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RESUMO 
 

Os indicadores são ferramentas de apoio para a tomada de decisão e de diagnóstico dos riscos agro-ambientais, a 
partir de variáveis pertinentes, facilmente calculáveis e interpretáveis. Neste contexto, foi desenvolvido um indicador de risco 
de contaminação das águas superficiais por pesticidas. Ele considera os fatores que influenciam o transporte das substâncias 
em direção às águas superficiais, como a declividade da vertente, a distância aos cursos de água, o tipo de solo e as pressões 
resultantes da ocupação do solo, representadas pelo risco de contaminação associado aos diferentes pesticidas utilizados nas 
principais culturas desenvolvidas na bacia hidrográfica. Cada fator de risco é traduzido por um critério mensurável à escala 
da célula (grade). A aplicação do indicador foi realizada sobre a bacia hidrográfica do Itajaí, situada no sul do Brasil. Esta 
bacia, de 15000 km2, apresenta atividades agrícolas, urbanas e industriais. As principais culturas agrícolas são arroz, 
milho, cebola, fumo, feijão e banana. Os dados espaciais disponíveis são a pedologia, a hidrografia, o modelo numérico de 
terreno, a ocupação do solo obtida por tratamento de imagens de satélite LANDSAT TM 7, e os principais pesticidas aplica-
dos. Os pesticidas são classificados quanto ao potencial de degradação ambiental dos corpos de água pelo método de ordena-
ção de risco SIRIS (System of Integration of Risk with Interaction of Scores). A aplicação do indicador à escala espacial da 
bacia hidrográfica permite identificar as zonas de ação prioritárias, espaços nos quais intervêm os gestores de recursos hídri-
cos.  
 
Palavras-Chave: indicador de risco, qualidade das águas, pesticida. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

No processo de gestão dos recursos hídricos, 
os gestores necessitam apoiar suas ações e avaliar os 
seus impactos a médio e a longo termo. A tomada 
de decisão pode ser baseada em diagnósticos de 
riscos ambientais ligados as poluições de origem 
difusa, tais como aquelas de origem agrícola. Estes 
diagnósticos podem ser elaborados através da utili-
zação de modelos de simulação matemática (Pinhei-
ro, 1995) e de indicadores agro-ambientais (Levitan, 
2000, Bolmann e Marques, 2000, Girardin et al., 
2000).  

A partir da década de 90, começou a ser es-
tudado o uso de indicadores de risco para diagnósti-
co da poluição de origem agrícola (OCDE, 2001). 
Eles permitem avaliar o risco ambiental e auxiliar a 
tomada de decisão, a partir de variáveis facilmente 

calculáveis e interpretáveis. Pussemier e Steurbaut 
(2004) apresentam exemplos de aplicação dos indi-
cadores no contexto da gestão integrada de preven-
ção ambiental, visando à escolha de substâncias 
ativas, de produtos comerciais, as modalidades de 
aplicação e as formas de tratamento identificadas 
pelos indicadores como sendo as mais seguras ao 
homem e menos perigosa ao meio ambiente. 

Os indicadores são variáveis que fornecem 
informações sobre sistemas complexos, através de 
uma descrição simples, quantitativa ou qualitativa, 
facilitando a compreensão pelos usuários de manei-
ra que estes possam realizar a tomada de decisão, 
visando aos objetivos estabelecidos. Para OCDE 
(2001), o indicador é um parâmetro ou um valor 
calculado a partir de parâmetros que descrevem ou 
dão indicações sobre o estado de um fenômeno do 
ambiente ou de uma zona geográfica. Eles podem 
ser baseados em práticas de produção dos agriculto-
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res (indicadores de meios ou de pressão) ou sobre 
os efeitos provocados por estas práticas sobre o meio 
ambiente (indicadores de impactos). Além disto, 
eles podem ser calculados para diferentes escalas de 
espaço e de tempo, como para cada atividade agrí-
cola, e integradas ao nível da propriedade (Reus et 
al., 2002, van der Werf e Petit, 2002, Girardin et al., 
2000) ou, ao nível da bacia hidrográfica através da 
agregação dos efeitos de cada atividade (CORPEN, 
2001, Thiollet-Scholtus, 2004) ou distribuídas espa-
cialmente (Bruyn, 2004, Munafo et al. 2005). 

Entre os métodos de diagnósticos, podem 
ser identificados os usados para avaliar os riscos de 
transporte dos agroquímicos em direção aos corpos 
de água (CORPEN, 1999), e os destinados a avaliar 
os impactos das práticas agrícolas associadas ao uso 
de pesticidas (Zahm, 2003). Neste último caso, tem-
se a superfície tratada, as doses recomendadas e as 
características físico-químicas dos ingredientes ativos 
(Guerbet e Jouany, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 — Localização da bacia do Itajaí 
 
 

Neste trabalho é apresentado um indicador 
de risco de contaminação de corpos de águas super-
ficiais por pesticida, em uma bacia, com policultivo, 
considerando propriedades físicas do sistema e a 
pressão exercida pelas substâncias utilizadas nos 

diferentes tipos de culturas. Uma aplicação é reali-
zada na bacia do rio Itajaí, situada na vertente atlân-
tica do Estado de Santa Catarina. 

A bacia do rio Itajaí (figura 1), com área de 
drenagem de 15000 km2, constitui importante ma-
nancial para abastecimento público de água potável, 
como insumo para a indústria e as atividades agríco-
las. As atividades agrícolas apresentam elevados ní-
veis de produtividade e importância para a econo-
mia regional.   
 
 
METODOLOGIA 
 
 

O movimento de pesticidas é afetado por 
diversos fatores físicos, químicos e bioquímicos (ad-
sorção, dessorção e degradação) e condições climá-
ticas, pedológicas, hidrogeológicas, topográficas, 
ocupação do solo e práticas agrícolas (Calvet et al., 
2005; Grebil et al., 2001). Neste trabalho, a constru-
ção do indicador de risco de contaminação das á-
guas superficiais por pesticida é baseada em fatores 
naturais e antrópicos. Os primeiros fatores são re-
presentados pela declividade, tipo de solo e distân-
cia a rede de drenagem e os fatores antrópicos con-
sideram o uso e ocupação do solo e a periculosidade 
dos pesticidas aplicados. Neste caso, a análise da 
periculosidade dos pesticidas é baseada no método 
SIRIS - System of Integration of Risk with Interaction 
of Scores (Vailland et al. 1995). 

Três indicadores representativos dos fatores 
naturais foram estabelecidos: o indicador declivida-
de, o indicador solo e o indicador distância a rede 
de drenagem. Os fatores antrópicos são representa-
dos pelo indicador de pressão do uso do solo. Con-
sidera-se que os fatores naturais e antrópicos possu-
em a mesma importância na geração da contamina-
ção das águas superficiais por pesticidas. Desta for-
ma, o indicador de risco, calculado ao nível do pi-
xel, é obtido pela expressão: 
 

m
n

k

p
i kIrisk ∏

=

=
1

     (1) 

 
onde riski é o indicador de risco de poluição das 
águas superficiais do pixel i, Ik

p são os indicadores 
solo, distância a rede de drenagem, declividade e 
pressão do uso do solo, p é um fator que vale 1,0 
para fatores naturais e  3,0 para fatores antrópicos, n 

é o numero de fatores considerados e ∑
=

=
n

k
pm

1
. 

N

BAC IA DO  RIO  ITAJ AÍ
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Tabela 1 — Indicador solo da bacia do Itajaí. 
 
TIPOS DE SOLO Infiltrabilidade Indicador 

Neossolo Quartzarênico: AMa2 (RQ4 + EK) 

Espodossolo Cárbico: PA1 ( EK1) Muito alta 1 

Cambissolo Húmico: Ca52 (Cx12), Ce3 (Cx59 + PVA),   

Neossolo Flúvico: Aa2 (HGP + GX), 

Argissolo Vermelho-Amarelo: PVA7 (PVA3), PVA11 (PVA16+CX),  

PVA15 (PVA20+CX)  

Alta 

 

2 

 

Cambissolo Háplico: Ca4 (Cx 4), Ca9 (Cx9), Ca19 (Cx29 + PVA), Ca20 (Cx30 + PVA), Ca22 (Cx31 + 

PAC ), Ca23 (Cx32 + PAC ), Ca24 (Cx 37), Ca29 (Cx42 + RL), Ca33 (Cx46 + RL), Ca35 (Cx63 + RL + 

PVA), Ca38 (Cx64 + Cx + PVA), Ca45 (Cx16), Ca48 (Cx20), Ca51 (Cx51 + RL), Ca64 (CH12 + RL) 

Cambissolo Húmico: Ca53 (Cx13), Ca54 (Cx34 + Cx), Ca68 (CH), Ca69 (CH), Ca73 (CH15 + RL), 

Ca74 (CH16 + RL), Ca77 (CH19 + RL), Ca78 (Cx21), PVA1, 

Argissolo Vermelho-Amarelo: PVA2 (PVA14+CX), PVA3 (PVA15+CX), PVA4(PVA25+CX+RL), 

PVA5(PVA26+CX), PVA8(PVA4), PVA10 (PVA6), PVA12 (PVA17+CX), PVA16 (PVA23+GX) 

Neossolo Litólico: Ra10 (RL3), Ra13 (RL13+CX), Ra14 (RL14+AR), Ra15 (RL15+AR) 

Média 

 

3 

 

Cambissolo Háplico: Ca10 (Cx10), Ca11 (Cx11), Ca21 (Cx52 + PVA + R), Ca34 (Cx47 + RL), Ca36 

(Cx48 + RL), Ca47 (Cx18), Ca61 (CH9 + RL), Ca62 (CH10 + RL), 

Cambissolo Húmico: Ca70 (CH6) 

Argissolo Vermelho-Amarelo: PVA13 (PVA18+CX), PVA14 (PVA19+CX), PVA17 (PVA24+GX), 

PVA21 (PVA21+CX) 

Baixa 

 

4 

 

Gleissolo Melânico: HGHe1 (GX9) 

Gleissolo Háplico: HGPd1 (GX6), HGPd2 (GX7), HCPd3(GX11+PVA), HGPd4 (GX19+PVA+CX), 

HGPd5 (GX12+CX), HGPd6 (GX13+CX), HGPd7 (GX20+CX+GX), HGPd8 (GX15+GX) 

Cambissolo Háplico: Ca14 (Cx25 + PVA), Ca32 (Cx45 + RL) 

Latossolo Bruno: LBEa4 (LB15+CH) 

Neossolo Litólico: Ra1 (RL5+CX), Ra2 (RL6+CX), Rd2 (RL18+CH) 

Nitossolo Bruno: TBRa3 (NV3), TBa4 (NX14+LB+CX), TBa5 (NX6+CX) 

Muito baixa 

 

5 

 

Adaptado de Embrapa (2004) 
 
 

Para determinação dos indicadores corres-
pondentes aos fatores naturais, é necessária a dispo-
nibilidade dos mapas de solo, da hidrografia e da 
topografia. Com relação aos fatores antrópicos é 
necessário conhecer os tipos de pesticidas usados 
pelos agricultores nas diferentes culturas e o uso e 
ocupação do solo, que pode ser determinado a par-
tir de imagens de satélites.  

O indicador de risco é dividido em 5 classes: 
risco elevado (4 < risk ≤ 5), risco alto (3 < risk ≤ 4), 
risco médio (2 < risk ≤ 3), risco baixo (1 < risk ≤ 2) e 
risco insignificante (risk < 1). 

Os tipos de solos são divididos em cinco 
classes, associadas à potencialidade de geração de 
escoamentos superficiais. O valor do indicador mais 
elevado representa solos com baixa capacidade de 
infiltração. Desta maneira, considera-se que o esco-
amento superficial é o vetor principal de transporte 
de pesticidas, podendo ser transportado dissolvido 
ou adsorvido as partículas do solo erodidas. Neste 
caso, solos argilosos são classificados com valor 5 e 

solos arenosos com valor 1. A Tabela 1 apresenta as 
unidades de mapeamento dos solos da bacia e os 
indicadores considerados.  

Sartori et al. (2005) apresentaram uma clas-
sificação  hidrológica dos solos do Estado de São 
Paulo. Esta classificação considera o potencial de 
geração de chuva excedente, a qual é relacionada 
aos grupos de solos. Com base neste estudo e na 
descrição dos solos do Estado de Santa Catarina feita 
pela Embrapa (2004) foram divididos os solos da 
bacia do rio Itajaí. 

A distância a rede de drenagem mede o 
comprimento entre a parte inferior da célula consi-
derada e o curso de água. Esta distância representa 
o tempo necessário ao transporte dos ingredientes 
ativos do ponto de aplicação até os corpos de águas 
superficiais. Aurousseau et al. (1998) usaram quatro 
classes de distâncias: nula, 0-50, 50-200 e acima de 
200 m. Lucas (2004) considerou as distâncias de 0-
20, 20-50 e 50-100 m. Neste trabalho foram estabele-
cidas cinco classes de distâncias (Tabela 2). Os valo-
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res dos indicadores não consideram a existência de 
estruturas lineares ou superficiais de redução ou de 
aumento da capacidade de transporte das substân-
cias consideradas em relação ao sistema de drena-
gem (Frey et al., 2009, Lacas et al., 2005).  

A velocidade do escoamento superficial é 
controlada pela declividade da vertente. O aumento 
da declividade da vertente aumenta a erosão da 
camada superficial do solo e, portanto, da capacida-
de de transporte de substância com material particu-
lado ou dissolvido na corrente líquida. Lucas (2004) 
divide a declividade em quatro classes de 0 a 12% e 
Thiollet-Scholtus (2004) considera quatro classes de 
declividades, entre 1 e 15%. Neste trabalho, o indi-
cador declividade considera 5 faixas de declividade 
(tabela 3). Neste caso é considerada a declividade 
média, determinada a partir do modelo numérico 
do terreno.  
 

Tabela 2 — Indicador distância da rede de drenagem 
 

Distância 
(m) 

< 20 20 a 50 50 a 100 100 a 200 > 200 

Indicador 5 4 3 2 1 
 
 

Tabela 3 — Indicador declividade 
 
Declividade (º)  0 a 3 3 a 8 8 a 20 20 a 45 > 45 
Indicador 1 2 3 4 5 
 
 

A determinação do indicador de pressão do 
uso do solo necessita do conhecimento referente à 
distribuição espacial do uso e ocupação do solo e 
dos pesticidas aplicados nos diferentes cultivos agrí-
colas identificados na bacia. Os ingredientes ativos 
são ordenados através do potencial de periculosida-
de para o homem e para o meio ambiente, através 
do método SIRIS. 

SIRIS é um método multi-critérios, apresen-
tado por Vaillant et al. (1995) para avaliação do 
risco ambiental. Ele permite classificar as substâncias 
a serem pesquisadas em prioridade nos recursos 
hídricos, uma vez que sejam conhecidas as molécu-
las com maior risco que outras (Aurousseau et al., 
1998). Ele é baseado no julgamento e no acordo de 
especialistas que definem os critérios a serem consi-
derados. Os critérios qualitativos e quantitativos são 
transformados em variáveis qualitativas. O risco con-
siderado é apresentado em duas dimensões, ou seja, 
a probabilidade da exposição e a gravidade das con-
seqüências (efeitos). Assim, a importância relativa 

dos critérios torna-se mais facilmente comparável 
entre duas categorias mais homogêneas. Constrói-se 
uma escala de classificação baseada no critério de 
exposição e outra que leve em conta os efeitos bio-
lógicos. Cada substância química é inserida como 
um ponto único no gráfico, com cada um dos aspec-
tos numa das coordenadas, podendo-se analisar a 
posição da substância química testada em relação às 
outras e, também, em relação às melhores e piores 
situações (Vaillant et al., 1995). 

A probabilidade de presença representa a 
exposição do ambiente às moléculas de interesse. 
Esta exposição é função, de uma parte das caracte-
rísticas da molécula, tais como de sua mobilidade e 
de sua degradabilidade e, de outra parte, da exten-
são e da intensidade de seu uso. A mobilidade é 
representada pela solubilidade na água e o coefici-
ente de distribuição entre as fases líquida e sólida. A 
degradabilidade é representada pelo tempo de meia 
vida e pela velocidade de hidrólise. A extensão do 
uso é representada pela superfície (ha) e dose 
(kg/ha) aplicada. A probabilidade de presença nas 
águas superficiais é considerada pela integração dos 
fatores, na variável denominada Rang, variando 
entre 0 e 120, em uma escala crescente de exposi-
ção.  

Os efeitos biológicos são devidos à toxicida-
de para o homem e aos organismos aquáticos. São 
consideradas as espécies aquáticas algas, crustáceos 
(Daphnia) e peixes. As moléculas são classificadas 
pela menor concentração com efeito tóxico para um 
dos três organismos, sendo representada pela variá-
vel Ecotox. Ela é dividida em cinco classes, variando 
entre 0,001 e 1 mg/L, em uma escala decrescente de 
efeito.  

Para avaliar as propriedades que apresentam 
maior peso na geração do risco de ocorrência de 
degradação das águas superficiais são estabelecidos 
intervalos em três níveis: favorável (índice f), inter-
mediário (índice m) e desfavorável (índice d). Para 
cada pesticida são determinados os níveis de exposi-
ção em função de suas características específicas e 
somados os níveis de exposição por características 
para se obter o valor global do nível de exposição. A 
soma desses níveis foi realizada com base na escala 
de peso das propriedades apresentadas por De La-
vaur et al. (1995). 

Os pesticidas usados na bacia são classifica-
dos em 5 classes de risco, tendo-se por base a proba-
bilidade de presença na água e os efeitos biológicos 
estabelecidos pela exotoxicidade aos organismos 
aquáticos, conforme é apresentado na Tabela 4. O 
aumento destes dois aspectos acarreta o aumento do 
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risco. A Tabela 5 apresenta os intervalos considera-
dos nas classes de risco adotadas.  
 

Tabela 4 — Valores das variáveis Rang e Ecotox 
para os ingredientes ativos usadas na bacia do Itajaí. 

 

 
 

Tabela 5 — Indicador associado à probabilidade 
de presença na água e aos efeitos biológicos. 

 
Condição Indicador
rang < 35 e ecotox ≤ 2 1 
rang < 35 e 2 < ecotox; 35 < rang < 80 e 
ecotox < 2 

2 

35 < rang < 80 e ecotox ≥ 2 3 
35 < rang < 80 e ecotox ≤ 2 4 
rang > 80 e ecotox ≥ 2 5 

 
 

Diferentes pesticidas são aplicados na bacia 
do Itajaí, seja para uma mesma cultura ou para as 
principais culturas. Rosa (2007) verificou que na 
parte superior da bacia do Itajaí são utilizados cerca 
de 39 herbicidas, 33 inseticidas e 32 fungicidas, nos 
cultivos de milho, cebola, fumo, arroz, feijão e pas-
tagem. No entanto, é extremamente difícil identifi-
car o pesticida usado para uma cultura especifica. 
Assim, foi adotado que, entre os pesticidas que po-
deriam ser usados para uma determinada cultura, 
aquela com maior risco será a representativa da 
pressão exercida por esta cultura sobre a célula ana-
lisada. A Tabela 6 apresenta os pesticidas e os indi-
cadores pressões exercidas pelas principais culturas, 
consideradas para a bacia do rio Itajaí. 
 

Tabela 6 — Indicador de pressão de uso do solo 
na bacia do Itajaí. 

 
Cultura Pesticida de referência Indicador 
Arroz glifosato 5 
Banana clorotalonil 3 
Cebola lambda-cialotrina 3 
Feijão lambda-cialotrina 3 
Fumo lambda-cialotrina 3 
Milho atrazina 5 
Pastagem 2,4-D 2 

 
 

O pixel (célula) foi adotado com dimensão 
de 20 x 20 m, de modo a ser considerada a menor 
faixa de afastamento do sistema de drenagem. Res-
salta-se que, na classificação do uso do solo, a reso-
lução espacial é de 30 m.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

O indicador de risco de contaminação das 
águas superficiais sintetiza os fatores de pressão 
exercidos pelos pesticidas sobre este recurso natural. 
O ambiente natural é representado por elementos 
físicos que influenciam no transporte das substân-
cias químicas em direção aos corpos de águas super-
ficiais. A água é o principal vetor de transporte. 
Neste sentido, na construção do indicador foram 
considerados os fatores físicos que contribuem para 
o transporte dos pesticidas, como o tipo de solo, a 
declividade das vertentes e o afastamento dos pontos 
de aplicação em relação ao sistema de drenagem.  O 
tipo de solo influencia sobre a geração de escoa-
mentos superficiais, a declividade atua na capacida-
de de transporte do escoamento e a distância ao 
sistema de drenagem indica o potencial de interfe-
rência da superfície, ao longo da vertente, sobre o 
transporte das substâncias, pelo escoamento. Entre 
as interferências podem ser encontradas estruturas 
naturais ou artificiais, que provocam a retenção dos 
pesticidas ou facilitam a sua movimentação (Laga-
cherie et al., 2006, Syversen e Bechmann, 2004). As 
distribuições espaciais destes elementos físicos são 
apresentadas nas figuras 2 a 4.  

O indicador do solo foi construído a partir 
do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Em-
brapa, 1999). Os solos da bacia do Itajaí têm dife-
rentes origens e compõem vários agrupamentos. O 
grupo mais numeroso é formado pelos chamados 
solos com horizonte B Incipiente. Em segundo lugar 

Pesticida Rang Ecotox 
Glufosinato-sal de amônio 45 3 
Metiram 42 1 
Clorotalonil 58 2 
Atrazina 105 3 
Lambda-Cialotrina 36 5 
Tiodicarbe 11 3 
Ioxinil 50 1 
Glifosato 89 3 
Mancozebe   77 1 
Metalaxil-M 59 1 
Alacloro  86 1 
Propanil 27 3 
2,4-D 65 1 
Carbofuran 66 2 
Picloram 30 1 
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surgem os solos com horizonte B Textural. Fechan-
do, aparecem os solos com horizonte Glei. Estes três 
formam o elenco principal e de acordo com o Sis-
tema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 
1999), estão enquadrados ao nível de ordem. Entre 
eles, seguidamente, aparece um solo menos impor-
tante pertencente à ordem dos Neossolos. Finalmen-
te, próximo à foz do rio Itajaí, ocorrem os solos 
Orgânicos (Anjos e Uberti, 2005). 

A distribuição espacial da declividade foi ob-
tida do modelo numérico de terreno da bacia do 
Itajaí elaborado por Refosco (2004). O afastamento 
do sistema de drenagem foi elaborado a partir da 
hidrografia da bacia, vetorizado por Fistarol et al. 
(2004), a partir das cartas do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística), elaboradas para a 
escala de 1:50000.  
 

 
 
Figura 2 — Indicador solo da bacia do Itajaí: infiltrabilida-

de 1) muito alta, 2) alta, 3) média, 4) baixa e 5) muito 
baixa. 

 
 

O uso e ocupação do solo, representativo da 
pressão exercida pelos pesticidas sobre as águas 
superficiais, foram estabelecidos a partir do trabalho 
de Vibrans (2003). Ele gerou uma classificação digi-
tal a partir de imagem Landsat — 7 ETM+ de 
13/05/2000, georeferenciado com base nas cartas 
do IBGE 1981 na escala 1:50.000. A classificação 
apresenta a agricultura e a pastagem de forma con-
junta. No entanto, foi realizada uma separação com 
relação às atividades de rizicultura, que compõem 

uma classe específica. Ele determinou que cerca de 
22,4% da bacia são ocupados por agricultura e pas-
tagem, 1,9% pela rizicultura e 54,8% por florestas 
(capoeirões, florestas secundárias e primárias). Ou-
tras formas de cobertura vegetal, como refloresta-
mento com eucalipto (0,7%) e pínus (1,2%), capo-
eirinha em estágio inicial e médio perfazem cerca 
de 14,9%.  
 

 
 

Figura 3 — Indicador declividade da bacia do Itajaí: decli-
vidade 1) 0 a 3º, 2) 3 a 8º, 3) 8 a 20º, 4) 20 a 45º e 5) > 45º. 
 
 

O Instituto de Planejamento em Economia 
Agrícola de Santa Catarina disponibilizou os dados 
do levantamento agropecuário do ano de 2002, 
relativo às áreas ocupadas pelas principais culturas 
agrícolas, para cada município da bacia (Instituto 
CEPA, 2005). Foi considerado que estas culturas se 
distribuem de forma homogênea ao longo do muni-
cípio, nos espaços classificados como agricultura e 
pastagens. No município, a cultura com maior área 
cultivada, foi considerada como representativa da 
pressão exercida pelo pesticida aplicado para a sua 
proteção.  

A Figura 5 apresenta a distribuição especial 
do indicador de pressão do uso do solo. Este indica-
dor representa a pressão exercida pelos pesticidas 
de referência para as culturas agrícolas desenvolvi-
das na bacia do Itajaí. Na Figura 6 é apresentado o 
indicador de risco, resultante do cruzamento dos 
indicadores solo, declividade, afastamento do siste-
ma de drenagem da pressão do uso do solo.  
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Figura 4 — Indicador afastamento do sistema de drenagem 
da bacia do Itajaí: distância 1) < 20 m, 2) 20 a 50 m, 3) 50 

a 100 m, 4) 100 a 200 m e 5) > 200 m. 
 

 
 

Figura 5 — Indicador pressão do uso do solo da 
bacia do Itajaí 

 
O indicador é uma representação espacial 

do risco de ocorrer a contaminação das águas super-
ficiais. Ele constitui um indicador qualitativo, o qual 
não resulta em valores de concentrações ou de car-
gas, mas oferecem uma hierarquização dos riscos de 
transporte de poluentes por meio de escores. Os 

procedimentos cartográficos foram desenvolvidos 
para identificar as maiores contribuições e os espa-
ços sujeitos a problemas (Haag e Kaupenjohann, 
2001). Eles podem ser seguidos por estudos especí-
ficos ou de campanhas de monitoramento.  

A identificação das diferentes classes de ris-
co permite a definição de zonas de ação. Diferentes 
ações podem ser estabelecidas. Elas podem ser vari-
áveis em magnitudes e em intensidade, distribuídas 
espacial e/ou temporalmente. A forma das ações 
dependerá dos objetivos estabelecidos pelos gestores 
de recursos hídricos. De acordo com a Política Na-
cional de Recursos Hídricos (Lei Federal n° 
9433/97), as ações devem ser estabelecidas no Plano 
de Bacias, e devem ser aprovadas pelo Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica.  
 

 
 

Figura 6 — Indicador de risco de contaminação de 
águas superficiais da bacia do Itajaí 

 
 

A representação espacial do indicador cons-
titui-se em um importante instrumento de apoio à 
gestão da qualidade das águas na bacia hidrográfica, 
uma vez que ele é de fácil compreensão pelos gesto-
res não especialistas em recursos hídricos. No entan-
to, seria interessante validar estes indicadores de 
pressão. Diferentes maneiras são empregadas para 
esta finalidade (Bockstaller e Girardin, 2003), como 
a comparação com indicadores de estado do siste-
ma, que descrevem a evolução das características dos 
meios receptores (Thiollet-Scholtus, 2004).  
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Indicadores de estado podem ser represen-
tados pelas concentrações de elementos poluentes 
nas águas superficiais. Na bacia do Itajaí, um estudo 
foi desenvolvido por Deschamps et al. (2003) e mais 
recentemente por Molozzi (2006). O cruzamento 
destes dois indicadores permitirá a validação do 
indicador de risco de contaminação de águas super-
ficiais, aplicado para a bacia do Itajaí. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Neste trabalho foi apresentado o desenvol-
vimento e a aplicação de um indicador de risco de 
contaminação das águas superficiais. Ele é um indi-
cador qualitativo, sendo baseado em fatores naturais 
e fatores antrópicos. Entre os fatores naturais que 
influenciam o risco de contaminação por pesticidas, 
foram considerados o tipo de solo, a declividade da 
vertente e a distância do ponto de interesse ao sis-
tema de drenagem. Como fatores antrópicos, foram 
considerados os pesticidas aplicados nas principais 
culturas desenvolvidas na bacia, hierarquizadas pelo 
método SIRIS e o uso e ocupação do solo.  

Para a aplicação, os dados foram sistemati-
zados a partir das informações geográficas da bacia 
do Itajaí disponíveis. Os resultados são apresentados 
sob a forma de distribuição espacial dos riscos, clas-
sificados em 5 níveis. A partir desta representação 
espacial, os gestores de recursos hídricos poderão 
definir ações visando a reduzir os riscos de degrada-
ção da qualidade das águas por pesticidas na bacia. 
Recomenda-se a realização da validação deste indi-
cador de risco a partir de indicadores de estado do 
sistema receptor.  
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Development of a Risk Indicator of Contamination 
of Superficial Waters by Pesticides: Application to 
Itajai Watershed — Brazil 
 
ABSTRACT 
 

In the process of water resources management, 
managers need to support their decisions and diagnose the 
environmental risks related to non-point pollution due to 
agricultural activities. Environmental risk indicators seem 
to be efficient tools to help water managers because they are 
developed from available variables, easily calculated and 
interpreted. In this context, a risk indicator of contamina-
tion of surface waters by pesticides was developed. It consid-
ers factors such as slope, distance between plots and water-
courses, type of soil and pressures resulting from land use. 
Pressures are represented by the risk of contamination asso-
ciated with different pesticide molecules used on the main 
cultures. The indicator was applied in the Itajaí catchment 
in southern Brazil. Available spatial data are digital eleva-
tion model, types of soil, land use and land cover obtained 
by treatment of LANDSAT TM 7 images (30 x 30 m pixel 
of the year 2000). The main pesticide molecules were classi-
fied as to environmental risks, by the French method SIRIS. 
The objective of the paper is to discuss the development of 
each factor and finally the pertinence of the developed indi-
cator.  
Key-words: risk indicator, water quality, pesticide. 
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RESUMO 
 

A modelagem hidrológica é uma ferramenta utilizada para melhor entender e representar o comportamento hidroló-
gico de uma bacia hidrográfica, sendo que a utilização dos modelos hidrológicos apresenta grande potencial para caracterizar 
a disponibilidade hídrica em condições de mudanças no clima ou no uso do solo. No presente trabalho teve-se como objetivo 
desenvolver um modelo que permita estimar as vazões mínimas no Paracatu e seus afluentes a partir de dados pluviométri-
cos. Para a realização do estudo foram analisados os dados consistidos de 21 estações fluviométricas e de 30 estações pluvio-
métricas. O desenvolvimento do modelo para estimar as vazões mínimas a partir de dados pluviométricos foi feito com base 
na curva de recessão do escoamento subterrâneo, identificando-se, para as 21 estações fluviométricas, os parâmetros que a 
definem, sendo estes o coeficiente de recessão do escoamento subterrâneo (α) e a vazão correspondente ao início do período de 
recessão (Q0). Os resultados obtidos permitiram concluir que: a precipitação total nos meses anteriores à ocorrência da Q0 
permitiu uma boa estimativa do comportamento desta vazão; e os maiores desvios obtidos para os valores do α ocorreram nas 
estações fluviométricas situadas em regiões de cabeceira. 
 
Palavras-chave: modelagem hidrológica, chuva-vazão, recursos hídricos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A disponibilidade hídrica natural em uma 
bacia hidrográfica é representada pelas vazões mé-
dias e mínimas, sendo o conhecimento destas de 
grande importância para um adequado planejamen-
to do uso e da gestão compartilhada dos recursos 
hídricos, minimizando assim os conflitos pelo uso da 
água entre os diversos usuários.  

A vazão média é a maior vazão possível de 
ser regularizada no curso d’água, sendo caracteriza-
da como a máxima disponibilidade hídrica de uma 
bacia. O conhecimento desta vazão permite avaliar o 
limite do uso da água de um manancial para dife-
rentes finalidades (Tucci, 2001). As vazões mínimas 
merecem especial atenção em estudos de disponibi-
lidade hídrica, pois é nos períodos de ocorrência 
destas vazões em que a disponibilidade de água é 
considerada crítica para atender todas as demandas, 
principalmente nos rios que preservam as condições 
naturais, ou seja, que não possuem reservatórios de 
acumulação (Silveira & Silveira, 2001). 

Na prática pouca utilidade tem a vazão mí-
nima diária, pois normalmente durações maiores, 
como 7 ou 30 dias, apresentam maior interesse ao 
usuário, já que, além da magnitude, a seqüência de 
vazões baixas também representa uma situação des-
favorável para a demanda ou para as condições de 
conservação ambiental. Assim, a vazão mínima é 
caracterizada tanto pela sua magnitude e duração, 
como também pela sua freqüência de ocorrência 
(Tucci, 2002). Um índice muito utilizado para a 
representação das vazões mínimas em estudos de 
disponibilidade hídrica e que considera a sua mag-
nitude, duração e freqüência de ocorrência é a va-
zão mínima com sete dias de duração e período de 
retorno de 10 anos (Q7,10). 

As vazões mínimas são as vazões associadas à 
contribuição do lençol freático (escoamento subter-
râneo), sendo a tendência destas vazões diminuir 
com o rebaixamento do lençol freático. O período 
que representa o rebaixamento do lençol freático é 
denominado de período de recessão do escoamento 
subterrâneo, sendo que as vazões neste período 
decrescem exponencialmente com o tempo, sendo 
tal comportamento denominado curva de recessão 
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do escoamento subterrâneo e representado pela 
equação: 
 

t) α(
0  e QQ −=       (1) 

 
em que: 
 
Q = vazão subterrânea num instante t, m3 s-1; 
 
Q0 = vazão subterrânea correspondente ao início da 
curva de recessão do escoamento subterrâneo, m3 s-1; 
 
α = coeficiente de recessão, d-1; e 
 
T = tempo contado a partir do início do período de 
recessão, d. 
 

Estudos realizados em bacias da Noruega 
mostraram que o valor do coeficiente de recessão 
(α), que representa a taxa de declínio das vazões no 
período de recessão, é dependente do início e do 
comprimento do período de recessão (Tallaksen, 
1995). Em estudo realizado no Plano Diretor da 
bacia do Paracatu (Brasil, 1996), considerando os 
hidrogramas obtidos no período de 1939 a 1989, 
foram evidenciados valores de α de 17 estações flu-
viométricas situadas na bacia do Paracatu que varia-
ram de 0,0048 a 0,0080 dia-1. Para as bacias dos rios 
Verde Grande e Jequitaí os valores de α, evidencia-
dos por Brasil (1988), foram iguais a 0,0056 e 
0,0099 dia-1, respectivamente. 
 
Modelos hidrológicos 
 

Os modelos hidrológicos são ferramentas u-
tilizadas para melhor entender e representar o 
comportamento hidrológico de uma bacia hidrográ-
fica. Entretanto, estes modelos introduzem parâme-
tros de difícil obtenção e que, na maioria das vezes, 
precisam ser estimados, o que gera uma dificuldade 
adicional na aplicação do modelo e o risco destes 
não representarem adequadamente as condições 
reais da bacia. Collischonn & Tucci (2001) salien-
tam que a integração de todos os processos hidroló-
gicos de uma bacia é representada pela vazão e ao 
ajustar o modelo somente com o dado de saída (va-
zão) acarreta infinitas combinações de parâmetros 
plausíveis para a sua representação, o que gera for-
tes incertezas na definição real dos parâmetros.  

Existe na literatura um grande número de 
modelos hidrológicos, sendo que cada um possui 
algoritmos empíricos dos processos hidrológicos 
representados (Tucci, 1998). Dentre estes modelos 

pode-se citar: TOPMODEL (Topographic Based 
Hidrological Model), SWAT (Soil an Water As-
sessement Tool), NAVMO (Niedeschlag — Abfluss — 
Verdungstung Modell), ANSWERS (Areal Non-point 
Source Watershed Environment Response Simula-
tion), entre outros. Segundo Canedo (1989), qual-
quer modelo hidrológico, mesmo quando se trata 
de um modelo adequado e aplicado nas melhores 
condições, fornecerá resultados com incertezas, 
devido as imprecisões no registro de dados hidrome-
teorológicos da bacia hidrográfica e calibração dos 
parâmetros dos modelos. 

Schuler (1998) aplicou o modelo TOPMO-
DEL na bacia do rio Corumbataí, localizada no Es-
tado de São Paulo, constatando que o modelo simu-
la razoavelmente as vazões no leito do rio, sendo 
necessário utilizar diferentes combinações de valores 
dos parâmetros, muitas vezes sem significado real, o 
que torna a validade física do modelo questionável. 
Também aplicando o modelo TOPMODEL na bacia 
do rio Corumbataí, Moraes et al. (2003) compara-
ram as variáveis obtidas por este modelo com as 
medidas em campo, constatando que a variável con-
dutividade hidráulica do solo saturado apresentou 
valores calibrados pelo modelo muito acima dos 
medidos em campo. 

Machado et al. (2003) aplicaram o modelo 
SWAT para simular o escoamento produzido em 
uma sub-bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins 
(área de drenagem igual a 5.973 ha), afluente do rio 
Piracicaba, situado no Estado de São Paulo, consta-
tando que o modelo superestimou as vazões míni-
mas, sendo considerado o ajuste do parâmetro coe-
ficiente de recessão do escoamento subterrâneo (α) 
como o maior responsável por este comportamento 
no período de estiagem. 
 Collischonn & Tucci (2001) apresentaram 
um modelo hidrológico para previsão de vazões em 
grandes bacias, sendo necessário para a aplicação do 
modelo o ajuste de nove parâmetros, que estão asso-
ciados aos processos de transformação da precipita-
ção e da evapotranspiração no escoamento total na 
saída da bacia. Os autores aplicaram o modelo na 
bacia do rio Taquari-Antas, situada no Estado do Rio 
Grande do Sul, sendo os parâmetros do modelo 
ajustados para os dados no período 1970 a 1980. 
Quando foram aplicadas simulações para as vazões 
na década de 1960 o modelo em geral superestimou 
as vazões observadas, sendo este comportamento 
justificado tanto pela ocorrência de alterações an-
trópicas na bacia como por mudanças climáticas 
representadas pelo aumento da precipitação depois 
de 1970. 
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Tabela 1 — Estações fluviométricas utilizadas no estudo 
 

Código Estação Latitude Longitude 
Área de drena-
gem 
          (km2) 

       Curso d`água 

42250000 Fazenda Limoeiro 17º 54’ 56” 47º 00’ 38” 490 Rio Claro 
42251000 Fazenda Córrego do 

Ouro 
17º 36’ 48” 46º 51’ 31” 1.846 Rio Escuro 

42255000 Fazenda Nolasco 17º 13’ 48” 47º 01’ 20” 264 Ribeirão Santa 
Isabel 

42257000 Barra do Escurinho 17º 30’ 45” 46º 38’ 46” 2.035 Ribeirão Escurinho
42290000 Ponte da BR-040 

(Paracatu) 
17º 30’ 10” 46º 34’ 18” 7.756 Rio Paracatu 

42395000 Santa Rosa 17º 15’ 19” 46º 28’ 26” 12.537 Rio Paracatu 
42435000 Fazenda Barra da 

Égua 
16º 52’ 28” 46º 35’ 12” 1.591 Ribeirão Barra da 

Égua 
42440000 Fazenda Poções 17º 02’ 31” 46º 49’ 04” 545 Ribeirão São Pedro 
42460000 Fazenda Limeira 16º 12’ 35” 47º 13’ 58” 3.901 Rio Preto 
42490000 Unaí 16º 20’ 58” 46º 52’ 48” 5.265 Rio Preto 
42540000 Santo Antônio do 

Boqueirão 
16º 31’ 47” 46º 43’ 16” 5.844 Rio Preto 

42545500 Fazenda o Resfriado 16º 30’ 10” 46º 39’ 46” 697 Ribeirão Roncador 
42546000 Fazenda Santa Cruz 16º 08’ 06” 46º 44’ 52” 554 Rio Salobro 
42600000 Porto dos Poções 16º 50’ 23” 46º 21’ 26” 9.419 Rio Preto 
42690001 Porto da Extrema 17º 01’ 49” 46º 00’ 49” 28.721 Rio Paracatu 
42750000 Caatinga 17º 08’ 45” 45º 52’ 49” 31.401 Rio Paracatu 
42840000 Veredas 18º 08’ 19” 45º 45’ 32” 185 Rio Santo Antônio 
42850000 Cachoeira das Almas 17º 21’ 02” 45º 31’ 57” 4.370 Rio do Sono 
42860000 Cachoeira do Pare-

dão 
17º 07’ 16” 45º 26’ 08” 5.679 Rio do Sono 

42930000 Porto do Cavalo 17º 01’ 50” 45º 32’ 22” 40.869 Rio Paracatu 
42980000 Porto Alegre 16º 46’ 29” 45º 22’ 55”  41.868 Rio Paracatu 

 
 
 

Para a aplicação de um melhor planejamen-
to e gestão de recursos hídricos é necessária a utili-
zação de técnicas e ferramentas capazes de auxiliar 
os processos de análise, operação, planejamento e 
tomada de decisão em recursos hídricos. Assim, 
pelas facilidades crescentes do uso da informática, 
vários modelos matemáticos aplicados na área de 
gestão de recursos hídricos têm sido desenvolvidos 
(Lima et al., 2001). Porém, muitos destes modelos 
introduzem parâmetros que inviabilizam a aplicação 
destes pelas limitadas bases de dados e as inconsis-
tências destas bases evidenciadas para as condições 
das bacias hidrográficas brasileiras. Assim, desenvol-
veu-se o presente trabalho que teve como objetivo 
propôr um modelo que permita estimar as vazões 
mínimas a partir de dados pluviométricos, sendo 

necessário para aplicação do modelo o ajuste de 
apenas dois parâmetros. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo 
 

A bacia do rio Paracatu está situada no Mé-
dio São Francisco e drena uma área de aproxima-
damente 45.600 km2, sendo a segunda maior sub-
bacia do São Francisco (Brasil, 1996). Da área de 
drenagem da bacia do Paracatu cerca de 92% en-
contram-se no Estado de Minas Gerais, 5% em Goiás 
e 3% no Distrito Federal (Ferreira & Euclydes, 
1997).  
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Tabela 2 — Estações pluviométricas utilizadas no estudo 

 
Código Estação Latitude Longitude Altitude 

(m) 
01546005 Cabeceiras 15º 48´ 03” 46º 55´ 29” 900 
01547002 Planaltina 15º 27´ 12” 47º 36´ 48” 1.000 
01645000 São Romão 16º 22´ 18” 45º 04´ 58” 472 
01645002 Santo Inácio 16º 16´ 54” 45º 24´ 51” 460 
01645003 Barra do Escuro 16º 16´ 07” 45º 14´ 16” 437 
01645009 Cachoeira da Manteiga 16º 39’ 25” 45º 04’ 51” - 
01645013 Fazenda Água Branca 16º 48’ 26” 45º 01’ 49” - 
01646000 Porto dos Poções 16º 49´ 47” 46º 19´ 20” 540 
01646001 Unaí 16º 21´ 05” 46º 53´ 23” - 
01646003 Santo Antônio do Bo-

queirão 
16º 31´ 47” 46º 43´ 16” - 

01647001 Ponte São Bartolomeu 16º 32´ 16” 47º 48´ 02” 790 
01647002 Cristalina 16º 45´ 23” 47º 36´ 22” 1.239 
01744006 Pirapora-Barreiro 17º 21’ 50” 44º 56’ 54” 471 
01745000 Caatinga 17º 08’ 45” 45º 52’ 49” 502 
01745001 Cachoeira do Paredão 17º 06´ 40”  45º 26´ 16” 520 
01745007 Porto do Cavalo 17º 01’ 37” 45º 32’ 26” 473 
01746001 Porto da Extrema 17º 01’ 51” 46º 00’ 49” 510 
01746002 Santa Rosa 17º 15´ 19” 45º 28´26” 490 
01746006 Ponte da BR-040 (Prata) 17º 39’ 49” 46º 21’ 18” - 
01746007 Ponte da BR-040 (Para-

catu) 
17º 30´ 10” 46º 34´ 18” - 

01746008 Paracatu 17º 13´ 00” 46º 52´ 00” - 
01747001 Campo Alegre de Goiás 17º 30´ 15” 47º 33´ 20” 800 
01747005 Guarda Mor 17º 46´ 21” 47º 05´55” - 
01845013  São Gonçalo do Abaeté 18º 20’ 37” 45º 50’ 12” 836 
01846003 Major Porto 18º 42´ 25” 46º 02´ 13” 672 
01846005 Presidente Olegário 18º 24´ 45” 46º 25´ 20” - 
01846016 Ponte Firme 18º 02´ 02” 46º 25´ 10” - 
01846017 Leal dos Patos 18º 38´ 28” 46º 20´ 04” - 
01847003 Abadia dos Dourados 18º 29´ 28” 47º 24´ 23” 784 
01847040 Fazenda São Domingos 18º 06´ 11” 47º 41´ 41” - 

 
 
 
Dados utilizados no estudo 
 

Para a realização do estudo foram analisa-
dos os dados consistidos correspondentes ao perío-
do de 1970 a 2000 de 21 estações fluviométricas 
(Tabela 1) e de 30 estações pluviométricas (Tabela 
2) pertencentes à rede hidrometeorológica da A-
gência Nacional de Águas (ANA). As áreas de dre-
nagem apresentadas na Tabela 1 foram obtidas pelo 
mapa digitalizado na escala de 1:100.000 correspon-
dente a rede hidrográfica, não sendo portanto obti-
das do inventário fluviométrico. 

