecohidrológicas. Algumas áreas úmidas dos Estados Unidos são 
internacionalmente reconhecidas como casos de estudo de referência nesse tipo de abordagem, incluindo os 
Everglades na Flórida, e muitos históricos de conflitos foram solucionados após análises de cenários incluindo 
modelagem matemática, definição de intervenções, aplicação de novos materiais, desenvolvimentos de novas 
técnicas, estratégias de monitoramento e avaliação de longo prazo.  
Nesse sentido, o professor Latif Kalin tem diversas pesquisas envolvendo essa temática. A possibilidade dessa missão 
foi uma excelente oportunidade para a continuidade de orientações de dissertações e teses sobre modelagem nesse 
tipo de ecossitema de áreas úmidas, especificamente no Banhado do Taim. Diferentes trabalhos vêm sendo 
realizados  na busca de estratégias para minimização de conflitos pelo uso da água na região com foco no 
desenvolvimento sustentável da região. O conceito de modelagem ecohidrológica é inovador no Brasil, e permite que 
sejam incorporadas informações sobre indicadores ambientais (fauna e flora), por meio da introdução do conceito de 
índices de adequabilidade de habitat (habitat suitability index), que respondem a condições hidrológicas específicas, 
permitindo avaliar diferentes estratégias de manejo da água para minimizar situações de conflitos pelos recursos 
hídricos, em busca da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Assim, a missão teve como objetivo a 
realização de pesquisa conjunta, de aprendizado de abordagens utilizadas para o manejo dos recursos hídricos em 
áreas úmidas nos Estados Unidos, incluindo análises e técnicas de modelagem ainda não disponíveis no Brasil, 
visando sua aplicabilidade para a realidade brasileira 
O Prof. Latif também coordena o desenvolvimento de um software para modelagem da qualidade de água em 
wetlands construídos (WetQual) voltados para a melhoria da qualidade da água, em ambientes naturais ou não. 
Portanto, durante a missão o objetivo também foi ter contato com esse novo software e aprender um pouco sobre o 
potencial de uso desse aplicativo.  
Além do contato com esse grupo de pesquisa, a missão também permitiu o estabelecimento de relações de pesquisa 
com outros professores e grupos de pesquisa da Universidade de Auburn, visando a realização de um maior número 
de trabalhos em parceria. Adicionalmente, a oportunidade permitiu a realização de trabalho de finalização de 
análises iniciadas à distância em um contexto de co-orientação no Brasil e produção de artigos científicos com o prof. 
José Goes Vasconcelos do Departamento de Hidráulica da Universidade de Auburn. 
 

4.2 Atividades Realizadas-: (listar atividades) 
Durante a missão foram realizadas diversas reuniões de trabalho, visitas às instalações da Universidade de Auburn e 
encontros com os orientandos do Prof. Latif. Também foi oportunizada a conversa com o Chefe de Departamento do 
Prof. Latif Kalin, no qual foi discutida a possibilidade de realização de orientação na modalidade de co-tutela. O 
assunto será apreciado em futuras reuniões.  
Tive a oportunidade de conhecer instalações experimentais de pesquisa do grupo do Prof. Latif, incluindo uma área 
de preservação mantida e estudada pelo Departamento de Silvicultura e de Ciência da Vida Selvagem da 
Universidade  de Auburn (AU). Dispositivos para o controle de escoamento superficial dispostos ao longo do Campus 
da AU também foram alvo de visitas técnicas.   
Tive oportunidade de realizar treinamento para a utilização do WetQual, software em desenvolvimento para 
modelagem de qualidade de água em wetlands construídos, em parceria com a EPA (Environmental Protection 
Agency). Durante esse período participei como revisora internacional do WetQual-Gui, manual que orientará à 
utilização do Wetqual, onde tive a oportunidade de contribuir para a melhoria da informação contida no manual.  
Foi inicializada uma pesquisa conjunta no tema da engenharia ambiental, com análise de atropelamento de animais 
em uma rodovia que atravessa o Banhado do Taim, no RS. O trabalho está em andamento e resultará em artigo. 
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Também foram iniciados dois artigos com utilização do SWAT model para avaliar o uso de dados do MSWEP v.2 para 
substituição de dados de chuva de pluviômetros em locais sem dados. Os trabalhos estão atualmente em fase de 
finalização.  
A visita também resultou nas tratativas para que discentes do PPGEAmb possam realizar o seus mestrados ou 
doutorados com um período sandwiche na Universidade de Auburn, ou mesmo doutorado na modalidade de co-
tutela nos próximos anos. 
O Prof. Latif Kalin também manifestou interesse em vir ao Brasil para um período de pós-doutoramento (sabatical) 
nos próximos anos, onde poderia ofertar disciplinas, cursos e treinamentos aos alunos dos PPGs da UFSM com 
interface na área de conhecimento. Para isso já deu início à submissão de projetos de pesquisa (Fulbright) com esse 
objetivo, e aguarda resposta à candidatura.  
Além dessas oportunidades, desenvolvi atividades com o Prof. José Goes Vasconcelos, do Departamento de 
Hidráulica, da Universidade de Auburn. Tivemos a oportunidade de finalizar um artigo, que foi publicado no ano de 
2020 em periódico de alto impacto. Foi inicializada também discussão para a realização de futuras visitas do Prof. 
Goes ao Brasil, visando a realização de trabalhos práticos na UFSM e com a possibilidade de participação na co-
orientação de discentes do PPGEAmb. 
Além dos objetivos previstos quando submetida a proposta para esta missão, tive a oportunidade de ir para a 
Universidade do Texas em San Antonio, para uma reunião de trabalho com o prof. Márcio Giacomoni. Este colega já 
desenvolve co-orientação conjunta no Brasil com grupos de pesquisa do PPGEC e PPGEAmb. A visita permitiu 
conhecer as instalações experimentais em escala real que o pesquisador tem naquela instituição, especialmente 
voltadas para o controle do escoamento pluvial, recarga de aquíferes, e melhoria da qualidade de água pluvial.  
 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 
  