Para o cálculo da precipitação média nas á-
reas de drenagem das 21 estações fluviométricas 
estudadas foi empregado o método do Polígono de 
Thiessen, que atribui um fator de peso aos totais 
precipitados em cada aparelho (pluviômetro ou 
pluviográfo) proporcional à área de influência de 
cada um. Essas áreas de influência (pesos) foram 
determinadas em mapas da bacia contendo as esta-
ções, unindo-se os pontos adjacentes por linhas e, 
em seguida, traçando-se as mediatrizes dessas retas, 
formando polígonos. A precipitação média foi calcu-
lada pela média ponderada entre a precipitação de 
cada estação e o peso a ela atribuído. 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.1 Jan/Mar 2009, 15-26 
 

 19 

Desenvolvimento do modelo para estimar as vazões 
mínimas no Paracatu e seus afluentes a partir de 
dados pluviométricos 
 

Para a estimativa da vazão mínima foi utili-
zada a curva de recessão do escoamento subterrâneo 
(equação 1), tendo sido feita, para a sua completa 
representação, a estimativa dos parâmetros que a 
definem, sendo estes a vazão subterrânea corres-
pondente ao início do período de recessão (Q0) e a 
taxa de declínio das vazões subterrâneas ao longo do 
tempo, representada pelo coeficiente de recessão 
(α). 
 
• Determinação da vazão subterrânea 
correspondente ao início do período de recessão 
 

A primeira etapa realizada para a obtenção 
da vazão correspondente ao início do período de 
recessão (Q0) foi a identificação do início da reces-
são do escoamento subterrâneo. Pela análise visual 
dos hidrogramas dos dados observados, para cada 
ano e para as 21 estações fluviométricas, constatou-
se que os períodos mais freqüentes de início da 
recessão do escoamento subterrâneo foram os meses 
de maio e junho, tendo-se adotado os dias primeiro 
de maio e primeiro de junho como as datas para 
avaliação do modelo que está sendo proposto. 

Definida a data de início da recessão do es-
coamento subterrâneo foram ajustados modelos de 
regressão linear, potencial e exponencial, para cada 
uma das 21 estações fluviométricas, visando a repre-
sentação das Q0 como uma função do total precipi-
tado nos meses anteriores ao início do período de 
recessão. Foi avaliado o ajuste das Q0 com os totais 
precipitados considerando desde um único mês 
anterior ao início do período de recessão até o so-
matório das precipitações dos 12 meses anteriores 
ao início da recessão, com o que foi procedida a 
identificação do período que permitiu a melhor 
representação do comportamento das Q0. 

Visando generalizar a representação do 
comportamento das Q0 ao longo da bacia do Paraca-
tu procedeu-se o ajuste de modelos de regressão 
linear, potencial e exponencial, utilizando os dados 
das 21 estações fluviométricas, para caracterizar as 
vazões específicas subterrâneas correspondentes ao 
início do período de recessão (q0) como uma fun-
ção dos totais precipitados nos meses anteriores ao 
início do período de recessão. Os totais precipitados 
avaliados para o ajuste das q0 foram os mesmos ava-
liados para o ajuste das Q0 de cada estação fluviomé-
trica.  

• Determinação do coeficiente de recessão 
 

A primeira etapa realizada para a obtenção 
do coeficiente de recessão (α) foi a identificação do 
início e do fim do período de recessão do escoa-
mento subterrâneo. Conforme já descrito anterior-
mente, as datas adotadas como de início do período 
de recessão do escoamento subterrâneo foram os 
dias primeiro de maio e primeiro de junho. Pela 
análise visual dos hidrogramas dos dados observa-
dos, para cada ano e para as 21 estações fluviométri-
cas, constatou-se que os períodos mais freqüentes de 
final da recessão do escoamento subterrâneo foram 
o final do mês de setembro e o início do mês de 
outubro, devido a ocorrência de eventos de escoa-
mento superficial neste período, tendo-se adotado o 
dia 30 de setembro como a data para representar o 
final da recessão do escoamento subterrâneo na 
determinação do α. 

Outra dificuldade encontrada na determi-
nação do valor de α foi a constatação de ocorrência 
no período de recessão do escoamento subterrâneo 
de pequenos picos no hidrograma ocasionados pelo 
escoamento superficial produzido a partir de even-
tos isolados de precipitações. Embora estes picos 
promovam expressiva variação no hidrograma, re-
presentam pequeno efeito na taxa de declínio do 
escoamento subterrâneo. A fim de minimizar o efei-
to destes eventos no valor de α procedeu-se a indivi-
dualização e quantificação dos escoamentos superfi-
cial e subterrâneo, o que foi feito utilizando o se-
guinte procedimento: identificou-se os pontos de 
início e fim do escoamento superficial, sendo o pon-
to de início definido visualmente como o ponto em 
que ocorre uma mudança brusca de inclinação das 
vazões no hidrograma e o ponto final como o ponto 
em que ocorre uma mudança da taxa de declínio 
das vazões; e traçou-se uma reta entre os pontos de 
início e fim do escoamento superficial, sendo o es-
coamento subterrâneo obtido dos valores das orde-
nadas desta reta, e o escoamento superficial obtido 
pela diferença entre os valores da ordenada da curva 
do hidrograma e o escoamento subterrâneo. 

Para obtenção do valor de α ajustou-se a e-
quação 1, para cada ano da série histórica e para as 
21 estações fluviométricas, aos dados observados das 
vazões subterrâneas no período de recessão conside-
rado. O α correspondente a cada estação fluviomé-
trica foi obtido pela média dos α estimados para 
cada ano da série histórica da estação. 

Visando analisar a viabilidade de um único 
valor de α a toda bacia obteve-se a média dos valores 
de α das 21 estações fluviométricas. Para estabelecer 
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intervalos de valores de α associados a probabilida-
des de ocorrências na bacia realizou-se o seguinte 
procedimento: ajustou-se um modelo de distribui-
ção normal aos valores de α de cada estação fluvio-
métrica, sendo aplicado o teste de aderência de 
Kolmogorov-Smirnov, ao nível de 20% de probabili-
dade, para verificar se a distribuição normal repre-
senta adequadamente os valores de α; e caso a dis-
tribuição normal fosse representativa aos valores de 
α ajustou-se os intervalos de valores de α associados 
às probabilidades de ocorrência de 68% (média 

( X ) ± desvio padrão (s)), de 95% ( X  ± 2s) e de 

99% ( X  ± 3s) na bacia. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Estimativa da vazão correspondente ao 
início do período de recessão  
 
 Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas as equa-
ções de regressão ajustadas para caracterizar as va-
zões específicas do primeiro dia de maio (q1 maio) e 
do primeiro dia de junho (q1 junho), respectivamente, 
como uma função dos totais precipitados nos “n” 
meses anteriores a ocorrência destas vazões. Na rea-
lização do ajuste das equações que relacionam as 
vazões correspondentes ao primeiro dia de maio 
com os totais precipitados nos “n” meses anteriores à 
ocorrência destas vazões, duas estações fluviométri-
cas (Fazenda o Resfriado e Fazenda Santa Cruz) não 
apresentaram um bom ajuste, enquanto para a esti-
mativa das vazões correspondentes ao primeiro dia 
de junho quatro estações (Fazenda o Resfriado, 
Fazenda Santa Cruz, Veredas e Cachoeira das Al-
mas) não apresentaram um bom ajuste. Assim sen-
do, para a obtenção da equação para a estimativa 
das vazões mínimas estas estações não foram consi-
deradas, tendo estas estações também sido excluídas 
nas Figuras 1 e 2. 
 As equações que caracterizam a q1 maio (Figu-
ra 1) tiveram o melhor ajuste quando da considera-
ção do total precipitado de outubro a abril, período 
em que ocorre cerca de 93% da precipitação total 
anual (Tabela 3). Para as equações que caracterizam 
a q1 junho (Figura 2) o melhor ajuste foi obtido quan-
do da consideração do período de outubro a maio, 
no qual ocorre cerca de 95% da precipitação total 
anual. Este comportamento mostra que as vazões 
específicas correspondentes ao início do período de 
recessão do escoamento subterrâneo (q0) indepen-
dem das precipitações ocorridas durante o período 
mais seco (junho a setembro), pois o solo no perío-

do de estiagem encontra-se com grande déficit de 
umidade, o que faz com o que as precipitações ocor-
ridas neste período sejam retidas na zona aerada do 
solo, não atingindo,  portanto, o lençol freático. 
Conseqüentemente, o escoamento subterrâneo, que 
depende diretamente desta contribuição, não será 
influenciado pelas precipitações ocorridas neste 
período. 
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Figura 1 - Vazão específica do primeiro dia de maio 
(q1 maio) em função do total precipitado nos sete meses 

anteriores (PT7) à ocorrência desta vazão 
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Figura 2 - Vazão específica do primeiro dia de junho 
(q1 junho) em função do total precipitado nos oito meses 

anteriores (PT8) à ocorrência desta vazão 
 
 
 Analisando o processo físico da formação 
das vazões constata-se que quanto menor for a umi-
dade do solo no momento da ocorrência da precipi-
tação, tanto maior será a lâmina infiltrada e, conse-
qüentemente, a quantidade de água mantida na 
camada aerada do solo, a qual será transformada, 
em boa parte, em evapotranspiração. Conseqüen-
temente, menor será a quantidade de água que per-
colará em profundidade, bem como menor será a 
parcela da precipitação convertida em escoamento 
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na seção de deságüe dos cursos d’águas. Portanto, 
espera-se que no processo de formação das vazões, 
que estas tendam a apresentar uma maior taxa de 
crescimento com o aumento do total precipitado, 
pois o solo encontrar-se-á mais úmido, favorecendo 
assim tanto a percolação como o próprio escoamen-
to superficial direto. 
 As equações ajustadas (linear, potencial e 
exponencial), tanto para a q1 maio quanto para a 
q1 junho, não apresentaram diferenças expressivas nos 
valores do coeficiente de determinação (R2), porém 
descrevem comportamentos físicos bastante distintos 
entre si. Na seqüência procede-se a análise corres-
pondente a cada um destes modelos. 
 O modelo linear não representa o compor-
tamento físico esperado que é o aumento da taxa de 
crescimento da vazão com o aumento do total pre-
cipitado, uma vez que este modelo apresenta uma 
taxa de crescimento da vazão constante com o au-
mento do total precipitado. Este aumento na taxa de 
crescimento da vazão é representado pelos modelos 
exponencial e potencial. Evidencia-se na Figura 1 
que as equações potencial e exponencial não apre-
sentam diferenças expressivas na estimativa da q1 maio 
até valores de precipitação de 1.575 mm. A partir 
deste total precipitado a equação exponencial apre-
senta uma taxa de crescimento da q1 maio com o au-
mento da precipitação bem superior à da equação 
potencial. Também constata-se que para precipita-
ções superiores a 1.730 mm, a q1 maio estimada pela 
equação exponencial superestimou todas as vazões 
observadas na série histórica. O comportamento 
evidenciado para a q1 maio também é constatado para 
a q1 junho (Figura 2), sendo que neste caso, as discre-
pâncias entre as equações potencial e exponencial 
se tornaram mais evidentes a partir de totais precipi-
tados de 1.660 mm e as superestimativas da equação 
exponencial em relação aos valores observados tor-
naram-se constantes a partir de precipitações de 
1.810 mm. 
 Pela comparação das equações exponencial 
e potencial verifica-se que a equação potencial é 
mais conservadora que a equação exponencial, pois 
para precipitações de menor magnitude as diferen-
ças entre as duas equações são muito pequenas en-
quanto que para maiores totais precipitados con-
forme já descrito, a diferença entre as equações 
cresce, sendo as vazões estimadas pela equação po-
tencial inferior às obtidas com a equação exponen-
cial. 
 Tendo em vista o comportamento descrito 
anteriormente e o fato de que as equações potenci-
ais obtidas para cada estação fluviométrica apresen-
taram, em geral, melhores coeficientes de determi-

nação (R2), utilizou-se as equações potenciais para a 
estimativa da vazão correspondente ao início do 
período de recessão (Q0) em função dos “n” meses 
anteriores a ocorrência destas vazões em cada esta-
ção fluviométrica (Tabela 4). Os valores de R2 varia-
ram de 0,58 a 0,83 e de 0,60 a 0,81 para as equações 
potenciais obtidas para cada estação fluviométrica 
visando a estimativa das Q1 maio e Q1 junho, respectiva-
mente, mostrando que tais equações representaram 
melhor as vazões correspondentes ao início do perí-
odo de recessão quando comparadas com as equa-
ções generalizadas para a bacia (Figuras 1 e 2), cujos  
R2 correspondentes às equações potenciais foram 
iguais a 0,58 e 0,57, para a estimativa da q1 maio e da 
q1 junho, respectivamente. Tal fato já era esperado, 
pois a consideração de uma única equação e que 
utiliza, portanto, os dados de todas as estações fluvi-
ométricas para representar o comportamento das 
vazões correspondentes ao início do período de 
recessão em toda bacia ocasiona maiores erros que 
os obtidos com o emprego das equações individuali-
zadas para cada área de drenagem. 

Pela análise da Tabela 4 evidencia-se que a 
utilização de apenas uma variável na equação de 
regressão, no caso a precipitação total nos meses 
anteriores à ocorrência da Q0, permitiu uma consi-
derável explicação do comportamento da vazão no 
início do período de recessão. Considera-se, entre-
tanto, que a inclusão de uma outra variável (evapo-
transpiração real) potencializaria uma expressiva 
melhora no desempenho do modelo para a estima-
tiva da Q0, uma vez que a evapotranspiração real 
representa, conforme Rodriguez (2004), 73% do 
total precipitado na bacia. A limitada base de dados 
climáticos existentes para a bacia e a dificuldade de 
estimar de forma confiável a evapotranspiração real 
para a bacia, bem como para cada uma das 21 áreas 
de drenagem consideradas neste estudo, não possi-
bilitaram a inserção desta variável na equação. 
 Pela análise das equações correspondentes a 
cada uma das estações fluviométricas analisadas 
observa-se que a variável mais representativa para a 
estimativa da Q1 maio foi o total precipitado nos sete 
meses anteriores (outubro a abril) à ocorrência 
desta vazão, sendo que, dos 19 modelos ajustados, 10 
consideraram esta variável. Já para a estimativa da 
Q1 junho a variável mais representativa foi o total pre-
cipitado nos oito meses anteriores (outubro a maio), 
sendo que, dos 17 modelos ajustados, nove conside-
raram esta variável o que está em concordância com 
o que já havia sido evidenciado para a estimativa da 
q1 maio (Figura 1) e da q1 junho (Figura 2). 
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Tabela 3 — Porcentagens das precipitações médias mensais (PTm) em relação às precipitações médias anuais (PTa) 
 

Estação 
Porcentagem da PTm em relação à PTa  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Fazenda Limoeiro 18,2 13,5 12,5 5,4 1,8 0,4 0,6 0,8 2,6 7,2 15,3 21,8 
Fazenda Córrego do 
Ouro 18,8 13,5 12,4 5,1 2,0 0,5 0,5 0,9 2,6 7,1 15,2 21,5 
Fazenda Nolasco 19,1 11,7 12,8 5,1 2,0 0,7 0,6 1,0 3,1 8,0 15,2 20,6 
Barra do Escurinho 17,4 12,0 13,9 5,1 1,9 0,6 0,5 0,8 3,0 8,6 16,0 20,3 
Ponte da BR-040 (Para-
catu) 18,4 12,6 12,3 5,3 2,0 0,6 0,6 0,9 3,1 8,0 15,6 20,7 
Santa Rosa 18,7 12,5 12,4 5,2 2,0 0,7 0,7 0,9 3,2 8,1 15,2 20,4 
Fazenda Barra da Égua 18,3 11,2 14,3 6,3 1,8 0,6 0,4 0,6 2,7 7,5 15,8 20,4 
Fazenda Poções 21,2 12,0 11,9 4,9 2,1 0,6 0,4 1,0 3,2 7,5 15,4 20,1 
Fazenda Limeira 17,9 13,1 13,7 6,2 2,1 0,8 0,6 0,9 3,2 7,8 14,8 19,2 
Unaí 17,1 12,4 13,9 6,7 1,9 0,7 0,6 0,8 2,9 8,7 15,4 18,9 
Santo Antônio do Bo-
queirão 17,1 12,3 13,9 6,8 1,9 0,7 0,6 0,8 2,9 8,7 15,4 19,0 
Fazenda o Resfriado 18,2 11,1 14,5 6,4 1,8 0,5 0,7 0,8 2,3 7,2 15,6 21,1 
Fazenda Santa Cruz 17,5 11,6 14,3 6,7 1,8 0,6 0,5 0,6 2,6 7,4 16,0 20,4 
Porto dos Poções 17,2 12,0 13,9 6,8 1,8 0,7 0,6 0,7 2,8 8,7 15,7 19,3 
Porto da Extrema 17,7 12,1 13,0 5,9 1,8 0,7 0,7 0,8 3,0 8,7 15,5 20,1 
Caatinga 17,4 11,9 13,5 5,7 1,9 0,7 0,7 0,8 3,0 9,0 15,6 20,0 
Veredas 18,8 12,8 12,2 5,6 2,2 0,8 0,8 1,0 3,3 7,6 14,7 20,1 
Cachoeira das Almas 19,8 12,3 11,5 5,8 2,4 0,7 0,7 0,9 3,4 7,6 14,7 20,2 
Cachoeira do Paredão 18,0 12,1 13,1 5,2 2,2 0,8 0,8 0,9 3,1 8,7 15,8 19,3 
Porto do Cavalo 17,8 12,0 12,9 5,8 1,9 0,8 0,7 0,8 3,0 8,7 15,6 20,0 
Porto Alegre 17,5 11,8 13,3 5,5 1,9 0,7 0,7 0,8 3,0 9,0 15,7 20,0 
Média 18,2 12,2 13,1 5,8 2,0 0,7 0,6 0,8 2,9 8,1 15,4 20,2 

 
Estimativa do coeficiente de recessão 
 

Na Tabela 5 são apresentados, para as 21 es-
tações fluviométricas estudadas, os coeficientes de 
recessão (α) ajustados considerando os períodos de 
recessão de maio a setembro e de junho a setembro, 
assim como o erro relativo (ER) do α de cada esta-
ção em relação ao α médio das 21 estações fluviomé-
tricas, verificando-se que o α variou de 0,0035 a 
0,0076 dia-1 e de 0,0029 a 0,0072 dia-1 para os perío-
dos de maio a setembro e de junho a setembro, 
respectivamente. Tal variação foi semelhante à evi-
denciada em estudo realizado na bacia do Paracatu 
(Brasil, 1996), no qual foram constatadas variações 
no valor de α de 0,0048 a 0,0080 dia-1, considerando 
os dados advindos de 17 estações fluviométricas no 
período de 1939 a 1989. 
 Para todas as estações os valores de α esti-
mados considerando o período de maio a setembro 
foram maiores que os estimados considerando o 

período de junho a setembro, sendo este compor-
tamento já esperado e decorrente do fato das vazões 
subterrâneas no mês de maio serem maiores que as 
vazões subterrâneas no mês de junho, acarretando 
assim uma maior taxa de declínio das vazões. 
 As médias dos valores de α das 21 estações 
fluviométricas foram de 0,0062 e de 0,0058 dia-1, 
para os períodos de maio a setembro e de junho a 
setembro, respectivamente, sendo o erro médio 
relativo dos valores de α de cada estação em relação 
ao α médio das 21 estações fluviométricas de 13,3 e 
15,9% para os períodos de maio a setembro e de 
junho a setembro, respectivamente. 
 Para duas estações fluviométricas, Fazenda 
Santa Cruz e Veredas, evidenciou-se um maior des-
vio nos valores de α, sendo os erros relativo do α 
para estas duas estações iguais a 75,5 e 78,1%  para o 
período de maio a setembro, e de 102,0 e 80,0% 
para o período de junho a setembro. Os maiores 
desvios obtidos para o α nestas duas estações  
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Tabela 4 - Equações para a estimativa das vazões correspondentes ao primeiro dia de maio (Q1 maio) e ao primeiro dia de 
junho (Q1 junho) como uma função do total precipitado nos “n” meses anteriores à ocorrência desta vazão (PTn) 

 

Estação 
Maio Junho 
Equação R2 Equação R2 

Fazenda Limoeiro Q1maio = 5,23 10-7 PT7 
2,259 0,74 Q1junho = 2,68 10-7 PT8 

2,319 0,79 
Fazenda Córrego do
Ouro 

Q1maio = 9,03 10-6 PT7 
2,042 0,75 Q1junho = 3,09 10-6 PT9 

2,139 0,78 

Fazenda Nolasco Q1maio = 9,29 10-7 PT7 
2,060 0,64 Q1junho = 8,51 10-7 PT8 

2,032 0,71 
Barra do Escurinho Q1maio = 6,27 10-6 PT7 

2,106 0,58 Q1junho = 2,75 10-6 PT8 
2,178 0,62 

Ponte da BR-040 (Para-
catu) 

Q1maio = 2,57 10-6 PT7 
2,364 0,75 Q1junho = 6,43 10-5 PT7 

1,894 0,78 

Santa Rosa Q1maio = 4,54 10-6 PT7 
2,367 0,76 Q1junho = 2,05 10-5 PT8 

2,114 0,78 
Fazenda Barra da Égua Q1maio = 5,72 10-9 PT7 

3,000 0,66 Q1junho = 2,64 10-7 PT8 
2,400 0,60 

Fazenda Poções Q1maio = 5,64 10-6 PT7 
1,923 0,62 Q1junho = 1,69 10-5 PT8 

1,734 0,60 

Fazenda Limeira Q1maio = 9,67 10-6 PT6 
2,203 0,77 

Q1junho = 1,84 10-6 PT11 
2,358 

0,74 

Unaí Q1maio = 3,04 10-6 PT7 
2,352 0,74 Q1junho = 3,82 10-6 PT7 

2,320 0,76 
Santo Antônio do Bo-
queirão 

Q1maio = 1,29 10-5 PT6 
2,194 0,78 Q1junho = 1,33 10-7 PT8 

2,763 0,81 

Porto dos Poções Q1maio = 2,50 10-4 PT6 
1,821 0,77 Q1junho = 1,30 10-4 PT7 

1,871 0,81 
Porto da Extrema Q1maio = 1,65 10-5 PT6 

2,342 0,74 Q1junho = 3,77 10-5 PT7 
2,178 0,74 

Caatinga Q1maio = 1,29 10-5 PT6 
2,381 0,73 Q1junho = 8,09 10-6 PT8 

2,365 0,70 
Veredas Q1maio = 8,08 10-5 PT7 

1,451 0,73 *  
Cachoeira das Almas Q1maio = 5,22 10-10 PT6 

3,5340,78 *  
Cachoeira do Paredão Q1maio = 5,79 10-9 PT10 

3,1290,70 Q1junho = 1,27 10-7 PT8 
2,670 0,65 

Porto do Cavalo Q1maio = 2,67 10-5 PT5 
2,304 0,70 Q1junho = 1,32 10-3 PT5 

1,794 0,66 
Porto Alegre Q1maio = 2,18 10-7 PT6 

2,955 0,83 Q1junho = 8,90 10-7 PT7 
2,709 0,80 

* Não foi possível realizar o ajuste da equação 
 
 
fluviométricas podem ser justificados pelo fato delas 
estarem situadas em regiões de cabeceira (pequenas 
áreas de drenagem), onde as condições topográfi-
cas, climáticas e de uso do solo tendem a apresentar 
maiores discrepâncias em relação às condições mé-
dias da bacia. 
 Excluindo as estações Fazenda Santa Cruz e 
Veredas da análise os erros médios relativos passam 
a ser de 6,6 e 8,0% para os períodos de maio a se-
tembro e de junho a setembro, respectivamente, os 
quais mostram uma pequena variação dos valores de 
α na bacia, caracterizando uma boa uniformidade 
das condições geológicas e climáticas. 
 Ao ajustar o modelo probabilístico normal 
aos valores de α evidenciou-se, pelo teste de Kolmo-
gorov-Smirnov (nível de significância de 20%), que 
não ocorreu ajuste adequado aos dados. Ao descon-
siderar, entretanto, as estações Fazenda Santa Cruz e 
Veredas que apresentaram valores de α bastante 
distorcidos em relação ao α médio das 21 estações 
fluviométricas, conforme já mencionado, constatou-

se que a distribuição normal foi significativa ao nível 
de 20% pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 
 Assim, desconsiderando os valores de α 
correspondentes às estações Fazenda Santa Cruz e 
Veredas, procedeu-se o ajuste dos intervalos dos 
valores de α associados às probabilidades de ocor-
rência de 68%, 95% e 99%, considerando o período 
de recessão de maio a setembro e de junho a setem-
bro (Tabela 6) e evidenciou-se que para o período 
de recessão de maio a setembro apenas uma estação 
(Fazenda o Resfriado) apresentou um valor de α 
estimado fora do intervalo associado à probabilidade 
de 68%, enquanto que para o período de recessão 
de junho a setembro duas estações (Fazenda o Res-
friado e Porto Alegre) apresentaram valores de α 
estimados fora do intervalo associado à probabilida-
de de 68%. Para os intervalos associados às probabi-
lidades de 95% e 99% todas as estações apresenta-
ram os valores de α estimados, tanto considerando o 
período de maio a setembro como de junho a se-
tembro, dentro destes intervalos. 
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Tabela 5 - Coeficientes de recessão (α) ajustados considerando os períodos de recessão de maio a setembro e 
de junho a setembro 

 

Estação 
Período de recessão de 

maio a setembro 
Período de recessão de 

junho a setembro 
α (dia-1) ER (%) α (dia-1) ER (%) 

Fazenda Limoeiro 0,0061 1,5 0,0058 0,6 
Fazenda Córrego do Ouro 0,0070 12,2 0,0067 14,5 
Fazenda Nolasco 0,0062 0,9 0,0059 3,1 
Barra do Escurinho 0,0075 17,4 0,0072 20,4 
Ponte da BR-040 (Paracatu) 0,0069 10,6 0,0064 10,6 
Santa Rosa 0,0062 0,4 0,0057 1,4 
Fazenda Barra da Égua 0,0076 18,9 0,0066 12,2 
Fazenda Poções 0,0062 0,4 0,0056 2,0 
Fazenda Limeira 0,0063 1,3 0,0063 8,6 
Unaí 0,0065 5,0 0,0065 11,5 
Santo Antônio do Boqueirão 0,0062 0,3 0,0060 4,5 
Fazenda o Resfriado 0,0051 20,3 0,0046 25,5 
Fazenda Santa Cruz 0,0035 75,5 0,0029 102,0 
Porto dos Poções 0,0062 0,4 0,0057 1,3 
Porto da Extrema 0,0062 0,9 0,0057 1,8 
Caatinga 0,0064 3,8 0,0059 2,5 
Veredas 0,0035 78,1 0,0032 80,0 
Cachoeira das Almas 0,0071 12,9 0,0065 11,8 
Cachoeira do Paredão 0,0069 9,9 0,0064 9,5 
Porto do Cavalo 0,0063 2,5 0,0059 2,4 
Porto Alegre 0,0059 5,2 0,0054 7,3 
Média 0,0062 13,3 0,0058 15,9 
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Figura 3 - Curvas de recessão da estação Porto Alegre no 
período de maio a setembro, considerado o α médio das 
19 estações fluviométricas e os valores de α correspon-
dentes ao limite superior e inferior de cada intervalo 

associado aos níveis de probabilidade de 
ocorrência estudados. 

 
 

 Na Figura 3 são apresentadas as curvas de 
recessão da estação Porto Alegre no período de 
maio a setembro utilizando diferentes valores de α e 
adotando uma vazão inicial (Q0) igual a 356 m3 s-1, 
que é a vazão de longa duração do primeiro dia de 
maio na estação Porto Alegre. As curvas de recessão 
foram traçadas variando apenas o α, sendo conside-
rado o α médio das 19 estações fluviométricas e os 
valores de α correspondentes ao limite superior e 
inferior de cada intervalo associado aos níveis de 
probabilidade de ocorrência estudados. 
 A vazão obtida (Figura 3) em 30 de setem-
bro considerando a curva de recessão correspon-
dente ao α médio das 19 estações fluviométricas foi 
de 132,2 m3 s-1, enquanto que as vazões obtidas para 
esta mesma data quando da adoção dos valores de α 
iguais aos limites superior e inferior do intervalo 
associado ao nível de probabilidade de ocorrência 
de 68% foram de 120,6 e 145,0  m3 s-1, respectiva-
mente, acarretando erros em relação à vazão obtida 
com o α médio das 19 estações fluviométricas de 8,8 
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e 9,7%, respectivamente. Já para o intervalo associa-
do ao nível de probabilidade de 95% a vazão obtida 
para o dia 30 de setembro utilizando o valor corres-
pondente ao limite superior de α foi de 110,1 m3 s-1 
(erro relativo de 16,7%) e a vazão obtida utilizando 
o limite inferior foi de 158,9 m3 s-1 (erro relativo de 
20,2%). Para o intervalo associado ao nível de pro-
babilidade de 99% a vazão obtida utilizando o valor 
 correspondente ao limite superior de α foi de 
102,0 m3 s-1 (erro relativo de 22,8%) e quando utili-
zado o limite inferior do intervalo correspondente a 
α foi de 174,2  m3 s-1 (erro relativo de 31,8%). 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 
 
Os resultados obtidos neste trabalho permitiram 
concluir que: 
 

• a precipitação total ocorrida nos “n” meses 
anteriores à ocorrência da vazão correspon-
dente ao início do período de recessão 
(Q0), permitiu uma boa estimativa desta va-
zão; 

• as vazões correspondentes ao início do pe-
ríodo de recessão do escoamento subterrâ-
neo (Q0) independem das precipitações o-
corridas durante o período mais seco (ju-
nho a setembro); e 

• os maiores desvios obtidos para o coeficien-
te de recessão (α) ocorreram nas estações 
fluviométricas situadas em regiões de cabe-
ceira (pequenas áreas de drenagem), onde 
as condições topográficas, climáticas e de 
uso do solo tendem a apresentar maiores 
discrepâncias em relação às condições mé-
dias da bacia. 
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Model for Water Resources Quantification: 
Part 1 —Obtaining the Recession Equation 
 
ABSTRACT 
 

Hydrologic modeling is a tool used to better under-
stand and represent the hydrologic behavior of a hydro-
graphic basin as the use of hydrologic model shows great 
potential to characterize the water availability under cli-
mate or land use condition changes. The objective of the 
present work was to develop a model to estimate the mini-
mum streamflow of the Paracatu river and its tributaries 
based on precipitation data. For this study data from 21 
stream and 30 rain gages were analyzed. The development 
of the model to estimate the minimum streamflow from 
precipitation data was based on the baseflow recession 
curve, identifying the parameters that define the 21 stream 
gages, and these were the recession coefficient of the baseflow 
(α) and the groundwater flow into the main channel at the 
beginning of the recession (Q0). The results obtained al-
lowed to conclude that: the total precipitation in the months 
that preceded the Q0 occurrence allowed a good estimation 
of the behavior of this groundwater flow; and the greatest 
deviations obtained for the values of α occurred in the 
stream gages located in headwater regions where the topo-
graphic, climatic and land use conditions tend to show 
greater discrepancies in relation to the average conditions of 
the basin. 
Keywords: hydrologic modeling, rainfall-runoff model, 
water resources. 
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RESUMO 
 

Em vários locais da bacia do Paracatu, nos meses de maior demanda, as vazões de retirada têm sido superiores às 
máximas permissíveis para outorga, o que indica a necessidade de uma adequada quantificação da disponibilidade dos 
recursos hídricos na bacia. Assim, desenvolveu-se o presente trabalho que teve como objetivo analisar o comportamento de um 
modelo (descrito na parte 1) para a estimativa da vazão mínima de sete dias de duração e período de retorno de 10 anos 
(Q7,10) em 21 seções fluviométricas situadas na bacia do Paracatu. De posse das vazões correspondente ao inicio do período 
de recessão (Q0) e dos coeficientes de recessão (α) foram obtidas diversas combinações entre estes para verificar qual combina-
ção gerou a curva de recessão mais representativa dos dados observados. Os melhores resultados obtidos pelo modelo para 
estimativa da Q7,10 foram obtidos quando da consideração do valor de α médio da estação fluviométrica em análise e da Q0 
estimada pela equação ajustada aos dados de precipitação média na área de drenagem da estação fluviométrica considerada. 
 
Palavras-chave: gestão de recursos hídricos, comitês de bacias hidrográficas, outorga. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A humanidade passou por diversas crises e 
provavelmente uma das próximas decorrerá da es-
cassez de água de qualidade. No Brasil, apesar da 
abundância relativa de água, sua distribuição geo-
gráfica e temporal acarreta conflitos entre os usuá-
rios em muitas regiões. 

O aumento da demanda pelo uso da água 
ocasionou o aparecimento de demandas conflitan-
tes, tornando, conseqüentemente, a gestão compar-
tilhada e participativa essencial para o desenvolvi-
mento sustentável. Em algumas sub-bacias, como a 
do Paracatu, situada na bacia do São Francisco, a 
implementação de vários projetos de irrigação sem a 
prévia quantificação do volume de água possível de 
ser usado está causando sérios impactos ambientais 
negativos e conflitos entre os usuários (Ramos & 
Pruski, 2003). 

O consumo de água na sub-bacia do Paraca-
tu aumentou cerca de 11 vezes no período de 1970 a 
1996, com uma taxa de crescimento do consumo de 
água de 0,20 m3 s-1 ano-1, sendo 0,19 m3  s-1 ano-1 
correspondente ao aumento do consumo pela irri-

gação. Em vários locais da bacia, nos meses de maior 
demanda, as vazões de retirada tem sido superiores 
a 30% da Q7,10, que é o critério adotado para conces-
são de outorga em Minas Gerais (onde se situa 92% 
da bacia), refletindo em uma utilização da água 
superior àquela permissível para outorga. Este fato 
indica a necessidade de adoção de uma gestão ade-
quada dos recursos hídricos que considere a alta 
taxa de crescimento da demanda em virtude do 
intenso desenvolvimento econômico existente na 
bacia (Rodriguez, 2004). 

A modelagem hidrológica é uma ferramenta 
utilizada para melhor entender e representar o 
comportamento hidrológico de uma bacia hidrográ-
fica, sendo que a utilização dos modelos hidrológi-
cos apresenta grande potencial para caracterizar a 
disponibilidade hídrica em condições de mudanças 
no clima ou no uso do solo (Tucci et al., 2002). Com 
o aumento da disponibilidade de computadores a 
partir do final da década de 1950, criaram-se condi-
ções que propiciaram um acelerado processo de 
desenvolvimento de modelos hidrológicos, reduzin-
do o tempo de processamento e facilitando a inter-
face com o usuário (Tucci, 1998).  
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Tendo em vista o complexo quadro de con-
flitos pelo uso da água evidenciado na bacia do Pa-
racatu, o qual indica a necessidade de elaborar pro-
cedimentos confiáveis para a estimativa das disponi-
bilidades hídricas, desenvolveu-se o presente traba-
lho, que teve como objetivo analisar o comporta-
mento de um modelo (descrito na parte 1) para a 
estimativa da vazão mínima de sete dias de duração 
e período de retorno de 10 anos (Q7,10) em 21 se-
ções fluviométricas situadas na bacia do Paracatu. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Base de dados 
 
 O estudo foi realizado considerando as 
condições de 21 estações fluviométricas (descrita na 
parte 1), situadas na sub-bacia do Paracatu, no perí-
odo de 1970 a 2000. Pela análise dos dados das 21 
estações fluviométricas estudadas, obteve-se a vazão 
mínima de sete dias de duração e período de retor-
no de 10 anos (Q7,10). 

Para a determinação da Q7,10 foi identifica-
do, para cada ano considerado no estudo e para 
cada estação fluviométrica, o valor da vazão mínima 
pertinente à duração de sete dias (Q7) para então 
estabelecer o modelo probabilístico com melhor 
ajuste às séries da Q7. Os modelos probabilísticos 
que foram analisados para representar a vazão mí-
nima foram: Log-Normal a dois parâmetros, Log-
Normal a três parâmetros, Pearson tipo III, Log-
Pearson tipo III e Weibull. 
 A seleção da distribuição de probabilidade 
que melhor se ajustou aos dados da série histórica 
da Q7 foi com base no teste de aderência de Kolmo-
gorov-Smirnov, a diferentes níveis de probabilidade, 
e no coeficiente de variação. Foi escolhida a distri-
buição de probabilidade que apresentou significân-
cia a nível de 20% de probabilidade no teste de 
Kolmogorov-Smirnov, associada ao menor coeficien-
te de variação. Para obtenção da Q7,10 foi utilizado o 
programa RH 4.0 (Euclydes et al., 2005). 
 
Estimativa da Q7,10 pelo modelo 
 
 Uma vez obtida a curva de recessão do esco-
amento subterrâneo (parte 1) foi possível estimar as 
vazões diárias no período de recessão. Para a estima-
tiva da Q7,10 foi necessário primeiro a estimativa da 
Q7, sendo esta obtida pela média dos últimos sete 
dias da curva de recessão ajustada. De posse das Q7 
aplicou-se os modelos probabilísticos a esta série de 
dados, obtendo assim a Q7,10.  
 

Análise do comportamento dos modelos 
 

Com os resultados das Q7,10 pelo modelo 
proposto para as 21 estações fluviométricas e os 
valores das vazões calculadas pela análise estatística 
dos dados observados para as mesmas seções anali-
sadas foi avaliada a precisão das vazões estimadas 
pela análise do índice erro relativo percentual. O 
erro relativo entre o valor observado e o estimado 
foi calculado com o uso da seguinte equação: 
 








 −
=

calc
estcalc

Q
QQ

 100ER      (1) 

 
em que: 
 
ER = erro relativo, %; 
Qcalc = vazão calculada pela análise estatística dos 
dados observados na seção fluviométrica; e 
Qest = vazão estimada pelo modelo na seção fluvio-
métrica. 
 

De posse dos parâmetros Q0 e α (obtidos na 
parte 1) foram obtidas diversas combinações entre 
estes parâmetros para verificar qual combinação 
gerou uma curva de recessão que fosse mais repre-
sentativa aos dados observados. Na Tabela 1 são 
apresentados as diversas formas de estimativas dos 
parâmetros Q0 e α utilizados para determinação da 
curva de recessão. 

Conforme evidenciado na Tabela 1, o pa-
râmetro Q0 foi obtido para duas datas, primeiro dia 
de maio e primeiro dia de junho, sendo utilizado 
para obtenção destas vazões os modelos de regressão 
ajustados individualmente para cada estação fluvio-
métrica e o modelo de regressão generalizado para 
toda bacia como uma função dos totais precipitados. 
Ainda foram utilizadas as Q0 obtidas da série históri-
ca para avaliar a sensibilidade do modelo às mudan-
ças da estimativa do parâmetro α. Este foi ajustado 
para dois períodos, primeiro de maio a 30 de se-
tembro e primeiro de junho a 30 de setembro, sen-
do utilizado um α correspondente a cada estação 
fluviométrica e um α correspondente a média dos 
valores de α das 21 estações fluviométricas. 

Uma das dificuldades evidenciadas para a 
estimativa das vazões mínimas pelo modelo proposto 
é a constatação em vários hidrogramas de que após a 
data de 30 de setembro ocorrem eventos de vazões 
mínimas, mesmo apresentando picos de escoamento 
superficial decorrente de precipitações neste perío- 
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Tabela 1 - Formas de estimativas dos parâmetros Q0 e α utilizados para determinação da curva de recessão 
 
Parâmetro Forma de estimativa 

Q0 

Estimado individualmente para cada estação fluviométrica e para o dia primeiro de 
maio 
Estimado individualmente para cada estação fluviométrica e para o dia primeiro de 
junho 
Estimado utilizando os dados de todas as estações fluviométrica e para o dia primeiro 
de maio 
Estimado utilizando os dados de todas as estações fluviométrica e para o dia primeiro 
de junho 
Obtido da série histórica para o dia primeiro de maio 
Obtido da série histórica para o dia primeiro de junho 

α 

Médio de cada estação fluviométrica e ajustado para o período de recessão de maio a 
setembro 
Médio de cada estação fluviométrica e ajustado para o período de recessão de junho a 
setembro 
Médio das 21 estações fluviométricas e ajustado para o período de recessão de maio a 
setembro 
Médio das 21 estações fluviométricas e ajustado para o período de recessão de junho a 
setembro 

 
 
do. Tendo em vista que a curva de recessão estimada 
pelo modelo proposto vai até 30 de setembro e que 
pela análise dos hidrogramas constatou-se que após 
esta data ocorrem eventos de vazões mínimas, pro-
cedeu-se análises de freqüências de ocorrência ao 
longo do ano das Q7 para verificar em qual período 
do ano ocorriam com maior freqüência estas vazões. 
De acordo com estas análises foram feitas várias 
simulações, prolongando-se a curva de recessão 
ajustada pelo modelo proposto até as datas que a-
presentaram maiores ocorrências das vazões míni-
mas, para verificar qual a data final do período de 
recessão é mais representativa aos dados observados 
de vazões mínimas. 
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Figura 1 - Freqüências de ocorrência das vazões mínimas 
de sete dias de duração (Q7) e das precipitações médias 

mensais ao longo do ano. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Análise do comportamento dos modelos 
 

 
Na Figura 1 são apresentadas, considerando 

as 21 estações fluviométricas, as freqüências de ocor-
rência das vazões mínimas de sete dias de duração 
(Q7) e das precipitações médias mensais ao longo do 
ano. O mês mais chuvoso é dezembro (20,2% da 
precipitação anual), o trimestre mais chuvoso vai de 
novembro a janeiro (50,6% da precipitação anual) e 
o semestre mais chuvoso vai de outubro a março 
(87,2% da precipitação anual). Quanto à freqüência 
de ocorrência dos valores de Q7 evidenciou-se inci-
dências desde maio até dezembro, sendo que o pe-
ríodo que apresentou a maior ocorrência da Q7 foi a 
segunda quinzena de setembro (28,2 %), seguido da 
segunda e da primeira quinzenas de outubro, com 
22,8 e 19,5 %, respectivamente, sendo estas três 
quinzenas responsáveis por 70,5% das ocorrências 
da Q7. Considerando os meses de setembro, outubro 
e novembro verifica-se que estes são responsáveis 
por 91,6 % das ocorrências das Q7, sendo o mês de 
outubro responsável por 42,2 % das ocorrências. 

Desta forma, evidencia-se uma grande por-
centagem de ocorrência das Q7 nos meses de outu-
bro  e  novembro,  mesmo com  o início  da  estação 
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Tabela 2 - Valores de Q7,10 calculados com base nos dados históricos e estimados pelo modelo utilizando o � de cada esta-
ção, a Q0 obtida da série histórica, o início do período de recessão em primeiro de maio (a) e primeiro de junho (b) e o 
final do período de recessão na data especificada, bem como os erros relativos (ER) entre as Q7,10 calculadas e estimadas 
 
(a) 
 

 
(continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,3 -14,9 1,2 -5,3 1,1 -0,0 1,0 9,1 1,0 16,7 
Fazenda Córrego do 
Ouro 3,1 

4,5 -44,5 4,0 -30,2 3,6 -17,2 3,2 -4,5 2,9 5,8 

Fazenda Nolasco 0,4 0,5 -23,8 0,5 -11,9 0,4 -2,4 0,4 7,1 0,4 16,7 
Barra do Escurinho 3,2 3,5 -9,7 3,1 2,2 2,8 12,5 2,5 22,1 2,2 30,5 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 9,6 

11,7 -22,2 10,5 -10,3 9,5 0,6 8,5 11,0 7,7 19,7 

Santa Rosa 21,6 21,9 -1,4 22,8 -5,7 17,3 19,6 17,2 20,2 15,7 27,3 
Fazenda Barra da 
Égua 1,2 

1,3 -1,6 1,1 8,9 1,0 19,4 0,9 28,2 0,8 36,3 

Fazenda Poções 1,0 1,2 -26,8 1,1 -15,5 1,0 -5,2 0,9 4,1 0,8 13,4 
Fazenda Limeira 12,2 14,2 -16,4 12,9 -5,7 11,7 3,8 10,6 13,1 9,7 20,8 
Unaí 10,6 13,8 -30,3 12,5 -18,2 11,3 -7,1 10,2 3,6 9,3 12,5 
Sto. Antônio do Bo-
queirão 12,7 

14,7 -16,0 13,4 -5,8 12,2 3,6 11,1 12,7 10,1 20,3 

Fazenda o Resfriado 1,2 1,2 3,4 1,1 10,1 1,0 16,8 0,9 22,7 0,9 28,6 
Fazenda Santa Cruz 1,3 1,2 9,4 1,1 13,4 1,0 18,1 1,0 22,8 0,9 26,8 
Porto dos Poções 17,0 18,4 -8,4 16,6 2,3 14,9 12,1 13,4 21,3 12,0 29,2 
Porto da Extrema 40,0 47,0 -17,5 43,0 -7,5 39,0 2,5 35,0 12,5 28,0 30,0 
Caatinga 41,8 48,4 -15,8 43,9 -5,1 39,9 4,6 36,0 13,8 32,7 21,7 
Veredas 0,8 1,1 -31,3 1,0 -24,1 1,0 -18,1 0,9 -10,8 0,9 -6,0 
Cachoeira das Almas 3,6 4,9 -35,5 4,4 -21,9 4,0 -9,4 3,5 2,5 3,2 12,2 
Cachoeira do Paredão 5,0 5,2 -2,2 4,6 7,9 4,2 16,9 3,8 25,6 3,4 32,7 
Porto do Cavalo 60,4 63,0 -4,2 57,2 5,2 52,1 13,8 47,0 22,1 42,8 29,2 
Porto Alegre 61,8 69,1 -12,0 63,3 -2,5 57,9 6,2 52,7 14,6 48,3 21,8 
Média     16,5   10,4   10,0   14,5   21,8 
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(b) 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,4 -22,8 1,3 -13,2 1,2 -3,5 1,1 6,1 1,0 14,0 
Fazenda Córrego do 
Ouro 

3,1 4,4 -43,5 4,0 -29,5 3,6 -17,2 3,2 -5,2 2,9 4,9 

Fazenda Nolasco 0,4 0,6 -35,7 0,5 -11,9 0,5 -11,9 0,4 -2,4 0,4 7,1 
Barra do Escurinho 3,2 3,7 -14,6 3,3 -2,8 3,1 2,5 2,6 17,8 2,5 21,8 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 

9,6 12,5 -30,5 11,3 -18,5 10,3 -8,0 9,3 2,7 8,4 11,7 

Santa Rosa 21,6 23,0 -6,5 21,1 2,2 19,4 10,2 17,7 18,1 16,2 24,7 
Fazenda Barra da 
Égua 

1,24 1,2 5,6 1,1 14,5 1,0 22,6 0,9 30,6 0,8 37,1 

Fazenda Poções 0,97 1,3 -30,9 1,2 -19,6 1,1 -10,3 1,0 -1,0 0,9 7,2 
Fazenda Limeira 12,2 14,6 -19,4 13,3 -8,7 12,1 1,1 10,9 10,4 9,9 18,5 
Unaí 10,6 13,6 -28,8 12,4 -16,8 11,2 -6,0 10,1 4,6 9,1 13,5 
Sto. Antônio do Bo-
queirão 

12,7 14,8 -16,9 13,6 -6,9 12,4 2,4 11,3 11,3 10,3 19,1 

Fazenda o Resfriado 1,2 1,2 -4,2 1,2 2,5 1,1 9,2 1,0 16,0 0,9 21,8 
Fazenda Santa Cruz 1,3 1,2 5,5 1,1 11,8 1,1 13,4 1,1 17,3 1,0 21,3 
Porto dos Poções 17,0 14,9 12,6 13,4 21,0 12,1 28,9 10,9 36,0 9,8 42,2 
Porto da Extrema 40,0 52,0 -30,0 48,0 -20,0 44,0 -10,0 40,0 0,0 37,0 7,5 
Caatinga 41,8 48,8 -16,9 43,7 -4,6 40,0 -4,3 36,4 12,8 34,9 16,5 
Veredas 0,8 1,1 -31,3 1,1 -26,5 1,0 -20,5 1,0 -14,5 0,9 -7,2 
Cachoeira das Almas 3,6 4,6 -28,0 4,2 -16,1 3,8 -5,3 3,4 5,3 3,1 14,1 
Cachoeira do Paredão 5,0 5,9 -16,7 5,3 -6,0 4,9 3,6 4,4 12,9 4,0 20,8 
Porto do Cavalo 60,4 71,0 -17,6 65,0 -7,6 59,5 1,5 54,1 10,4 49,5 18,0 

Porto Alegre 61,8 66,8 -8,2 61,7 0,2 56,9 7,9 52,2 15,5 48,2 22,0 

Média     20,3   12,4   9,5   12,0   17,7 

 

 
 
chuvosa em outubro, o que pode ser justificado pelo 
fato do solo encontrar-se muito  seco  no  final  do  
período  de estiagem, com o que quando iniciam as 
precipitações uma expressiva parte da precipitação 
infiltra e é retida na zona aerada do solo, não cola-
borando, portanto, para a recarga do lençol freáti-
co. Pela análise de vários hidrogramas, como o apre-
sentado na Figura 2, constata-se com freqüência que 
mesmo quando no início do mês de outubro ocor-
rem picos no hidrograma decorrentes do escoamen-
to superficial, quando este cessa a vazão atinge valo-
res inferiores aos evidenciados antes da ocorrência 
da precipitação, caracterizando a inexistência de 
contribuição para o lençol freático. 

Tendo em vista a ocorrência de valores de 
Q7 em diversos períodos do ano considerou-se neste 
estudo os períodos que apresentaram as maiores 
ocorrências da Q7 para caracterizar o final do perío-

do de recessão a ser utilizado no modelo para a 
estimativa da Q7,10, sendo estes 30 de setembro, 15 
de outubro, 31 de outubro, 15 de novembro e 30 de 
novembro. 
 Na Tabela 2 são apresentados os valores de 
Q7,10 calculados com base nos dados históricos e 
estimados pelo modelo utilizando o α de cada esta-
ção, a Q0 obtida da série histórica, o início do perío-
do de recessão em primeiro de maio e primeiro de 
junho e o final do período de recessão na data espe-
cificada, bem como os erros relativos (ER) entre as 
Q7,10 calculadas e estimadas. Os valores negativos do 
ER representam que as Q7,10 estimadas foram de 
maior magnitude que as Q7,10 calculadas com base 
na série histórica, sendo que o ER médio foi obtido 
pela média dos módulos do ER de cada estação flu-
viométrica. 
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Tabela 3 - Valores de Q7,10 calculados com base nos dados históricos e estimados pelo modelo utilizando o α de cada esta-
ção, a Q0 estimada pelas equações ajustadas para cada estação, o início do período de recessão em primeiro de maio (a) e 

primeiro de junho (b) e o final do período de recessão na data especificada, bem como os erros relativos (ER) entre as 
Q7,10 calculadas e estimadas 

 
(a) 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,6 -37,2 1,4 -24,8 1,3 -14,2 1,2 -3,5 1,1 5,3 
Fazenda Córrego do 
Ouro 

3,1 5,1 -65,3 4,6 -48,7 4,1 -33,8 3,7 -19,5 3,3 -7,5 

Fazenda Nolasco 0,5 0,5 -8,2 0,5 2,0 0,4 10,2 0,4 18,4 0,4 26,5 
Barra do Escurinho 3,2 4,4 -40,3 3,9 -25,6 3,5 -12,1 3,1 0,6 2,8 11,2 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 

9,4 12,1 -28,7 11,1 -18,6 9,8 -4,5 8,8 6,1 7,9 15,4 

Santa Rosa 21,4 24,5 -14,6 23,1 -7,8 20,4 4,9 18,5 13,7 16,8 21,4 
Fazenda Barra da 
Égua 

1,3 1,5 -14,9 1,4 -2,2 1,2 9,0 1,1 19,4 1,0 27,6 

Fazenda Poções 1,0 1,5 -54,6 1,4 -41,2 1,3 -28,9 1,1 -16,5 1,0 -6,2 
Fazenda Limeira 13,2 15,6 -27,9 14,0 -15,1 12,9 -5,5 11,7 4,3 10,6 13,4 
Unaí 11,1 14,4 -30,5 12,8 -16,1 11,6 -5,3 10,5 5,0 9,5 13,9 
Santo Antônio do 
Boqueirão 

12,5 15,7 -8,4 14,3 1,2 13,0 10,0 11,8 18,4 10,8 25,6 

Fazenda o Resfriado - - - - - - - - - - - 
Fazenda Santa Cruz - - - - - - - - - - - 
Porto dos Poções 16,6 20,3 -19,3 18,3 -7,8 16,5 2,8 14,8 12,8 13,4 21,2 
Porto da Extrema 39,3 43,0 -7,5 46,0 -15,0 42,0 -5,0 38,0 5,0 34,0 15,0 
Caatinga 40,5 50,6 -25,1 46,0 -13,6 41,7 -3,1 38,3 5,4 34,2 15,5 
Veredas 0,9 1,2 -33,7 1,1 -26,7 1,0 -19,8 1,0 -14,0 0,9 -8,1 
Cachoeira das Almas 5,2 5,7 -14,5 5,1 -3,0 4,6 7,4 4,1 17,3 3,7 25,7 
Cachoeira do Paredão 4,9 5,1 -7,1 4,6 3,3 4,2 12,9 3,7 21,9 3,4 29,6 
Porto do Cavalo 60,0 72,6 -20,2 66,1 -9,4 60,2 0,4 54,4 9,9 49,6 17,9 
Porto Alegre 59,7 74,1 -20,0 67,9 -9,9 62,2 -0,7 56,6 8,3 51,9 16,0 
Média     25,1  15,4  10,0  11,6   17,0 
 

(continua) 
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(b) 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,6 -38,1 1,4 -26,5 1,3 -15,9 1,2 -5,3 1,1 3,5 
Fazenda Córrego do 
Ouro 

3,1 5,0 -61,7 4,5 -46,1 4,1 -32,1 3,7 -18,5 3,3 -7,1 

Fazenda Nolasco 0,5 0,5 -8,2 0,5 2,0 0,4 10,2 0,4 18,4 0,4 24,5 
Barra do Escurinho 3,2 4,3 -37,7 3,9 -23,6 3,5 -10,9 3,1 1,3 2,8 11,5 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 

9,4 12,6 -34,9 11,6 -23,5 10,5 -12,3 9,5 -1,1 8,5 8,9 

Santa Rosa 21,4 25,4 -18,5 23,3 -8,9 21,4 0,0 19,6 8,6 18,0 16,1 
Fazenda Barra da 
Égua 

1,3 2,0 -34,5 1,8 -21,6 1,6 -8,1 1,4 2,7 1,3 12,2 

Fazenda Poções 1,0 1,6 -67,0 1,5 -53,6 1,4 -41,2 1,3 -28,9 1,2 -18,6 
Fazenda Limeira 13,2 16,1 -31,6 14,6 -19,7 13,3 -8,9 12,0 1,5 10,9 10,5 
Unaí 11,1 14,1 -27,4 12,7 -15,4 11,6 -4,7 10,4 5,5 9,5 14,4 
Santo Antônio do 
Boqueirão 

12,5 14,5 -16,0 13,2 -6,0 12,1 3,2 11,0 12,1 10,0 19,7 

Fazenda o Resfriado - - - - - - - - - - - 
Fazenda Santa Cruz - - - - - - - - - - - 
Porto dos Poções 16,6 16,6 2,2 15,1 11,1 13,7 19,4 12,4 27,2 11,3 33,8 
Porto da Extrema 39,3 52,0 -30,0 50,0 -25,0 45,0 -12,5 40,0 0,0 37,0 7,5 
Caatinga 40,5 55,5 -37,0 51,2 -26,4 46,8 -15,6 42,6 -5,2 38,7 4,5 
Veredas - - - - - - - - - - - 
Cachoeira das Almas - - - - - - - - - - - 
Cachoeira do Paredão 4,9 6,0 -22,0 5,4 -10,6 4,9 -0,6 4,5 9,2 4,1 17,3 
Porto do Cavalo 60,0 92,9 -53,8 85,0 -40,8 77,8 -28,8 70,8 -17,2 64,8 -7,3 
Porto Alegre 59,7 70,7 -14,6 65,0 -5,2 60,4 2,1 55,6 10,0 51,5 16,6 
Média     31,5  21,5  13,3   10,2  13,8 
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Figura 2 - Hidrograma da estação fluviométrica Caatinga 

no ano de 1991. 
 

 Observa-se na Tabela 2 que as Q7,10 estima-
das considerando o final do período de recessão em 
30 de setembro e 15 de outubro tiveram uma ten-
dência, para as duas datas de início do período de 
recessão consideradas, de apresentar valores superi-
ores aos calculados, enquanto as Q7,10 estimadas para 
15 e 30 de novembro foram, em geral, inferiores às 
calculadas. A data correspondente ao final do perí-
odo de recessão que apresentou menor erro relativo 
médio foi 31 de outubro, sendo que este erro foi de 
10% quando da consideração do início do período 
de recessão em maio e de 9,5% em junho. 
 Na Tabela 3 são apresentados os valores de 
Q7,10 calculados com base nos dados históricos e 
estimados pelo modelo utilizando o α de cada esta-
ção, a Q0 estimada pelas equações ajustadas para 
cada estação, o início do período de recessão em 
primeiro de maio e primeiro de  junho e o  final  do  
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Tabela 4 - Valores de Q7,10 calculados com base nos dados históricos e estimados pelo modelo utilizando o α médio das 21 
estações fluviométricas, a Q0 obtida da série histórica, o início do período de recessão em primeiro de maio (a) e primeiro 
de junho (b) e o final do período de recessão na data especificada, bem como os erros relativos (ER) entre as Q7,10 calcu-

ladas e estimadas 
 
(a) 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,4 -18,4 1,2 -7,9 1,1 1,8 1,0 10,5 0,9 18,4 
Fazenda Córrego do 
Ouro 

3,1 5,2 -67,9 4,7 -52,9 4,3 -39,3 3,9 -26,3 3,6 -15,3 

Fazenda Nolasco 0,5 0,5 -13,0 0,5 -4,3 0,4 6,5 0,4 15,2 0,4 21,7 
Barra do Escurinho 3,2 4,3 -25,5 3,9 -14,4 3,6 4,4 3,2 5,6 2,9 14,1 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 

9,4 13,0 -36,3 11,9 -24,4 10,8 13,3 9,8 -2,5 8,9 6,4 

Santa Rosa 21,4 22,7 -5,4 20,7 4,0 18,9 12,5 17,1 20,7 15,6 27,7 
Fazenda Barra da 
Égua 

1,3 1,6 -26,6 1,4 -15,3 1,3 -4,8 1,2 4,8 1,1 13,7 

Fazenda Poções 1,0 1,2 -27,8 1,1 -17,5 1,0 -7,2 0,9 3,1 0,9 11,3 
Fazenda Limeira 13,2 14,3 -10,5 13,1 -0,9 11,9 8,1 10,8 16,7 9,8 24,2 
Unaí 11,1 14,5 -29,9 13,2 -18,6 12,0 7,9 10,9 2,1 9,9 10,9 
Santo Antônio do 
Boqueirão 

12,5 12,3 3,2 13,4 -5,4 12,2 3,9 11,1 12,9 10,1 20,6 

Fazenda o Resfriado 1,2 1,0 18,2 0,9 25,6 0,8 32,2 0,8 38,0 0,7 43,8 
Fazenda Santa Cruz 1,3 0,8 39,4 0,7 44,1 0,6 49,6 0,6 54,3 0,5 58,3 
Porto dos Poções 16,6 18,7 -13,8 17,1 -3,7 15,5 5,5 14,1 14,4 12,8 22,0 
Porto da Extrema 39,3 49,9 -24,5 45,5 -13,5 41,4 -3,3 37,5 6,3 34,2 14,6 
Caatinga 40,5 50,2 -20,1 45,7 -9,5 41,7 0,2 37,7 9,6 34,4 17,6 
Veredas 0,9 0,7 11,1 0,7 18,5 0,6 25,9 0,5 33,3 0,5 39,5 
Cachoeira das Almas 5,2 5,6 -55,4 5,1 -41,6 4,7 -29,1 4,2 -16,9 3,9 -6,6 
Cachoeira do Paredão 4,9 5,7 -13,1 5,2 -3,0 4,7 6,2 4,3 14,9 3,9 22,4 
Porto do Cavalo 60,0 64,7 -7,1 58,9 2,4 53,7 11,0 48,7 19,4 44,4 26,6 
Porto Alegre 59,7 67,0 -13,3 61,0 -3,3 55,8 5,6 50,6 14,4 45,9 22,3 
Média     22,9  15,8  13,3  16,3   21,8 
 

(continua) 
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(b) 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,4 -23,7 1,3 -13,2 1,2 -4,4 1,0 8,8 1,0 13,2 
Fazenda Córrego do 
Ouro 

3,1 5,0 -61,0 4,6 -47,7 4,2 -35,7 3,8 -23,7 3,5 -13,3 

Fazenda Nolasco 0,5 0,6 -26,1 0,5 -15,2 0,5 -4,3 0,4 4,3 0,4 10,9 
Barra do Escurinho 3,2 4,6 -36,1 4,3 -24,9 3,9 -14,7 3,6 -4,4 3,3 4,1 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 

9,4 13,6 -42,0 12,5 -30,4 11,4 19,4 10,4 -9,0 9,6 0,0 

Santa Rosa 21,4 22,7 -5,4 20,9 3,2 19,1 11,3 17,5 19,0 16,0 25,8 
Fazenda Barra da 
Égua 

1,3 1,3 -4,0 1,2 4,8 1,1 12,9 1,0 20,2 0,9 27,4 

Fazenda Poções 1,0 1,3 -28,9 1,2 -18,6 1,1 -8,2 1,0 1,0 0,9 9,3 
Fazenda Limeira 13,2 15,6 -20,1 14,3 -10,2 13,1 -1,0 12,0 7,7 10,9 15,6 
Unaí 11,1 14,8 -33,3 13,6 -22,1 12,5 -11,9 11,4 -2,2 10,4 6,4 
Santo Antônio do 
Boqueirão 

12,5 15,3 -20,8 14,1 -10,8 12,9 -1,6 11,8 7,3 10,8 15,0 

Fazenda o Resfriado 1,2 1,1 13,2 1,0 18,2 0,9 25,6 0,8 32,2 0,8 37,2 
Fazenda Santa Cruz 1,3 0,9 33,1 0,8 38,6 0,7 44,1 0,7 48,8 0,6 53,5 
Porto dos Poções 16,6 18,8 -14,4 17,3 -5,0 15,8 3,8 14,5 12,0 13,3 19,4 
Porto da Extrema 39,3 51,6 -28,8 47,3 -18,1 43,4 -8,3 39,6 1,2 36,3 9,4 
Caatinga 40,5 50,9 -21,9 46,7 -11,8 42,8 -2,5 39,0 6,5 35,8 14,2 
Veredas 0,9 0,8 1,2 0,7 9,9 0,7 16,0 0,6 24,7 0,6 30,9 
Cachoeira das Almas 5,2 4,9 -36,6 4,5 -25,2 4,2 -15,0 3,8 -4,7 3,5 3,9 
Cachoeira do Paredão 4,9 6,3 -25,4 5,8 -15,1 5,3 -5,6 4,9 3,8 4,5 11,7 
Porto do Cavalo 60,0 71,6 -18,6 65,7 -8,7 60,2 0,3 54,9 9,0 48,9 19,1 
Porto Alegre 59,7 60,3 -2,1 55,3 6,3 53,3 9,8 48,6 17,7 42,5 28,1 
Média   23,7  17,0  12,2  12,8  17,5 
 
 
período de recessão na data especificada, bem como 
os erros relativos (ER) entre as Q7,10 calculadas e 
estimadas. A data correspondente ao final do perío-
do de recessão que apresentou o menor erro relati-
vo médio, quando da consideração do início do 
período de recessão em primeiro de maio, foi 31 de 
outubro, sendo este de 10%, enquanto que, quando 
da consideração do início do período de recessão 
em primeiro de junho a data correspondente ao 
final do período de recessão que apresentou o me-
nor erro relativo médio foi 15 de novembro, sendo 
este de 10,2%. 
 Pela comparação dos valores de Q7,10 apre-
sentados nas Tabelas 2a e 3a, sendo que na Tabela 
3a a Q7,10 foi obtida utilizando as Q1 maio estimadas 
pelas equações ajustadas para cada estação e na 
Tabela 2a a Q7,10 foi obtida utilizando a Q1 maio da 
série histórica, constatou-se um comportamento 
similar entre os valores de Q7,10 obtidos, mostrando 

que o emprego das equações para a estimativa da 
Q1 maio em substituição ao uso dos dados originais 
não alteraram o comportamento do modelo. 
 Observa-se que os valores de Q7,10 apresen-
tados nas Tabelas 2b e 3b, sendo que na Tabela 3b a 
Q7,10 foi obtida utilizando as Q1 junho estimadas pelas 
equações ajustadas para cada estação e na Tabela 2b 
a Q7,10 foi obtida utilizando a Q1 junho da série históri-
ca, apresentaram comportamento diferente entre os 
valores de Q7,10 obtidos, mostrando que a inserção 
das equações para a estimativa da Q1 junho alterou a 
escolha da data correspondente ao final do período 
de recessão. Porém, evidencia-se (Tabela 3b) que a 
diferença dos valores de ER médios para a data cor-
respondente ao final do período de recessão 31 de 
outubro (13,3%) e 15 de novembro (10,2%) são 
pequenas, indicando que a inserção das equações 
para a estimativa da Q1 junho não modificaram expres-
sivamente o modelo. 
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Tabela 5 - Valores de Q7,10 calculados com base nos dados históricos e estimados pelo modelo utilizando o α médio das 21 
estações fluviométricas, a Q0 estimada pela equação generalizada para a bacia, o início do período de recessão em primei-
ro de maio (a) e primeiro de junho (b) e o final do período de recessão na data especificada, bem como os erros relativos 

(ER) entre as Q7,10 calculadas e estimadas 
(a) 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,2 -8,9 1,1 0,9 1,0 8,9 0,9 17,9 0,8 25,0 
Fazenda Córrego do 
Ouro 

3,1 4,7 -51,6 4,3 -38,3 3,9 -26,0 3,5 -14,3 3,2 -4,2 

Fazenda Nolasco 0,5 0,5 -4,1 0,5 4,1 0,4 12,2 0,4 20,4 0,4 28,6 
Barra do Escurinho 3,2 4,2 -31,5 3,9 -19,9 3,5 -9,3 3,2 0,9 2,9 9,7 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 

9,4 17,3 -84,3 15,7 -68,0 14,3 -52,9 13,0 -38,5 11,8 -26,4 

Santa Rosa 21,4 27,9 -30,3 25,4 -18,6 23,2 -8,2 21,0 2,0 19,1 10,6 
Fazenda Barra da 
Égua 

1,3 2,9 -115,7 2,6 -96,3 2,4 -79,1 2,2 -61,9 2,0 -47,8 

Fazenda Poções 1,0 1,2 -23,7 1,1 -12,4 1,0 -3,1 0,9 6,2 0,8 15,5 
Fazenda Limeira 13,2 10,4 21,4 9,5 28,2 8,6 34,6 7,8 40,8 7,2 45,8 
Unaí 11,1 11,3 -1,8 10,3 7,2 9,3 15,6 8,5 23,4 7,7 30,4 
Santo Antônio do 
Boqueirão 

12,5 12,5 -0,6 11,4 8,3 10,4 16,5 9,4 24,4 8,6 31,0 

Fazenda o Resfriado - - - - - - - - - - - 
Fazenda Santa Cruz - - - - - - - - - - - 
Porto dos Poções 16,6 16,3 1,7 14,8 10,4 13,6 18,1 12,3 25,9 11,2 32,5 
Porto da Extrema 39,3 58,9 -50,1 53,7 -36,8 48,9 -24,6 44,3 -12,9 40,4 -2,9 
Caatinga 40,5 61,3 -51,4 55,9 -38,0 50,9 -25,8 46,1 -14,0 42,0 -3,9 
Veredas 0,9 0,4 51,2 0,4 55,8 0,4 59,3 0,3 64,0 0,3 67,4 
Cachoeira das Almas 5,2 10,1 -93,9 9,2 -76,7 8,4 -61,0 7,5 -44,2 7,0 -32,9 
Cachoeira do Paredão 4,9 10,2 -111,1 9,3 -92,4 8,5 -75,3 7,7 -58,8 7,0 -44,7 
Porto do Cavalo 60,0 88,1 -46,9 80,3 -33,8 73,1 -21,9 66,2 -10,3 60,3 -0,5 
Porto Alegre 59,7 86,3 -44,7 78,6 -31,8 71,6 -20,1 64,9 -8,8 59,0 1,0 
Média    43,4  35,7  30,1  25,8   24,3 
 

(continua) 
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(b) 
 

Estação 
Q7,10 (m

3 s-1)  

Calculada 
30/se
t 

ER (%) 15/out ER (%) 31/out ER (%) 15/nov ER (%) 30/nov ER (%)

Fazenda Limoeiro 1,1 1,3 -11,6 1,1 -1,8 1,1 6,3 1,0 14,3 0,9 21,4 
Fazenda Córrego do 
Ouro 

3,1 4,9 -59,4 4,5 -46,1 4,1 -34,1 3,8 -22,4 3,5 -12,3 

Fazenda Nolasco 0,5 0,5 -2,0 0,5 6,1 0,4 14,3 0,4 20,4 0,4 26,5 
Barra do Escurinho 3,2 4,4 -37,4 4,0 -25,9 3,7 -15,3 3,4 -5,3 3,1 3,4 
Ponte da BR-040 (Pa-
racatu) 

9,4 17,8 -89,5 16,3 -73,9 14,9 -59,4 13,6 -45,5 12,5 -33,4 

Santa Rosa 21,4 28,5 -33,0 26,1 -22,0 24,0 -11,9 21,9 -2,0 20,1 6,4 
Fazenda Barra da 
Égua 

1,3 3,2 -116,9 3,0 -99,3 2,7 -82,4 2,5 -66,9 2,3 -52,7 

Fazenda Poções 1,0 1,3 -32,0 1,2 -21,6 1,1 -11,3 1,0 -1,0 0,9 7,2 
Fazenda Limeira 13,2 11,0 16,9 10,1 23,6 9,2 30,2 8,4 36,3 7,7 41,5 
Unaí 11,1 11,9 -7,7 10,9 1,3 10,0 9,5 9,1 17,5 8,4 24,3 
Santo Antônio do 
Boqueirão 

12,5 13,1 -5,1 12,0 3,7 11,0 11,6 10,1 19,4 9,2 26,1 

Fazenda o Resfriado - - - - - - - - - - - 
Fazenda Santa Cruz - - - - - - - - - - - 
Porto dos Poções 16,6 18,7 -13,1 17,1 -3,6 15,7 5,0 12,0 27,4 13,2 20,5 
Porto da Extrema 39,3 62,6 -59,4 57,4 -46,2 52,6 -34,1 48,0 -22,3 44,0 -12,2 
Caatinga 40,5 64,6 -59,6 59,3 -46,4 54,4 -34,3 49,6 -22,5 45,5 -12,4 
Veredas - - - - - - - - - - - 
Cachoeira das Almas - - - - - - - - - - - 
Cachoeira do Paredão 4,9 11,1 -121,6 10,1 -101,2 9,2 -84,6 8,4 -68,4 7,7 -54,4 
Porto do Cavalo 60,0 91,3 -52,3 83,6 -39,4 76,5 -27,5 70,1 -16,9 63,6 -6,1 
Porto Alegre 59,7 88,7 -48,7 81,3 -36,3 74,6 -25,0 68,0 -14,0 62,4 -4,6 
Média     46,5  37,2  31,3   26,9  23,6 
 
 
 

Na Tabela 4 são apresentados os valores de 
Q7,10 calculados com base nos dados históricos e 
estimados pelo modelo utilizando o α médio das 21 
estações fluviométricas, a Q0 obtida da série históri-
ca, o início do período de recessão em primeiro de 
maio e primeiro de junho e o final do período de 
recessão na data especificada, bem como os erros 
relativos (ER) entre as Q7,10 calculadas e estimadas. 
Observa-se que a data correspondente ao final do 
período de recessão que apresentou menor erro 
relativo médio foi 31 de outubro, sendo este erro de 
13,3% quando da consideração do início do período 
de recessão em maio e de 12,2% em junho. 
 Pela comparação dos valores da Q7,10 apre-
sentados nas Tabelas 2a e 4a, sendo que na Tabela 
4a a Q7,10 foi obtida utilizando um valor de α como 
sendo o médio das 21 estações fluviométricas e na 

Tabela 2a a Q7,10 foi obtida utilizando um valor de α 
para cada estação fluviométrica, constata-se compor-
tamento similar entre os valores de Q7,10 obtidos, 
porém observa-se uma pequena tendência de in-
cremento nos valores do ER quando da utilização do 
valor de α médio das 21 estações fluviométricas. 
Comportamento similar é evidenciado nos valores 
de Q7,10 apresentados nas Tabelas 2b e 4b, mostran-
do que a utilização no modelo para estimativa da 
Q7,10 de um valor de α médio das 21 estações fluvio-
métricas, em termos gerais, não apresentou diferen-
ça expressiva quando comparado com a utilização 
de um valor de α individualizado para cada estação. 
 Na Tabela 5 são apresentados os valores de 
Q7,10 calculados com base nos dados históricos e 
estimados pelo modelo utilizando o α médio das 21 
estações fluviométricas, a Q0 estimada pela equação 
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generalizada para a bacia, o início do período de 
recessão em primeiro de maio  e  primeiro de junho 
e o final do período de recessão na data especifica-
da, bem como os erros relativos (ER) entre as Q7,10 
calculadas e estimadas. Observa-se que a data cor-
respondente ao final do período de recessão que 
apresentou menor erro relativo médio foi 30 de 
novembro, sendo este erro de 24,3% quando da 
consideração do início do período de recessão em 
maio e de 23,6% em junho. 

Pela comparação dos valores de Q7,10 apre-
sentados nas Tabelas 5a e 4a, sendo que na Tabela 
5a a Q7,10 foi obtida utilizando a Q1 maio estimada pela 
equação generalizada para bacia e na Tabela 4a a 
Q7,10 foi obtida utilizando a Q1 maio obtida da série 
histórica, constata-se um comportamento diferenci-
ado entre os valores de Q7,10 obtidos, mostrando um 
incremento expressivo nos valores do ER quando da 
utilização da equação generalizada para a bacia. 
Constata-se também nestas duas tabelas que as datas 
correspondentes ao final do período de recessão 
que apresentaram menores valores de ER foram 
bem diferentes. Comportamento similar é evidenci-
ado nos valores de Q7,10 apresentados nas Tabelas 5b 
e 4b, mostrando que a utilização da  equação gene-
ralizada para bacia para estimativa  da  Q0  apresen-
tou piora expressiva no desempenho do modelo, 
não sendo portanto recomendável a utilização desta 
equação no modelo para estimativa da Q7,10. 

Pela análise dos resultados apresentados nas 
Tabelas 2 a 5 evidenciou-se que não ocorreu diferen-
ça expressiva no desempenho do modelo para a 
estimativa da Q7,10 quando da consideração do início 
do período de recessão em maio ou em junho, po-
rém houve diferenças expressivas quando da consi-
deração das diferentes datas consideradas para o 
final do período de recessão, sendo evidenciado 
para as condições estudadas que a data 31 de outu-
bro foi a que permitiu uma melhor estimativa das 
Q7,10 estimadas. Desta forma, o modelo recomenda-
do para a estimativa da Q7,10 é o que considera a 
seguinte combinação das variáveis estudadas: perío-
do de recessão do dia primeiro de maio ou primeiro 
de junho até 31 de outubro, valor de α correspon-
dente à estação fluviométrica e valor de Q0 obtido 
da série histórica. Entretanto, caso o usuário não 
possua a série histórica para a localidade analisada, a 
utilização do modelo considerando o valor de Q0 
estimado pelas equações ajustadas aos dados de 
precipitação para cada estação fluviométrica pode 
constituir em uma boa alternativa sendo que, neste 
caso o erro relativo médio deve aumentar de 9,8% 
para 11,7%. 
 

CONCLUSÕES 
 
 

Os resultados obtidos neste trabalho permi-
tiram concluir que o modelo para a estimativa das 
vazões mínimas a partir da curva de recessão do 
escoamento subterrâneo e de dados pluviométricos 
apresentou um bom desempenho, sendo que os 
melhores resultados foram obtidos quando da con-
sideração da seguinte combinação das variáveis es-
tudadas: período de recessão do dia primeiro de 
maio ou primeiro de junho a 31 de outubro; coefi-
ciente de recessão do escoamento subterrâneo mé-
dio relativo à estação fluviométrica em análise; e 
vazão correspondente ao início do período de reces-
são estimada pelas equações ajustadas aos dados de 
precipitação média na área de drenagem da estação 
fluviométrica considerada. 
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Model for Water Resources Quantification: Part 2 — 
Analysis of the Behavior of the Model for the Esti-
mation of Q 7,10 in the Paracatu Basin 
 
ABSTRACT 
 

In various places in the Paracatu river basin, in 
the months with the highest demand, water withdrawals 
have been higher than the maximum allowed by concession 
of grants, which indicates the need for a suitable quantifi-
cation of water resources availability in the basin. Hence, 
the present work was developed and its objective was to 
analyze the behavior of a model (described in Part 1) to 
estimate minimum streamflow in a seven-day period and a 
return period of 10 years (Q7,10) in 21 stream gages lo-
cated in the Paracatu basin. With the groundwater flow 
into the main channel at the beginning of the recession 
period (Q0), and with the recession coefficients (α), various 
combinations among these were obtained to verify which 
combination generated the most representative curve of the 
data observed. The best results obtained by the model for the 
estimation of Q7,10 were obtained when the mean α value 
of the analyzed stream gage was used and the Q7,10 was 
estimated by the equation adjusted to data from average 
precipitation on the drainage area of the given stream gage. 
Keywords: water resources management, river basin com-
mittee, concession of grants. 
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RESUMO 
 
A bacia do rio Piracicaba, a partir da década de 70, passou a ser pólo de atividades poluidoras e consumidoras dos 

recursos hídricos. Esse quadro foi agravado pela reversão de 31 m3/s de água pelo Sistema Cantareira para o abastecimento 
da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).  No intuito de apresentar informações úteis aos órgãos de gestão dos recur-
sos hídricos, o objetivo principal desse trabalho foi o de estudar o comportamento dos valores extremos (vazões máximas e 
mínimas) de alguns rios dessa bacia e avaliar qual a influência da operação das barragens, que constituem o Sistema Can-
tareira, nesses parâmetros. Os resultados mostram uma diminuição sensível das vazões máximas e mínimas nos rios Jaguari 
e Atibaia após o início das operações. Já no rio Piracicaba, mais distante das barragens, houve um aumento nas vazões 
máximas e diminuição das vazões mínimas.  
 
Palavras-chave: análise de tendência; mudanças bruscas; séries temporais; vazões máximas; vazões mínimas; hidrologia. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A água é uma fonte essencial para a sobrevi-
vência humana e das demais espécies, porém o au-
mento do seu consumo e da carga de efluentes lan-
çada aos cursos d’água,vem causando graves altera-
ções tanto na qualidade como na quantidade desse 
recurso. 

A bacia do rio Piracicaba, localizada numa 
região importante economicamente para o Estado 
de São Paulo, tanto no ramo industrial como no 
agrícola, é um exemplo típico dessa situação preo-
cupante. Além de possuir um crescimento popula-
cional e industrial maior que a média do país, o 
comportamento hidrológico dos principais rios 
dessa bacia foi profundamente modificado  a partir 
da implantação do Sistema Cantareira pela Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), responsável pela reversão inter-bacias de 
31 m3/s para abastecer a Região Metropolitana de 
São Paulo (Moraes et al, 1995; Moraes et al. 1997; 
Groppo et al., 2001). 

A construção do Sistema Cantareira teve iní-
cio em 1965 e foi implantado em duas etapas: a pri-
meira compreendeu o aproveitamento dos rios Ju-
queri, Atibainha e Cachoeira, com início de opera-
ções em 1975, fornecendo a vazão nominal de 11 
m3/s para São Paulo. Em 1976 tiveram início às o-
bras relativas à segunda etapa, com inicio de ope-
ração em 1981, compreendendo as barragens dos rios 
Jaguari e Jacareí,  e que propiciaram a adução de 33 
m3/s, dos quais 31 m3/s provem da bacia do rio Pira-
cicaba e 2 m3/s da bacia do Rio Juqueri (DAEE, 1988; 
SÂO PAULO, 1990). A população atendida pelo 
sistema integrado saltou de 60% da população pre-
sente em 1975 para 95% em 1984 (SABESP,1990). 

Objetivando uma melhor gestão dos recursos 
hídricos, inúmeros trabalhos acadêmicos e científicos 
vêm sendo realizados nessa bacia (Proch-
now,1981;Krusche et al, 1997; Groppo et al. 2001 e 
2006; Martinelli, 1999; Moraes et al., 1995, 1997; Pel-
legrino et al., 2001, entre outros). Tendo em vista a 
ausência de estudos aprofundados sobre o compor-
tamento das vazões máximas e mínimas dos rios da 
bacia, o objetivo do presente foi estudar as variáveis 
estatísticas da vazão na bacia do rio Piracicaba antes e  
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Figura 1 - Bacia do rio Piracicaba com a localização dos postos fluviométricos utilizados no estudo. 
 
 
depois do inicio da operação das barragens do Siste-
ma Cantareira, tendo como foco, a análise de ten-
dência, a verificação das mudanças de freqüência de 
distribuição na vazão, e ocorrência de valores extre-
mos (vazões máximas e mínimas), no rio Piracicaba e 
nos seus principais formadores Atibaia e Jaguari sob a 
influência do Sistema Cantareira, e no rio Camandu-
caia sem a influência do Sistema. A tomada desse 
último rio como referência apresenta também a van-
tagem do mesmo apresentar um regime de chuvas 
similar ao do rio Jaguari. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Dados das séries históricas de vazão 
 

A localização da bacia do rio Piracicaba, 
seus principais rios e os postos fluviométricos utili-
zados são mostrados na figura 1. Os dados dos pos-
tos dos rios Atibaia (3D-006, latitude 22º58’ S e lon-
gitude 46º49’ W), Jaguari (3D-009, latitude 22º51’ S 
e longitude 46º46’ W) e Camanducaia (3D-001, 
latitude 22º40’ S e longitude 46º58’ W) foram 
obtidos do DAEE (Departamento de Água e 
Energia Elétrica). 

O posto do rio Piracicaba (CESP, latitude 
22º41’ S e longitude 47º40’ W) na cidade do mesmo 
nome foi obtido da CESP (Companhia Energética 
de São Paulo). Esses postos foram selecionados por 
possuírem séries históricas de boa qualidade no 
período estudado (1947 a 1996).   

A série temporal de valores mínimos foi ob-
tida através das séries de dados diários, sendo esco-
lhido o menor valor médio de sete dias consecutivos 
para cada ano. A série temporal de valores máximos 
foi constituída pelo maior valor diário de vazão para 
cada ano. 
 
Análise de tendência dos dados de vazão 

 
Realizou-se uma análise estatística explora-

tória com os dados de vazão máxima e mínima com 
o objetivo de verificar possíveis tendências ou mu-
danças bruscas nas médias. Através dessa análise é 
possível detectar-se possíveis alterações, devido a 
efeitos naturais ou antrópicos, nos parâmetros do 
ciclo hidrológico. 

As séries temporais foram inicialmente ana-
lisadas visualmente, através da curva da vazão nor-
malizada (valor-média/desvio padrão) e a média 
móvel de 5 anos e posteriormente foram aplicados o 
teste seqüencial de Mann-Kendall (Sneyers, 1975) e 
o teste de Pettitt (Pettitt, 1979). 

O teste seqüencial de Mann-Kendall, segun-
do Sneyers (1975), é um teste estatístico não para-
métrico, no qual, na hipótese da estabilidade de 
uma série temporal, os valores devem ser indepen-
dentes e a distribuição de probabilidades deve per-
manecer sempre a mesma (série aleatória simples). 

Considerando uma dada série temporal Yi de 
N termos (1 ≤ i ≤ N) a ser analisada, este teste consiste 
na soma tn =  ΣN

i-1 mi  do número de termos  mi da 
série, relativo ao valor Yi, cujos termos precedentes (j < 
i) são inferiores ao mesmo (Yj < Yi).  Para N grande, sob 
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hipótese nula Ho de ausência de tendência, tn apresen-
tará uma distribuição normal com média e variância : 
E(tn)=N(N-1)/N e Var(tn)=N(N-1)(2N+5)/72.   

Testando a significância estatística de tn para 
a hipótese nula usando um teste bilateral, esta pode 
ser rejeitada para grandes valores da estatística 
u(tn) através de:  

 
2/1))/(var())(()( nnnn ttEttu −=                (1) 

 
O valor da probabilidade α1 é calculado por  

meio de uma tabela da normal reduzida, tal que: α1 
= prob( u  >  u(tn)).   Sendo α 0 o nível de signifi-
cância do teste (α 0  = 0,05 e 0,1 para significante e 
levemente significante respectivamente), a hipótese 
nula é aceita se α1> α0. Caso a hipótese nula seja 
rejeitada, significará a existência de tendência signi-
ficativa, sendo que o sinal da estatística u(tn) indica 
se a tendência é positiva (u(tn)>0) ou negativa 
(u(tn)<0).  

Em sua versão seqüencial, a equação (1), é 
calculada no sentido direto da série,  partindo do valor 
de i=1 até i=N, gerando a estatística u(tn) e no sentido 
inverso da série, partindo do valor de i=N até i=1, ge-
rando a estatística u*(tn).  A intersecção das duas cur-
vas geradas, representa o ponto aproximado de mu-
dança de tendência, se este ocorre dentro do intervalo 
de confiança 1,96<u(tn)<1,96 (1,96 correspondendo α 
0 = 0,05).  

Nesse teste, uma tendência é constatada 
quando a curva u(tn), que é o teste aplicado no sen-
tido direto da série temporal, cruza o limites de 
confiança de 90% e 95%. O teste aplicado no senti-
do inverso da série, representado pela linha u*(tn), 
serve também para detectar uma ruptura na série, 
quando esta cruza a linha u(tn), dentro do intervalo 
de confiança (Gossens & Berger, 1986). 

O teste de Pettitt (1979), é também um teste 
não paramétrico, que utiliza uma versão do teste de 
Mann-Whitney, no qual se verifica se duas amos-
tras Y1,...,Yt e Yt+1,...,YT são da mesma população. A 
estatística Ut,T faz uma contagem do número de 
vezes que um membro da primeira amostra é maior 
que um membro da segunda, e pode ser escrita: 

 

∑ −+=
=

−
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para t = 2,….,T 
onde : sgn(x)= 1 para x>0; sgn(x)= 0 para x=0; 
sgn(x)=-1 para x<0 

A estatística Ut,T é então calculada para os 
valores de 1≤ t ≤ T, e a estatística k(t) do teste de 
Pettitt é o máximo valor absoluto de Ut,T.  Esta esta-
tística localiza o ponto onde houve uma ruptura 
(“changing point”) de uma série temporal, e a sua 
significância pode ser calculada aproximadamente 
pela equação :  

 
{ })/()(6exp2 232 TTtkp +−≅                (3) 

 
Os métodos descritos por Sneyers (1975) e 

Pettitt (1979), deram origem a um programa em 
linguagem FORTRAN que foi desenvolvido por 
Moraes et al. (1995) e vem sendo utilizado com su-
cesso na detecção de mudanças bruscas nas médias e 
tendências  em séries temporais de vazão e precipi-
tação (Moraes et al. 1998; Groppo et al. 2001 e 2006; 
Pellegrino et al., 2001). 

Antes da aplicação desses testes, realizou-se 
a verificação da independência das séries temporais 
através do teste de autocorrelação serial, já que sem 
essa premissa tendências inexistentes podem ser 
detectadas (Clarke & Brusa, 1997; Marengo & To-
masella; 1996). Para tal finalidade foi utilizado o 
programa Minitab (“Minitab Statistical Software” ). 
 
Estudo das Distribuições de Probabilidades 
 

Existem várias técnicas matemáticas e esta-
tísticas que permitem analisar os dados hidrológicos. 
Em linhas gerais essas técnicas são utilizadas bus-
cando identificar relações empíricas ou conceituais 
do comportamento hidrológico, visando uma me-
lhor compreensão do seu funcionamento e a previ-
são de cenários futuros. O objetivo da análise de 
freqüência ou de probabilidades é obter a relação 
entre a variável estudada e a probabilidade de ocor-
rerem valores maiores ou iguais quando se exami-
nam os extremos. As distribuições de extremos são 
de grande interesse prático em hidrologia, já que 
freqüentemente ajustam adequadamente a valores 
de máximos e mínimos que ocorrem nas variáveis 
hidrológicas (Chow et al., 1988; Lanna, 2001). 