- Foi publicado um artigo (A1), que foi finalizado durante a missão. 
- Treinamento e aprendizagem de novas ferramentas computacionais para a modelagem de wetlands, incluindo o 
WetQual. 
- Tratativas para a realização de um sistema de orientação na modalidade de co-tutela. 
- Negociações para receber o Prof. Latif Kalin na UFSM nos próximos anos para um período de, pelo menos, 4 meses 
de atividades de ensino e pesquisa. 
- Estreitamento de laços de pesquisa entre o PPGEAmb e PPGEC da UFSM, com pesquisadores do Departamento de 
Silvicultura e de Ciência da Vida Selvagem e Departamento de Hidráulica da Univesidade de Auburn . 
- Planejamento de futuras atividades de pesquisa a serem realizadas em parceria, incluindo mobilidade de discentes 
entre o Brasil e Estados Unidos, tanto para Auburn quanto San Antonio. 
- Três artigos foram iniciados durante a visita, e estão em andamento. Dependem ainda da realização de algumas 
simulações para que sejam concluídos. 
- Uma discente de mestrado (minha orientada) defenderá seu trabalho, pretende ingressar no doutorado no Brasil, e 
realizar sua pesquisa na Universidade de Aurbun na modalidade de co-tutela. 
- A partir da experiência em Auburn, wstá sendo iniciada nova pesquisa na UFSM com a utilização do modelo 
WetQual, com aplicação da dados de banhados construídos no Brasil, para tratamento de efluentes. O prof. Latif será 
parceiro de pesquisa e orientará a realização de diversas atividades.  
 

 
 

 
 
 

 
Santa Maria, 6 de Maio de 2020. 
 
 
 

____________________________________ 
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ANEXOS 
 
  Artigo Publicado: 
 

PACHALY, R. L. ; VASCONCELOS, J. G. ; ALLASIA, D. G. ; TASSI, R. ; BOCCHI, J. P. P. . Comparing SWMM 5.1 Calculation Alternatives 
to Represent Unsteady Stormwater Sewer Flows. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING , v. 146, p. 04020046, 2020. 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 
 
    REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
  VISITAS TÉCNICAS, REUNIÕES NA AUBURN UNIVERSITY – Com prof. Latif Kalin e José Goes Vasconcelos 
  

   

 

 

 

 

 

Reunião com prof. Vasconcelos do 
Departamento de Hidráulica da 
Universidade de Auburn 
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VISITA A EXPERIMENTOS NA UNIVERSITY OF TEXAS at SAN ANTONIO – com prof. Marcio Giacomonni – experimentos 
voltados para controle do escoamento pluvial, recarga de aquíferos, melhoria da qualidade de água 

 
  

 

  
   

 
 