Segundo Chow et al. (1988) os valores ex-
tremos não seguem uma distribuição normal e ge-
ralmente convergem para distribuições assintóticas 
de valores extremos chamadas de tipo I, II e III, 
conhecidas como de Gumbel, Flechet e de Weibull, 
respectivamente. 

Nesse estudo foram aplicadas às distribui-
ções assintótica dos extremos do tipo I (Gumbel) e 
assintótica dos extremos do tipo III (Weibull), para  
vazões mínimas com período de retorno de 10 anos, 
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e a distribuição Assintótica dos extremos do Tipo I 
para séries de máximos (Gumbel), para vazões má-
ximas com diferentes períodos de retorno de 2, 5, 
10 e 15 anos. Essas distribuições tem sido utilizadas 
em diversos estudos hidrológicos (Chow et al., 1988; 
Waylen & Caviedes, 1990; Lanna, 2001; DAEE, 1988; 
Silveira e Silveira, 2001). 

As distribuições assintóticas dos tipos I, II e 
III, conforme demonstrado por Jenkinson (1955), 
são casos especiais da distribuição generalizada de 
valores extremos (GEV). Essa distribuição de proba-
bilidades pode ser escrita como: 
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onde: x = evento analisado; µ = é a moda da distribu-
ição; α  e k = são parâmetros da distribuição, sendo 
que α é dado pela equação 178,0 −= xσα , e k apre-
sentando três condições: 
 

1. k = 0, neste caso, diz-se que a distribuição é 
do tipo I ou de Gumbel e pode ser aplicada 
para -∞<x<∞; 

2. k<0, caso em que se diz que a distribuição é 
do tipo II ou de Frechet e pode ser aplicada 
na condição de (µ+α/k)≤x<∞; 

3. k>0, diz-se que a distribuição é do tipo III 
ou de Weibull e pode ser aplicada para -∞ < 
x ≤ (µ + α/κ); nos três casos, α tem que ser 
positivo. 

 
Enquanto a moda é dada por: 
 

αµ 577,0−= mx                 (5) 
 
onde: xm = média dos eventos que compõem a série; 
σx-1 = desvio padrão da média. 

 
 
O ajuste de uma distribuição teórica a uma 

distribuição empírica de probabilidades é, na sua 
essência, a determinação dos valores adequados dos 
parâmetros de forma que a primeira se torne a mais 
idêntica possível à segunda (Lanna, 2001). A estima-
tiva dos parâmetros das distribuições tem sido tema 
de discussões, uma vez que existem diversos méto-
dos para a sua determinação. Smith (1985) sugere a 
utilização de métodos baseados em verossimilhança 
devido à teoria dos estimadores ser mais utilizada e 

entendida. Entretanto, Hosking et al. (1985) e Mar-
tins & Stendinger (2000) revelaram a possibilidade 
de problemas de convergência no processo iterativo 
de Newton-Raphson, comumente utilizado nas esti-
mativas de máxima verossimilhança. Hosking et al. 
(1985) mostraram que  os estimadores dos parâme-
tros obtidos através do método dos momentos, eram 
preferíveis em comparação aos obtidos através do 
método da máxima verossimilhança, para amostras 
entre 15 e 100 dados. 

No presente trabalho a estimativa dos 
parâmetros foi realizada pelo método dos momen-
tos como apresentado por Lanna (2001) e Shifley e 
Lentz (1985), pois além das vantagens apresentadas 
pelos autores citados anteriormente, apresenta a 
praticidade de ser realizada em planilhas Excel, sem 
a utilização de programas estatísticos mais comple-
xos. 

A determinação dos valores das vazões mí-
nimas de sete dias com tempo de retorno de dez 
anos e máximas para os diversos tempos de retorno 
foram realizadas através do ajuste de distribuição 
de probabilidades teórico e a freqüência de ocor-
rência de eventos observados para cada série históri-
ca anual. A qualidade dos ajustes foi verificada atra-
vés do teste de Kolmogorov-Smirnov e do coeficien-
te de determinação (R2), ambos usando o programa 
estatístico SPLUS. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Caracterização sucinta da precipitação 
na área de estudo 
 

A caracterização da precipitação faz-se aqui 
necessário para orientar as discussões sobre as ten-
dências das vazões máximas e mínimas, uma vez que 
a mesma é um importante parâmetro de entrada do 
ciclo hidrológico. Esses estudos já foram realizados 
na bacia do Piracicaba por Pellegrino (1995), Mora-
es et al. (1998) e Groppo et al. (2001 e 2006), através 
da análise de séries temporais, apresentaram ten-
dências positivas estatisticamente significativas na 
precipitação em praticamente toda bacia do Piraci-
caba no período 1947 a 1997. Já Moraes et al. 
(1998), utilizando um período maior de dados 
(1930-1995), constataram um aumento da contribu-
ição pluviométrica, mesmo que estatisticamente não 
significativo e que acarreta um aumento em torno 
de 100 milímetros na precipitação da bacia depois 
de 1980. 
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Análise exploratória dos dados de vazões 
máximas e mínimas de 7 dias  

 
As figuras 2 (a) e 2 (b) mostram os exem-

plos da análise visual das vazões mínimas de 7 dias 
normalizadas (valor-média/desvio padrão) e a mé-
dia móvel de 5 anos para o rio Atibaia (3D-006), sob 
o efeito dos sistema de barragens e para o rio Ca-
manducaia (3D-001), sem a influência do mesmo. 
O valor de vazão mínima de 1983, quando houve 
eventos de enchentes mesmo na estação seca, foi 
excluído de todas as análises por tratar-se de um 
evento atípico. Pode-se observar que os valores de 
vazão mínima da estação sob o efeito das barragens 
(3D-006) apresenta vazões mínimas abaixo da média 
a partir do início dos anos 70, o que não ocorre com 
a estação sem a referida intervenção. 
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Figura 2 - Vazões normalizadas das vazões dos rios: 
(a)Atibaia e (b)Camanducaia. 

 
A curva da função de autocorrelação (ACF) 

das séries temporais, utilizada para os testes de in-
dependência, foram aplicadas em todas as séries 
analisadas como no exemplo apresentado na figura 
3, para a vazão mínima de 7 dias do rio Atibaia.  Em 
todos os casos, nas séries de máximas e mínimas, 

não houve correlação serial significativa, respeitan-
do assim a premissa básica para a aplicação dos tes-
tes estatísticos. 

A forma gráfica no teste de Mann-Kendall 
pode ser ilustrada através da análise das vazões má-
ximas e mínimas dos rios Jaguari e Camanducaia 
nas figuras 4 e 5, respectivamente. Nessas figuras os 
limites de confiança de 90% (levemente significati-
vo) são representados pelas linhas pontilhadas e 
os limites de confiança de 95% (significativo) são 
representados pelas linhas contínuas. Quando a 
curva da estatística u(t), representada pela linha 
espessa ultrapassa essas duas linhas, significa que 
existe uma tendência significativa. Esse teste pode 
também apontar mudanças bruscas da série tempo-
ral quando há cruzamento das curvas das estatísticas 
u(t) e a sua inversa u*(t) como observado por Gos-
sens & Berger (1986). Por outro lado, se houver 
várias interseções no período estudado torna-se 
difícil a localização de uma mudança brusca. Devido 
a este fato é utilizado também o teste de Pettitt que 
possui uma sensibilidade maior para análise de mu-
danças bruscas na média.  
 

 
Figura 3 - Correlograma da vazão mínima de 7 dias do rio 
Atibaia (3D-006). A linha pontilhada mostra os limites de 

confiança a 95%. 
 
No caso da figura 4a, pode-se observar que 

existe uma diminuição das vazões máximas do rio 
Jaguari, oscilando entre levemente significativa e 
significativa a partir de 1978, e tornando-se significa-
tiva a partir de 1992. O mesmo não ocorre no rio 
Camanducaia (figura 4b), onde existe uma tendên-
cia positiva das vazões máximas, no mesmo período 
de estudo, que se torna significativa a partir de 1988. 
Já nas figuras 5a e 5b são analisadas as vazões míni-
mas de 7 dias para os mesmos rios, sendo que a para 
o rio Jaguari (fig. 5a) pode-se observar uma tendên-
cia negativa que se torna significativa em torno 
de 1991 e para o rio Camanducaia (fig. 5b) a ten-
dência é positiva, mesmo que estatisticamente não 
significativa. Os aspectos que determinam essas ten-
dências serão discutidos abaixo. 

(a)(b)
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Figura 4 - Teste de Mann-Kendall das vazões máximas: (a) do rio Jaguari no posto 3D-009 e 
(b) do rio Camanducaia no posto 3D-001. 
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Figura 5 - Teste de Mann-Kendall das vazões mínimas de 7 dias: (a)  do rio Jaguari no posto 3D-009 e 
(b) do rio Camanducaia no posto 3D-001 . 
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Tabela 1 - Sumário das análises estatísticas de Vazão∗. 
 
 

POSTO VAZÃO Período: 1947 — 1996 
Mann-Kendall Pettitt 

Jaguari 
3D-009 

Máxima T - - - 1992 
CP 1971 

CP 1967 
SL 0,004 

Jaguari 
3D-009 

Mínima de 7 dias T - - - 1991 
CP 1988 

CP ns 
SL ns 

Atibaia 
3D-006 

Máxima T- 
CP ns 

CP ns 
SL ns 

Atibaia 
3D-006 

Mínima de 7 dias T - 
CP ns 

CP ns 
SL ns 

Piracicaba 
CESP 

Máxima T + 
CP ns 

CP ns 
SL ns 

Piracicaba 
CESP 

Mínima de 7 dias T - - 
CP ns 

CP 1962 
SL 0,02 

Camanducaia 
3D-001 

Máxima T +++ 1992 
CP ns 

CP 1979 
SL 0,01 

Camanducaia 
3D-001 

Mínima de 7 dias T + 
CP ns 

CP ns 
SL ns 

∗T+++ tendência positiva, com nível de significância α   ≤ 0,05, T++ tendência positiva, com nível de signi-

ficância α  0   ≤ 0,1; T+ tendência positiva mais não estatisticamente significativo; T- - - tendência negativa, 

com nível de significância α   0 ≤ 0,05, T- - tendência negativa, com nível de significância α ≤ 0,1; T- ten-

dência negativa mais não estatisticamente significativo; Mudança Brusca CP = ano de ocorrência;  ns = 

não significativo, SL = nível de significância do teste de Pettitt. 
 
 

Os resultados dos testes de Mann-Kendall e 
Pettitt aplicados nos rios do presente estudo são 
sumarizados na tabela 1. 

Os resultados mostraram que de uma ma-
neira geral existe um decréscimo nas vazões máxi-
mas e mínimas nos rios que estão sob a influência 
do Sistema Cantareira, e um acréscimo nas vazões 
do rio sem a influência acompanhando a tendência 
da precipitação, resultados similares foram obtidos 
nos trabalhos onde foram utilizadas as vazões médias 
(Moraes et al. 1998; Groppo et al. 2001). 

O rio Jaguari apresentou tendências negati-
vas estatisticamente significativas (α ≤ 0,05) a partir 
de 1992 para as vazões máximas e a partir de 1991 
para as mínimas de 7 dias. Pode-se também observar 
através do teste de Pettitt que ocorreram mudanças 
bruscas na vazão máxima em 1967, coincidentemen-
te com o início das obras de construção do Sistema 
Cantareira, e nas vazões mínimas de 7 dias em 1984, 
resultado este que está muito próximo do início da 
captação de água pelo Sistema Cantareira que co-
meçou para o rio Jaguari no ano de 1981. 

O rio Atibaia apresentou tendência negati-
va, mas não significativa tanto nas vazões máximas 
quanto nas mínimas de 7 dias. O  teste de Pettitt não 

detectou mudanças bruscas significativas nas séries 
de vazões. Porém, Moraes et al. (1998) e Groppo et 
al. 2001, utilizando vazões médias, mostraram que 
existe uma tendência negativa estatisticamente signi-
ficativa neste rio. 

Já o rio Piracicaba apresentou tendência po-
sitiva não significativa nas vazões máximas, fato este 
que pode ser explicado em parte à distância entre o 
Sistema Cantareira (cabeceiras dos rios da bacia) e o 
posto (próximo ao exutório), e ainda ao aumento da 
contribuição pluviométrica. Entretanto, as vazões 
mínimas de 7 dias mostraram uma tendência negativa 
levemente significativa, o que pode ser um possível 
efeito das barragens. 

O posto do rio Camanducaia que não sofre 
influência do Sistema e está sob o regime de chuvas 
similar ao do Jaguari (Moraes et al. 1998), apresentou 
tendências positivas tanto nas vazões máximas quanto 
nas vazões mínimas, sendo estatisticamente significa-
tiva a partir de 1992 para a vazão máxima, e não esta-
tisticamente significativa na mínima de 7 dias, acom-
panhando a tendência positiva da precipitação. Pode-
se também ser observado através do teste de Pettitt 
que ocorreu mudança brusca na vazão máxima neste 
posto em 1979. 
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Resultados dos estudos das vazões 
máximas e mínimas 
 
 
 

Para ilustrar a versão gráfica desse estudo, são 
apresentadas na figura 6 (a,b) as distribuições acumu-
ladas teóricas (Gumbel e Weibull) e de freqüência 
para as vazões mínimas e máximas do posto do rio 
Atibaia 
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Figura 6 - Ajustes das distribuições de Gumbel para as 
vazões máximas (a); e Gumbel e Weibull para as vazões 

mínimas de 7 dias (b), para o posto do rio Atibaia 
(3D-006). 

 
 

Os resultados dos estudos das vazões máxi-
mas e mínimas estão sumarizados na Tabela 2. As 
distribuições assintóticas dos extremos do tipo I  
para série de máximos, a distribuição assintótica dos 

extremos do tipo I (Gumbel) para série de mínimos 
e distribuição assintótica do tipo III (Weibull) tam-
bém para série de mínimos apresentaram boa ade-
rência à distribuição teórica, comprovados pelo teste 
de Kolmolgorov-Smirnov (significância de 5%) e o 
coeficientes de determinação (R2). O ajuste de Wei-
bull é superior ao de Gumbel para vazões mínimas, 
entretanto, os resultados da vazão Q7,10 obtidos são 
similares empregando ambas as distribuições. 

Para a análise da tabela 2, pode-se tomar 
como exemplo o comportamento das vazões máxi-
mas dos rios Jaguari e Camanducaia. No 1º período 
(1947 a 1981), para um período de retorno de 10 
anos, os valores são 310,77 e 116,93 m3/s, respecti-
vamente. Para o mesmo período de retorno, após o 
início da operação das barragens (2º período: 1982 
a 1996), os valores passaram a ser de 173,20 e 158,21 
m3/s, respectivamente. Isto evidencia a existência de 
uma diminuição nas vazões máximas do rio Jaguari 
após o início da operação das barragens, o que não 
ocorre com o Camanducaia, para o qual observou-se 
um aumento do valor. 

A tabela 2 mostra que, de uma maneira geral, 
os resultados apontam para uma diminuição das va-
zões máximas para todos períodos de retorno e das 
vazões mínimas após o inicio da operação do Sistema 
para os rios Jaguari e Atibaia. 

Os valores encontrados no posto do rio Pira-
cicaba para a vazão máxima no 1º período (1947-
1976) são menores que os valores encontrados no 2º 
período (1977-1996), as possíveis explicações para 
este fato, são as mesmas sugeridas no item de análise 
de tendências, ou seja, devido à localização do Siste-
ma Cantareira nas cabeceiras dos rios da bacia o efei-
to da retirada de água é diminuído pela à contribui-
ção da precipitação em sua porção intermediária, e 
ainda ao aumento da precipitação no segundo perío-
do. Por outro lado, isto não acontece com as vazões 
mínimas de 7 dias com período de retorno de 10 
anos, onde foi observada uma diminuição dos valores 
no 2º período. 

Esse comportamento mostra que a operação 
das barragens influencia o regime hidrológico da 
bacia do Piracicaba na época de estiagem, mostrando 
que o efeito de regularização do Sistema não é signi-
ficativo nas cidades perto do exutório da bacia, como 
Piracicaba. Por outro lado, as barragens não impe-
dem a ocorrência de enchentes. 

Para o posto do rio Camanducaia, pode-se 
observar aumento nas vazões máximas e mínimas no 
2º período, mais uma vez seguindo o aumento da 
precipitação. 

(a) 

(b) 
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Tabela 2 - Vazões máximas e mínimas (Q7,10) da bacia do rio Piracicaba. 
 
 Vazões máximas (m3/s) — Gumbel Q7,10 (m3/s) 

Tempo de retorno (Tr, ano) 

Postos Período 2 5 10 15 R2 Gumbel R2 Weibull R2 

3D-009 

Jaguari 

1947-1996 128,84 218,92 278,56 312,21 0,94 5,48 0,97 5,50 0,99 

1947-1981 142,33 243,67 310,76 348,62 0,94 7,05 0,97 6,92 0,99 

1982-1996 101,18 144,51 173,20 189,39 0,93 4,09 0,99 4,15 0,94 

3D-006 

Atibaia 

1947-1996 99,89 136,50 160,74 174,41 0,99 6,74 0,98 6,75 0,99 

1947-1976 103,00 143,77 170,75 185,99 0,98 7,23 0,97 7,29 0,99 

1977-1996 95,37 124,92 144,49 155,53 0,99 6,21 0,98 6,37 0,99 

CESP 

Piracicaba 

1947-1996 475,92 654,33 772,45 839,09 0,99 26,15 0,99 26,01 0,99 

1947-1976 457,74 633,67 750,16 815,88 0,99 27,77 0,95 27,59 0,97 

1977-1996 502,89 686,66 808,33 876,97 0,98 23,47 0,98 23,67 0,97 

3D-001 

Camanducaia 

1947-1996 84,32 114,49 134,46 145,73 0,99 2,54 0,98 2,49 0,99 

1947-1981 74,53 100,04 116,93 126,46 0,99 2,76 0,94 2,61 0,98 

1982-1996 109,35 138,75 158,21 169,20 0,97 2,80 0,97 2,81 0,95 

 
 
CONCLUSÃO 
 
 

A análise de tendências e de valores extre-
mos das vazões máximas e mínimas para diversos 
períodos de retorno, apontou o rio Jaguari como o 
mais afetado pelo efeito da operação das barragens 
do Sistema Cantareira. Nesse rio foram constatadas 
tendências negativas com nível de significância de 
95% para as vazões máximas e mínimas de 7 dias, 
além de uma redução drástica desses valores, consi-
derando todos os tempos de retorno, do 1º período 
(1947-1981) para o 2º período (1982-1996), na faixa 
de 40 a 60%. 

O rio Atibaia também apresentou tendência 
negativa, mas não estatisticamente significativa, para 
as vazões máximas e mínimas de 7 dias. Pôde-se 
notar, através das análises de valores extremos para 
diversos tempos de retorno, uma redução na vazão 
do 1º período (1947-1976) para o 2º período (1977-
1996) mostrando  a existência de alteração no regi-
me de vazão. 

O rio Camanducaia, que não é influencia-
do pelo Sistema Cantareira, apresenta tendências 
positivas nas vazões máximas e mínimas, seguindo 
a tendência positiva de precipitação, contrariamente 
ao que ocorre nos rios Atibaia e Jaguari. 

O rio Piracicaba, apresenta um comporta-
mento atenuado com relação às vazões máximas na 
época de chuvas, ou seja, as vazões máximas mostra-
ram um aumento no período estudado, não haven-
do nesse caso uma influência direta do Sistema Can-
tareira. O mesmo não ocorre com as vazões míni-
mas, sendo observadas tendências negativas leve-

mente significativas (nível de significância de 90%) 
no período estudado. 

As alterações no comportamento das séries 
temporais, detectadas pelos testes estatísticos, coin-
cidem com histórico da construção do Sistema Can-
tareira e sua operação, ou seja, a retirada da água 
para o abastecimento da região metropolitana de 
São Paulo, iniciada em 1976 no rio Atibaia e em 
1981 no rio Jaguari, ambos com reflexos no rio Pira-
cicaba, vem provocando alterações no regime hidro-
lógico desses rios. 
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Analysis of the Effect of Operating the Cantareira 
System Dams on the Hydrologic Behavior of the 
Piracicaba River 
 
ABSTRACT 
 

Since the beginning of the 70’s the Piracicaba riv-
er basin has been a center of waste generation and water 
consumption activities.  This scenario has been aggravated 
by 31 m3/s of water exported from the basin to the metro-
politan region of São Paulo city. Aiming to present useful 
information to the water management organizations, the 
main goal of this work is to study the behavior of the ex-
treme flow values (maximum and minimum) of some rivers 
in this basin and evaluate the influence of reservoir opera-
tion on these parameters. The results showed a significant 
decrease of the maximum and minimum flow in the Jagua-
ri and Atibaia rivers after the beginning of reservoir opera-
tion. On the other hand, in the Piracicaba river far from 
the set of reservoirs increased maximum flow and decreased 
minimum flow were observed.  
Keywords: trend analysis; changing point; time series; 
maximum flows; minimum flows; hydrology.  
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RESUMO 
 

De modo geral, a aplicação de produtos químicos aos solos resultam em graus de impactos toxicológico e ambiental 
diferentes para cada cultura, sendo que sua utilização pode causar um acúmulo de elementos e/ou compostos tóxicos em 
níveis indesejáveis. Quanto à contaminação das águas subterrâneas, esta ocorre quando os agrotóxicos são percolados verti-
calmente pelo solo. Como a maior ou menor mobilidade desses agrotóxicos depende de diversos fatores, tais como, tipo de solo, 
clima, geologia, geomorfologia e formas de aplicação do mesmo. No presente trabalho avaliou-se além desses itens, o impacto 
causado pela percolação dos agrotóxicos até os aqüíferos, traçando-se uma carta de zoneamento de vulnerabilidade de risco 
na escala 1:50.000 na região de Descalvado e Analândia (SP), através de técnicas de geoprocessamento. 
 
Palavras-chave: águas subterrâneas; vulnerabilidade de risco, produto agroindustrial. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

O uso de agrotóxicos tem se mostrado efici-
ente no combate às pragas. No entanto, traz como 
conseqüências impactos negativos, tanto no meio 
ambiente quanto para as pessoas que estão em con-
tato direto com o produto,  pois a composição quí-
mica destes agentes são consideradas tóxicas. Algu-
mas influências negativas se dão de forma gradativa, 
seja pelo uso da água considerada potável ou, como 
afirma Rissato (2004), pelo efeito cumulativo e pre-
judicial que ocorre pela transferência de pequenas 
quantidades ao longo de cadeias alimentares. Caldas 
& Souza (2000), alerta para que esses compostos são 
potencialmente tóxicos ao homem, podendo causar 
efeitos adversos ao sistema nervoso central e perifé-
rico, ter ação imunodepressora ou ser cancerígeno, 

entre outros. 
O presente artigo tem como objetivo fazer 

uma avaliação sobre o uso de agrotóxicos na região 
de Descalvado e Analândia através do impacto cau-
sado pela contaminação das águas subterrâneas, 
traçando uma carta de zoneamento de vulnerabili-
dade de risco.  
 

AGROTÓXICOS: ASPECTOS LEGAIS 
 

A legislação estabelece normas e critérios 
para a realização de testes preliminares para a avali-
ação ecotoxicológica de agrotóxicos, que permite a 
classificação toxicológica do produto e a sua classifi-
cação ambiental. Porém, a legislação brasileira não 
define limites máximos e parâmetros de resíduos 
para qualquer pesticida em solos. 

A comercialização dos agrotóxicos e afins, 
somente é realizada após seu registro junto aos ór-
gãos de controle, onde faz-se necessário a elabora-
ção de estudos que demonstrem seu impacto ao 
ambiente, aos recursos naturais e à saúde. 

A Portaria Normativa IBAMA nº 84/96 (Bra-
sil,1996) estabelece procedimentos a serem adota-
dos junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para 
efeito de registro e avaliação do potencial de pericu-
losidade ambiental (PPA) de agrotóxicos, seus com-
ponentes e afins, que compreende diversos subsis-
temas entre eles. Esta classificação, estabelece o 
potencial de periculosidade ambiental, baseada em 
parâmetros de bioacumulação, persistência, trans-
porte, toxicidade a diversos organismos, potencial 
mutagênico,teratogênico,carcinogênico. 
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Para garantir a segurança no uso dos agro-
tóxicos, existem leis pertinentes estabelecidas tanto 
na instância federal, como nas estaduais.  
 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUA RELAÇÃO 
COM AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
 
 

Os problemas relacionados com a água su-
perficial, em especial as questões relacionadas com 
seu uso indiscriminado e poluição, indicaram a ne-
cessidade de novas fontes para abastecimento públi-
co. 

A reserva hídrica subterrânea brasileira é 
expressiva.  Para tanto, a proteção das águas subter-
râneas depende, em essência, das práticas e ativida-
des adotadas na superfície. Conforme indicado no 
ciclo hidrológico, existe uma comunicação entre as 
águas superficiais e as subterrâneas. 

Dentro deste contexto, vale citar o sistema 
de recarga de aqüíferos e lençóis freáticos onde 
ocorre uma movimentação rápida e considerável na 
Zona Saturada do sistema. 

Para tanto, a identificação dos riscos de con-
taminação da água subterrânea, considerando os 
aspectos físicos, geológicos, clima, a atividade agríco-
la, os agrotóxicos e afins utilizados, compõem um 
importante instrumento de gestão ambiental que 
visa a proteção dos mananciais subterrâneos (Lo-
randi et al, 2008). 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS 
 
 

Segundo o Decreto 4074/2002 (Brasil, 
2002), os agrotóxicos são “produtos e agentes de 
processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 
ao uso nos setores de produção, no armazenamento 
e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pasta-
gens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, 
e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, 
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-
las da ação danosa de seres vivos considerados noci-
vos, bem como as substâncias e produtos emprega-
dos como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 
inibidores de crescimento”. 

Em visita à Cooperativa Agropecuária do Va-
le do Mogi-Guaçu (COOPERVAM), foram identifi-
cados os agrotóxicos mais utilizados para as culturas 
estudadas, tais como cana-de-açucar e citros, e os 
procedimentos adotados pelos usuários e as orienta-
ções técnicas para manuseio do produto. Estima-se 

que cerca de 90% das áreas utilizadas para agricul-
tura são representadas pelo plantio de laranja, cana 
de açúcar e braquiária (pastagem). 

Considerando as informações obtidas junto 
a COOPERVAM e as características ambientais dos 
principais produtos utilizados na região, foi possível 
identificar os agrotóxicos com maior grau de impac-
to toxicológico e ambiental para cada cultura, desta-
cando-se: Furadan 350 (carbofuran), Regente Wg 
(Fipronil), Temik (aldicarb) e Actara (thiametho-
xam).  
 
PROBLEMÁTICA DA CONTAMINAÇÃO DOS 
AQUÍFEROS POR AGROTÓXICOS 
 
 

Entre os agrotóxicos aplicados nas culturas, 
os inseticidas representam os causadores de maior 
impacto ambiental, especialmente na cultura da 
cana-de-açúcar, pois são aplicados diretamente no 
solo. Desta forma, os demais tipos de agrotóxicos, 
incluindo-se herbicidas e fungicidas não foram con-
siderados no presente estudo. 

Na região, a cultura de braquiárias, apesar 
de sua representativa extensão ocupacional, mos-
trou pouca expressividade de impacto relacionado 
ao uso de inseticidas. 

Assim, o estudo considerou apenas os dados 
de maior relevância, ou seja, os inseticidas e sua 
aplicação nas culturas de cana-de-açúcar e citros; 
bem como os fatores geoambientais para elaboração 
da carta de áreas de influência resultantes da con-
taminação por agrotóxicos na região de Descalvado 
e Analândia.  

É importante lembrar que diversos fatores 
podem influenciar no comportamento dos insetici-
das no ambiente, tais como, tipo de solo, clima, 
geologia, geomorfologia, e formas de aplicação do 
mesmo (Khan,1980).  

Considerando a preocupação da contami-
nação das águas por agrotóxicos, desenvolveu-se um 
diagnóstico das características físicas da área de 
estudo e do impacto ambiental provocado pela apli-
cação de inseticidas no solo. 
 
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E 
FISIOGRÁFICOS DA ÁREA 
 
Localização 
 

A área em análise, delimitada pelas seguin-
tes coordenadas UTM, zona 23: Xmínimo = 226.200; 
Xmáximo = 244.000; Ymínimo = 7.558.000; Ymáxi-
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mo = 7.584.000, situa-se na região centro-leste do 
Estado de São Paulo, abrangendo porções dos mu-
nicípios de Analândia e Descalvado e, com menor 
representatividade, áreas de Pirassununga, Corum-
bataí, Santa Cruz da Conceição e São Carlos.  

Os limites da área de estudo foram defini-
dos através de base cartográfica, em escala de 
1:50.000. 
 
Aspectos Sócio-Econômicos 
 

O diagnóstico sócio-econômico foi concen-
trado nos municípios de Analândia e de Descalvado, 
devido à representatividade na área de estudo. 

O município de Descalvado está inserido em 
uma região considerada como uma das mais produ-
tivas do Estado de São Paulo. Possui uma população 
de 28.921 habitantes Brasil-IBGE, (2000) apud Mo-
raes (2003), distribuída em uma área de 755,23 km2. 
Sua principal economia é a agropecuária, com des-
taque para avicultura, citricultura, cana-de-açúcar e 
pecuária. 

Já o município de Analândia, com uma área 
de 327,00 km2, possui uma população de 3.582 habi-
tantes e as principais atividades econômicas são o 
turismo, mineração de areia, avicultura, agricultura 
(laranja e cana-de-açúcar) e a pecuária. 
 
Unidades de Conservação 
 

A área considerada neste estudo tem parte 
de suas terras inseridas na Área de Proteção Ambi-
ental Estadual de Corumbataí-Botucatu-Tejupá (Pe-
rímetro Corumbataí) e na Área de Proteção Ambi-
ental Municipal de Descalvado, além do Parque 
Municipal de Analândia. 
 
Uso e Ocupação do Solo 
 

O termo uso e ocupação do solo refere-se às 
diferentes formas em que o meio físico é utilizado e 
ocupado, compreendendo as situações referentes 
aos processos naturais (lagos, lagoas, cursos d’água, 
vegetação, dentre outros), e às inúmeras interven-
ções antrópicas (cidades, agricultura, mineração, 
dentre outros), em que o ambiente é apropriado 
pelo homem para atender as suas demandas em prol 
de uma boa qualidade de vida  e desenvolvimento 
econômico. 

Cabe ressaltar que, para a análise do uso e 
ocupação do solo da área em questão, fundamen-
tou-se no mapeamento realizado por Torezan 
(2005), elaborado através da interpretação de ima-
gens de sensoriamento remoto do satélite LAND-

SAT 7, sensor ETM+ de 27 de abril de 2002. Além 
disso, tendo por base a já referida imagem e fotos 
aéreas do ano de 1972, observou-se uma redução da 
área de cerrado a partir do avanço da cultura de 
cana-de-açúcar, mostrando uma significativa altera-
ção no manejo das culturas da região e conseqüente 
aumento do uso de agrotóxicos e dos riscos associa-
dos a este uso para os aqüíferos existentes. 

Em campo, comprovaram-se os diversos ti-
pos de uso do solo levantados por Torezan (2005). 
Verificou-se a predominância de áreas de pastagens, 
áreas de cultivo de cana-de-açúcar e de citrus. Em 
menor proporção, observou-se a ocorrência de cul-
turas de milho, soja, mamona, café, algodão e man-
dioca. Quanto à vegetação natural, destaca-se as 
seguintes fitofisionomias: Floresta Estacional Semi-
decidual, Floresta Estacional Submontana, Floresta 
Estacional Aluvial (Mata Ciliar), Cerrado e Cerradão 
e Áreas Urbanas (Figura 01). 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 - Distribuição das classes de uso e ocupação do 
solo. Fonte: Torezan, 2005. 

 
 
 
Clima 
 

De acordo com Mendonça & Danni-Oliveira 
(2007), o clima na região está inserida no macrotipo 
climático Clima Tropical Úmido-Seco; subtipo Cli-
ma Tropical do Brasil central sem seca; caracteriza-
do por apresentar chuva em todos os meses do ano, 
com maior concentração, com maior concentração 
na estação de verão e redução na estação de inver-
no. No verão as temperaturas são elevadas e, no 
inverno reduzida.  
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No município de Descalvado, a temperatura 
média anual é de 21,7ºC, com precipitação média 
anual em torno de 1.348 mm, enquanto que no 
município de Analândia, a temperatura média anual 
é de 21,3ºC, com precipitação média anual em torno 
de 1.254 mm. 
 
 
Hidrografia 
 

A área em estudo faz parte de duas Unida-
des de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UG-
RHI) do Estado de São Paulo, as sub-bacias do Mogi-
Guaçu e do Piracicaba-Capivari-Jundiaí. 

Na UGRHI do Mogi-Guaçu ocorrem o rio 
Bonito, ribeirão do Pântano e ribeirão Descaroça-
dor, drenagens estas inseridas na área em estudo. Já 
na UGRHI do Piracicaba-Capivari-Jundiaí, ocorre o 
rio Corumbataí. 
 
 
Hidrogeologia 
 

Para São Paulo-CERH (2005), o Aqüífero 
Guarani apresenta altos índices de vulnerabilidade, 
por sua constituição arenosa, com baixo teor de 
argila e caráter homogêneo. Os maiores índices 
ocorrem nas áreas onde os aqüíferos estão a menos 
de 10 m de profundidade. 

Secundariamente, na área de estudo, obser-
va-se a presença do aqüífero fissural determinado 
pela Formação Serra Geral e de aqüífero livre pelas 
Formações Santa Rita do Passa-Quatro, Pirassunun-
ga, Corumbataí, Itaqueri, além das coberturas Quar-
tenárias. 

Ainda sobre esse assunto, Gomes (2009) ex-
plica que possíveis contaminações poderão ocorrer 
nas áreas com materiais geológico e pedológico de 
constituição textural arenosa e não, em toda a área 
de abrangência desse aquífero. 
 
 
Geologia 
 

Segundo São Paulo-IG (1984, 1984b), Fer-
reira (2005) e Massoli & Caetano-Chang (2007), a 
área estudada situa-se na Bacia Sedimentar do Para-
ná e apresenta as seguintes formações geológicas: 

Formação Corumbataí (Permiano): essa 
formação é constituída, na sua seção inferior, de um 
pacote de argilitos, folhelhos e siltitos e na seção 
superior da formação, ocorre uma seqüência de 
argilitos e arenitos finos e argilosos.  

Formação Pirambóia (Triássico): constitui-
se de arenitos médios a muito finos, ocasionalmente 
grosseiros e intercalações de siltitos e argilitos. Na 
seção inferior os arenitos tornam-se finos, predomi-
nando fácies bastante argilosa.  

Formação Botucatu (Jura-Cretáceo): é cons-
tituída por arenitos finos a médios; e também muito 
finos, apresentando na base corpos de arenitos con-
glomeráticos e conglomerados.  

Formação Serra Geral (Jura-Cretáceo): essa 
formação compreende o conjunto de derrames de 
lavas basálticas, toleíticas, de textura afanítica e de 
cor cinza escura a preta e intrusivas associadas (di-
ques e soleiras) bastante comuns na área, contendo 
intercalações de lentes e camadas arenosas, de tex-
tura fina a média. Formação Itaqueri (Cretáceo/ 
Terciário): essa formação, é litologicamente consti-
tuída por membros alternados de arenitos com ci-
mento argiloso, folhelhos e conglomerados ferrífe-
ros ou não.  

Formação Santa Rita do Passa-Quatro (Ter-
ciário): areias e cascalhos.  Depósitos arenosos de 
idade terci-quaternária, com origens extremamente 
diversas (marinhos, fluviais ou elúvio-coluvionares). 

Formação Pirassununga (Terciário): consti-
tuída por sedimentos arenosos inconsolidados, não 
estratificados e sem estrutura, verticalmente homo-
gêneos.  

Depósitos recentes (Quaternário): composta 
de planícies aluvionares bem desenvolvidas e que 
ocorrem ao longo dos rios Moji-Guaçu, Bonito e 
Claro e em parte dos cursos d’água de menor ex-
pressão da Quadrícula de Descalvado (SP). Esses 
depósitos, de várzeas e terraços, são constituídos de 
areias, argilas e cascalhos. 
 
 
Geomorfologia 
 

A área de estudo está inserida na Unidade 
Morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná, na 
Unidade Morfoescultural do Planalto Ocidental 
Paulista. 

Segundo Ross & Moroz (1997), o Planalto 
Ocidental Paulista está distribuído em duas unida-
des: Planalto Residual de São Carlos e Patamares 
Estruturais de Ribeirão Preto. No Planalto Residual 
de São Carlos predominam as formas de relevo com 
colinas de topos convexos e tabulares, onde o nível 
de fragilidade potencial é de baixo a médio. Já a 
unidade dos Patamares Estruturais de Ribeirão Pre-
to é composta por colinas amplas e baixas com topos 
tabulares, onde a fragilidade potencial é muito bai-
xa. 
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Solos 
 

Segundo Torezan (2005), a caracterização 
dos solos da área de estudo foi realizada através da 
compilação do mapeamento pedológico das quadrí-
culas de Descalvado e São Carlos. A partir dos resul-
tados obtidos, verificou-se a predominância de LA-
TOSSOLOS, SEGUIDOS DOS NEOSSOLOS, AR-
GISSOLOS E GLEISSOLOS. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

Diante das informações técnicas dos agrotó-
xicos mais utilizados para o presente trabalho (inse-
ticidas), e das características do meio físico (Tore-
zan,2005) e do clima da região, utilizaram-se ferra-
mentas cartográficas para indicação de áreas de 
restrição de uso dos agrotóxicos. 

Foi possível o ordenamento das áreas, cate-
gorizando sua potencialidade como pertencente às 
classes Baixo (B5), Intermediário (subclasses I4 e 
I3), Alto  (A2 e A1) e Proibitivo, para a utilização 
dos agrotóxicos; gerando informações sobre quais as 
áreas entre os dois municípios apresentam maior 
risco de sofrerem contaminação das águas subterrâ-
neas. 

A metodologia utilizada para a elaboração 
da Carta de Contaminação dos Aquíferos por agro-
tóxicos (adaptada de Zuquette & Gandolfi, 2004) 
considerou em primeira instância levantamento 
bibliográfico, com base em obras já publicadas e em 
seguida a análise destes condicionantes com a utili-
zação do Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
Idrisi 3.2®, na elaboração dos mapas e cruzamento 
dos dados. A utilização das ferramentas de geopro-
cessamento possibilitam uma avaliação dos dados 
precisa e ágil, além da qualidade dos dados. 

Assim foram avaliados os critérios mais rele-
vantes da área de estudo, através do uso de análise 
multicritério, adequabilidade e fatores de restrição, 
utilizando para tal o uso da ferramenta Idrisi 3.2 
Também foi realizado trabalho de campo para ave-
rigação dos resultados. 
 
Análise Multicritério 
 

Para estabelecer os critérios que podem 
contribuir com uma possível contaminação do solo 
por agrotóxicos, foram analisados através da análise 
multicritério, variáveis que permitem trabalhar com 
grandes extensões territoriais, classificando unida-
des adequadas e inadequadas. 

A avaliação através da análise multicritério 
(MCE — Multi Criteria Evaluation) é utilizado para 
avaliar e agregar dados, através de uma padroniza-
ção de valores entre os dados, num intervalo numé-
rico comum, ou seja, possibilita a sistematização de 
todos os critérios envolvidos no processo de tomada 
de decisão.  
 
 
Análise Booleana 
 

A análise booleana considera cada variável 
um nível de evidencia, onde a combinação desses 
níveis elaboram uma hipótese, sendo que cada 
componente de um nível é classificado como satisfa-
zendo (0) ou não satisfazendo (1) a hipótese elabo-
rada. Assim, tem-se que as principais operações boo-
leanas consistem em AND e OR. Na operação AND 
a combinação dos variados níveis da hipótese geram 
uma imagem binária, onde o valor 1 (um) indica 
que a área satisfaz as condições e que o valor 0 (ze-
ro) não satisfaz às condições. Por outro lado, o re-
sultado da operação OR, a partir de diferentes com-
binações dos níveis da hipótese, geram dois resulta-
dos também, porém o 1 (um) indica que aquela 
área satisfez apenas uma das condições, e o valor 0 
(zero) indica que não houve nenhuma das condi-
ções satisfatória para tal hipótese. 

Assim, de acordo com o objetivo do traba-
lho, o método booleano considera que áreas de 
recarga de aqüíferos tendem a ser facilmente con-
taminadas por agrotóxicos, como a Formação Botu-
catu, Formação Pirambóia e Quaternário. 
 
 
Análise por Lógica Fuzzy 
 

A técnica chamada de “lógica fuzzy”, é utili-
zada para padronização dos dados de acordo com 
alguma função para um intervalo particular comum. 
Assim essa análise é utilizada para representar uma 
variável de acordo com seu grau de adequabilidade, 
sendo que esta medida é representada em uma esca-
la contínua que representa todo o espaço avaliado. 
 
 
Análise de Adequabilidade 
 

Nesta análise as informações são considera-
das como fatores, sendo estes que definem a ade-
quabilidade da área para o determinado fim. Assim 
temos que a lógica fuzzy é utilizada para representar 
a variável de acordo com o grau de adequabilidade, 
auxiliando assim no processo de decisão. 
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Padronização dos Critérios 
 

De acordo com Calijuri e Lorentz (2003a), 
normalmente, os valores de diferentes critérios não 
são comparáveis entre si, inviabilizando a sua agre-
gação. Na padronização dos critérios utilizados du-
rante o processo de avaliação do trabalho foram 
utilizados dois módulos do Idrisi 3.2: módulo Re-
class e módulo Fuzzy. 

A padronização é um processo de conversão 
dos valores dos dados originais em níveis de ade-
quabilidade compatíveis, num domínio contínuo, 
com graus de pertinência, variando de 0 a 1 ou 0 a 
255 após a normalização. 

Após a padronização das variáveis dos mapas 
escolhidos como indicadores de possíveis áreas de 
contaminação dos aqüíferos, utilizou-se o módulo 
Reclass, produzindo uma nova imagem do mapa 
pela reclassificação dos valores (entre 0 e 1).  
 
 
Estabelecimento dos critérios para identificação das 
áreas de Contaminação por Agrotóxicos 
 

A seleção das áreas susceptíveis à contami-
nação dos aqüíferos por uso de agrotóxicos levou 
em consideração a combinação de diversos variáveis, 
sendo estas de restrição ou adequabilidade. Para tal, 
foram utilizados dados com parâmetros geotécnicos, 
geológicos e legislativos diretamente intervenientes 
na seleção das áreas mais susceptíveis.  

Ressaltamos que a Área de Proteção Ambi-
ental (APA) foi considerada apenas para visualiza-
ção, ou seja, não foi estabelecido nenhum critério 
restritivo ou escalonada. A seguir temos os critérios 
considerados: 
 
 
Critérios Restritivos: 
 
 

• Formações Geológicas: considerando-se que 
o reconhecimento detalhado da litologia e 
das estruturas geológicas é de fundamental 
importância, pois estes fatores representam 
a importância da caracterização de aqüífe-
ros e suas condições de vulnerabilidade, a 
contribuição direta deste mapa está no auxí-
lio à determinação de áreas de recargas de 
aqüíferos as quais devem ser evitadas por 
uso de agrotóxicos. Para a área de estudo 
foram consideradas as formações geológicas 
já descritas anteriormente. 

• Área de Preservação Permanente (APPs): de 
acordo com o Código Florestal temos que as 
matas-ciliares, próximas ao curso dos rios, 
devem ser protegidas de qualquer tipo de 
degradação, assim como do uso de agrotó-
xicos. Portanto foi criada uma zona de ex-
clusão (200m), obedecendo-se essa distân-
cia. Para tal foi utilizado o módulo Buffer 
onde as áreas dentro da zona assumem valor 
0 (não aptas) e fora assume valor 1 (aptas). 

 
 
Critérios Escalonados: 
 
 

• Declividades: considera-se que o uso de a-
grotóxicos será utilizado apenas em áreas 
onde houver cultivo de cana e/ou laranja. 
Para o cultivo, a declividade do terreno deve 
ser ≤15%, permitindo assim que terrenos 
com estas inclinações sejam mais vulneráveis 
à contaminação por agrotóxicos do que ter-
renos com inclinação > 15%. 

• Espessura do Material Inconsolidado: este 
critério deve considerar que os tipos de solo 
podem atuar como um filtro de retenção do 
agrotóxico ou um facilitador da infiltração 
do mesmo, estando, portanto, associado à 
espessura mínima do material inconsolida-
do. 

• Profundidade do Nível d´Água (NA): evi-
dencia o risco de contaminação das águas 
subterrâneas quando o nível está próximo 
da superfície natural do terreno. As áreas 
adequadas devem apresentar o nível do len-
çol freático em profundidades entre 10 e 15 
metros contados do nível natural do terre-
no. 

• Uso do Solo: como o objetivo era destacar 
possíveis áreas de contaminação por agro-
tóxicos, temos que este critério só será pos-
sível em áreas locais que contenham o culti-
vo de cana de açúcar e laranja.  

 
 
Padronização das variáveis para gerar 
mapas temáticos 
 
 

A padronização é realizada objetivando uni-
formizar as unidades de todos os mapas, atribuindo 
para tal uma escala comum de valores de aptidão, 
num processo de conversão de valores dos dados ori- 
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Figura 2 - Fluxograma metodológico do processo de elaboração da Carta de Vulnerabilidade 
do Potencial de Risco à Contaminação de Aquíferos por Agrotóxicos. 

 
 

 
ginais. Assim foi utilizado o módulo Fuzzy, utilizan-
do intervalos de 0 a 255 níveis. Com isso foi possível 
atribuir uma escala comum de valores de para todos 
os mapas relacionados na elaboração das áreas sus-
ceptíveis à contaminação por agrotóxicos. 
 
 
Ponderação das variáveis 
 
 

As variáveis que interferem na escolha das 
áreas susceptíveis à contaminação por agrotóxicos 
tiveram cada uma pesos diferenciados no processo 
final de decisão, tornando-se assim necessário utili-
zar o comando WEIGHT do IDRISI para estabelecer 
a ponderação das variáveis de acordo com a sua 
importância na decisão sobre a aptidão de uma área. 

O peso final de cada variável é estimado 
com a utilização do método AHP (Analitical Hierar-
chy Process) aplicado a matriz de comparação pare-
ada da Tabela 1. 
 
 

Tabela 1 - Matriz de comparação pareada 

 I II III IV V 

I 1 ----- ----- ----- ----- 
II 1/3 1 ----- ----- ----- 

III 1/5 1/3 1 ----- ----- 

IV 1/7 1/5 1/3 1 ----- 

V 1/9 1/7 1/5 1/3 1 

I: Nível d´Água; II: Espessura do Material Inconsolidado; III: 

Declividade; IV: Profundidade do Substrato Rochoso; V: Geologi-

a. 
 
 

A Tabela 2 mostra os pesos encontrados pa-
ra as variáveis utilizadas na presente análise de com-
paração pareada. 

A produção da carta temática específica nes-
te estudo foi implementada através da avaliação por 
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critérios múltiplos (MCE), aplicando-se o método da 
Média Ponderada Ordenada (WOA), que permite a 
compensação entre os fatores através da aplicação 
de pesos ponderados e também controla o nível do 
risco assumido na análise e o grau de compensação 
entre eles através da aplicação de um segundo con-
junto de pesos chamados de pesos ordenados. O 
nível de risco depende da posição dos pesos orde-
nados no ranking e da magnitude de seus valores. 
Valores maiores nas primeiras posições representam 
menor risco e valores maiores nas últimas posições 
representam maior risco. Esta metodologia sugere a 
utilização de uma escala logarítmica de pesos entre 
as variáveis, o que foi utilizado neste trabalho (Figu-
ra 02). 
 
 

Tabela 2 - Pesos finais das variáveis obtidos através da 
comparação pareada 

 
 
Variável Peso 
Profundidade do lençol 
freático 

0.5128 

Textura do Material 
Inconsolidado 

0.2815 

Declividades 0.1290 
Profundidade dos Solos 
Rochosos 

0.0634 

Formação Geológica de 
Superfície 

0.0333 

 
 
RESULTADOS 
 
 

Como resultado do diagnóstico realizado, 
obteve-se o documento cartográfico temático, mos-
trado na Figura 03, englobando áreas dos municí-
pios de Descalvado (SP) e Analândia (SP).  

A elaboração dessa carta permitiu a análise 
do grau de impacto ambiental do meio físico (decli-
vidade, formação geológica, área de preservação 
permanente, espessura do material inconsolidado, 
profundidade do N.A. e uso do solo) da região, 
identificando e estabelecendo as áreas sujeitas a 
impactos ambientais menos significativos (como 
áreas com ocorrência de basaltos, material inconso-
lidado de textura argilosa, profundidade do lençol 
freático superior a 20m, etc.) até as áreas que devem 
ser destinadas prioritariamente à conservação, no 
caso, classificadas como “uso proibitivo”, envolvendo 

as áreas de mananciais, nascentes, vegetação natural 
e as APAs estabelecidas. 
 

 
Figura 3 - Carta de Vulnerabilidade do Potencial de Risco 

à Contaminação de Aqüíferos por Agrotóxicos. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 

Por isso, da necessidade de estabelecimento 
dessas áreas como áreas de Conservação Ambiental, 
servindo não somente como instrumento de conser-
vação dos recursos hídricos, como também, instru-
mentos de planejamento municipal. 

Conclui-se então que, a utilização dos agro-
tóxicos deve obedecer medidas que visam impedir a 
contaminação e a degradação do meio ambiente, 
em especial dos recursos hídricos.  Dentre tais me-
didas destacam-se as práticas agrícolas adequadas, a 
capacitação dos profissionais envolvidos na aplicação 
do produto, a avaliação dos riscos e a análise ambi-
ental da área, a análise e controle dos resíduos de 
agrotóxicos no meio ambiente, a utilização restrita 
de agrotóxicos, principalmente inseticidas, altamen-
te tóxicos e resistentes, a aplicação da legislação 
vigente, a elaboração de legislação e critérios para 
aplicação visando à proteção do meio ambiente. 
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Study of the Vulnerability of an Aquifer to Pesticide 
Contamination in the Region of Descalvado and 
Analândia (SP, Brazil) 
 
ABSTRACT 
 

The use of pesticides in agriculture usually causes 
varying degrees of toxicological and environmental impacts 
on the soil, which may accumulate harmful levels of toxic 
elements and/or compounds. Underground water contami-
nation occurs when pesticides percolate vertically through 
the ground. The degree of mobility of these pesticides de-
pends on various factors, such as the type of soil, climate, 
geology, geomorphology, and the way in which the pesticides 
are applied. The study reported here involved an evalua-
tion of these factors and the impact caused by the percola-
tion of pesticides into aquifers. Geoprocessing techniques 
were then employed to draw up a risk vulnerability zoning 
map, on a 1:50.000 scale, of the region of Descalvado and 
Analândia in the state of São Paulo, Brazil. 
Keywords: groundwater; risk vulnerability; agroindustrial 
products. 
 
 
 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.1 Jan/Mar 2009, 63-73 

  63 

Calibração de Modelo Matemático de Qualidade da Água Utilizando 
Algoritmo Genético: Estudo de Caso do Rio Palmital, PR 

 
 

Jonas Heitor Kondageski, Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes 
Universidade Federal do Paraná 

jonasheitor@yahoo.com.br, cris.dhs@ufpr.br 
 

Recebido: 08/08/07 — revisado: 05/06/08 — aceito: 02/03/09 
 

RESUMO 
 

A calibração de modelos matemáticos de qualidade da água tem por objetivo aperfeiçoar a representação da reali-
dade física, química e biológica com uma consistente avaliação de parâmetros cinéticos de reações relativos à variável de 
qualidade da água em estudo. Esta atividade requer não apenas uma série de observações de campo e laboratoriais consis-
tentes para o parâmetro em análise, mas muita experiência do modelador que, tradicionalmente, se utiliza de procedimentos 
de tentativa-erro para avaliar as constantes cinéticas e parâmetros necessários para se reproduzir dados de qualidade da 
água do rio sendo modelado. Este artigo compila os resultados do desenvolvimento de rotina computacional baseada na téc-
nica de algoritmo genético — procedimento computacional de otimização que está baseado no princípio da seleção natural e 
evolução - para realizar a calibração de modelo de qualidade da água de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Oxigê-
nio Dissolvido (OD) para o rio Palmital, que está localizado na bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curiti-
ba, considerando informações quali-quantitativas de apenas 1 (um) ponto de monitoramento. Os resultados obtidos, para 
distintos experimentos de calibração, permitem demonstrar o potencial da rotina computacional desenvolvida neste contexto 
de utilização de poucas informações de monitoramento de qualidade de água. 
 
Palavras-chave: algoritmo genético, calibração, Modelo Matemático, Qualidade da Água. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A perspectiva de utilização do algoritmo ge-
nético como ferramenta para a avaliação de parâme-
tros, de forma mais consistente e robusta, é a prin-
cipal motivação para se aplicar esta técnica de otimi-
zação à calibração de modelos de qualidade de água 
em rios. Esta motivação se explica pela ausência de 
informações na literatura brasileira corrente de ex-
periências com casos reais de modelagem matemáti-
ca de qualidade da água de bacias hidrográficas com 
poucas informações de monitoramento quali-
quatitativas. 

Os princípios básicos do Algoritmo Genéti-
co (AG), utilizados para a resolução de problemas 
de busca e otimização, foram primeiramente enun-
ciados por John Holland e popularizados por David 
Goldberg, como descrito em Lacerda e Carvalho 
(1999). Este método se baseia no processo genético 
e evolutivo das espécies. 

Na natureza, indivíduos de uma população 
competem por recursos como alimentos, água e a-
brigo; também competem por um companheiro 

para o acasalamento. Aqueles que possuírem as me-
lhores características para a sobrevivência, e para a 
atração do companheiro, provavelmente produzirão 
um maior número de descendentes. Indivíduos com 
características piores, por sua vez, produzirão pou-
cos (ou mesmo nenhum) descendentes. Isto signifi-
ca que os genes daqueles melhores adaptados ao 
meio se espalharão por um número crescente de 
descendentes a cada geração. A combinação de ex-
celentes características de diferentes pais pode re-
sultar em indivíduos cuja aptidão é maior do que a 
dos pais. Desta forma, as espécies tornam-se cada vez 
mais adaptadas ao seu ambiente. Um algoritmo ge-
nético usa uma analogia deste comportamento na-
tural para resolver problemas práticos de engenha-
ria, como por exemplo, em recursos hídricos. 

O presente artigo apresenta os resultados 
do desenvolvimento de rotinas computacionais de 
operadores genéticos para a calibração de modelo 
matemático de qualidade da água para Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Oxigênio Dissol-
vido (OD), tendo como estudo de caso a Bacia do 
rio Palmital na Região Metropolitana de Curitiba. A 
implementação destas rotinas tem por objetivo a 
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automatização do processo de calibração com uma 
melhor estimativa de parâmetros, em especial, em 
bacias com poucos dados de monitoramento.  
 
 

 
 

Figura 1 - Esquema de um Algoritmo Genético. (Fonte: 
Adaptado de Rodrigues, 2002). 

 
 
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE UM 
ALGORITMO GENÉTICO 
 
 

A implementação de um algoritmo genético 
começa com a geração de uma população inicial, 
que é formada por um conjunto aleatório de cro-
mossomos que representam possíveis soluções do 
problema a ser resolvido (Mulligan e Brown, 1998). 
Estes cromossomos, nesta pesquisa um vetor com os 
parâmetros de qualidade da água a serem estima-
dos, são avaliados durante o processo evolutivo e 
recebem uma nota, reproduzindo a qualidade da 
solução que eles representam, relativamente aos 
valores monitorados de uma determinada variável 
de estado (concentração de variável de qualidade da 
água, nesta pesquisa, DBO e OD). Em geral, os mais 
aptos são selecionados, e os menos aptos são descar-
tados. Aqueles selecionados podem sofrer modifica-
ções em suas características fundamentais através de 
operadores de “crossover” (cruzamento) e mutação, 
gerando descendentes para a próxima geração. Es-
tes indivíduos gerados possuem algumas caracterís-
ticas herdadas dos cromossomos pais. Esta nova po-
pulação de possíveis soluções produzida contém 
uma maior proporção das características dos melho-
res indivíduos da geração anterior. Desta forma, 
características ótimas são espalhadas por muitas ge-

rações na população, sendo misturadas e permuta-
das com outras boas características. Através do favo-
recimento do cruzamento dos melhores indivíduos 
da população, as áreas mais promissoras do espaço 
de busca são exploradas. Se o algoritmo foi bem 
elaborado, a população convergirá para uma solu-
ção ótima do problema. 

A Figura 1 apresenta a configuração de um 
algoritmo genético típico e adotado para o desen-
volvimento das rotinas computacionais desta pesqui-
sa como detalhado em Kondageski e Fernandes 
(2005). Nesta referência, demonstram-se os aspectos 
computacionais de convergência e robustez das so-
luções de definição de parâmetros de qualidade da 
água para problemas com solução analítica conhe-
cida. 
 
 
APLICAÇÕES DE AG PARA PROBLEMAS 
EM RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

A revisão bibliográfica realizada identificou 
algumas aplicações gerais de algoritmo genético em 
Recursos Hídricos. Wang (1991) e Rauch e 
Herremoës (1999) calibraram um modelo de trans-
formação chuva-vazão com resultados consistentes; 
Gupta et al. (1998) utilizaram o método para otimi-
zação de parâmetros hidráulicos de redes de distri-
buição de água; Wardlaw e Sharif (1999) propuse-
ram um modelo para a otimização da operação de 
reservatórios; Cho et al. (2004), avançaram na área 
de planejamento de recursos hídricos com a solução 
de um problema de otimização para a localização de 
estações de tratamento de água. Para problemas em 
rios pode-se destacar o trabalho de Park et al. (2006) 
com o desenvolvimento de soluções para a localiza-
ção de estações de monitoramento de qualidade da 
água. Adicionalmente os trabalhos de Mulligan e 
Brown (1998) e Perera e NG (2003) tiveram signifi-
cativa influência nesta pesquisa. Em ambos os casos 
destacam-se esforços para a calibração de parâme-
tros de modelos qualidade da água para rios, com a 
utilização do software comercial GENESIS. Mais re-
centemente, Pelletier et al. (2006) incorporaram a 
rotina de algoritmo genético PIKAIA no modelo de 
qualidade da água QUAL2K (Chapra e Pelletier, 
2003), dando origem a um novo modelo denomi-
nado QUAL2Kw, com a utilização do software EX-
CEL da Microsoft.  

A diferença destas três últimas referências 
está nas características dos operadores e parâmetros 
genéticos utilizados. No entanto, a leitura destas 
referências não permite uma reprodução trivial de 
resultados pelo fato dos códigos fonte não estarem 

Início 

Cria população inicial 

Avalia aptidão dos indivíduos

Atingiu critério 
de Parada? 

Fim 

Seleção 

Cruzamento 
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disponíveis. Nesta pesquisa, optou-se por desenvol-
ver as rotinas computacionais em linguagem FOR-
TRAN e que estão descritas em Kondageski (2008).  
 
O Modelo de Qualidade da Água 
 

O modelo de qualidade da água escolhido 
descreve a combinação de efeitos físicos e de reação 
de 1ª ordem para a DBO e OD (representado em 
termos de déficit de oxigênio dissolvido relativa-
mente à condição de saturação) considerando esco-
amento permanente e unidimensional, conforme 
representado pelas equações (1) e (2) ao longo do 
comprimento x (km) de um rio (Chapra, 1997). 
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onde: L representa a concentração de DBO em uma 
posição qualquer (mg/L); L0 a concentração inicial 
de DBO (mg/L); kd o coeficiente de desoxigenação 
(dia-1); ks a taxa de remoção de DBO por sedimenta-
ção (dia-1); u  - velocidade média na seção de moni-
toramento (m/dia).  
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onde: D representa o déficit de oxigênio dissolvido 
(mg/L), ou seja, a concentração de saturação me-
nos a concentração de oxigênio dissolvido (OD); D0 
o déficit inicial de oxigênio (mg/L); ka a taxa de 
reaeração (dia-1); Sb a demanda de oxigênio pelo 
sedimento (SOD) (g/m2.dia); e h a profundidade 
do rio (m). 

A estratégia de se utilizar o modelo de qua-
lidade da água de Streeter-Phelps reflete a opção de 
se concentrar na avaliação das condições de consis-
tência e robustez das soluções de otimização, resul-
tado das rotinas de AG desenvolvidas, para os parâ-
metros cinéticos indicados anteriormente. Cabe sa-
lientar que estas peculiaridades de consistência e 
robustez foram confirmadas por Kondageski e Fer-
nandes (2005), para problemas de qualidade da 
água com soluções analíticas conhecidas.  Nesta 
pesquisa explorou-se a definição dos parâmetros kd 
e ka, utilizando as rotinas computacionais de AG 
conforme metodologia a ser apresentada na se-
qüência. Cumpre destacar que, foram utilizados va-

lores fixos para ks e Sb, para se ganhar maior sensibi-
lidade com a estimativa de parâmetros. Tradicio-
nalmente, os valores ks e Sb requerem uma avaliação 
laboratorial mais detalhada (Chapra, 1997) ainda 
não disponível com a estrutura atual de pesquisa 
existente na UFPR. 
 
Estudo de Caso do Rio Palmital 
 

A bacia hidrográfica do rio Palmital está in-
serida na bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropo-
litana de Curitiba, conforme apresentado na Figura 
2. Este afluente do rio Iguaçu possui uma área de 
aproximadamente 95 km2, com 21 km de extensão. 
Do ponto de vista da estruturação computacional o 
rio está dividido em 6 trechos onde as características 
em termos de seção transversal, declividade e rugo-
sidade do canal podem ser consideradas homogê-
neas, conforme Porto et al. (2007). Adicionalmente, 
a matriz de fontes de poluição que identifica e 
quantifica pontos de lançamentos pontuais de esgo-
tos, retiradas de água e cargas difusas são as mesmas 
definidas em Porto et al. (2007). Neste estudo a dis-
cretização espacial proposta é de 1 km, para melhor 
representar o sistema de informações e o perfil de 
poluição do rio. 
 

 
 

Figura 2 - Bacia do rio Palmital. (Fonte: Przybysz, 2007) 
 
 

Cabe destacar que, sendo esta a 1ª experi-
ência de aplicação de rotinas de AG para um rio 
com poucos dados de monitoramento, como a bacia 
do rio Palmital, atenção foi dada às condições de 
definição da função aptidão e para avaliação do coe-
ficiente de reaeração possível de ser avaliado com 
dados existentes, a serem descritos na seqüência. 
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Dados de Monitoramento e Função aptidão 
 

Para a calibração do modelo define-se uma 
função objetivo (f), ou função aptidão na linguagem 
dos algoritmos genéticos, que é uma combinação 
entre os erros médios quadráticos referentes às con-
centrações de DBO e OD entre os valores medidos e 
calculados pelo modelo, conforme indicado na e-
quação 3, a seguir: 
 
 

[ ]
=

    = − + − −    
∑
n 2 2

i 1

ˆ ˆf w(i) C(i) C(i) 1 w(i) L(i) L(i) (3) 

 
 
onde: Ĉ(i)  a concentração medida de OD; C(i) a 
concentração calculada de OD; w(i) o peso relativo 
da concentração de OD na função aptidão; L̂(i) 
representa a concentração medida de DBO;  L(i) a 
concentração calculada de DBO; e n o número de 
estações de monitoramento no rio em análise. No 
rio Palmital só existe uma estação de monitoramen-
to, ou seja, n é igual a 1 para o presente estudo.  

A aptidão do indivíduo é tanto melhor 
quanto mais próximo de zero for o valor de f na e-
quação (3). Com este enfoque então, as rotinas de 
AG são empregadas para encontrar o ponto de mí-
nimo desta função. 

Cabe adicionar que as características hidro-
lógicas do rio Palmital são monitoradas através da 
estação SUDERHSA — Vargem Grande, localizada a 
1 km da foz com o rio Iguaçu, com uma série histó-
rica de vazões consistidas no período 1960-2005.  
Para este estudo optou-se por definir a condição de 
calibração correspondente a uma vazão de estiagem 
de 95% calculadas em acordo com Porto et al. 
(2007). Os parâmetros de qualidade da água equiva-
lente a este cenário, foram obtidos com base na sé-
rie histórica anual de qualidade da água (1995-
2005) existente para esta bacia. Mesmo com esta 
inconsistência de informações quali-quantitativas, 
Porto et al. (2007) propõem um modelo de regiona-
lização de parâmetros de qualidade da água baseado 
em análise de curva de permanência de vazão versus 
parâmetro de qualidade da água que produziu os 
seguintes dados para a calibração de todo o rio Pal-
mital. 
 

Tabela 1 — Valores medidos no Ponto de Controle 
 

L (mg/L) 160 
OD (mg/L) 1,5 
Q95% (m3s-1) 0,4 
Saturação de OD 18 

Os valores de concentração de matéria or-
gânica (L) e de oxigênio dissolvido (OD), apresen-
tados na Tabela 1, foram definidos como dados de 
entrada do modelo, juntamente com a concentração 
de saturação de oxigênio, equivalente a uma con-
centração de 8,33 mg/L.  

Ao longo do rio ocorrem lançamentos de 
cargas de matéria orgânica, conforme Porto et al. 
(2007), destacando-se: Km 11 do início do rio (va-
zão de esgoto de 57 L/s com concentração de DBO 
igual a 337.5 mg/L); Km 12 (vazão de esgoto de 48 
L/s com concentração de DBO igual a 94.5 mg/L); 
Km 13 e 14 (vazão de esgoto de 38 L/s com concen-
tração de DBO igual a 337.5 mg/L); entre outros de 
menor magnitude. 
 
Coeficiente de Reaeração 
 

As condições de reaeração são fundamen-
talmente dependentes das condições hidráulicas da 
seção transversal em especial da velocidade média e 
da profundidade. Uma forma de se avaliar as taxas 
de reaeração (ka) é utilizando a fórmula empírica de 
Churchill (Chapra, 1997) e apresentada na equação 
4, a seguir. 
 
 

=a 1.67

u
k (20) 5.026

H
 (4) 

 
 
onde u  é a velocidade média (m/s); H é a profun-
didade média (m). Em cada elemento computacio-
nal do domínio de cálculo é adicionada uma vazão 
incremental à vazão total do rio. Desta forma, a cada 
elemento computacional a vazão do rio aumenta, e 
por isso o nível de água e a velocidade média tam-
bém variam, ou seja, a taxa de reaeração calculada 
pela equação 4 é diferente para cada elemento 
computacional que constitui o rio.  

 Na análise dos coeficientes de reaeração ba-
seado em informações da curva de descarga da esta-
ção Vargem Grande, descritas em Kondageski 
(2008) permitiu a definição de valores médios para 
cada um dos trechos definidos, conforme a Tabela 2 
a seguir. 

Outros parâmetros de entrada empregados 
nas simulações foram a demanda de oxigênio pelo 
sedimento (Sb), e a taxa de remoção de matéria 
orgânica relacionada ao efeito de sedimentação 
(ks). Os valores utilizados para estes parâmetros fo-
ram mantidos constantes em todo o rio, sendo igual 
a 0,8 dia-1 para ks, e 1,5 g/m2.dia-1 para Sb (Cha-
pra, 1997). 
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Tabela 2 - Coeficientes de reaeração calculados. 
 

TRECHO 
ELEMENTO 

COMPUTACIONAL 

kA 

CHURCHILL

kA 

MÉDIO 

1 

1 1079,16 

596,30 

2 710,53 
3 554,77 
4 465,23 
5 405,41 
6 362,68 

2 1 196,13 196,13

3 
1 227,21 

210,98 2 210,05 
3 195,67 

4 1 82,67 82,67

5 
1 150,03 

126,55 2 122,17 
3 107,47 

6 

1 8,80 

7,90 

2 8,41 
3 8,09 
4 7,78 
5 7,50 
6 7,25 
7 7,01 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS 
DE CALIBRAÇÃO 
 
 

Foram estabelecidos 3 grupos de cenários 
de calibração dos parâmetros de qualidade da água 
conforme indicado nas equações (1) e (2) e apre-
sentado a seguir. 

O Grupo I compreende a construção de 5 
cenários de calibração (cenário 1 a 5), onde se ex-
plorou a avaliação das taxas de degradação da maté-
ria orgânica (kd) para os 6 trechos do rio Palmital, 
com o  objetivo de se verificar o quanto as soluções  
podem ser robustas controlando-se os demais parâ-
metros de influenciam processos de degradação de 
matéria orgânica. Ou seja, 6 valores de kd devem ser 
estimados neste processo de calibração, sendo 1 pa-
ra cada trecho do rio em análise. Os valores de ka 
adotados são aqueles definidos na Tabela 2; os valo-
res de ks e Sb respectivamente iguais a 0,8 dia-1 e 1,5 
g/m2.dia-1 .  Adicionalmente, avaliou-se a influência 
do peso relativo da concentração de OD (w) na fun-
ção objetivo (equação 3). Assim, para os cenários 1 a 
5 foram utilizados valores de w igual a 0,1, 0,3, 0,5, 
0,7 e 0,9, respectivamente.  

No Grupo I foram realizadas 200 simulações 
para cada cenário, que possibilitassem uma aborda-

gem estatística consistente. Além disso, o espaço de 
busca adotado foi: -5.0 dia-1<kd<5.0 dia-1; o critério 
de parada adotado respeitou o valor da função obje-
tivo (aptidão) menor ou igual a 0,005; a probabili-
dade de mutação adotada foi de 7%, em acordo 
com análise de sensibilidade descrita em Kondages-
ki (2008). 

Uma peculiaridade interessante se deve ao 
fato de haver apenas um ponto de monitoramento 
que representa todo o rio, em termos de resposta 
física e química. Devido ao número de parâmetros a 
serem estimados, não existe solução única para este 
problema de calibração, ou seja, várias combinações 
de kd para os diferentes trechos do rio produziram 
resultados de calibração consistentes. 

O Grupo II, por sua vez, compreende a 
construção de 5 cenários (cenários 6 a 10), assu-
mindo que ao longo de todo o percurso do rio exis-
tem características semelhantes no processo de de-
gradação de matéria orgânica. Ou seja, o parâmetro 
kd é o mesmo para todo o rio. Os valores de ka ,ks e 
Sb são os mesmos adotados para o Grupo I. Adicio-
nalmente, assim como no grupo I, os cenários 6 a 10 
diferenciam-se em relação ao peso relativo da con-
centração de OD na função objetivo. O espaço de 
busca e o critério de parada foram os mesmos ado-
tados para o grupo I. 

O Grupo III compreende 2 cenários indivi-
duais, denominados cenários 11 e 12. O cenário 11 
avalia o impacto de um espaço de busca menor para 
kd (0.0≤kd≤3.0), para um valor de w igual a 0,5. No 
cenário 12 investiga-se a avaliação de kd e ka com 
espaços de busca: 0,0≤kd≤3,0; 0,0≤ka≤600,0. Nestes 
dois cenários os parâmetros de qualidade da água 
variaram em diferentes trechos do rio e os valores 
de ks e Sb foram os mesmos adotados para o Grupo 
I. Complementarmente foram executadas 200 simu-
lações do algoritmo genético para cada cenário do 
Grupo III. O critério de parada foi o mesmo adota-
do no Grupo I. 
 
 
RESULTADOS E ANÁLISES 
 
 

A forma de apresentação dos resultados se-
gue à de definição dos cenários, ou seja, por grupos, 
conforme descrito anteriormente. 
 
Grupo I 
 

As Tabelas 3 a 7 apresentam as principais 
características estatísticas dos parâmetros do modelo 
e qualidade da água.  
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Tabela 3 — Parâmetros estatísticos dos kd’s- cenário 1 

 
 MÉDIA MEDIANA MÍN MÁX DP
kd1 0,565 0,287 -3,588 4,968 1,963
kd2 0,611 0,462 -4,584 4,990 2,359
kd3 0,514 0,385 -4,131 4,992 1,804
kd4 0,460 0,311 -3,769 4,982 2,019
kd5 0,522 0,463 -0,351 2,527 0,485
kd6 0,299 0,287 0,283 0,311 0,008

 
 

Tabela 4 — Parâmetros estatísticos dos kd’s- cenário 2 
 
 MÉDIA MEDIANA MÍN MÁX DP
kd1 1,120 0,883 -4,175 4,988 2,129
kd2 0,602 0,347 -4,461 4,994 2,310
kd3 0,892 0,700 -4,761 4,998 2,006
kd4 0,696 0,365 -3,338 4,997 2,011
kd5 0,440 0,443 -0,312 2,414 0,436
kd6 0,298 0,883 0,289 0,306 0,005
 
 

Tabela 5 — Parâmetros estatísticos dos kd’s- cenário 3 
 

 MÉDIA MEDIAN MÍN MÁX DP
kd1 0,550 0,316 -4,229 4,984 2,040
kd2 0,337 0,195 -4,566 4,986 2,173
kd3 0,534 0,334 -3,618 4,995 1,812
kd4 0,398 0,190 -4,849 4,988 1,960
kd5 0,529 0,469 -0,301 2,907 0,452
kd6 0,298 0,316 0,290 0,304 0,003

 
 

Tabela 6 — Parâmetros estatísticos dos kd’s- cenário 4 
 

 MÉDIA MEDIAN MÍN MÁX DP
kd1 0,600 0,334 -3,417 4,978 2,078
kd2 0,683 0,430 -4,728 4,973 2,154
kd3 0,568 0,252 -4,067 4,997 1,888
kd4 0,483 0,441 -3,736 4,994 1,942
kd5 0,512 0,489 -0,290 2,489 0,440
kd6 0,298 0,334 0,291 0,304 0,003

 
 

Tabela 7 — Parâmetros estatísticos dos kd’s- cenário 5 
 

 MÉDIA MEDIAN MÍN MÁX DP
kd1 0,107 0,058 -4,136 4,722 1,611
kd2 0,082 0,049 -4,316 4,915 1,653
kd3 0,081 0,007 -3,711 4,960 1,572
kd4 0,092 0,034 -4,774 4,910 1,722
kd5 0,606 0,606 -0,273 2,162 0,351
kd6 0,298 0,058 0,291 0,303 0,002

 
 

Observa-se, nestes 5 cenários de calibração, 
uma dispersão significativa dos valores de kd para 
aqueles trechos que não tinham informação de pa-
râmetros de qualidade da água. No caso do trecho 
6, onde está localizado o ponto de monitoramento, 
esta dispersão não existe. Observa-se que a dispersão 
dos parâmetros kd não variou significativamente en-
tre os cenários de calibração, ou seja, não se identi-
ficou influência significativa do peso w da equação 
(3) na resposta da função de aptidão.  

Percebe-se, também, que no cenário 5, onde 
o peso da concentração de OD na calibração é igual 
a 90%, a mediana dos kd’s para os 4 primeiros tre-
chos foi aproximadamente igual a zero. Além disso, 
os valores da média dos kd’s calculados para os 4 
primeiros trechos do rio apresentam diferenças en-
tre os 5 cenários analisados. Por outro lado, os valo-
res médios dos kd’s para o quinto e sexto trechos do 
rio apresentam grande semelhança entre os 5 pri-
meiros cenários. 

Adicionalmente, um resultado interessante, 
é relativo ao número de gerações necessário para a 
convergência do modelo de AG para os cenários 1 a 
5 em destaque e visualizados através da curva de 
permanência apresentada na Figura 3. 
 

 
 

Figura 3 - Curva de permanência da distribuição do 
número de gerações para os cenários 1 a 5. 

 

 
 

Figura 4 — Perfil de DBO e OD para os cenários 1 a 5. 
 

e 
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Observa-se que para maiores valores de w 
(peso de OD) da função aptidão o algoritmo gené-
tico convergiu mais rapidamente. Por exemplo, po-
de ser observado que para o cenário 1, em aproxi-
madamente 60% das simulações são necessárias 
2.000 ou mais gerações para o algoritmo convergir; 
para o cenário 2, 40%; para o cenário 3, 20%; para o 
cenário 4, 10%; finalmente, para o cenário 5, em 
todas as simulações a convergência ocorreu com 
menos de 2.000 gerações. 

Em termos de resposta do perfil de DBO e 
OD para os valores das medianas de kd’s calculados 
em acordo com a metodologia desenvolvida e 
aplicada nas equações 1 e 2, obtém-se para o rio 
Palmital os resultados indicados na Figura 4. 

Observa-se que os perfis de DBO e OD para 
os 5 cenários em análise são praticamente iguais, 
apesar das diferentes combinações de kd’s (valor 
mediano)  para cada trecho do rio Palmital. Cabe 
destacar a relevância deste resultado, considerando 
que a informação de monitoramento está apenas no 
trecho 6 (km 20). A descrição do perfil de qualidade 
da água a montante deste ponto retrata não 
somente os parâmetros de qualidade da água 
definidos pelo modelo, mas também os efeitos do 
impacto da matriz de fontes de poluição e efeitos de 
advecção como era de se esperar. Os resultados das 
simulações de DBO e OD para os cenários indicados 
reproduzem as mesmas curvas obtidas por Porto et 
al (2007) utilizando o modelo QUAL2E. 
 
Grupo II 

 
Os resultados a seguir destacam a 

identificação de apenas 1 valor da taxa de 
degradação de matéria orgânica (kd) para todo o 
rio, conforme destacados na Tabela 8 para os 
cenários 6 a 10. 

Os resultados indicam que os valores de kd 
são praticamente os mesmos para os diversos 
cenários de peso (w) da função aptidão. Da mesma 
forma, não existe considerável diferença em relação 
ao número de gerações (coluna NG da Tabela 8) 
necessárias para a convergência do algoritmo 
genético.  

Observa-se que, para o grupo II, o número 
de gerações necessário à convergência é 
significativamente menor do que para o grupo I. 
Isto se deve ao fato do vetor de otimização ter 
apenas um elemento ao invés de 6 do grupo I. 

Os resultados em termos de perfil de DBO e 
OD ao longo do rio para os cenários 6 a 10 estão 
indicados na Figura 5, a seguir. 

Observa-se que os perfis de DBO e OD para 
os cenários 6 a 10 ficaram muito próximos entre si. 

Novamente, além dos parâmetros de qualidade da 
água calculados, os perfis retratam os efeitos de 
advecção e das características da matriz de fontes de 
poluição adotada, muito próximas dos resultados 
obtidas por Porto et al (2007) utilizando o modelo 
QUAL2E. 
 

Tabela 8 - Resultados da calibração: cenários 6 a 10. 
 

w kd (dia-1) f NG
Cenário 6 0,1 0,3158 0,02 10
Cenário 7 0,3 0,3132 0,04 12
Cenário 8 0,5 0,3126 0,06 10
Cenário 9 0,7 0,3114 0,07 9
Cenário 0,9 0,3065 0,06 8

 
 

 
 

Figura 5 - Perfil de DBO e OD para os cenários 6 a 10. 
 
 
Complementarmente, cabe destacar a 

comparação dos perfis de DBO e OD entre os 
cenários relativos ao grupo I e II, para os mesmos 
valores de w da função de aptidão.  Os resultados 
compilados nas Figuras 6 a 10 destacam as 
diferenças de concentração ao longo do rio 
Palmital. 
 

 
 

Figura 6 - Comparação do perfil de DBO OD 
entre os cenário 1 e 6. 
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Figura 7 - Comparação do perfil de DBO e OD 
entre os cenários 2 e 7. 

 
 

 
 

Figura 8 - Comparação do perfil de DBO e OD 
entre os cenários 3 e 8. 

 
 

 
 

Figura 9 - Comparação do perfil de DBO e OD 
entre os cenários 4 e 9. 

 
 

Comparando o perfil de DBO para os 
grupos I (cenários 1 a 5)  e II (cenários 6 a 10), não 
se observam diferenças significativas entre as curvas. 
Em relação ao perfil de OD, as curvas coincidiram 

razoavelmente bem para a primeira metade do rio 
Palmital (trecho 0-10 km); porém no trecho 16-21 
km observou-se uma diferença significativa. Além 
disso, as curvas de OD relativas ao grupo I se 
aproximaram mais do ponto de monitoramento do 
que aquelas curvas relativas ao grupo II. Isto 
demonstra a importância, no caso de OD, da 
necessidade de otimização ao longo de trechos do 
rio Palmital para produzir um melhor ajuste.  
 
 

 
 

Figura 10 - Comparação do perfil de DBO e OD 
entre os cenário 5 e 10. 

 
 
 
O que é relevante nesta análise é o fato da 

opção de se considerar o rio Palmital com um único 
trecho, isto é, as propriedades físicas, químicas e 
biológicas em termos de quantidade e qualidade da 
água, homogêneas ao longo de toda sua extensão, 
não terem produzido diferenças significativas no 
perfil de DBO. Para o perfil de OD a diferença 
existente diminui com o peso w de OD da função 
aptidão. Claramente, em situações com poucas 
informações ao longo de um rio, isto é uma 
vantagem significativa em termos de calibração de 
modelos de qualidade da água. Cabe destacar, para 
efeito de validação, que a simulação de qualidade da 
água com os coeficientes Kd aqui obtidos utilizando 
o modelo QUAL2E (Chapra, 1997) reproduzem as 
curvas das figuras 6 a 10, conforme apresentado em 
Porto et al (2007). 
 
Grupo III 

 
A Tabela 9 apresenta os resultados de 

calibração para o cenário 11 (w=0,5), aquele em que 
o espaço de busca é mais reduzido relativamente aos 
cenários do Grupo I. 

Observa-se que, de forma geral, os valores 
calculados de kd para o cenário 11 apresentam me-
nor dispersão do que os kd’s calculados para os ce-
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nários relativos ao grupo I. Este resultado era espe-
rado, uma vez que o espaço de busca para qualquer 
cenário do grupo I (-5.0<kd<5.0) foi mas amplo do 
que o espaço de busca para o cenário 11 
(0.0<kd<3.0).  

A Figura 11 apresenta a curva de perma-
nência do número de gerações necessárias à con-
vergência do algoritmo genético para o cenário 11, 
comparada com a do cenário 3. 
 
 
 

 
 
 

Figura 11 - Curva de permanência da distribuição 
do número de gerações para os cenários 3 e 11. 

 
 
 

Percebe-se que para os cenários 3 e 11 são 
necessárias, em 80% das simulações, mais de 100 
gerações para se atingir a convergência. Além disso, 
em 70% das simulações o algoritmo converge com 
300 simulações ou menos para cenário 3, e 3800 
gerações ou menos para o cenário 11; apesar disso, 
todas as simulações convergiram com menos de 
9.000 gerações neste cenário, enquanto que naque-
le, em aproximadamente 5% das simulações foi ne-
cessário um número maior de gerações computa-
cionais. 

Finalmente, o cenário 12, aquele em que o 
modelo calcula os valores de kd e ka , destaca a situa-
ção onde se define os resultados para todo o rio ba-
seado apenas nas condições de monitoramento qua-
li-quantitativo e de seus trechos. As Tabelas 10 e 11 
compilam estes resultados. 

Observa-se que, como no caso anterior, a 
dispersão dos kd’s calculados diminuiu em relação 
ao cenário 3 do Grupo I. Além disso, no último tre-
cho, aquele que continha o único ponto de monito-
ramento, os valores calculados dos parâmetros se 
apresentaram fortemente concen- trados em torno 
de um único valor. 
 

Tabela 9 — Resultados de calibração para o cenário 11. 
 

MÉDIA MEDIAN MÍN MÁX DP
kd1 0,6013 0,2866 8,82E-05 2,8178 0,6895
kd2 0,6374 0,4028 0,0012 2,5859 0,6381
kd3 0,5185 0,2932 0,0005 2,2471 0,5579
kd4 0,5511 0,2885 0,0006 2,2705 0,6055
kd5 0,4387 0,4713 0,1108 0,5989 0,1350
kd6 0,2947 0,2937 0,2923 0,3032 0,0026
 
 

Tabela 10 - Valores calibrados de kd para o cenário 12. 
 
 MÉDIA MEDIAN MÍN MÁX DP 
kd1 0,7451 0,5780 0,0022 2,8578 0,6756
kd2 0,8779 0,8415 0,0059 2,6250 0,6360
kd3 0,8532 0,7545 0,0118 2,4393 0,5912
kd4 0,9303 0,8822 0,0014 2,9078 0,5906
kd5 0,8749 0,8512 0,0442 1,9194 0,4056
kd6 0,2325 0,2325 0,1038 0,3532 0,0502
NG 570 370 26 3706 602 
 
 

Tabela 11 - Valores calibrados de ka para o cenário 12. 
 
 MÉDIA MEDIAN MÍN MÁX DP 
ka1 208,217 245,189 0,0835 528,903 157,265
ka2 180,602 200,938 0,0579 504,126 148,689
ka3 152,277 85,696 0,0429 520,127 160,489
ka4 128,235 20,897 0,0221 517,672 150,238
ka5 78,906 4,7207 0,0637 577,865 135,985
ka6 6,877 6,881 2,6363 9,378 1,126 
NG 570 370 26 3706 602 
 
 

A Figura 11 destaca a curva de permanência 
do número de gerações necessárias à convergência 
do algoritmo genético para o cenário 12, compara-
da com os cenários 3 e 11. De forma geral a conver-
gência do AG para o cenário 12 é mais rápida que 
para os cenários 3 e 11, ainda que o número de pa-
râmetros do modelo de qualidade de água que de-
vem ser calibrados nestes cenários seja 2 vezes me-
nor do que o número de parâmetros para o cenário 
12. Considerando o cenário 11, em 50% das simula-
ções foram necessárias aproximadamente 2.000 ge-
rações para que o algoritmo genético convergisse; 
enquanto que para o cenário 12 foram necessárias 
menos de 500 gerações. Este fato se deve, provavel-
mente, ao maior grau de liberdade que ocorre no 
cenário 12, pois neste cenário há um maior número 
de variáveis, facilitando portanto a convergência. 

A Figura 12 apresenta os 200 perfis de DBO 
e OD para o cenário 12. 
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Figura 12 — Perfis de DBO e OD para as 200 simulações 
do cenário 12. 

 
 

A mediana dos parâmetros (kd e ka) inseri-
dos nas equações 1 e 2 produziram os resultados 
compilados na Figura 13 para os perfis de DBO e 
OD. Nesta figura os resultados são comparados com 
os do cenário 3 do Grupo I. 
 
 

 
 

Figura 13 — Comparação dos perfis de DBO e OD 
entre os cenários 3 e 12. 

 
 

Estas figuras mostram que o perfil de DBO 
ao longo do rio não apresentou grande diferença 
entre os cenários 3 e 12, e para ambos os cenários a 
concentração de DBO no km 20 é exatamente igual 
ao valor monitorado naquele ponto. Em relação ao 
perfil de OD, o cenário 12 apresenta um valor de 
aproximadamente 2 mg/L no km 20 do rio, en-
quanto que o cenário 3 a concentração neste ponto 
coincide com a monitorada. No caso de OD a busca 
de solução para mais parâmetros no cenário 12, re-
lativamente ao cenário 3, não indicou uma conver-
gência da função aptidão com os dados de monito-
ramento.  

CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 
 
 

Esta pesquisa explora a aplicação de um 
procedimento computacional para calibração de 
modelo de qualidade da água baseado na técnica de 
algoritmo genético e desenvolvido por Kondageski e 
Fernandes (2005). A principal contribuição deste 
artigo é generalização das aplicações realizadas para 
casos com soluções analíticas conhecidas, como a-
presentado em Kondageski (2008), para um estudo 
de caso real e com poucas informações quali-
quantitativas disponíveis.  

Para tanto foram realizados distintos cená-
rios de calibração (grupos I, II e III), que permiti-
ram explorar a capacidade das rotinas desenvolvidas 
em resolver um problema de otimização (minimiza-
ção da função aptidão) baseado na comparação com 
resultados de monitoramento disponível. Pode-se 
concluir que: O método desenvolvido é consistente 
e as soluções são convergentes quer na análise por 
diferentes trechos de rio quer supondo o rio homo-
gêneo em termos de propriedades físicas, químicas 
e biológicas; nos Grupos de calibração onde haviam 
várias constantes de qualidade de água a serem cali-
bradas (I e III) o modelo identificou um conjunto 
de soluções que satisfizeram o problema de otimiza-
ção e cujos valores medianos reproduziram sempre 
o mesmo perfil de concentrações de DBO e OD, 
que reproduziam o único ponto com dados de mo-
nitoramento. Neste trabalho também foram testados 
diferentes pesos relativos de DBO e OD na função 
objetivo de aptidão, que se mostraram pouco sensí-
veis sobre os resultados do processo de calibração.  

Os resultados indicam um potencial de uti-
lização do algoritmo genético para a calibração do 
modelo matemático de qualidade da água, mesmo 
neste caso onde existia apenas uma estação de mo-
nitoramento quali-quantitativo. Este resultado é bas-
tante expressivo, pois é uma alternativa consistente e 
objetiva para o tradicional esquema de calibração de 
modelos de qualidade da água. 

No entanto cabe destacar que este proce-
dimento de calibração proposto representa nada 
mais do que um eficiente processo de ajuste dos 
parâmetros do modelo. Assim, podem-se obter pa-
râmetros que apesar de realizarem este ajuste não 
apresentam sentido físico, químico e biológico. E-
ventualmente estão fora de um limite aceitável. O 
que esta observação suscita é a premente necessida-
de de se estudar o impacto dos parâmetros do mo-
delo sob olhar mais severo da sua realidade física, 
química e biológica de tal sorte a se poder aprimo-
rar a definição do espaço de busca das soluções para 
o problema de otimização, como, por exemplo, a 
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inclusão de mais informações de monitoramento e a 
comparação com dados estimados em laboratório. 
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Calibration of the Mathematical Water Quality 
Model Using a Genetic Algorithm: Case Study of 
Palmital River, Paraná. 
 
ABSTRACT 
 

Water quality modeling is an activity required to 
improve the representation of the physical, chemical and 
biological reality of a river system. It requires field data and 
experienced modelers.  This research generalizes the use of a 
genetic algorithm for BOD and DO calibration for the 
Palmital river in the metropolitan area of Curitiba, given 
only one monitoring gauge station. Distinct scenarios were 
performed to evaluate the GA response for distinct calibra-
tion conditions. The results are promising and reproduce 
field data observations. 
Keywords: genetic algorithm, calibration, Mathematical 
Model, Water Quality. 
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RESUMO 
 

O modelo Distributed Hydrology Soil Vegetation Model (DHSVM) foi aplicado à bacia do Rio Bocaina, localizada 
na Serra do Mar no Estado de São Paulo. A modelagem hidrológica da região da Serra do Mar apresenta uma grande im-
portância estratégica tanto na questão econômica, por ligar importantes cidades ao Oceano Atlântico, quanto na questão 
ambiental, por abrigar os remanescentes de Mata Atlântica. Por ser um modelo fisicamente baseado e distribuído, o modelo 
DHSVM demanda uma grande quantidade de parâmetros físicos. Conhecer a sensibilidade das respostas hidrológicas aos 
parâmetros é de fundamental importância para direcionar pesquisas de campo e também para selecionar parâmetros para 
futuras calibrações. Este trabalho sugere um conjunto de parâmetros necessários para a execução do modelo DHSVM para as 
classes de vegetação de pastagem e da Mata Atlântica. Dentre os parâmetros de vegetação, os resultados demonstram que o 
modelo apresentou-se mais sensível à variação do déficit de pressão de vapor, da resistência estomatal mínima, do índice de 
área foliar e da altura da vegetação. 
 
Palavras-chave: Modelo DHSVM; parâmetros de vegetação. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

A ocorrência de chuvas intensas, enxurradas 
e enchentes na Serra do Mar no Estado de São Pau-
lo tem um grande impacto nas atividades sócio-
econômicas dessa região. A Serra do Mar possui um 
papel estratégico tanto na questão econômica, por 
ligar importantes cidades ao Oceano Atlântico, 
quanto na questão ambiental, por abrigar os rema-
nescentes de Mata Atlântica. 

A modelagem hidrológica dessa região a-
presenta-se como uma ferramenta importante para 
o estudo dos impactos de ações antrópicas, além de 
poder ser utilizada como parte de um sistema de 
alerta de eventos extremos. 

Entretanto, regiões de topografia complexa 
como a Serra do Mar, apresentam comportamento 
específico com relação à modelagem matemática, o 
que força a necessidade de testarmos ferramentas 
próprias, adequadas e ajustadas para essa região. As 

elevadas declividades e a presença da Mata Atlântica, 
demandam um modelo hidrológico que considere 
os efeitos da topografia e da cobertura vegetal. Ou-
tra característica importante é o tempo de concen-
tração muito curto, onde o monitoramento da pre-
cipitação exclusivo das cabeceiras não forneceria 
tempo suficiente para alertas de enchentes nas par-
tes mais baixas das bacias. 

O modelo hidrológico utilizado neste traba-
lho é o Distributed Hydrology Soil Vegetation Model 
(DHSVM), o qual será descrito na Seção 2 deste ar-
tigo. 

O objetivo deste trabalho é testar a sensibi-
lidade do modelo hidrológico aos parâmetros de 
vegetação. Os parâmetros analisados são: fração de 
cobertura, fração de troncos, coeficiente de atenua-
ção aerodinâmica, coeficiente de atenuação da radi-
ação, altura da vegetação, máxima resistência esto-
matal, mínima resistência estomatal, limiar de umi-
dade, déficit de pressão de vapor, fração de radiação 
fotossinteticamente ativa (PAR), fração de raízes, 
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índice de área foliar e albedo. Esses parâmetros po-
dem ser especificados para duas alturas de vegeta-
ção. 

Conhecer a sensibilidade das respostas hi-
drológicas aos parâmetros é de fundamental impor-
tância para direcionar pesquisas de campo e tam-
bém para selecionar parâmetros para futuras cali-
brações. 

Os objetivos deste estudo se encaixam den-
tro do Projeto Temático FAPESP “Estudos da Previ-
sibilidade de Eventos Meteorológicos Extremos na 
Serra do Mar”, do qual este trabalho faz parte. 
 
 
O MODELO DHSVM 
 
 

O Distributed Hydrology Soil Vegetation Model 
(DHSVM) é um modelo hidrológico distribuído, 
baseado em leis físicas, que representa os efeitos da 
topografia, solo e vegetação nos fluxos de água de 
uma bacia hidrográfica. Esse modelo começou a ser 
desenvolvido no começo da década de 1990 por 
Mark Wigmosta na Universidade de Washington. 
Posteriormente, outros pesquisadores dessa univer-
sidade e do Pacific Northwest National Laboratory con-
tribuíram para o desenvolvimento do modelo. 

Esse modelo pode ser aplicado em bacias de 
até 10.000 km2 com um passo de tempo computa-
cional inferior ao diário e um período de simulação 
de vários anos. Sua aplicação deu-se predominante-
mente nas bacias localizadas nas montanhas do no-
roeste dos Estados Unidos, apresentando bons resul-
tados. Esse fato torna-se muito relevante uma vez 
que a área de estudo é a Serra do Mar. 

O código do DHSVM, desenvolvido em lin-
guagem C, pode ser copiado da página da Universi-
dade de Washington (DHSVM, 2004) e pode ser 
executado no sistema operacional LINUX. 

A descrição do modelo apresentada a seguir 
está baseada nos artigos de Wigmosta et al. (1994) e 
Wigmosta et al. (2002). 

A discretização da bacia hidrográfica a ser 
modelada é feita dividindo-a em grades (células) 
computacionais, com uma resolução horizontal tipi-
camente entre 10 e 150 metros, centradas nos nós 
do modelo digital do terreno (MDT). A resolução 
utilizada neste trabalho é de 100 metros. 

A caracterização da topografia é utilizada no 
controle da radiação solar absorvida, precipitação, 
temperatura do ar e na direção do movimento da 
água. As características da vegetação e as proprieda-
des do solo são designadas para cada célula e essas 
propriedades podem variar ao longo da bacia. Em 

cada passo de tempo, o modelo fornece soluções 
simultâneas das equações de balanço de água e e-
nergia para cada grade computacional. 

As grades são hidrologicamente interligadas 
através de escoamento lateral superficial e sub-
superficial (Figura 1). 

Os módulos que compõem o modelo 
DHSVM são: cálculo de evapotranspiração; movi-
mento da água em solo não saturado; escoamento 
sub-superficial em solo saturado; escoamento super-
ficial; escoamento em canais; e cálculo de intercep-
tação, acumulação e derretimento de neve. 
 
 
A ÁREA DE ESTUDO 
 
 

A micro-bacia do Rio Bocaina, com uma á-
rea de drenagem 251,36 km2, faz parte da bacia do 
Rio Paraíba do Sul, que possui uma área de drena-
gem de 55.300 km2 (Plano de Bacias , 2003). O Rio 
Bocaina tem um comprimento de aproximadamen-
te 30 km e deságua no Rio Paraíba do Sul no muni-
cípio de Cachoeira Paulista, em seu curso médio-
superior. 
 

 
Figura 1 — Representação esquemática da discretização e 

fluxos calculados pelo modelo DHSVM. Fonte: Wigmosta, 
Nijssen e Storck (2002). 

 
Existe uma captação da Companhia de Sa-

neamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), 
no Rio Bocaina, para abastecimento público da ci-
dade de Cachoeira Paulista. Essa captação encontra-
se a jusante da estação hidrológica cujos dados de 
vazão serão utilizados posteriormente para a calibra-
ção do modelo. As vazões captadas, portanto, não 
entrarão no cálculo do balanço hídrico da bacia, 
que será delimitada até a estação de medição de 
vazão (234 km2).  
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A Figura 2 apresenta a delimitação da bacia 
e localização das estações de monitoramento meteo-
rológicas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaci-
ais (INPE) e hidrológica da Agência Nacional de 
Águas (ANA) com dados recentes e adequados à 
aplicação do modelo DHSVM. Os dados das estações 
meteorológicas necessários para a execução do mo-
delo hidrológico são temperatura e umidade do ar, 
velocidade do vento, precipitação e radiação de on-
das longas e curtas incidentes.  

Sob o aspecto visual, a região da Bacia da 
Bocaina está praticamente toda devastada com al-
gumas porções remanescente de Mata Atlântica já 
alterada. A paisagem predominante é de pastagens e 
o relevo forma o conhecido mar de morros. 

A seguir serão apresentados os dados espa-
ciais levantados e necessários para a execução do 
modelo hidrológico. 

 

 
 

Figura 2 — Localização da bacia de estudo e das 
estações de monitoramento. 

 
 
Modelo Digital do Terreno 
 

Os dados de topografia foram obtidos das 
imagens topográficas do Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM2) com resolução de 3”, ou cerca de 
90m. Esses dados foram originados de um projeto 
da National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e 
da National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) e estão disponíveis no sítio eletrônico da 
NASA (2006).  

Esses dados estão georreferenciados ao Da-
tum WGS-84 (World Geodetic System 1984) e em 
sistema de coordenadas geográficas. Para adequá-los 
um padrão adotado neste trabalho, foi feita a con-

versão para o Datum SAD-69 (South American Da-
tum 1969), e o sistema de coordenadas UTM (Uni-
versal Transverse Mercator). 

 

 
 

Figura 3 — Modelo digital do terreno com resolução de 
100 m, gerado a partir dos dados do SRTM2. 

Círculo preto, localização da estação hidrológica. 
 

Optou-se ainda por gerar uma grade com 
resolução de 100 metros por interpolação bilinear, 
para não precisar trabalhar com valores fracionados. 
O modelo digital do terreno para a área de estudo 
está apresentado na Figura 3.  
 

 
 
Figura 4 — Rede de drenagem gerada a partir da topogra-
fia do SRTM2 e classificada segundo o ordenamento de 

Strahler. Círculo preto, localização da estação hidrológica. 
 
 
Rede de drenagem computacional 
 

A rede de drenagem foi gerada utilizando 
arquivos de comandos para o ArcInfo, escritos em 
Arc Macro Language (AML) e disponíveis no ende-
reço eletrônico DHSVM (2004).  
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A Figura 4 apresenta a rede de drenagem 
computacional gerada para a bacia do Rio Bocaina 
classificada segundo o ordenamento de Strahler 
(Maidment, 1992).  
 
Vegetação 
 

O mapa de vegetação utilizado foi o Atlas 
dos Remanescentes Florestais de Mata Atlântica da 
Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, o qual resultou 
de trabalhos de fotointerpretação. O referencial 
Córrego Alegre, foi convertido para o SAD-69 . 

A Figura 5 apresenta esse mapa já converti-
do para a grade de 100 metros e para o referencial 
SAD-69. Nessa figura, os remanescentes, áreas de 
reflorestamento e sucessões secundárias de floresta 
em estágio intermediário de desenvolvimento, pre-
sentes no mapa original, foram agrupadas na classe 
de remanescentes de mata atlântica. 
 

 
 

Figura 5 — Atlas dos Remanescentes Florestais de Mata 
Atlântica da Fundação SOS Mata Atlântica/INPE (ATLAS. 
2003).  Círculo preto, localização da estação hidrológica. 

 

 
Figura 6 — Mapa pedológico.  Círculo preto, 

localização da estação hidrológica. 
 

Solos 
 

O mapa pedológico foi determinado a par-
tir do mapa de elevação do terreno e pela descrição 
morfológica de 46 perfis de solo analisados na bacia. 
A Figura 6 apresenta o resultado desse trabalho. 

A legenda da Figura 6 pode ser assim descri-
ta: 
 

• Gleissolo = Gleissolo Háplico; 
• Argissolo = Argissolo Vermelho-Amarelo; 
• Neossolo/Cambissolo = Neossolo Litólico/ 

subordinadamente Cambissolo Háplico; 
• Cambissolo/Neossolo = Cambissolo Hápli- 

co/ subordinadamente Neossolo Litólico; 
 
 
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA 
SUGERIDOS PARA A MATA ATLÂNTICA 
 
 

O modelo DHSVM possui um tutorial no 
qual estão listados alguns tipos de vegetação com 
seus respectivos parâmetros. Essas vegetações, entre-
tanto, não são totalmente adequadas às vegetações 
encontradas no Brasil. 

Existem na literatura poucos trabalhos os 
quais apresentam alguns parâmetros biofísicos para 
a Mata Atlântica. A Tabela 1 mostra os parâmetros 
de referência sugeridos por este trabalho para as 
duas classes de vegetação encontradas na área de 
estudo. 

De acordo com Lapola et al. (2007), a fra-
ção de cobertura para o tipo de vegetação denomi-
nado floresta tropical sazonal, no qual podemos inserir 
a Mata Atlântica, é de 0,98. Como na área de estudo 
os remanescentes de floresta apresentam elevada 
interferência humana, reduzimos esse parâmetros 
para 0,95. 

A fração de troncos foi adotada como sendo 
a mesma sugerida pelo tutorial do modelo DHSVM 
da classe evergreen broadleaf, que significa uma vege-
tação permanentemente verde de folhas largas. 

O coeficiente de atenuação aerodinâmica 
foi adotado como 2,5 pois Wigmosta et al. (1994) 
sugere valores de 2 a 3. O teste de sensibilidade do 
modelo a este parâmetro foi feito variando o valor 
do mesmo dentro desse intervalo. 

O coeficiente de atenuação da radiação (kb) 
é empregado na Equação 1. 
 
τo = exp(-kb LAIo)      (1) 
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Tabela 1 - Parâmetros de vegetação indicados para Mata Atlântica e pastagem 
 
 

Parâmetro 

Remanescente de Mata 
Atlântica 

Pastagem 
Variação dos parâmetros 

em cada simulação Nível 
superior 

Nível 
inferior  

Fração de cobertura 0,95 - - (-0,15; -0,10; -0,05; +0,05) 
Fração de tronco até a copa 0,5 - - (-0,2; -0,1; +0,1; +0,2) 

Coef. atenuação aerodinâmica 2,5 - - (-0,5; -0,25; +0,25; +0,5) 

Coef. atenuação da radiação 0,88 - - (τo-0,03; τo+0,03; τo+0,06; τo+0,09) 

Altura (m) 20 1,0 0,6 (-20%; -10%; +10%; +20%) 
Mínima resistência estomatal 
(s/m) 

666,6 200 120 (-20%; -10%; +10%; +20%) 

Máxima resistência estomatal 
(s/m) 

5000 3000 5000 (-20%; -10%; +10%; +20%) 

Limiar de umidade 0,180 0,180 0,216 (-20%; -10%; +10%; +20%) 
Deficit de pressão de vapor 3663 3663 4202 (-20%; -10%; +10%; +20%) 
Fração de radiação de onda 
curta que é fotossinteticamen-
te ativa 

0,43 0,17 0,43 (-20%; -10%; +10%; +20%) 

Número de zonas de raízes  3 3 3  

Fração de raízes em cada zona 20, 60, 20 20, 80, 0 60, 40, 0 Tabela 2 

LAI Jan 4,89 1,66 2,85 (-20%; -10%; +10%; +20%) 
LAI Fev 4,60 1,56 2,35  
LAI Mar 4,13 1,40 2,55  
LAI Abr 3,73 1,27 1,70  
LAI Mai 3,26 1,11 1,50  
LAI Jun 3,15 1,07 1,35  
LAI Jul 3,03 1,03 1,55  
LAI Ago 2,97 1,01 1,45  
LAI Set 2,94 1,00 2,10  
LAI Out 2,88 0,98 2,25  
LAI Nov 2,97 1,01 2,05  
LAI Dez 3,15 1,07 2,85  

Albedo Jan 0,121 0,121 0,2 (-20%; -10%; +10%; +20%) 
Albedo Fev 0,124 0,124 0,2  
Albedo Mar 0,132 0,132 0,2  
Albedo Abr 0,139 0,139 0,2  
Albedo Mai 0,141 0,141 0,2  
Albedo Jun 0,144 0,144 0,2  
Albedo Jul 0,142 0,142 0,2  
Albedo Ago 0,143 0,143 0,2  
Albedo Set 0,141 0,141 0,2  
Albedo Out 0,134 0,134 0,2  
Albedo Nov 0,126 0,126 0,2  
Albedo Dez 0,123 0,123 0,2  
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sendo τo a fração de radiação de onda curta transmi-
tida pela vegetação superior e LAIo o índice de área 
foliar da vegetação do nível superior. O valor de re-
ferência 0,88 foi obtido para τo=0,047 (Januário et 
al., 1992, para floresta tropical úmida na Amazônia) 
e LAIo=3,48 (médio). 

Segundo a Comissão Especial para Restau-
ração da Serra do Mar, coordenada pela Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a altura 
da Mata Atlântica na sua forma primitiva é de 26 
metros. Com início de degradação, essa altura passa 
a ser de 20 metros. Para o nível inferior da floresta 
sugerimos 1,0 m. Para a pastagem 0,6 m utilizaremos 
a altura indicada por Dorman e Sellers (1989) para 
a classe groundcover. 

A máxima e a mínima resistência estomatal 
para a Mata Atlântica foram obtidas do tutorial do 
modelo DHSVM para a classe evergreen broadleaf, en-
quanto que para a pastagem foram obtidas de Wig-
mosta et al. (1994) da classe grassland. 

Segundo Maidment (1992), o limiar de u-
midade, acima do qual não há restrição para trans-
piração, deve ser 50 a 80% da capacidade de campo, 
porém deve ser superior ao ponto de murchamento.  

O déficit de pressão de vapor, acima do qual 
há fechamento estomatal (Pa), foi obtido de Dor-
man e Sellers (1989) da classe broadleaf evergreen trees 
para a Mata Atlântica e da classe groundcover para a 
pastagem. 
 
Tabela 2 - Variação do parâmetro de fração de raízes 
 

Simulação Pastagem 
Nível 
sup. 

Nível 
inf. 

1 40 20 20 
 60 40 80 
 0 40 0 
2 50 20 30 
 50 50 70 
 0 30 0 
Controle 60 20 40 
 40 60 60 
 0 20 0 
4 70 20 50 
 30 70 50 
 0 10 0 
5 80 40 60 
 20 50 40 
 0 10 0 

 
Os valores da fração de radiação fotossinte-

ticamente ativa (PAR) para a pastagem e o nível su-
perior da Mata Atlântica foram obtidos do trabalho 

de Gomes (2002). Para o nível inferior, o valor da 
fração de PAR foi obtido de Lee (1987). 

As frações de raízes foram obtidas de obser-
vações aproximadas em campo. As variações estão 
apresentadas na Tabela 2. 

O índice de área foliar (LAI) para a pasta-
gem foi obtido de Zanchi et al. (2005). Para o nível 
superior de Mata Atlântica utilizaram-se os dados 
encontrados por Lapola et al. (2007) com um deslo-
camento de 6 meses para adaptação ao Hemisfério 
Sul. Para o nível inferior, foi considerado 34% do 
LAI total (Roberts, 1996). 

Para a pastagem, o albedo foi obtido dos 
dados de Maidment (1992). Para a Mata Atlântica, 
os valores utilizados foram os encontrados por Culf 
et al. (1995) com um deslocamento de 2 meses para 
coincidir os valores de máximos albedos durante a 
estação seca na região de estudo (junho, julho, agos-
to).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A análise de sensibilidade do modelo hidro-
lógico aos parâmetros de vegetação foi feita a partir 
de 53 simulações, variando-se um parâmetro de cada 
vez e mantendo os demais constantes, iguais à refe-
rência.  

As simulações foram executadas para os a-
nos de 2003 e 2004, sendo que são apresentados, 
neste trabalho, somente os resultados do ano de 
2004. O ano de 2003 serviu como o período de a-
quecimento (warm-up) do modelo. 

Embora o modelo seja altamente não linear, 
é importante conhecer a sensibilidade do modelo à 
variação de cada parâmetro separadamente, pois a 
falta de trabalhos específicos para a Mata Atlântica 
acarreta em grandes incertezas no conhecimento 
dos valores de cada parâmetro. 

As variações dos parâmetros em cada simu-
lação, apresentadas na Tabela 1, foram feitas bus-
cando-se incluir as incertezas, dentro de possíveis 
valores de cada parâmetro. 

Nomeou-se a simulação feita com os parâ-
metros de referência de controle. A figura 7 apresenta 
os resultados da vazões simuladas com os valores dos 
parâmetros de vegetação de referência. Ressalta-se 
que a vazão simulada depende também dos parâme-
tros de solo, não abordados neste trabalho. Pode-se 
observar por essa figura que o modelo acompanhou 
bem o padrão dos picos de vazão, embora essas va-
zões tenham sido superestimadas. Para o período de 
estiagem (agosto de 2004 a outubro de 2004), o 
modelo subestimou as vazões observadas. 
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Figura 7 - Simulação Controle. Vazões observadas e modeladas com os parâmetros 

de referência apresentados na Tabela 1 
 

 
Figura 8 - Simulações realizadas com a variação do parâmetro déficit de pressão de vapor 

 

 
Figura 9 - Simulações realizadas com a variação do parâmetro resistência estomatal mínima 
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Figura 10 - Simulações realizadas com a variação do parâmetro índice de área foliar (LAI) 

 

 
Figura 11 - Simulações realizadas com a variação do parâmetro altura da vegetação 

 
 

De acordo com as diversas simulações, o 
modelo não apresentou sensibilidade às variações 
testadas dos parâmetros de máxima resistência es-
tomatal, coeficiente atenuação aerodinâmica, coefi-
ciente de atenuação da radiação, fração da vegeta-
ção fotossinteticamente ativa, e fração de troncos. 

O modelo apresentou uma sensibilidade 
muito pequena à variação do limiar de umidade. 
Somente quando este parâmetro foi aumentado em 
20%, as vazões simuladas apresentaram-se ligeira-
mente superiores às observadas. O modelo apresen-
tou uma instabilidade numérica quando este parâ-
metro foi reduzido em 20%. Com uma variação de 
10%, para mais ou para menos, o modelo não apre-
sentou sensibilidade. 

As variações do albedo, da fração de raízes e 
da fração de cobertura testadas alteraram as vazões 
simuladas de maneira muito pouco significativa e 
somente nos picos de máximas.  

As Figuras 8 a 11 apresentam, como exem-
plo, os resultados de vazões simuladas para os meses 
de outubro e novembro de 2004. O padrão de com-
portamento dos resultados foi o mesmo em todo o 
período simulado. 

A Figura 8 apresenta as vazões modeladas 
com variações do parâmetro déficit de pressão de 
vapor. Verifica-se que aumentando o valor desse 
parâmetro, há um decréscimo nas vazões simuladas, 
principalmente nos picos de máximas. Reduzindo 
esse parâmetro, observa-se um aumento nas vazões 
máximas simuladas.  
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A Figura 9 apresenta as simulações feitas 
com variações no parâmetro de mínima resistência 
estomatal. Verifica-se que reduzindo o valor desse 
parâmetro, tem-se um decréscimo nas vazões máxi-
mas simuladas, e aumentando-o, tem-se um acrésci-
mo dessas vazões. Praticamente não houve alteração 
nas vazões mínimas. 

As variações do índice de área foliar (Figura 
10) e altura da vegetação (Figura 11) provocaram 
impacto semelhante ao das simulações feitas com 
variações do déficit de pressão de vapor. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

A análise de sensibilidade de parâmetros em 
modelo distribuídos é de fundamental importância 
para direcionar trabalhos de campo, selecionar pa-
râmetros para calibração e para analisar o impacto 
de incertezas dos valores de cada parâmetro nas res-
postas modeladas. 

Os resultados retrataram que o modelo con-
segue acompanhar os padrões das vazões observa-
das, apesar de superestimar as vazões de pico e sub-
estimar as vazões nos períodos de recessão. Entre-
tanto, não se buscou, neste trabalho, a calibração do 
modelo hidrológico e sim analisar a sensibilidade do 
mesmo com relação à variação dos parâmetros de 
vegetação. 

De acordo com os resultados apresentados, 
as vazões simuladas pelo modelo hidrológico 
DHSVM apresentaram-se mais sensíveis à variação 
dos parâmetros de déficit de pressão de vapor, resis-
tência estomatal mínima, índice de área foliar e al-
tura da vegetação. 

As variações dos parâmetros de fração de 
tronco, fração de radiação PAR, máxima resistência 
estomatal, coeficiente de atenuação da radiação e 
coeficiente de atenuação aerodinâmica não altera-
ram as respostas de vazão do modelo hidrológico. 

O modelo apresentou sensibilidade muito 
pequena às variações estudadas dos parâmetros de 
limiar de umidade, fração de raízes, fração de cober-
tura e albedo. 
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Analysis of the Sensitivity of the Distributed 
Hydrologic Model DHSVM to Vegetation Pa-
rameters  
 
ABSTRACT 
 

The Distributed Hydrology Soil Vegetation Model 
(DHSVM) was applied to the Bocaina watershed, located 
in Serra do Mar in São Paulo State, Brazil. Hydrological 
modeling of this region is of great strategic importance both 
economically, due to its position connecting important cities 
to the Atlantic Ocean, and environmentally, due to areas 
of remaining native forest called Mata Atlântica(Atlantic 
Forest). Distributed hydrological models have many physi-
cal parameters, and knowing the most relevant ones in 
simulated outflows may guide future investments on expe-
rimental research to determine them, and may also indicate 
the most relevant for calibration. Among the vegetation 
parameters, the model presented greater sensitivity to the 
variations of vapor pressure deficit, minimum stomatal 
resistance, leaf area index and vegetation height. 
Keywords: DHSVM Model; Vegetation Parameters 
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RESUMO 
 

Este artigo avalia o uso do algoritmo evolutivo Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) para cali-
brar o modelo conceitual do tipo chuva-vazão SMAP em estações do Estado do Ceará. O artigo investiga a influência da 
seleção das funções objetivo na definição do conjunto de parâmetros do modelo, bem como a habilidade do algoritmo MOPSO 
em encontrar o ótimo de cada função, assim como a capacidade do mesmo em definir a frente de Pareto de maneira adequa-
da. 
 
Palavras Chave: Modelos hidrológicos, calibração, otimização multiobjetivo. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Modelos hidrológicos têm sido amplamente 
utilizados no dimensionamento de estruturas de 
engenharia, no planejamento e gestão dos recursos 
hídricos. Exemplos de aplicação incluem a extensão 
de séries hidrológicas, a previsão de afluências, di-
mensionamento e a operação de estruturas hidráuli-
cas, entre outros. 

Apesar do desenvolvimento de modelos de 
base física, modelos conceituais do tipo chuva-vazão 
são ainda muito utilizados. Geralmente, os parâme-
tros destes modelos não podem ser estimados atra-
vés de medidas diretas, como por exemplo, da taxa 
de infiltração do solo (pontual) ou definição de tipo 
de solo ou vegetação. A estimativa dos parâmetros é 
feita através de um estudo de calibração, que consis-
te em definir os valores dos parâmetros de modo 
que os valores simulados de vazão se aproximem das 
vazões observadas. 

A calibração pode ser executada de forma 
manual ou com base em algum algoritmo de otimi-
zação computacional. Na calibração manual, um 
processo de tentativa e erro é aliado à experiência 
do hidrólogo para a determinação dos parâmetros. 
Este processo pode ser extremamente demorado e 
extenuante, dependendo da dimensão do vetor de 
parâmetros.. Na calibração automática, os parâme-
tros do modelo são ajustados dentro do espaço de 
busca, de acordo com um ou mais objetivos, que 

mensuram a aderência dos resultados do modelo 
aos dados observados no campo.  

Muitas pesquisas são focadas na calibração 
através de um único objetivo e na determinação 
automática dos parâmetros que maximizem ou mi-
nimizem uma função matemática que expresse o 
objetivo a ser alcançado. Uma das maiores dificul-
dades apresentadas neste tipo de calibração é justa-
mente a escolha de que objetivo utilizar já que, na 
maioria dos casos, diferentes objetivos levam a dife-
rentes conjuntos de parâmetros. Experiências mos-
tram que a calibração automática utilizando um 
único objetivo, mesmo que bem escolhido, não con-
segue determinar adequadamente o melhor conjun-
to de parâmetros do modelo que mais se adapte aos 
dados reais (Duan, 2002). Desta forma, faz-se neces-
sário a utilização de múltiplos objetivos para uma 
calibração mais eficiente.  

Uma forma muito promissora de calibrar 
modelos hidrológicos consiste em empregar medi-
ções de fluxos e de variáveis de estado, tais como, 
umidade do solo, escoamento subterrâneo e vazão 
superficial, cujos valores são simulados pelo modelo 
Esta estratégia implica necessariamente no uso de 
uma abordagem multiobjetivo. Desta forma, obtém-
se um modelo mais robusto no que se refere à re-
presentação dos processos hidrológicos. Esta abor-
dagem já vem sendo utilizada, pelo menos a nível de 
pesquisa, com modelos que simulam o fluxo de água 
e calor entre o solo e a atmosfera, aplicados a bacias 
onde são realizadas campanhas intensivas de medi-
ção. Neste caso, são utilizadas funções objetivo para 
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avaliar o ajuste do modelo às séries temporais de 
fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível, umi-
dade na camada superficial do solo etc. [Houser et 
al. (2001), Bastidas et al. (2001), Crow et al. (2003), 
Demarty et al. (2005), McCabe et al. (2005)]. Infe-
lizmente, devido à falta de dados, a calibração de 
modelos chuva-vazão ainda se limita, em grande 
parte, ao ajuste da série de vazões observadas. Entre-
tanto, é possível que num futuro relativamente pró-
ximo seja possível obter, por exemplo, estimativas 
confiáveis da umidade superficial do solo através de 
sensoriamento remoto, o que certamente traria uma 
maior confiabilidade na calibração desses modelos. 
Esta perspectiva futura dá uma idéia do potencial da 
abordagem multiobjetivo em modelagem hidrológi-
ca. 

No momento, o que se observa mais usual-
mente no caso de modelos do tipo chuva-vazão é o 
uso da abordagem multiobjetivo para calibração de 
diferentes características das séries de vazões obser-
vadas (Diskin e Simon, 1977; Gupta et al., 1998), 
que é o caso deste artigo, ou do uso simultâneo de 
séries de vazões em diversos locais da bacia de inte-
resse [Madsen(2000); Engeland et al. (2006); Bekele 
et al. (2007)]. 

Uma forma de abordar a questão multiobje-
tivo é fazer uso dos conceitos de dominância de 
Pareto, que permitem avaliar as trocas existentes 
entre os múltiplos objetivos analisados com base na 
análise das soluções não-dominadas do espaço de 
busca (Gupta et al., 1998; Yapo et al., 1998; Boyle et 
al., 2000; Vrugt et al., 2003; Alvarez et al., 2005; Ho et 
al., 2005; Villalobos-Arias et al., 2005).  

Mais recentemente, muitos algoritmos evo-
lutivos têm sido utilizados para a estimativa multiob-
jetivo dos parâmetros de modelos hidrológicos. Mui-
tos destes algoritmos utilizam os conceitos de domi-
nância de Pareto em sua evolução. Dentre os algo-
ritmos multiobjetivo evolutivos mais utilizados na 
literatura podem-se citar o NSGA-II (Deb et al., 
2002), que utiliza os operadores dos algoritmos 
genéticos, o MOCOM-UA (Gupta et al., 1998; Yapo 
et al., 1988, entre outros) e o MOSCEM-UA (Vrugt 
et al., 2003). Outras alternativas têm surgido na 
literatura, como o MOPSO (Gill et al., 2006), pro-
posto por diversos pesquisadores como uma exten-
são multiobjetivo do algoritmo PSO (Particle Swarm 
Optimization). 

Este trabalho tem como objetivo investigar a 
aplicação de algoritmos evolutivos multiobjetivo na 
calibração do modelo conceitual de chuva-vazão 
SMAP (Lopes, 1981) em bacias situadas no semi-
árido do Nordeste brasileiro, mais especificamente 
no Estado do Ceará. Adicionalmente, este trabalho 

avalia diferentes funções objetivo e suas influências 
na determinação dos parâmetros do modelo SMAP. 
Para a determinação automática dos parâmetros 
utilizou-se o algoritmo evolutivo de otimização mul-
tiobjetivo MOPSO, proposto por Alvarez et al. 
(2005) e investigou-se sua eficiência na determina-
ção dos ótimos das funções testadas. Como forma de 
avaliar os resultados e determinar a influência do 
enfoque multiobjetivo, os resultados foram compa-
rados com os obtidos através da calibração automá-
tica com um único objetivo ao se utilizar o algoritmo 
de busca local de Nelder e Mead (1965) para a de-
terminação dos parâmetros. 
 
 
FUNÇÕES OBJETIVO 
 
 

A escolha adequada de uma determinada 
função objetivo não é uma tarefa simples e depende 
sobremaneira do uso futuro do modelo hidrológico. 
A literatura apresenta várias sugestões, algumas fo-
cadas mais nos picos do hidrograma, outras nas 
vazões mínimas, outras na forma de ascensão ou 
recessão do hidrograma etc. Gupta et al. (1998) 
apresentam um conjunto de nove funções objetivo 
utilizadas pelo National Weather Service para a calibra-
ção do modelo chuva-vazão SAC-SMA. 

A seleção das funções objetivo mais apropri-
adas para a calibração de modelos hidrológicos tem 
sido muito discutida na literatura (Diskin & Simon, 
1977 e Gupta et al., 1998). Recentemente, observa-se 
um aumento considerável nos esforços para enten-
der as incertezas inerentes aos resultados obtidos 
através de modelos hidrológicos, o que vem resul-
tando numa busca de funções objetivo que tenham 
um apelo ou uma base mais estatística, de modo que 
seja possível estimar de forma consistente as incerte-
zas na estimativa dos parâmetros. A função objetivo 
mais utilizada na literatura é aquela associada à mi-
nimização da soma dos quadrados dos resíduos, que 
implicitamente assume que os erros são indepen-
dentes e possuem a mesma variância ao longo do 
tempo, premissas essas que dificilmente são verifica-
das na prática. Yapo (1996) mostra que alguns estu-
dos sugerem o uso do HMLE (heteroscedastic error 
maximum likelihood estimation), que utiliza a função 
verossimilhança assumindo que a variância do erro 
do modelo pode variar no tempo (Sorooshian et al., 
1993), o que seria um modelo mais apropriado para 
o problema em questão. Outros autores também 
vêm trabalhando nesta linha (Kuczera, 1988; Ka-
vetski et al., 2003). De toda forma, este artigo não se 
propõe a fazer uma análise de incertezas em mode-
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los hidrológicos, mas sim mostrar a importância de 
se utilizar uma análise multiobjetivo no processo de 
calibração e ilustrar o uso de algoritmos que permi-
tam a realização de calibração automática empre-
gando mais de um objetivo. 

Vários estudos mostram que a magnitude 
dos erros obtidos entre as vazões simuladas e obser-
vadas está intimamente ligada à escolha da função 
objetivo. Por estas razões, faz-se necessária a avalia-
ção de múltiplas funções objetivo (Duan et al., 
2002). 

No presente trabalho, uma combinação de 
quatro funções objetivo foi utilizada no estudo de 
calibração do modelo SMAP mensal para o estado 
do Ceará. Embora o modelo possa vir a ser utilizado 
nos mais diversos estudos, o estudo de calibração foi 
executado com dois objetivos em mente: (1) obter 
um modelo capaz de realizar previsão de afluência 
aos principais reservatórios do estado com base em 
previsão climática; e (2) desenvolver estudo de regi-
onalização dos parâmetros do modelo, a partir de 
regionalização hidrológica, de modo que se possa 
fazer previsão em locais onde não há disponibilida-
de de dados fluviométricos. 

A primeira função objetivo avaliada (FO1) 
buscou maximizar a eficiência definida por Nash e 
Sutcliffe (1970), formulada através da seguinte ex-
pressão: 
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em que θ é o conjunto de parâmetros do modelo, 
Qobs é a série de vazões observadas, Qsim a série de 
vazões simuladas, n o comprimento da série em 

meses e obsQ  é a média mensal das vazões observa-

das. De certa forma, a FO1 é a famosa função objeti-
vo baseada no somatório dos quadrados dos resí-
duos, porém neste caso, a função é padronizada 
pela variância da série observada. 

Uma outra forma de avaliar a proximidade 
das vazões simuladas e observadas está relacionada 
com o volume total escoado anualmente. A FO2 
procura medir a aderência dos volumes anuais simu-
lados aos observados através do somatório dos qua-
drados dos resíduos e, como no caso da FO1, procu-
rou-se expressar esta medida de forma padronizada, 
utilizando para isto a mesma idéia de eficiência su-
gerida por Nash e Sutcliffe (1970), só que agora 
aplicada aos volumes dos hidrogramas observado e 

simulado. Deste modo, a FO2 é obtida pela seguinte 
expressão: 
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em que Vobs é a série de volumes anuais observados, 
Vsim a série de volumes anuais simuladas, n o com-

primento da série em anos e obsV  é o volume mé-
dio anual observado. 

A terceira função objetivo (FO3) baseia-se 
nos desvios entre a curva de permanência observada 
e a curva de permanência modelada. Focou-se nos 
desvios dos percentis de 5 a 95%, com espaçamento 
de 5%, mais o percentil de 99%. A FO3 procura 
contornar a maior influência das vazões extremas no 
resultado da calibração, imposta claramente na FO1. 
Mais uma vez, a função objetivo é medida em termos 
de eficiência de forma a padronizar a comparação 
dos resultados. A FO3 é expressa através da seguinte 
expressão: 
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em que Pe
obsQ  é a vazão observada com probabili-

dade de não-excedência de Pe%, Pe
simQ   é a vazão 

simulada com probabilidade de não-excedência de 
Pe%, n é o número de pontos da curva de perma-
nência que foram utilizados para o ajuste, n = 20, e 

Pe
obsQ   é a média das vazões observadas associadas 

aos percentis utilizados na comparação. O uso da 
curva de permanência, ao invés do uso das séries de 
vazões mensais, justifica-se em um contexto de regi-
onalização hidrológica. A regionalização de curvas 
de permanência possibilitaria a estimativa dos parâ-
metros do modelo em locais sem registros de vazão. 

A quarta e última função objetivo adotada 
neste trabalho procurou minimizar as distâncias 
entre as vazões máximas observadas e simuladas em 
cada ano. Mais uma vez utilizou-se uma expressão 
similar àquela proposta por Nash e Sutcliffe (1970), 
onde o somatório dos quadrados dos desvios entre 
as vazões máximas observadas e calibradas é padro-
nizada  pela variância dos picos dos hidrogramas 
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anuais observados. A FO4 é calculada pela expressão 
apresentada abaixo: 
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em que obs
maxq   é a vazão mensal máxima observada 

em um dado ano, sim
maxq   é a máxima vazão anual 

simulada em um dado ano, n o comprimento da 

série em anos e  obs
maxq  é a média das vazões máximas 

anuais observadas. 
 
 
MODELO HIDROLÓGICO 
 
 

O modelo hidrológico utilizado na investi-
gação dos efeitos da calibração multiobjetivo foi o 
SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure), de-
senvolvido por Lopes et al. (1981). O SMAP é um 
modelo chuva-vazão do tipo conceitual e concentra-
do, e a versão utilizada nesta pesquisa possui discre-
tização temporal mensal. 

O modelo SMAP, assim como outros mode-
los conceituais, procura representar o armazena-
mento e os fluxos de água na bacia através de reser-
vatórios lineares fictícios. O modelo possui uma 
estrutura relativamente simples, composta por dois 
reservatórios que tentam representar o armazena-
mento e os fluxos na camada superior do solo e no 
aqüífero, como pode ser visualizado na Figura 1. O 
SMAP segue a mesma linha conceitual do modelo 
ESMA (Explicit Soil Moisture Accounting), desen-
volvido por Dawdy e O’Donnel (1965). 

A cada evento de precipitação (P), realiza-se 
um balanço de massa na bacia em estudo. Uma par-
cela de (P) é transferida como escoamento superfi-
cial (ES), estimado por uma equação exponencial 
que depende de P, da taxa de umidade do solo 
(TU), e de um expoente Kes. 

A lâmina restante da precipitação, subtraída 
do escoamento superficial (P — ES), sofre perda por 
evaporação (P — ES — EP) e é então adicionada a um 
reservatório, o qual representa a camada superior 
do solo. Neste reservatório, a umidade do solo é 
atualizada ao longo do tempo através das perdas por 
evapotranspiração real (ER), que dependem do 
nível do reservatório (RSOLO) e da capacidade de 
saturação do solo (SAT). Outra saída deste segundo 

reservatório representa a recarga do reservatório 
subterrâneo (REC), estimada com base na TU, no 
RSOLO e no coeficiente de recarga (CREC). O 
nível d’água (RSUB) neste segundo reservatório é 
então deplecionado a uma taxa constante de reces-
são do escoamento de base (K), resultando no esco-
amento de base (EB) propriamente dito. A soma de 
ES com EB fornece a vazão total no ponto de con-
trole da bacia. 
 
 

 
 
 

Figura 1 - Esquema do modelo SMAP. 
 
 
O modelo possui seis parâmetros que preci-

sam ser calibrados, quais sejam: a capacidade de 
saturação do solo (SAT); expoente relacionado à 
geração de escoamento superficial (Kes); o coefici-
ente de recarga do aqüífero (CREC), que está rela-
cionado com a permeabilidade da zona não-
saturada do solo; a taxa de deplecionamento (K) do 
nível d´água do segundo reservatório (RSUB), res-
ponsável pela geração do escoamento de base (EB); 
a taxa de umidade inicial do solo (TUin), que de-
termina o nível inicial do segundo reservatório 
(RSOLO) e o escoamento de base inicial (EBin).  

Estudos realizados por Alexandre (2005) 
mostraram que apenas SAT e Kes possuem sensibili-
dade para as bacias localizadas no Estado do Ceará. 
Desta forma, o problema de calibração resume-se 
em estimar apenas estes dois parâmetros, enquanto 
que os demais são considerados constantes para o 
Ceará com os seguintes valores: CREC = 0; K = 3; 
TUin = 30 e EBin = 0. As faixas de variação dos pa-
râmetros SAT e Kes utilizadas no processo de cali-
bração foram 400 a 5000 e 0,1 a 10, respectivamente. 
Os dados de entrada do modelo são a precipitação 
média mensal na bacia (P) e a evapotranspiração 
potencial mensal (EP), ambas em mm, e a área de 
drenagem da bacia (A) em km2. 
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ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO 
 
 
 

O processo de calibração automática de 
modelos hidrológicos pode ser visto como um pro-
blema de otimização, no qual uma ou mais funções 
objetivo devem ser minimizadas ou maximizadas, 
estando sujeito a restrições impostas ao espaço de 
busca dos parâmetros do modelo.  

Existem diversos algoritmos de otimização 
para realizar a calibração automática de modelos 
hidrológicos. Esses algoritmos são usualmente classi-
ficados em dois grupos, os de busca local (Rosen-
brock, 1960; Nelder e Mead, 1965) e os chamados 
de busca global (Algoritmos Genéticos, Simulated 
Annealing e o Shuffled Complex Evolution) [Duan, 
2002].  

A dificuldade dos algoritmos de busca local, 
usualmente observada na calibração de modelos 
hidrológicos, reside basicamente na complexidade 
geométrica da função objetivo. Tal complexidade 
decorre do grau de não-linearidade dos modelos 
hidrológicos, dos dados, da função objetivo e da 
existência de multiplicidade de caminhos inerentes 
à estrutura destes modelos que dependem, de certa 
forma, de limites impostos aos próprios parâmetros 
ou a algum componente do sistema, representados 
nos modelos por estrutras do tipo “if” [Kavestki et 
al., 2006]. A presença de descontinuidades e ótimos 
locais dificulta bastante o desempenho destes tipos 
de algoritmos (Kavestki, 2006), o que acabou moti-
vando o desenvolvimento dos algoritmos de busca 
global [Gupta e Sorooshian, 1985; Duan et al., 
1992]. Entretanto, vale notar a publicação recente 
de dois artigos [Kavetski et al., 2006 a,b] que explo-
ram a hipótese de que boa parte das dificuldades 
encontradas por algoritmos de busca local são de-
correntes de problemas numéricos de implementa-
ção dos modelos, que poderiam ser minimizados, 
permitindo assim o uso de algoritmos do tipo New-
ton, que além de serem mais eficientes na busca do 
ótimo da função objetivo, fornece informações im-
portantes acerca das incertezas na estimativa dos 
parâmetros, algo que os algoritmos de busca global 
não fazem. 

O algoritmo utilizado neste trabalho é o 
chamado PSO (Particle Swarm Optimization), algorit-
mo de busca global , desenvolvido por Kennedy e 
Eberhart (1995) que foi adaptado por Alvarez et al. 
(2005) de modo que possa ser empregado na cali-
bração multiobjetivo. 
 
 

Particle Swarm Optimization 
 

Kennedy e Eberhart (1995) propuseram um 
algoritmo conhecido como colônia de partículas - 
PSO (Particle Swarm Optimization) — que consiste 
em um método de simulação baseado no compor-
tamento social de bandos, no qual partículas, ou 
melhor, indivíduos como pássaros, insetos ou peixes 
fazem uso de suas experiências e da experiência do 
próprio bando para encontrarem o ninho, alimento, 
ou outro objetivo. Assim, dispostas de forma aleató-
ria, as partículas seguem em busca de um local que 
satisfaça um dado objetivo. Inicialmente sem ne-
nhuma orientação prévia, essas partículas se aglo-
meram até que uma delas consiga encontrar uma 
melhor posição, do ponto de vista do objetivo esco-
lhido, o que acaba por atrair as partículas que esti-
verem mais próximas. Desta forma desenvolve-se o 
que se chama de inteligência social, em que um 
indivíduo aprende com o acerto do outro.  

Fazendo uma analogia com os algoritmos de 
otimização, o espaço em que os bandos fazem a 
busca corresponde ao espaço de busca do problema, 
e o local em que se encontra o ninho ou alimento 
corresponde ao ótimo, ou seja, o máximo ou míni-
mo de uma determinada função objetivo. Esse algo-
ritmo modela de forma simplificada a teoria dos 
enxames (Swarm Theory). 

Assim como em outros métodos de otimiza-
ção natural, o PSO trabalha com populações de 
soluções, em que numa mesma iteração, vários pon-
tos do espaço de busca são avaliados através de uma 
função de aptidão. Apesar de elevar o esforço com-
putacional, estes métodos possuem uma maior ca-
pacidade de percorrer o espaço de busca, reduzindo 
a probabilidade de obtenção de ótimos locais. Dife-
rentemente dos Algoritmos Genéticos, em que os 
indivíduos só possuem informações acerca da popu-
lação atual, no PSO os indivíduos aprendem com 
suas experiências passadas, o que representa uma 
vantagem desta metodologia. 

Cada partícula (solução) do enxame de N 
partículas possui uma posição atual (correspondente 
a cada iteração) e uma dada velocidade, que é atua-
lizada de acordo com a experiência da partícula e 
do bando. Desta forma, a cada iteração, o vetor po-
sição de todas as partículas da população pode ser 
formulado através da seguinte expressão (Alvarez et 
al., 2005): 
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em que X = vetor de posições das partículas; V = 
vetor de velocidade das partículas; χ [0, 1] = fator 
que controla a magnitude da velocidade; ε  = pe-
quena perturbação estocástica, conhecida como 
“fator de turbulência”, introduzido como forma de 
ajudar as partículas a sair de ótimos locais e melho-
rar a exploração do espaço de busca. 

A velocidade de cada partícula é modificada 
a cada iteração através de duas diferentes parcelas: a 
melhor posição individual, Pn, que explora o me-
lhor resultado encontrado pela partícula, e a melhor 
posição global, G, que é a melhor solução encontra-
da por toda a população, introduzindo assim o co-
nhecimento do bando. O vetor velocidade de tama-
nho N de todas as partículas pode ser formulado 
através da seguinte expressão: 
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em que r1 e r2 são números aleatórios uniformemen-
te distribuídos entre [0,1]. As constantes c1 e c2 con-
trolam a influência da velocidade individual e glo-
bal, e o parâmetro w, definido como inércia, contro-
la a influência da experiência atual na velocidade da 
partícula no passo seguinte. No presente trabalho 
foram utilizados os seguintes valores: c1 = c2 = 1 e w 
variando entre 0,95 a 0,4 até atingir 70% do máximo 
de iterações, permanecendo com o menor valor nas 
iterações seguintes. Observa-se que não foram feitas 
tentativas no intuito de verificar a influência destes 
parâmetros no desempenho do algoritmo. 
 
Multi-Objective PSO (MOPSO)  
 

A técnica do PSO tem se mostrado muito e-
ficaz na otimização de problemas com um único 
objetivo. Mais recentemente, alguns autores vêm 
propondo modificações no algoritmo de otimização 
visando a solução de problemas multiobjetivo (Coel-
lo e Lechuga, 2002; Hu e Eberhart, 2002, Parsopou-
los e Vrahatis, 2002, Fieldsend e Singh, 2002 e Alva-
rez et al., 2005). No presente trabalho, seguiu-se a 
metodologia apresentada por Alvarez et al. (2005). 

Segundo as metodologias apresentadas para 
incorporar a questão multi-objetivo ao PSO, a prin-
cipal dificuldade encontrada é na determinação da 
melhor forma de selecionar as componentes que 
irão guiar as partículas. No PSO, a cada iteração, as 
partículas são modificadas com base no melhor de 
cada partícula e no melhor global. Se a nova posição 
de uma partícula é melhor que a melhor posição 
desta em todas as iterações anteriores, o ótimo indi-
vidual é trocado. Desta forma, não há compartilha-

mento de informações com as outras partículas da 
população, a não ser que cada partícula consiga 
atingir o ótimo global. Para a otimização multiobje-
tivo, a troca de informações entre todas as partículas 
é necessária para se construir a verdadeira frente de 
Pareto. Percebe-se assim, que não há uma definição 
clara do melhor individual e global quando se traba-
lha com “D” objetivos. 

No algoritmo utilizado para a implementa-
ção do MOPSO são utilizados os conceitos de domi-
nância de Pareto. Segundo estes conceitos, sejam os 
“D” objetivos testados simultaneamente: yi = fi(x), 
em que i = 1, ..., D, e onde cada objetivo depende de 
um vetor x de K parâmetros ou variáveis de decisão. 
As variáveis de decisão podem estar sujeitas a J res-
trições: ej(x) ≥  0 para j = 1, ... , J. Segundo Alvarez 
et al. (2005), sem perdas de generalidade, pode-se 
assumir que esses objetivos são de minimização e o 
problema pode ser expresso da seguinte forma: 
 
Minimizar y = f(x) ≡  (f1(x), f2(x), ..., fD(x)) (7) 
 
Sujeito a: e(x) ≡  (e1(x), e2(x), ..., eJ(x)) ≥  0 (8) 
 

Diz-se que o vetor u domina estritamente 
outro vetor v (simbolizado por u p  v) se fi(u) < fi(v) 
∀  i = 1, ... , D, e que u domina v (simbolizado por u 
p  v) se fi(u) ≤  fi(v) para todo i. Um conjunto de 
vetores de decisão é dito não-dominado se nenhum 
membro do conjunto é dominado por outro. Logo, 
a frente de Pareto verdadeira é o conjunto de solu-
ções não-dominadas por nenhuma outra solução 
possível do espaço de busca. Assim, o algoritmo 
proposto por Alvarez et al.(2005) consiste basica-
mente em montar a frente de Pareto a cada itera-
ção, atualizando-a com as novas soluções dominan-
tes obtidas e eliminando as soluções dominadas da 
frente até completar o número total de gerações. 

O algoritmo inicia com a geração aleatória 
de um vetor de posições das partículas, correspon-
dente, neste momento, ao vetor de melhores posi-
ções. A cada iteração, verifica-se se a nova posição da 
partícula, obtida pelas equações. 5 e 6, é dominada 
pela melhor posição até então obtida ao longo das 
iterações anteriores. Caso não seja dominada, a me-
lhor posição é atualizada. 

Diferente do que ocorre em sua versão uni-
objetivo, no MOPSO, cada partícula possui, além de 
sua melhor posição local, uma melhor solução glo-
bal associada.  A determinação da melhor posição 
global, realizada a cada iteração, é feita através de 
uma seleção aleatória de todas as soluções da frente 
de Pareto, caso a partícula pertença à frente, ou 
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daquelas que a dominam, caso não faça parte da 
frente. 

Como critério de parada para o algoritmo 
optou-se por utilizar o número de avaliações da 
função objetivo, fixado no presente trabalho em 
10.000 avaliações, com uma população de soluções 
de 100 indivíduos, o que corresponde a 100 itera-
ções do algoritmo. 
 
ESTUDO DE CASO: ESTADO DO CEARÁ 
 

O algoritmo MOPSO foi utilizado na cali-
bração multiobjetivo do modelo SMAP mensal para 
21 bacias hidrográficas situadas no Estado do Ceará, 
com área de drenagem variando entre 244,9 a 
20.608,0 km2. Esta seção começa com a descrição 
dos dados utilizados e continua com uma discussão 
sobre os resultados obtidos, focando mais no de-
sempenho do algortimo utilizado e na importância 
de empregar uma análise multiobjetivo. 
 
Dados utilizados 
 

Os 21 postos fluviométricos utilizados no es-
tudo de calibração foram aqueles utilizados na ela-
boração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERH, 1992), Plano de Gerenciamento das Águas 
da Bacia do Rio Jaguaribe (COGERH, 2000a) e Pla-
no de Gerenciamento das Águas das Bacias Metro-
politanas (COGERH, 2000b), de onde os dados de 
vazão e evaporação foram obtidos. 

Postos com menos de 10 anos de dados fo-
ram descartados, assim como os anos com falhas, 
não tendo sido empregado qualquer mecanismo de 
preenchimento das mesmas. Os períodos de dados 
sob influência de um grande reservatório também 
foram excluídos. 
 
Resultados e discussão 
 

O estudo de calibração utilizou as quatro 
FOs apresentadas na seção 3. A análise multiobjetivo 
realizada com o algoritmo MOPSO empregou dois 
pares de funções, quais sejam, FO1-FO3 e FO2-FO4.  

O par FO1-FO3 utiliza o conceito de efici-
ência definido por Nash e Sutcliffe (1970), colocan-
do, no caso de FO1, um peso maior nos desvios das 
vazões mais altas, uma vez que é proporcional ao 
somatório dos quadrados dos desvios, enquanto que, 
no caso da FO3 (curva de permanência), a influên-
cia das vazões altas é reduzida, não impondo qual-
quer penalidade por erros de fase. Embora as fun-
ções FO1 e FO3 não sejam independentes, os resul-
tados mostraram uma variação relativamente grande 

dos parâmetros na frente de Pareto, como será mos-
trado na continuação desta seção. 

O par FO2-FO4 estabelece o comprometi-
mento entre a capacidade de simular bem as maio-
res vazões médias mensais em cada ano e manter os 
volumes anuais observados. Embora a maior vazão 
mensal em um ano seja um componente importante 
do volume total anual, a FO2 força o algoritmo de 
calibração a ajustar bem as vazões mensais mais bai-
xas, embora o ajuste das vazões menores possa ser 
compensado ao longo de todo ano, visto que o foco 
da FO2 é o volume total escoado no ano. 

Além do algoritmo multiobjetivo MOPSO, o 
estudo incluiu também o algoritmo de busca local 
descrito em Nelder e Mead (1965). Com isto, pôde-
se avaliar a capacidade deste tipo de algoritmo em 
achar o ótimo do problema. Obviamente, neste 
caso, não foi possível determinar a frente de Pareto, 
mas apenas o conjunto de parâmetros que maximi-
zava cada função objetivo separadamente. 

A busca realizada pelos algoritmos foi feita 
dentro do espaço de busca definido pelos limites das 
variáveis de decisão apresentadas na seção 3. Como 
forma de uniformizar a busca, os parâmetros foram 
padronizados entre [-0.5; 0.5], em torno da média 
do intervalo. 

Como já foi explicado na seção 3, o estudo 
limitou-se a calibrar apenas dois dos seis parâmetros 
do modelo, o expoente relativo à taxa de geração de 
escoamento superficial (Kes) e a capacidade de 
saturação do solo (SAT). A redução da dimensão do 
vetor de parâmetros foi possível graças a um conhe-
cimento a priori acerca da realidade física do semi-
árido cearense, bem como da estrutura e compor-
tamento do modelo na região (Alexandre, 2005; 
Alexandre et al., 2005). A incorporação de conhe-
cimento a priori facilita bastante o processo automá-
tico de calibração e tende a reduzir as incertezas nas 
estimativas dos parâmetros. O fato de haver apenas 
dois parâmetros a serem calibrados permite ilustrar 
e avaliar de forma gráfica o desempenho do algo-
ritmo utilizado para a definição da frente de Pareto, 
além de facilitar o entendimento do problema de 
otimização deste modelo para esta região especifi-
camente. 

A Figura 2 apresenta os resultados da cali-
bração multiobjetivo dos parâmetros Kes e SAT para 
os 21 postos fluviométricos utilizados no estudo. O 
que a Figura 2 mostra é a variação dos parâmetros 
associada à frente de Pareto para cada par de fun-
ções objetivo. Esta variação é representada, para 
cada posto e para cada parâmetro, por um par de 
boxplots, sendo que cada boxplot está associado a 
um par de FOs. 
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Figura 2 — Resultados da calibração dos parâmetros SAT e Kes para os pares de função objetivo. 
 
 
 

Por exemplo, a Figura 2 mostra que o pa-
râmetro SAT para o posto fluviométrico 1 varia a-
proximadamente entre 1450 e 1700 mm (FO1-FO3), 
enquanto que o parâmetro Kes teria uma variação 
aproximada entre 3.2 e 3.6.  

Com base na Figura 2 observa-se uma gran-
de variabilidade espacial dos valores dos parâmetros 
SAT e Kes no Estado do Ceará. O SAT varia desde 
500 mm até 2500 mm (FO1-FO3), sem considerar o 
posto 15 que apresenta um SAT em torno de 3000 
mm, enquanto que o Kes varia aproximadamente 
entre 3.0 e 5.5, embora quatro postos apresentem 
valores entre 7 e 9. Entender a variabilidade espacial 
dos valores dos parâmetros é importante porque 

muitos dos locais onde se deseja fazer previsão de 
afluências, um dos principais usos do modelo SMAP 
para o estado, não dispõe de dados de vazão, o que 
impede o estudo de calibração. Nestes locais, a esti-
mativa dos valores dos parâmetros é feita através de 
regionalização. Trabalhos anteriores mostram que 
grande parte desta variabilidade observada na Figu-
ra 2 pode ser explicada por características climáticas 
e fisiográficas das bacias [Alexandre et al., 2005]. 
Por exemplo, a porcentagem da área da bacia sobre 
embasamento cristalino explica mais de 60% da 
variabilidade espacial observada no parâmetro SAT, 
enquanto que a precipitação média anual e a capa-
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cidade de armazenamento do solo explicam apro-
ximadamente 50% da variabilidade de Kes. 

Ainda em relação à Figura 2, pode-se verifi-
car que tanto o grau de variação dos parâmetros na 
frente de Pareto, quanto os valores dos parâmetros 
propriamente ditos, podem ser muito dependentes 
do par de FOs escolhido, embora isso não seja sem-
pre verdadeiro. Corroborando estudos anteriores, 
estes resultados mostram claramente a importância 
da escolha destas funções no estudo de calibração, e 
também a necessidade de utilização de uma aborda-
gem multiobjetivo que seja capaz de incorporar as 
diferentes nuances inerentes ao problema de cali-
bração de modelos hidrológicos. 
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Figura 3 — Frentes de Pareto plotadas no espaço de busca 
dos parâmetros SAT e Kes para os postos 34750000 (a) e 

36210000 (b). 
 
 

Os resultados mostram uma maior variação 
do parâmetro Kes na frente de Pareto quando o 
segundo par de FOs (FO2-FO4) é utilizado. Isto 
acontece em praticamente 50% dos casos. Em ape-

nas dois postos observa-se uma variação maior de 
Kes quando o par FO1-FO3 é empregado, enquanto 
que nos nove postos restantes não há praticamente 
diferença. Não está claro o porquê deste comporta-
mento, e uma investigação mais detalhada acerca da 
relação entre os parâmetros e os pares de funções 
objetivo utilizados faz-se necessária. 

Além de analisar a faixa de variação dos pa-
râmetros na frente de Pareto para cada par de fun-
ções objetivo, é interessante observar a geometria da 
frente no espaço de busca dos parâmetros. Em mui-
tos dos casos estudados, observaram-se geometrias 
bem peculiares (ver Figura 3), o que permite ilustrar 
bem, conforme apresentado mais adiante, a influên-
cia da forma das funções objetivo na geometria final 
da frente de Pareto. 

A Figura 3 mostra,para duas das vinte e uma 
bacias estudadas (34750000 e 36210000), todas as 
soluções da frente de Pareto obtidas pelo algoritmo 
MOPSO para os dois pares de FOs. É interessante 
observar a presença de descontinuidades na frente, 
que são causadas, nestes casos, pela presença de 
máximos locais e pela forma como as duas funções 
interagem uma com a outra.  

Mais interessante ainda é a presença de ge-
ometrias inusitadas da frente de Pareto. A Figura 4, 
que mostra isolinhas das funções objetivo FO2 e 
FO4, bem como as soluções da frente de Pareto 
obtidas pelo MOPSO para o posto 36210000, ajuda a 
entender o porquê dessas formas.  

 
 

 
 
Figura 4 — Isolinhas de FO2 e FO4 para o posto 36210000 

e as soluções que pertencem à Frente de Pareto. 
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Teoricamente, a frente de Pareto deve ir do 
máximo da FO2 (FO4) para o máximo da FO4 
(FO2), passando necessariamente pelos pontos de 
tangência entre as isolinhas de cada função objetivo. 
A explicação para isto é simples. Imagine uma solu-
ção que não pertence à frente, cujo valor da FO4 é 
0.7 e o correspondente valor da FO2 é 0.2 (vide 
Figura 4). É perfeitamente possível aumentar o valor 
de FO2 sem comprometer a FO4. Para isto, basta 
percorrer a isolinha de FO4 (=0.7) no sentido anti-
horário. Em um determinado ponto, a isolinha de 
FO4 (=0.7) tangencia a isolinha de FO2 (=0.6). Nes-
te ponto, não há como melhorar a FO2 sem piorar a 
FO4, e vice-versa. Por definição, este ponto faz parte 
da frente de Pareto.  

A Figura 4 mostra que o algoritmo MOPSO 
foi capaz de encontrar o máximo de cada função. 
Além disso, analisando-se cuidadosamente as isoli-
nhas de cada função objetivo, percebe-se que o al-
goritmo MOPSO foi capaz também de representar 
de maneira extremamente satisfatória a verdadeira 
frente de Pareto. 

Pode-se ainda observar através da Figura 4 a 
alta não-linearidade do problema, embora o grau de 
não linearidade seja pequeno nas regiões próximas 
aos máximos das funções. 

 

 
 

Figura 5 — Frente de Pareto do posto fluviométrico 
36210000 (13) para o par FO2 - FO4. 

 
 

De acordo com esta figura, pode-se supor 
que algoritmos de busca local não encontrariam 
problema para achar o ótimo de cada uma das fun-
ções. De fato, como se pode observar na Figura 5, 
que apresenta a frente de Pareto obtida pelo MOP-
SO, o algoritmo de busca local Nelder-Mead foi 
capaz de obter o ótimo das funções, aqui represen-
tados por uma cruz nos dois extremos da frente de 

Pareto. Vale notar a extrema variação das funções 
objetivo na frente de Pareto. A solução que maximi-
za a FO2 (~0.85), associada à aderência do modelo 
às máximas vazões anuais, produz um resultado pífio 
para a FO4, a qual tenta preservar os volumes totais 
anuais. O oposto também acontece, porém em me-
nor grau. A solução que maximiza a FO4 resulta 
numa FO2 de apenas 52%. 

Embora este artigo não trate a incerteza na 
estimativa dos parâmetros, vale notar ainda que, 
para este caso em particular, as duas funções objeti-
vo são mais sensíveis ao parâmetro SAT, o que indi-
ca que há uma maior incerteza à respeito do valor 
calibrado de Kes. 

Discutiu-se até o momento a variação dos va-
lores dos parâmetros Kes e SAT associada à frente 
de Pareto obtida pelo algoritmo MOPSO para cada 
par de função objetivo. Estes resultados são por si só 
importantes, pois um dos objetivos deste trabalho é 
o de desenvolver um estudo de regionalização destes 
parâmetros, baseado em regressão regional, de mo-
do que seja possível obter uma estimativa regional 
de Kes e SAT em locais onde não há disponibilidade 
de dados fluviométricos.  

Porém, é importante entender o que esta 
variação dos parâmetros representa em termos de 
variação das vazões simuladas. Com base nos resul-
tados dos 21 locais estudados, não é possível descre-
ver um retrato homogêneo do que acontece com os 
hidrogramas. Em alguns casos, apesar de haver vari-
ação dos valores dos parâmetros na frente de Pareto, 
a variação dos hidrogramas simulados foi pequena. 
Em outros postos, porém, a variação foi importante. 
A Figura 6 apresenta os resultados para o posto flu-
viométrico 36210000, o mesmo a que a Figura 4 se 
refere.  

A área hachurada representa a faixa de vari-
ação do hidrograma simulado associada a todas as 
soluções da frente de Pareto obtida pelo MOPSO 
para o par FO2-FO4. As vazões observadas estão 
representadas pelos pontos pretos.  

De uma forma geral, através de inspeção vi-
sual, a calibração pode ser considerada satisfatória. 
Alguns autores consideram a área hachurada como 
a representação da incerteza relativa às funções 
objetivo empregadas ou à frente de Pareto. De certa 
forma a expressão é correta, porém os autores deste 
artigo possuem uma certa restrição ao termo, pois 
pode gerar uma falsa idéia de descrição de incerteza 
num âmbito maior. Deve-se ressaltar que esta descri-
ção de incerteza está intimamente ligada a maneira 
pela qual o algoritmo evolui. As fontes de incerteza 
em resultados de modelos hidrológicos incluem 
erros nos dados de entrada, erros na estrutura do 
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modelo, e erros na estimativa dos parâmetros. A 
“incerteza” em relação à função objetivo ou à frente 
de Pareto é apenas parte da incerteza na estimativa 
dos parâmetros. 
 
 

 
 

Figura 6 — Comparação entre hidrogramas simulado e 
observado para o posto 36210000. 

 
 
A definição final dos valores dos parâmetros a serem 
utilizados nos estudos de previsão de afluência e de 
regionalização dos parâmetros vai depender, de 
certa forma, de uma análise a posteriori da frente de 
Pareto. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

O modelo SMAP mensal está sendo utiliza-
do para fazer a previsão de afluências em diversos 
locais no Estado do Ceará na escala mensal e sazo-
nal, com base na previsão numérica de clima resul-
tante dos modelos RAMS e RSM (Reis et al., 2006; 
Reis et al., 2007) . Tendo em vista a forte dependên-
cia dos resultados de calibração à escolha da função 
objetivo, optou-se por refazer a calibração do mode-
lo adotando uma abordagem multiobjetivo. 

Este trabalho teve o objetivo de mostrar a 
importância de se utilizar uma análise multiobjetivo 
no processo de calibração e de investigar e ilustrar o 
uso de algoritmos que permitam a realização de 
calibração automática empregando mais de um 
objetivo. 

Os resultados obtidos neste estudo, basea-
dos em quatro funções objetivo, corroboram estudos 

anteriores mostrando claramente a importância e 
sensibilidade da escolha destas funções nos resulta-
dos da calibração, o que justifica a utilização de uma 
abordagem multiobjetivo. 

O algoritmo MOPSO, empregado neste es-
tudo, foi capaz de representar de forma extrema-
mente satisfatória a frente de Pareto. Este fato pôde 
ser observado através da plotagem das soluções per-
tencentes à frente, obtidas pelo algoritmo, no mes-
mo gráfico onde estavam representadas as isolinhas 
das duas funções objetivos empregadas. Ficou claro 
que as soluções da frente ligavam o máximo de cada 
função através do caminho que representa o lugar 
geométrico dos pontos de tangência entre as isoli-
nhas das funções objetivo. 
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Evaluation of Multiobjective Particle Swarm Opti-
mization (MOPSO) in the Multiobjective Calibra-
tion of the SMAP Model in the State of Ceara 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents an evaluation of a multi-
objective optimization procedure for calibration of wa-
tershed models in the State of Ceara, Brazil. We employ the 
Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) 
algorithm to calibrate the conceptual rainfall-runoff model 
SMAP with two different pairs of objective functions. The 
paper investigates the role of the choice of objective func-
tions in the definition of the parameter set and the ability of 
MOPSO to both find the optimum of each object function 
and represent the Pareto front properly. 
Keywords: Hydrologic Models, Calibration, Multiobjective 
Optimization. 
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RESUMO 
 
De forma a minimizar os impactos gerados pelo barramento de cursos d’água, a engenharia propõe a construção dos 

mecanismos de transposição como forma de manter a migração da fauna de peixes local. Entre os dispositivos que permitem a 
passagem para montante, as escadas são as estruturas mais empregadas. Essas se constituem em canais hidráulicos com 
estruturas de dissipação de energia, de forma a criar condições favoráveis de escoamento para a passagem de espécies alvo. 
Assim, a configuração dessas estruturas deve atender às demandas da ictiofauna local, como velocidade e capacidade de 
suporte de turbulência. No modelo ranhura vertical, a inclinação e a abertura da ranhura são os dois principais parâmetros 
que influenciam a velocidade do escoamento e o comprimento da estrutura. Por outro lado, os parâmetros construtivos da 
escada são condicionados pela capacidade natatória dos peixes. Assim, com base nas características biométricas de três espé-
cies migradoras neotropicais, foram obtidos os valores ideais para a abertura da ranhura. Além disso, utilizando-se da capa-
cidade natatória das mesmas espécies, foi obtido, através de dois métodos diferentes, o valor da velocidade máxima do escoa-
mento em função do comprimento da escada. Verificou-se que a tomada de decisão quanto a quais espécies constituem alvo 
da transposição pode alterar significativamente o volume do canal, uma vez que se torna necessário mais ranhuras para 
dissipar energia no canal, o que ressalta a importância de estudos prévios da ictiofauna para embasamento dessa decisão. 
 
Palavras-chave: mecanismos de transposição, escadas para peixes, ranhura vertical e capacidade natatória. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Desde as mais remotas civilizações, os cursos 
d’água têm sofrido os efeitos da ação antrópica, 
direta ou indiretamente. Interrupções como as pro-
vocadas pelas barragens causam enormes danos à 
biota local, afetando diretamente as espécies migra-
doras que necessitam deslocar-se ao longo do rio em 
alguma fase de seu ciclo de vida. Para solucionar 
esse problema ambiental, foram desenvolvidas estru-
turas hidráulicas que permitem ao peixe a transpo-
sição desses obstáculos. Conhecidas como mecanis-
mos de transposição de peixes (MTP), tais estruturas 
passaram a ser amplamente utilizadas em todo do 
mundo.  

No Brasil, a construção desses dispositivos 
foi impulsionada por algumas leis estaduais. Entre-
tanto, avaliações recentes de tais mecanismos têm 
revelado uma alta seletividade, principalmente para 
escadas de peixes (Agostinho et. al., 2007) que se 
basearam em modelos desenvolvidos em países da 
América do Norte e Europa (Quirós, 1989).  

O projeto de escadas para peixes consiste no 
estabelecimento de estruturas de dissipação de e-
nergia, internas ao canal, de forma a atender às 
necessidades das espécies que farão o seu uso.  

Objetivando a simplificação do dimensio-
namento das escadas e, conseqüentemente, a popu-
larização do procedimento, foram estabelecidas 
relações entre as principais  variáveis hidráulicas, o 
que possibilita a inferência inicial de apenas alguns 
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parâmetros. No caso das escadas do tipo ranhura 
vertical, três variáveis hidráulicas devem ser estabe-
lecidas inicialmente: abertura da ranhura (bo), altura 
da lâmina d’água (yo) e inclinação da escada (So), 
sendo as duas primeiras relacionadas às característi-
cas da ictiofauna, e a última, relacionada às caracte-
rísticas do obstáculo a ser transposto (figura 1).  
 

 
 
Figura 1- Variáveis hidráulicas das escadas do tipo ranhura 

vertical 
 

A abertura bo é o local onde ocorre a passa-
gem do escoamento dentro da escada. O estabele-
cimento desse parâmetro permite a determinação 
das outras dimensões da piscina (Rajaratnam, Van 
der Vinne e Katopodis, 1986), L e B, através das 

relações obtidas em escoamentos com condições 
ótimas de dissipação de energia (Tabela 1). 

A determinação da condição ótima de dissi-
pação de energia é baseada em espécies de peixes 
de clima temperado, não existindo estudos para 
espécies neotropicais. O mesmo se aplica aos valores 
de abertura, bo, e de profundidade mínima, yo, que 
dependem da largura do peixe e do comportamento 
natatório de cada espécie na coluna d’água, respec-
tivamente.  Assim, são propostos na literatura valores 
de abertura da ranhura entre 15 e 17 cm e uma 
profundidade mínima de 50 cm para as trutas, en-
quanto para o salmão, bo varia entre 30 e 60 e yo en-
tre 75 e 130 cm (Gebler, 1991 e Larinier, 1992). 

A inclinação das escadas So (figura 2) é de-
terminada pelo arranjo do impedimento a ser trans-
posto. No entanto, devido à influência desse parâ-
metro na velocidade do escoamento, que por sua 
vez deve ser compatível com a do peixe, é aconse-
lhado que a inclinação não seja muito alta, estando 
entre 10 e 15 % (Katopodis, 1992 e Larinier 2002). 

A determinação das três variáveis, bo, yo e So, 
permite a obtenção da vazão da escada além da ve-
locidade máxima e da dissipação de energia, cujos 
valores devem ser comparados com os demandados 
pelos peixes do local (Larinier, 2002). 

Dados sobre a capacidade natatória de al-
gumas espécies neotropicais foram recentemente  

 
 

Tabela 1 - Modelos de escadas do tipo ranhura vertical 
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Figura 2- Fluxograma do dimensionamento de uma escada do tipo ranhura vertical 
 
 
 
obtidos (Santos, Pompeu e Martinez, 2007; Santos, 
Pompeu e Martinez, 2008). No entanto, ainda fal-
tam informações sobre os reais valores de turbulên-
cia suportados por essas espécies.  

O processo de verificação do atendimento à 
demanda de velocidade é bastante complexo, uma 
vez que são necessárias suposições quanto ao tipo de 
velocidade que o peixe irá desenvolver dentro da 
escada. Estas últimas podem ser classificadas em 
sustentáveis, se mantidas por períodos superiores a 
200 minutos; prolongadas, se mantidas entre 200 
minutos e 20 segundos, e de explosão, se mantidas 
em períodos inferiores a 20 segundos (Beamish, 
1978). 

Com o estabelecimento dos valores iniciais 
de bo, yo e So, caso não haja o atendimento de uma 
das duas condições (velocidade ou dissipação de 
energia), devem ser estabelecidos novos valores até 
que se obtenha o atendimento das demandas (Figu-
ra 2). 

Assim, a partir do estudo de capacidade na-
tatória das espécies Pimelodus maculatus (mandi-
amarelo), Prochilodus costatus (curimatá ou curimba) 
e Leporinus reinhardti (piau-três-pintas) foi estabele-
cida a abertura bo necessária para a passagem dessas 
espécies em uma escada do tipo ranhura vertical, e 
determinado o tipo de velocidade a se adotar no 
processo de verificação. Além disso, como a mudan-
ça nas variáveis bo e So influencia diretamente na 
velocidade do escoamento e nas dimensões do dis-
positivo, foram quantificadas essas influências de 

forma a alertar para a importância do dimensiona-
mento baseado em características das espécies de 
peixes locais.  
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
Velocidade do escoamento em escadas 
 
 

O dimensionamento de uma escada para 
peixes consiste na adequação hidráulica de um ca-
nal às características biológicas da ictiofauna local. 
Entre essas características está a chamada capacida-
de natatória dos peixes, cujo valor determina parâ-
metros hidráulicos principalmente em escadas. Ne-
las, a transposição do desnível é realizada ativamente 
pelo peixe através da natação. 

No entanto, a capacidade natatória pode ser 
classificada de forma variada de acordo com a velo-
cidade desenvolvida. Assim, durante o processo de 
dimensionamento de uma escada, qual velocidade 
de natação adotar? Dentro do perfil de velocidades 
das escadas, qual delas utilizar como fator limitante 
mediante a sua igualdade com a velocidade do pei-
xe? Vários pesquisadores, desde biólogos a enge-
nheiros, propuseram metodologias de forma a ade-
quar escadas e bueiros (culverts) às necessidades da 
ictiofauna, com base nos diferentes tipos de veloci-
dade natatória. 
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Método de Jones, Kiceniuk e Bamford, 1974 
(uso da velocidade crítica) 

 
A chamada velocidade prolongada crítica 

foi utilizada como critério para determinação da 
velocidade da água em escadas e bueiros (culverts) 
por Jones, Kiceniuk e Bamford (1974) e posterior-
mente analisada por Peake (2004). Primeiramente 
definida e empregada por Brett (1964), a velocidade 
crítica corresponde à velocidade máxima (Umax) que 
um peixe poderia manter num escoamento cuja 
velocidade é aumentada (∆U) num período de tem-
po predeterminado (ti). Como a fadiga do peixe 
muitas vezes não ocorre no final desse período, uma 
interpolação é feita com o tempo (tf) que o mesmo 
nadou dentro intervalo. Assim, a velocidade crítica é 
dada pela EQ. 1:  

 

U
t
t

UVcrit
i

f ∆×+= max                (1) 

 
Este método de determinação da velocidade 

dentro de uma escada iniciava-se com a determina-
ção da velocidade crítica para um dado comprimen-
to do peixe. Supondo que seu valor era de 50 cm/s, 
e o mesmo foi obtido em testes cujo incremento de 
tempo era igual a 10 minutos, caso a escada a ser 
construída tivesse 50 metros de comprimento, o 
peixe deveria percorrê-la num tempo de 10 minutos 
(igual ao incremento de tempo). Assim, a velocida-
de total (em relação a um referencial parado) que o 
peixe deveria desenvolver seria de 8,3 cm/s (50 
metros / 10 minutos). Subtraindo da velocidade 
crítica o valor encontrado (50 cm/s — 8,3 cm/s), 
chegaria-se a velocidade máxima do canal (41,7 
cm/s).  

O intervalo de tempo escolhido para deter-
minação da velocidade crítica deve ser próximo ao 
tempo real que um peixe levaria para percorrer a 
escada ou o culvert a ser dimensionado.  Conside-
rando que, principalmente para espécies neotropi-
cais, as informações sobre velocidade crítica são 
escassas, é possível através de correlações entre ca-
racterísticas do ensaio, obter valor de velocidade 
crítica referente a um tempo de intervalo diferente 
daquele utilizado no teste experimental (Farlinger e 
Beamish, 1977). Entretanto, este estudo é aplicável 
apenas para valores de incremento de tempo entre 5 
e 60 minutos.  

A determinação da velocidade máxima do 
escoamento com base na velocidade crítica do peixe 
ainda é utilizada no dimensionamento de muitos 
MTP. Entretanto, a suspeita da subestimação da 

capacidade natatória medida em túneis hidrodinâ-
micos levou pesquisadores como Peake (2004) a 
reavaliar tal procedimento e concluir que ele não é 
um procedimento adequado para o dimensiona-
mento de culverts considerando a velocidade de 
certas espécies. 
 
Método de Katopodis, 1992 (uso da velocidade 
prolongada) 
 

Para projetos de grandes MTP são necessá-
rios critérios menos conservativos, uma vez que o 
custo construtivo dos mesmos aumenta com o seu 
tamanho e com a subestimação da velocidade do 
peixe. Além disso, é necessário avaliar as condições 
comportamentais e fisiológicas para a determinação 
da velocidade máxima do escoamento dentro do 
MTP.  

O método proposto por Katopodis (1992) 
considera, além das velocidades de nado, os tempos 
de fadigas obtidos em laboratórios para as mesmas. 
Assim, esse método utiliza a velocidade prolongada 
cujo procedimento consiste em forçar o peixe a 
nadar em um escoamento de velocidade fixa. Du-
rante essa natação, é marcado o tempo de perma-
nência (indicado pela sua fadiga) neste escoamento.  

Esse procedimento se inicia com a adimen-
sionalização da velocidade de nado (U) e do tempo 
de fadiga (t) através das EQ. 2 e 3, onde Ff é a velo-
cidade adimensionalizada, t* o tempo adimensiona-
lizado, g a gravidade e l o comprimento do pei-
xe(Katopodis, 1992): 

 

gl
UF f =                  (2) 

 

l
gtt =*                  (3) 

 
Em seguida, tem-se a maximização da dis-

tância percorrida pelo peixe, que por sua vez é o 
resultado da relação entre a diferença de velocidade 
(nadada e da água) e o tempo gasto (Santos, Pom-
peu e Martinez, 2007). 

O objetivo principal desse método é obter 
curvas que relacionem a distância percorrida pelo 
peixe e a velocidade da água (Figura 3). 

Conhecendo-se o provável comprimento da 
escada e tamanho do peixe “referência”, chega-se à 
velocidade do escoamento.  

No entanto, é importante salientar que nes-
te tipo de análise o  peixe deve manter a  velocidade  
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Figura 3 — Gráfico da velocidade do escoamento x distância para o grupo dos nadadores subcarangiformes. 

FONTE: Katopodis, 1992. 37p. 
 
 
constante ao logo do percurso. Assim, o uso da velo-
cidade de explosão só ocorre em escadas muito 
curtas, e quanto maior seu comprimento, menor 
deverá ser a velocidade de seu fluxo. No entanto, é 
praticamente impossível garantir que o peixe usará 
somente um tipo de velocidade de nado durante seu 
percurso. 

Trabalhos recentes utilizam este método, 
avaliando pontualmente a velocidade do escoamen-
to, ou seja, ao invés de se comparar a velocidade 
máxima dentro da escada, compara-se as velocidades 
máximas obtidas por trecho nas ranhuras (Teijeiro 
et al., 2006). 
 
Avaliação das alterações nos parâmetros hidráulicos 
 

A abertura da ranhura (bo), altura da lâmina 
d’água (yo) e inclinação da escada (So) são três variá-
veis hidráulicas que estabelecem, em uma escada 
para peixes, a vazão, a velocidade máxima e a dissi-
pação de energia do sistema. Alterações nos valores 
dessas variáveis, principalmente na abertura e na 
inclinação, causam mudanças significativas nas ca-
racterísticas hidráulicas do canal. 

Para quantificar essas mudanças, foram pro-
jetadas 7 escadas para vencer um desnível de 10 
metros, onde foram atribuídos valores para bo e So. 
Os valores de largura (B) e comprimento (L) das 
piscinas foram obtidos pela relação da EQ. 4 e EQ. 
5.  

obL 5,7=                (4) 
 

obB 8=                (5) 
 

Os valores da abertura da ranhura e da in-
clinação, bem como as relações entre as dimensões 
das piscinas, foram estabelecidos a partir das respec-
tivas dimensões da escada da UHE de Igarapava (bo = 
0,40 m e So = 0,06 m/m), primeira escada do tipo 
ranhura vertical a ser implantada no Brasil. Procu-
rou-se, na escolha dos cenários, fixar uma das variá-
veis e alterar a outra. 

Ressalta-se que para análise das variações 
nas características hidráulicas, escolheu-se a veloci-
dade máxima do escoamento. Este parâmetro foi 
obtido através da EQ. 6, que relaciona o mesmo com 
a diferença de cotas entre as ranhuras (∆h). 

 

g
V

h
2

2
max=∆

               (6) 
 
 
RESULTADOS 
 
Velocidade do Escoamento 
 
Método de Jones, Kiceniuk e Bamford (1974) 
 

Segundo esse critério, um peixe utilizando 
uma escada como a de Igarapava, de 300 metros de 
comprimento, deveria desenvolver  velocidade total 
de 1m/s (300 metros/5 minutos).  Estudos  de  tele- 
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 Curimba  log(Ft) = 0,1627-0,0672 log(t*) R2 = 0,67 p<0,001
 Mandi     log(Ft) = 0,1471-0,0529 log(t*) R2 = 0,74 p<0,001  
 Piau       log(Ft) = 0,3292-0,0695 log(t*) R2 = 0,42 p<0,001  
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Figura 4 — Ajuste para os valores adimensionalizados de velocidade (Ft) e tempo de fadiga (t*) 
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Figura 5 — Velocidade máxima da água em função do comprimento da escada e do comprimento total do peixe 
para indivíduos de Prochilodus costatus (curimba) 
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Tabela 2 — Equações para as três espécies estudadas 

 

Espécie 
Equações de velocidade e tem-
po admensionalizados 

Relações entre velocidade da 
água (ε) e distância nadada (F) 

Curimba 0695,0*13,2 −= tFt
88,1347,6 −= Fε  

Mandi 0672,0*45,1 −= tFt
90,1708,12 −= Fε  

Piau 0529,0*40,1 −= tFt
39,1350,1444 −= Fε  
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Figura 6 — Velocidade máxima da água em função do comprimento da escada e do comprimento total do peixe 
para indivíduos de Leporinus reinhardti (piau) 

 
 
 
metria na escada de Igarapara revelaram que o tem-
po médio de passagem da espécie Prochilodus lineatus 
é de 3,5 horas (Silva, 2004), indicando que tal mé-
todo de dimensionamento não deve ser utilizado 
para escadas com grandes comprimentos. 

A partir das curvas de velocidade crítica 
chegou-se que, neste modo de natação, um piau 
com o tamanho de primeira maturação (16 cm) 
nada 1,32 m/s, enquanto o mandi (23 cm) nada 
1,47 m/s, e a curimba (29 cm), 1,23 m/s. 

Portanto, a velocidade máxima do escoa-
mento para o piau deveria ser 0,32 m/s, para o 
mandi, 0,47 m/s, e para a curimba, 0,23 m/s. 

Método de Katopodis (1992) 
 

Com os dados de velocidade prolongada fo-
ram obtidos gráficos para os valores de velocidade e 
tempo de fadiga adimensionalizados (Figura 4).  

A partir das equações ajustadas com os da-
dos adimensionalizados (Tabela 2), obteve-se as 
relações entre a velocidade da água (ε) e distância 
nadada (F). Com base nas equações mostradas na 
Tabela 2, foi calculada a velocidade máxima dentro 
de uma determinada escada com o comprimento X 
para diversos comprimentos dos peixes (Figuras 5 a 
7). 
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Figura 7 — Velocidade máxima da água em função do comprimento da escada e do comprimento total do peixe 
para indivíduos de Pimelodus maculatus (mandi) 

 
 
 
 

Tabela 3- Velocidade máxima do escoamento pelos dois métodos para uma escada com 300 metros de comprimento. 
 
 

Espécies 
Método de Jones, Kiceni-
uk e Bamford, 1974  (uso 
da velocidade crítica) 

Método de Katopodis, 1992 
(uso da velocidade prolonga-
da) 

Prochilodus costatus (curimba) 0,23 1,17 
Pimelodus maculatus (mandi) 0,47 1,16 
Leporinus reinhardti (piau) 0,32 1,22 

 
 
 
 

Assim, uma escada com o comprimento de 
300 metros, como a existente na UHE Igarapava 
(Minas Gerais), deve ter uma velocidade máxima no 
escoamento de 1,16 m/s para permitir a passagem 
de um mandi com o comprimento de primeira ma-

turação (16 cm). No caso do piau, essa velocidade 
seria de 1,22 m/s, e no caso da curimba, de 1,17 
m/s (Tabela 3). 
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Tabela 4- Comprimentos padrão e larguras máximas de três espécies de peixes. 

Espécies 
Comprimento Padrão 
Máximo para espécie * 
(cm) 

Largura máxima 
correspondente ao 
comp. padrão (cm) 

bo adotado em relação a 
largura máxima (cm) 

Prochilodus costatus 
(curimba) 

42 5,20 15 

Pimelodus maculatus 
(mandi) 

36 8,08 15 

Leporinus reinhardti (piau) 17 2,26 10 
FONTE: * Reis, Kullander e Ferraris, 2003 
 

Tabela 5 - Cenários de Escadas do tipo ranhura vertical calculados 

 
Inclinação 
So (m/m) 

Comprimento 
da Piscina 

B (m) 

Desnível 
entre 

Piscinas 

Abertura 
da ranhura 

bo (m) yo (m) 

Largura da 
Piscina- 
L (m) 

Comprimento 
da Piscina — 

B (m) 
1 0,14 71,43 0,448 0,4 1,50 3,00 3,20 
2 0,1 100,00 0,320 0,4 1,50 3,00 3,20 
3 0,08 125,00 0,256 0,4 1,50 3,00 3,20 
4 0,06 166,67 0,192 0,4 1,50 3,00 3,20 
5 0,06 166,67 0,288 0,6 1,50 4,50 4,80 
6 0,06 166,67 0,144 0,3 1,50 2,30 2,40 
7 0,06 166,67 0,072 0,15 1,50 1,10 1,20 

 
Tabela 5 - Cenários de Escadas do tipo ranhura vertical calculados (cont.) 

Vazão 
unitária da 
Piscina -Q* 

Vazão 
da Piscina 
-Q (m3) 

Velocidade 
Máxima 
(m/s) 

Potencia 
dissipada 

(kW) 

Dissipação 
de energia 

(W/m3) 

Quantidade 
de 

tanques
Volume do 
canal(m3) 

Volume 
por 

tanque 
(m3) 

13,0 1,54 2,96 6,79 472 21 302 14,4 
13,0 1,31 2,51 4,10 285 30 432 14,4 
13,0 1,17 2,24 2,93 204 38 547 14,4 
13,0 1,01 1,94 1,90 132 51 734 14,4 
8,3 1,78 2,38 5,03 155 34 1102 32,4 
17,7 0,67 1,68 0,95 114 68 563 8,3 
36,6 0,24 1,19 0,17 87 135 267 2,0 

Obs: Espessura das paredes do canal de 15 cm  
 
 

 
 

Figura 7 — Exemplo de dados biométricos do peixe 

Abertura mínima 
 

Através da análise dos dados biométricos 
(Figura 7) dos indivíduos testados foram realizadas 
regressões entre largura e comprimento padrão do 
peixe (Figura 8). Com base no comprimento máxi-
mo fornecido pela literatura, chegou-se a largura 
máxima para cada espécie, que condiciona a míni-
ma abertura da ranhura (bo). Para esse cálculo com-
siderou-se a largura do peixe e o espaço necessário 
para a batida da cauda (Tabela 4). 
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Mandi y = -0,43 + 0,24*x  R2 = 0,72 p<0,001
 Piau  y = 0,11 + 0,13*x  R2 = 0,43 p < 0,001

 Curimba y = 0,31 + 0,12*x R2 = 0,31 p<0,001
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Figura 8- Relações entre comprimento padrão e largura para as três espécies. 
 
 

 
 

Figura 9- Relações entre velocidade máxima, abertura da ranhura e inclinação da escada. 
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Figura 10- Relações entre volume do canal, abertura da ranhura e inclinação da escada. 
 
 
 

Para o cálculo da amplitude do batimento 
da cauda utilizou-se o número de Strouhal, nor-
malmente visualizado na natação dos peixes, bem 
como valores de velocidade e freqüência médios 
(Triantafyllou e Triantafyllou, 1995).  
 
 
Relação entre os parâmetros hidráulicos para esca-
das do tipo ranhura vertical  

 
 
Utilizando-se do método de dimensiona-

mento de escadas do tipo ranhura vertical proposto 
por Rajaratnam et. al. (1986), foram calculados o 
número de piscinas, o desnível da lâmina (∆H) da 
água e a velocidade máxima do escoamento para 
cada cenário (Tabela 5). 

Assim, a declividade é o fator que mais con-
tribui para o aumento da velocidade máxima do 
canal e para a redução no volume de água no canal. 
A influência destes parâmetros pode ser verificada 
nas superfícies das Figuras. 9 e 10. 
 

DISCUSSÃO 
 
 

O processo de dimensionamento dos meca-
nismos do tipo escada depende diretamente da me-
todologia adotada. Observou-se uma variação de 60 
a 80% entre os valores do método de Jones, Kiceni-
uk e Bamford (1974) e de Katopodis (1992). Conse-
qüentemente, como a velocidade influencia os pa-
râmetros construtivos de qualquer canal, o custo da 
construção das escadas poderia variar bastante de-
pendendo do método empregado. 

Para as espécies avaliadas, o método de Jo-
nes, Kiceniuk e Bamford (1974) forneceu os meno-
res valores de velocidades do escoamento, mas cabe 
salientar o pouco significado biológico do método. 
Os valores de velocidade máxima do escoamento 
obtidos para a curimba e o piau, espécies cuja capa-
cidade natatória é prolongada para o tamanho de 
primeira maturação, apresentaram uma diferença 
de 39%. Soma se a isto, o fato da velocidade forne-
cida pelo método para o mandi, espécie de fundo, 
ser maior do que as demais espécies. Portanto, o uso 
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da velocidade crítica em dimensionamentos de MTP 
deve se limitar a estruturas mais simples, principal-
mente aquelas cujos custos de implantação sejam 
baixos, como os bueiros (culverts), visto que a mes-
ma parece apresentar resultados pouco coerentes.  

Tanto o método de Jones, Kiceniuk e Bam-
ford (1974) quanto o de Katopodis (1992) são base-
ados na suposição de o que peixe usaria um deter-
minado tipo de velocidade natatória durante a 
transposição de uma escada. Entretanto, estudos 
recentes mostraram que os peixes mantém a mesma 
taxa de deslocamento, independente do valor da 
velocidade da água, maximilizando seu deslocamen-
to e nadando a uma velocidade referencial conside-
rada “ótima” (Castro-Santos, 2005). Dessa forma, os 
próximos estudos sobre projeto de escadas para 
peixes devem contemplar a variabilidade esperada 
em torno desta velocidade ótima além dos custos 
desta variação em termos da distância nadada (Cas-
tro-Santos, 2005). 

Os parâmetros hidráulicos como abertura 
da ranhura e inclinação das escadas influem direta-
mente na seletividade desses mecanismos, uma vez 
que pequenas alterações nos mesmos podem provo-
car mudanças substanciais no escoamento, que passa 
a ser evitado por determinadas espécies. O aumento 
da abertura da ranhura de 10 cm para 15 cm, em 
uma escada com inclinação de 6%, causa um incre-
mento de 12% no valor da velocidade máxima da 
água.  

Entretanto, é a inclinação do mecanismo 
que mais influencia o parâmetro velocidade máxima 
do escoamento. 

Portanto, o conhecimento das característi-
cas das espécies neotropicais, além da melhor ade-
quação dos mecanismos de transposição, também 
pode permitir uma redução de custos de implanta-
ção desses dispositivos, na medida que propiciam 
tomadas de decisões. 

Assim, utilizando como exemplo de aplica-
ção o dispositivo da UHE Igarapava, primeira escada 
do tipo ranhura vertical construída no Brasil, verifi-
cou-se, em estudos recentes, que as espécies  Pimelo-
dus maculatus (mandi-amarelo), Leporinus octofascia-
tus (piau-flamengo) e Prochilodus lineatus (curimba) 
são as que mais utilizam o mecanismo (Vono et al., 
2004). Apesar de não serem exatamente as mesmas 
espécies estudadas no presente artigo, elas apresen-
tam características semelhantes por serem do mes-
mo gênero. O porte dessas espécies é médio, atin-
gindo comprimento total máximo, no caso da cu-
rimba, de aproximadamente 45 cm. Esse compri-
mento, de acordo com o estudo biométrico da cu-
rimba do São Francisco, indicaria a necessidade de 

uma abertura da ranhura de no máximo 15 cm. 
Entretanto, a escada da UHE Igarapava apresenta 
uma abertura de 40 cm, adotada para atender a 
passagem da espécie Zungaro jahu (jaú). A passagem 
desta espécie pelo dispositivo é muito rara, podendo 
ser adotada a transposição manual (sem mecanis-
mo) para a mesma, enquanto as demais espécies 
utilizariam a escada.  

A necessidade muito específica de algumas 
espécies pode levar a uma incompatibilidade de 
atendimento de demandas em conjunto. Assim, faz-
se necessária a adoção de espécies alvo que seriam 
priorizadas no processo de transposição. O sucesso 
das estruturas e tecnologias de passagem de peixes 
depende da compreensão da migração dessas espé-
cies alvo e do comportamento natatório, bem como 
das preferências hidráulicas e de habitat antes do 
projeto e da construção do mecanismo (Odeh e 
Haro, 2000). 

Recentemente, novas ferramentas passaram 
a ser utilizadas na fase de projeto dos mecanismos 
de transposição, visando uma adequação hidráulica 
e econômica da estrutura. Assim, a simulação numé-
rica, onde o escoamento dentro de estruturas hi-
dráulicas pode ser previamente levantado, vem ga-
nhando campo no estudo de escadas e bueiros 
(Feurich, Boubée, e Rutschmann, 2007; Kopeinig, 
Boubée, e Rutschmann, 2007). Entre as vantagens 
dessa ferramenta está a determinação do campo de 
velocidades e o levantamento dos pontos críticos de 
passagem de peixes relacionados à determinada 
configuração do mecanismo.  

Independentemente do avanço nas técnicas 
de dimensionamento de mecanismos de transposi-
ção de peixes, ressalta-se a importância do uso dos 
métodos de Jones, Kiceniuk e Bamford (1974) e 
Katopodis (1992), aplicados à ictiofauna neotropi-
cal, uma vez que, pela praticidade, propiciam a po-
pularização de métodos construtivos eficientes.  

O conhecimento das características migra-
tórias e natatórias das espécies locais permanece 
sendo a chave para a eficiência do dispositivo, de-
vendo outras importantes espécies migratórias ser 
contempladas, como as do gênero Salminus (doura-
dos) e Pseudoplatystoma (surubins). 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
AGOSTINHO, C. S. ; AGOSTINHO, A. A. ; PELICICE, F.; 

ALMEIDA, D. A. E MARQUES, E. E. Selectivity of fi-
sh ladders: a bottleneck in Neotropical fish move-



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 14 n.1 Jan/Mar 2009, 99-112 

 111 

ment. Neotropical Ichthyology, v.5, n. 2, p. 205-213, 
2007 

BEAMISH, F. W. H. Swimming capacity. In: HOAR, W. S. ; 
RANDALL D. J., 1978, Fish Physiology , 1. ed. Lon-
dres: Academic Press, 1978. v. 7, cap. 2, p. 101-187. 

BRETT J. R. The respiratory metabolism and swimming per-
formance of young Sockeye Salmon. Journal of the 
Fisheries Research Board of Canada, n. 21 (5):p. 
1183-1226, 1964 

CASTRO-SANTOS, T. Optimal swim speeds for traversing 
velocity barriers: an analysis of volitional high-speed 
swimming behavior of migratory fishes. The Journal 
of Experimental Biology, v. 208, p. 421-432, 2005 

FARLINGER, S.; BEAMISH, F. W H. Effects of time and veloci-
ty increments on the critical swimming speed of Lar-
gemouth Bass (Micropterus salmoides) Transaction 
american fisheries society, n. 106, v. 5, p. 436- 439, 
1977. 

FEURICH, R. ; BOUBÉE, J.; RUTSCHMANN, P. (2007) Opti-
mising flow patterns in culverts of varying size to faci-
litate the upstream passage of small fish. In: Sixth In-
ternational Symposium on Ecohydraulics, 2007, 
Anaals of the…Christchurch, Nova Zelândia 2007 
CD-Rom 

GEBLER, R. J. Naturgemässe Bauweisen von 
Sohlenbauwerken und Fischaufstiegen zur 
Vernetzung der Fliessgewässer, 1991, 145 f., Tese 
de Doutorado, Universität Karlsruhe, Karlsruhe, 
Alemanha, 1991. 

JONES, D. R.; KICENIUK, J. W. ; BAMFORD, O. S. Evaluation 
of the swimming performance of several fish species 
from the Mackenzie River, Journal of the Fisheries 
Research Board of Canada, v. 31 (10), p. 1641-1647, 
1974 

KATOPODIS, C. Introduction to Fishway Design. Winnipeg: 
Freshwater Institute, 1992. 67p. 

KOPEINIG, T.;  BOUBÉE, J. ; RUTSCHMANN, P. Numerical 
study of flow through a culvert – investigation on var-
ious modifications using a 3D turbulent Navier-
Stokes code, In: Sixth International Symposium on 
Ecohydraulics, 2007, Anaals of the…Christchurch, 
Nova Zelândia 2007 CD-Rom 

LARINIER, M. Passes à bassins successifs, prébarrages et 
rivières arificielles, Bulletin Fr. Pêche Piscic., v. 326 e 
327, p. 45-72, 1992 

LARINIER, M. Fishways- General considerations. In: 
LARINIER M.; TRAVADE F.; PORCHER J. P. (org.), 
Bulletin Fr. Pêche Piscic., v. 364, 2002, cap. 4, p 21-
27. 

ODEH, M.; HARO. A., Developments in Fish Passage Engi-
neering and Biology. In: ODEH, M. (org.) Advances 
in Fish Passage Technology: Engineering Design 
and Biological Evaluation, Bethesda: American Fi-
sheries Society, 2000, cap. 1, p. 1-11. 

PEAKE, S.  An evaluation of the use of critical swimming 
speed for determination of culvert water velocity cri-
teria for smallmouth bass, Transaction american fi-
sheries society, v. 133, p. 1472-1479, 2004 

QUIRÓS, R. Sctructures assisting the migrations of non-
salmonid fish: Latin America.  Copescal Technical 
Paper n. 5, Roma, FAO, 1989, p. 

RAJARATNAM, N., VAN DER VINNE, G. e KATOPODIS, C. 
Hydraulics of vertical slot fishways. Journal of Hy-
draulic Engineering, v. 112, p. 909-927, 1986 

REIS, R.E.; KULLANDER, S.O.; FERRARIS Jr., C.J. Check list 
f the freshwater fishes of South and Central America. 
Porto Alegre: EDIPUCRS. 2003, 742p. 

SANTOS, H. A.; POMPEU, P. S. ; MARTINEZ, C. B. Swim-
ming performance of the migratory Neotropical fish 
Leporinus reinhardti (Characiformes: Anostomidae) 
Neotropical Ichthyology, v.5, n. 2, p. 139-146, 2007 

SANTOS, H. A.; POMPEU, P. S.; MARTINEZ, C. B. Swimming 
performance of the freshwater neotropical fish: pime-
lodus maculatus. Brazilian Journal of Biology, v. 68, 
n. 2, no 2008. 

SILVA, L. G. M. Migração de mandis-amarelos Pimelodus 
maculatus e curimbas Prochilodus lineatus no rio 
Grande, bacia do Alto Paraná, 2004. 63 f., Disserta-
ção (Mestrado em em Zoologia de Vertebrados) - 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2004. 

TEIJEIRO, T.; PUERTAS, J.; PENA, L.; PEÑA, E. Evaluating 
vertical-slot fishway designs in terms of fish swim-
ming capabilities. Ecological Engineering, v.  27, p. 
37–48, 2006.  

TRIANTAFYLLOU, M. S.; TRIANTAFYLLOU, G. S. An efficient 
swimming machine. Scientific American, v. 272 , p. 
40 – 46,  1995. 

VONO, V.; BIZZOTTO, P. M.;GODINHO, H. P.; GODINHO, A. 
L.; KYNARD, B. Fish passage at the Igarapava Fish 
Ladder, River Grande, Brazil. In: INTERNATIONAL 
CONGRESS ON THE BIOLOGY OF FISH, 2004, 
Annals of the … Manaus: American Fisheries Society  
2004. p. 1-5. 

 
 
Establishing Hydraulic Parameters for Vertical Slot 
type Fish Ladders Based on the Characteristics of 
Neotropical Species 
 
ABSTRACT 
 

In order to reduce the impact of dams, engineering 
proposes to build fish passages, mechanisms which allow 
local fish migration. Fish ladders are the most popular type 
of fish passage built to provide passage upstream.. They 
consist in a hydraulic channel with slots for energy dissipa-
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tion in order to create specific flow to meet the needs of fish. 
Thus, this flow should have specific values of maximum 
velocity and turbulence. In the vertical slot fish ladder, the 
slope and slot width are the main factors to change the flow 
velocity and the fish ladder length. On the other hand, 
these constructive factors depend on the fish swimming 
capability. Based on biometric aspects of three neotropical 
species, slot width values were obtained. The same proce-
dure was performed to obtain the maximum velocity values 
using data on the swimming capability of these species. It 
was concluded that additional studies on South American 
fish fauna should be performed to define these fish ladder 
parameters. 
Keywords: transposition mechanisms, fish ladders, vertical 
slot and swimming capability. 
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RESUMO 
 

O projeto de mecanismos de transposição de peixes (MTP), no Brasil, basicamente segue os parâmetros construtivos 
estabelecidos na Europa e na América do Norte. A determinação das condições de escoamento no sistema de tanques é passo 
fundamental para o sucesso de um projeto de MTP. Com o objetivo de trazer subsídios à análise e projeto de um MTP do tipo 
escada com ranhura vertical, esse trabalho apresenta um estudo experimental sobre as condições de fluxo em uma escada 
para peixes instalada na UHE Igarapava, localizada entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Além disso, no trabalho 
é apresentada uma discussão sobre a aplicabilidade das equações de escoamento clássicas empregadas no projeto desses meca-
nismos. Por facilidade construtiva, as dimensões dos tanques do protótipo da UHE Igarapava diferem dos parâmetros di-
mensionais geralmente utilizados em projetos de MTP executados no exterior. Um modelo reduzido do mecanismo de Igara-
pava é especialmente desenvolvido para esse estudo. São efetuadas comparações entre as medições das condições hidráulicas 
de funcionamento do mecanismo com as predições obtidas por meio do uso das equações de escoamento. A curva de correção 
dos parâmetros hidráulicos do mecanismo da UHE Igarapava é apresentada no trabalho.  
 
Palavras Chave: mecanismo de transposição de peixes, comportamento hidráulico, UHE Igarapava 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Em todo o mundo tem sido observada a 
fragmentação dos rios por barragens (Morita e Yiko-
ta, 2006). Isso tem sido considerado a maior causa 
do declínio da população de salmão e trutas em paí-
ses de clima temperado (Rodríguez et al. 2006). Esse 
fato tem sido evidente, também, nas comunidades 
de peixes brasileiros (Godinho, 1993). 

Os peixes do sudeste brasileiro costumam 
ser divididos em dois grandes grupos, de acordo 
com o comportamento reprodutivo: migradores ou 
de piracema e não migradores (Godinho, 1993). 
Dourado, surubim, pirá e curimatã são peixes de 
piracema que, para fins reprodutivos, usualmente se 
deslocam rio acima. Esses peixes são geralmente de 
maior porte e de maior valor comercial do que as 
espécies não migradoras. 

Com o intuito de minimizar o impacto so-
bre a ictiofauna, alguns estados brasileiros promul-
garam leis que regulamentam a construção de me-
canismos de transposição. Assim, em 1995, no Pará, 
foi promulgada a lei 5.886 que obriga a construção 
de escadas de peixes em barramentos no Estado. Em 
1997, surgiram as leis 12.488, em Minas Gerais, e 

9.798, em São Paulo. Dois anos depois, no estado do 
Espírito Santo, foi promulgado o Decreto Normati-
vo 4.489-N. 

Os sistemas utilizados para transposição de 
peixes em barramentos podem ser do tipo eclusa, 
elevador e escada para peixes. 

As eclusas para peixes são sistemas seme-
lhantes aos utilizados por navios. Esse tipo de siste-
ma é equipado com duas câmaras interligadas que 
estão em comunicação com o reservatório e o canal 
de fuga por meio de comportas. Assim, os peixes são 
atraídos para a entrada da eclusa, por meio de um 
sistema que cria um escoamento com maior veloci-
dade, conhecida como jato de atração, a comporta 
de jusante é fechada, e a comporta de montante 
começa a ser aberta para que a água encha a ligação 
entre as duas câmaras e chegue ao nível de montan-
te. Os peixes se deslocam para o reservatório e a 
comporta de montante se fecha e a de jusante se 
abre iniciando todo o processo. A principal diferen-
ça entre a eclusa de navios e de peixes é que a se-
gunda necessita de um jato de atração para induzir 
as diferentes espécies a entrarem no sistema. 

Nos elevadores, os peixes são atraídos pelo 
jato de atração, para uma câmara onde a caçamba 
fica submersa. Em seguida uma comporta se fecha, 
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impedindo que os peixes retornem, e a caçamba é 
conduzida para o reservatório superior ou para ca-
minhões tanques, que fazem o percurso até o reser-
vatório. 

As escadas são constituídas por um canal 
com declividade que permita o escoamento a uma 
velocidade de escoamento compatível com a capaci-
dade de nado dos peixes. Esse canal é separado por 
anteparos formando um conjunto de tanques se-
quenciais. Os tipos mais comuns de escada são do 
tipo Denil, tanque com vertedor, canal natural e 
ranhura vertical. Os anteparos da escada do tipo 
Denil são inclinados em 45 graus e possuem uma 
abertura na região central. Esse tipo de escada é 
construído normalmente com grandes inclinações e, 
portanto, apresenta velocidades elevadas, tornando 
a escada seletiva do ponto de vista da passagem de 
diferentes espécies de peixes. No caso da escada do 
tipo tanque com vertedor, os anteparos podem ter 
aberturas e orifícios. Nesse sistema, os peixes têm de 
saltar, sobre o anteparo ou passar pelas aberturas 
enfrentando velocidades elevadas. A escada do tipo 
canal natural é considerada, por alguns biólogos e 
engenheiros, como um dos melhores mecanismos 
de transposição para peixes. Isso se deve à grande 
semelhança com um tributário e seus anteparos se-
rem construídos com pedras e terra. No entanto, 
esse sistema necessita de grande área para sua insta-
lação pelo fato do canal ter de ser construído com 
declividades muito pequenas. A escada do tipo ra-
nhura vertical possui anteparos de diferentes formas 
inseridas em suas paredes. Como existe uma abertu-
ra entre esses anteparos, os peixes podem passar de 
um tanque para outro em diferentes alturas de lâ-
mina de água e, assim, nadar em um a velocidade 
mais adequada a sua capacidade.  

Além dos fatores hidrodinâmicos, a eficiên-
cia das passagens para peixes depende das caracte-
rísticas físicas e biológicas típicas das espécies de 
peixes migratórios. As velocidades do fluido nos ori-
fícios e anteparos devem ser menores do que a velo-
cidade de explosão do peixe (”burst speed”) e a ve-
locidade da água, no tanque, deve ser menor do que 
a velocidade de cruzeiro (”cruising speed”) (Marti-
nez et al., 2000). 

Os fatores hidrodinâmicos de uma escada 
com ranhura vertical dependem das características 
construtivas dos tanques da escada. Por motivos de 
facilidade de construção, os tanques do MTP da 
UHE Igarapava possuem dimensões básicas (com-
primento e largura) diferentes das dimensões ge-
ralmente recomendadas pela literatura técnica in-
ternacional. Portanto, a utilização das equações clás-
sicas para determinação das condições hidráulicas 

de funcionamento do mecanismo deve ser avaliada 
com critério. Esse trabalho apresenta um estudo das 
condições de escoamento dos tanques do mecanis-
mo instalado na UHE Igarapava por meio de medi-
ções realizadas em em um modelo reduzido proje-
tado especialmente para esse mecanismo.  Além dis-
so, o trabalho apresenta uma análise comparativa 
entre os valores de fluxo obtidos experimentalmente 
e as predições calculadas por meio das equações 
clássicas. A curva de correção dos parâmetros hi-
dráulicos da escada com ranhura vertical da UHE 
Igarapava é também apresentada no trabalho. 
 
 
MTP DO TIPO RANHURA VERTICAL 
 
 

Apesar desse tipo de escada ser utilizado 
desde a década de 1940, os estudos sobre o seu 
comportamento hidráulico somente foram iniciados 
por volta do final dos anos 1970. Em novembro de 
1979, White e Larsen tentaram otimizar a estrutura 
desse tipo de MTP para uma melhor distribuição da 
perda de carga, da velocidade de saída e das 
velocidades internas, levando em consideração duas 
espécies de peixes migradoras, que pertenciam à 
região onde localizavam os barramentos de Turners 
Falls e Vernon, no rio Connecticut, EUA. Em outro 
estudo em modelos reduzidos, verificou-se que 
existem regiões no tanque onde a velocidade era 
superior, em até 15%, à velocidade do jato gerado 
nas ranhuras. Entretanto, os peixes conseguiam 
subir sem passar por essas velocidades elevadas 
(White e Pennino, 1980). 

Em 1986, Rajaratnam, Vinne e Katopodis 
realizaram um estudo, onde se observou o 
comportamento hidráulico de uma escada de peixes 
do tipo ranhura vertical. Nesse estudo, eles 
utilizaram sete diferentes projetos de escada em 
quatro escalas (1:1; 1:5,33; 1:8; 1:16). Pela análise da 
altura da lâmina de água no decorrer do 
comprimento da escada, observou-se que o 
escoamento se comportava de forma uniforme, pois 
os valores eram praticamente iguais, e que a perda 
de carga de um tanque para outro se mantia com o 
mesmo valor. Segundo Rajaratnam et al. (1986), 
para esse tipo de escoamento uniforme, uma 
aproximação simples pode ser encontrada 
envolvendo a vazão e a declividade, como é 
mostrado na Equação 1. 
 

xmySxyb ∆=∆ 00000 τγ                  (1) 
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onde b0 é a abertura entre os anteparos (m), τ0 é a 
tensão de cisalhamento (N/m), m é uma variável 
que depende do tipo de escoamento (m=1 quando 
existe parede em um dos lados do escoamento, e 
m=2 para o escoamento é contornado por parede 
dos dois lados), S0 é a declividade (m/m), y0 é a al-
tura da lamina no centro do tanque (m)  e ∆x é a 
distancia entre os pontos na direção do comprimen-
to do canal (m). 

A tensão de cisalhamento pode ser escrita 
como mostrada pela Equação 2. 
 

2

2

0
VC f
ρτ =                  (2) 

 
onde Cf é o coeficiente de atrito, ρ é a massa especí-
fica (kg/m3) e V é a velocidade média (m/s). 

Substituindo a tensão de cisalhamento na 
que. 1, obtém-se a Equação  3. 
 

fC
gSb

m
V 002 2

=                  (3) 

 
Se o coeficiente de atrito for constante, 

pode-se encontrar uma vazão adimensional Q* por 
uma função linear de y0/b0., como mostrado na 
Equação  4 (Rajaratnam et al.,1986). 
 

fmCb
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0

0
5
00

* ==                (4) 

 
Com esse resultado, os autores levantaram 

as equações de vazão adimensional para 7 projetos 
de MTP do tipo ranhura vertical, mostrados na 
Figura 1. 

Para os sete diferentes projetos 
apresentados na Figura 1, são apresentadas as 
expressões para determinação da vazão 
adimensional, organizadas na Tabela 1, numeradas 
de Equação 5 a Equação 11.  

Essas vazões adimensionais são utilizadas no 
levantamento das condições de funcionamento, das 
escadas do tipo ranhura vertical, nas etapas 
preliminares de projeto. 

Outros parâmetros de análise importantes 
são a dissipação de energia nos tanques e o 
coeficiente de descarga. Essa dissipação não pode 
ser muito elevada para não desorientar os peixes. 
Considera-se que a dissipação não deve ser superior 

a 0,191 kW/m3 (Bell, 1973). Pode-se calcular essa 
dissipação pela Equação 12. 

 
Tabela 1 — Expressões para vazão adimensional 

(Rajaratnam et. al. 1986) 
 

Projeto Vazão adimensional Equação 
1 

11,177,3
0

0
* −=

b
y

Q
 

(5)

2 
52,375,3

0

0
* −=

b
y

Q
 

(6)

3 
62,184,2

0

0
* −=

b
y

Q
 

(7)

4 
67,085,5

0

0
* +=

b
yQ

 

(8)

5 
52,067,2

0

0
* −=

b
yQ

 

(9)

6 

0

0
* 71,2

b
yQ =

 

(10)

7 
22,391,2

0

0
* −=

b
yQ

 

(11)

 

0BLy
hQk ∆

=
γ

               (12) 
 
onde γ é peso específico da água(N/m3), B a largura 
do tanque (m), L o comprimento do tanque, ∆h 
perda de carga (m) e y0 a altura média da lamina 
d’água (m). 

O coeficiente de descarga é a razão entre a 
vazão real e a ideal que passa pelo sistema. Essa dife-
rença existe pelo fato de ao escoar por aberturas 
ocorrer o fenômeno conhecido como vena contracta. 
Com isso a área da seção por onde o escoamento 
ocorre é inferior à área da abertura. Para se corrigir 
esse fenômeno tem-se o coeficiente de contração, 
que corresponde à razão entre a área real de escoa-
mento e a área da abertura. Além disso, ao passar 
pela abertura ocorrem perdas por atrito, que devem 
ser contabilizadas, para isso tem-se o coeficiente de 
velocidade que relaciona a velocidade media real 
com a ideal desprezando-se o atrito. O coeficiente 
de descarga é o produto do coeficiente de contração 
e de velocidade, como mostra a Equação 13. 
 

cvd CCC .=                             (13) 
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Figura 1 — Sete tipos de projetos de escada do tipo ranhura vertical 
(Rajaratnam et. al. 1986) 

 
onde Cv é o coeficiente de velocidade e Cc é o coefi-
ciente de contração.  

Quanto mais próximo de 1 estiver o coefici-
ente de descarga, menor será a perda ocorrida por 
atrito e contração da área na passagem do escoa-
mento pela abertura. 

Segundo Clay (1961), para as ranhuras po-
de-se determinar o coeficiente de descarga pela 
Equação 14. 
 
 

( ) hgybCQ d ∆= 20               (14) 

 
 
onde  y é a altura de lâmina de água na saída do 
tanque (m), Q é a vazão (m3/s),  b0 é a abertura en-
tre os anteparos (m), g é a aceleração da gravidade 
(m/s2)  e ∆h é a diferença de altura no tanque (m).  

Pelos estudos de Rajaratnam et al. (1986) 
para os projetos 1, 2 e 6 (ver figura 1), com  valores 
y0/b0 de 2 a 10, a variação do coeficiente de descarga 
(Cd ) fica entre 0,6 e 0,8. 

A escada do tipo ranhura vertical é muito 
utilizada nos EUA (Bell, 1991). Rajaratnam, 
Katopodis e Salanki realizaram, em 1992, uma nova 
investigação propondo novas equações para mais 11 
projetos da escada do tipo ranhura vertical. Além 
disso, foram investigadas diversas configurações de 
larguras e comprimentos para os tanques. Então, 

observou-se que o desempenho da escada do tipo 
ranhura vertical não sofria alterações consideráveis, 
quando se mantinham os valores de comprimento 
próximos de 10bo e de largura ao redor de 8bo e esta 
relação foi considerada uma boa proposta e é 
utilizada geralmente nas escadas construídas nos 
EUA. Por meio deste estudo, pôde-se verificar que 
com o aumento do comprimento e com 
declividades maiores, a velocidade média nas 
ranhuras irá aumentar, influenciada pelo aumento 
de ∆h. Este resultado mostra que os tanques mais 
curtos, por exemplo com L = 5 b0, resultam em um 
menor valor de coeficiente na equação de vazão 
adimensional e com maiores profundidades do que 
no caso de se utilizar um tanque de comprimento L 
= 10 b0. Isto acarreta um aumento no número de 
tanques e no aumento do custo do mecanismo. 
Definiu-se, então, que o comprimento de tanque na 
faixa de L = 10 b0 é o valor indicado para os tanques. 
Quando, nesse estudo, se manteve o comprimento 
fixo e variou-se a largura dos tanques, observou-se 
que para pequenas larguras a recirculação é elevada 
e o nível de turbulência aumenta. Este aumento 
pode dificultar a transposição dos peixes de um 
tanque para outro. Por isso, é aconselhável se 
utilizar uma largura aproximada de 8bo. 

O MTP do tipo ranhura vertical construído 
na UHE de Igarapava foi projetado levando-se em 
consideração as pesquisas realizadas e descritas 
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anteriormente. Nesse caso, escolheu-se o arranjo do 
projeto 1. No entanto, por facilidades construtivas e 
redução de custos, o MTP de Igarapava foi 
construído com tanques quadrados com 7,5 b0 de 
largura e comprimento.  

O estudo, objeto desse artigo, apresenta o 
resultado da investigação do comportamento do 
escoamento de um modelo reduzido do MTP de 
Igarapava, utilizando o mesmo procedimento 
experimental descrito por Rajaratnam et. al. (1986). 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
 

Para a realização do estudo experimental 
apresentado nesse trabalho, utilizou-se um canal 
construído em acrílico em escala reduzida, 1:20, do 
protótipo de Igarapava. Esse sistema é constituído 
por dois reservatórios, um de montante e outro de 
jusante, ambos fabricados em fibra de vidro, interli-
gados por um canal em acrílico, que representa 22 
tanques do MTP do tipo ranhura vertical da UHE de 
Igarapava, como é mostrado na Figura 2. 
 
 
 

 
 
 

Figura 2 —Foto do modelo reduzido do MTP do tipo 
ranhura vertical da UHE de Igarapava 

 
Cada tanque da escada tem 15 cm de com-

primento e 15 cm de largura, separados por antepa-

ros de acrílico com abertura b0 de 2 cm, geometri-
camente correspondente ao protótipo da UHE de 
Igarapava. O esboço do tanque pode ser observado 
na Figura 3. 

O modelo reduzido é interligado a um sis-
tema de bombeamento, mostrado na Figura 4, que 
possui controlador de vazão baseado em inversores 
de frequência (Cavazzana, 2007). Medidores de va-
zão eletromagnéticos são instalados no sistema para 
monitorar a vazão de alimentação do mecanismo. 

Inicialmente, foi realizada uma verificação 
dos valores de vazão de projeto estabelecidos para o 
protótipo da UHE Igarapava, que deveriam variar 
entre 1,37 m3/s e 1,67 m3/s. Entretanto, Viana et. al., 
2005, observaram, no protótipo, durante a realiza-
ção do mapeamento do campo de velocidades na 
escada, que a vazão de operação estava na faixa de 
1,12 m3/s. Por conseguinte, optou-se pela utilização 
dos dados de vazão medidos no protótipo. Dessa 
forma, pela similaridade de Froude, utilizando-se 
uma escala 1:20 para o modelo, tem-se uma vazão de 
modelo de 0,63 l/s. Assim, selecionaram-se interva-
los de teste iguais superiores e inferiores ao valor de 
0,63 l/s, chegando aos valores para os ensaios em 
modelo apresentados na tab. 2: 
 

Tabela 2- Vazões dos testes em modelo 
 

Q (l/s) 

0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 

0

,

6

3 

0

,

7 

0

,

7

7 

0

,

8

4 

0,

91 

 
Observou-se que, devido à característica do 

sistema hidráulico, existia uma flutuação nas vazões 
durante os testes. Assim, para cada valor de vazão 
investigada foram realizadas dez leituras com o obje-
tivo de minimizar as incertezas associadas à flutua-
ção. Para cada vazão, foi medida a altura da lâmina 
d’água, utilizando uma ponta linimétrica, na entra-
da, na saída e no centro, em dez tanques. Os três 
primeiros tanques foram desprezados, com intuito 
de eliminar as interferências de montante. O mesmo 
foi feito à jusante, sendo desprezados os nove últi-
mos tanques. Com os valores medidos dos níveis, 
pode-se determinar a perda de carga de um tanque 
para outro, seguindo o estabelecido no procedimen-
to de teste realizado por Rajaratnam et. al. (1986). 

Reservatório superior

Reservatório inferior 

Corpo da escada do tipo 
ranhura vertical 
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Figura 3 — Desenho esquemático de um tanque do modelo reduzido 
 
 
 

 
 

Figura 4 — Bancada de bombeamento equipada com um sistema de controle de vazão e medidores de vazão 
 
 
 
 

b0 
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Figura 5 — Curvas dos valores medidos de nível nos tanques do modelo para as vazões de teste. 
 
 

Tabela 3 — Valores estimados para os parâmetros hidráulicos nos testes do modelo de MTP 
 

Q (l/s) 
Q 
(m3/s) y0 (m) Q* y0/b0 m Cf 

ye 
(m) 

ys 
(m) 

Dh 
(m) Cd 

k 
(kW/m3)

0,280 0,00028 0,038 6,452 1,915 2 0,088 0,037 0,044 0,007 0,875 21,631 

0,350 0,00035 0,049 8,065 2,425 2 0,090 0,048 0,056 0,008 0,822 23,551 

0,420 0,00042 0,057 9,678 2,840 2 0,086 0,056 0,064 0,008 0,855 24,453 

0,490 0,00049 0,066 11,290 3,275 2 0,084 0,065 0,072 0,008 0,860 25,716 

0,580 0,00058 0,078 13,364 3,900 2 0,085 0,077 0,086 0,009 0,802 29,120 

0,630 0,00063 0,084 14,516 4,200 2 0,084 0,083 0,091 0,008 0,876 26,108 

0,700 0,0007 0,095 16,129 4,740 2 0,086 0,093 0,102 0,009 0,827 28,274 

0,790 0,00079 0,104 18,203 5,205 2 0,082 0,104 0,111 0,007 0,960 23,115 

0,850 0,00085 0,113 19,585 5,665 2 0,084 0,111 0,119 0,008 0,901 26,115 

0,910 0,00091 0,120 20,968 6,000 2 0,082 0,119 0,126 0,007 0,974 23,098 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Seguindo os passos descritos por Rajarat-
nam et. al. (1986), foram determinados os parâme-
tros hidráulicos da escada do estudo. Essas estimati-
vas foram comparadas com os valores medidos em 
modelo. 

A utilização da relação de vazão adimensio-
nal requer que o escoamento seja permanente. Di-

ante disso, compararam-se as leituras das alturas de 
lâmina d’água no centro do tanque, em toda a regi-
ão de teste. Com isso, pôde-se construir a Figura 5, 
que mostra que as variações de altura de lâmina 
d’água, nos diferentes tanques, giram em torno de 
aproximadamente 1% da altura média. Esses resul-
tados indicam que o escoamento era praticamente 
uniforme, acenando positivamente para o uso da 
equação de vazão adimensional para o modelo de 
escada em estudo. 
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Q*  = 3,547(y0 /b 0 )  - 0,4214
R2 = 0,9993
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Figura 6 — Curva de vazão adimensional Q*  em função de y0/b0 
 
 

Tabela 4 — Valores comparativos de vazão adimensional e as estimativas de erro 
 

    

  
Equação do teste realizado  
  

  
Equação de Rajaratnam et al 

(1986) 
 

Q teste 

(m3/s) y0 (m) 
b0 
(m) y0/b0 Q* 

Q 
(m3/s) erro (%) Q* Q (m3/s) erro (%) 

0,0003 0,038 0,020 1,915 6,371 0,00028 -1,249 6,110 0,00027 -5,30 
0,0004 0,049 0,020 2,425 8,180 0,00036 1,432 8,032 0,00035 -0,40 
0,0004 0,057 0,020 2,840 9,652 0,00042 -0,263 9,597 0,00042 -0,83 
0,0005 0,066 0,020 3,275 11,195 0,00049 -0,845 11,237 0,00049 -0,48 
0,0006 0,078 0,020 3,900 13,412 0,00058 0,357 13,593 0,00059 1,71 
0,0006 0,084 0,020 4,200 14,476 0,00063 -0,278 14,724 0,00064 1,43 
0,0007 0,095 0,020 4,740 16,391 0,00071 1,625 16,760 0,00073 3,91 
0,0008 0,104 0,020 5,205 18,041 0,00078 -0,891 18,513 0,00080 1,70 
0,0009 0,113 0,020 5,665 19,672 0,00085 0,444 20,247 0,00088 3,38 
0,0009 0,120 0,020 6,000 20,861 0,00091 -0,512 21,510 0,00093 2,59 

 
 

Após essa primeira etapa, foram levantadas 
as alturas na entrada, centro e saída dos tanques, 
para cada vazão, que permitiram a determinação de 
todas as variáveis relevantes para a análise do escoa-
mento, em escadas do tipo ranhura vertical, mostra-
da na Tabela 3, de acordo com  Rajaratnam et. al. 
(1986). 

Pela Tabela 3, pode-se observar que o coefi-
ciente de atrito médio é de 0,085, com um desvio 
padrão de aproximadamente 3%. Essa pequena va-
riação dos valores dos coeficientes de atrito é um 

bom indicativo da aplicabilidade de equação de va-
zão adimensional. 

Confirmada a aplicabilidade da equação de 
vazão adimensional no mecanismo em estudo, cons-
truiu-se a curva que relaciona a vazão adimensional 
(Q*) em função da razão adimensional entre a altura 
da lâmina d’água no centro do tanque e a abertura 
entre os anteparos (y0/b0), como pode ser visto na 
Figura 6. Nessa figura, mostra-se a equação obtida 
pelo ajuste da curva de vazão adimensional. 
Além disso, pode-se observar pela Tabela 3 que o 
coeficiente de descarga para o modelo do MTP de 
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Igarapava fica entre 0,8 e 0,97, patamar superior ao 
valor estimado por Rajaratnam et al. (1986) para o 
projeto 1 (entre 0,6 a 0,8). Isso indica que as perdas 
provocadas pela passagem na abertura, no sistema 
com tanque quadrado, é menor que aquelas do tan-
que padrão descrito pelo autor como mais eficiente 

Por meio da Figura 6, observa-se que a e-
quação de vazão adimensional, para o modelo de 
MTP de Igarapava (Q*=3,547(y0/b0)-0,4214), se difere 
um pouco daquela definido por Rajaratnam et al. 
(1986) para o mesmo projeto construtivo, que cor-
responde a Q*=3,77(y0/b0)-1,11. 

Diante disso, decidiu-se encontrar o erro no 
levantamento da vazão que escoa pela escada do 
tipo ranhura vertical, com parâmetros construtivos 
semelhante aos do mecanismo da UHE de Igarapa-
va, utilizando-se as equações de vazão obtidas nesse 
trabalho e no estudo de Rajaratnam et al. (1986). 
Foram utilizados os dados de altura de lâmina 
d’água levantados experimentalmente, para cada 
vazão, e a largura da abertura da ranhura do mode-
lo. Esses valores foram inseridos nas duas equações 
de vazão adimensional. Em seguida, utilizou-se a 
Equação 4 para a determinação da diferença de va-
lores de vazão obtidos pelas duas equações. Os da-
dos dessa comparação podem ser observados pela 
Tabela 4 

Analisando-se a Tabela 4,  observa-se que o 
erro, na determinação da vazão, ao se utilizar a e-
quação específica para o MTP da UHE de Igarapava, 
varia entre 0,26 % e 1,63 %, onde 70% dos valores 
possuem erro inferior a 1%. Utilizando-se a equação 
descrita por Rajaratnam et al. (1986), esse valor varia 
entre 0,48 % e 5,3 %. Pode-se observar, também, 
que somente 30% dos valores o erro são inferiores a 
1%, 70 % das vazões levantadas possuem erro supe-
rior a 1,4 %. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 

 Ao se analisarem os erros devido à utilização 
das equações definidas por Rajaratnam, et. al. 
(1986), observa-se uma diferença de até 5,3 % em 
relação à vazão real medida. Esse valor pode ser 
considerado como aceitável, pois os parâmetros da 
geometria da escada não seguiu exatamente o pro-
posto pelo referido autor em 1986. A diferença de 
geometria explica a defasagem de resultados, e pode 
ser considerada como a principal causa na das dife-
renças encontradas nos parâmetros tabelados. Devi-
do ao fato da defasagem dos resultados ser pequena, 
acredita-se que a utilização, dessas equações, no pro-

jeto do tipo 1 de escadas com ranhuras verticais, 
com tanques de dimensões diferentes das estudadas, 
não ocasione defasagem de resultados significativas. 
Desta forma, sugere-se a expansão desse tipo de tra-
balho para os demais 17 tipos de projetos de escadas 
de ranhura vertical, cujas equações foram levantadas 
por Rajaratnam, et. al. (1986). Isso possibilitará a 
delimitação de valores de defasagem para as equa-
ções em função da modificação de parâmetros da 
geometria dos tanques. Esse trabalho será útil para 
projetos de novos mecanismos desse tipo quando os 
parâmetros construtivos indicados por Rajarat-
nam et. al. (1986) não forem seguidos pelos projetis-
tas. 

Além disso, uma análise mais profunda deve 
ser realizada quanto ao coeficiente de descarga. Esse 
trabalho mostra que para a escada com tanques 
quadrados, como a do mecanismo da UHE Igarapa-
va, obteve-se melhor desempenho do que aquele 
encontrado para tanques com largura de 8 b0  e 
comprimento de 10 b0. Nos estudos de Rajaratnam et 
al. (1986), os valores encontrados de coeficiente de 
descarga, para a escada do projeto 1, estavam entre 
0,6 e 0,8. Já nos tanques quadrados, os valores en-
contrados ficaram entre 0,8 e 0,97, mostrando que o 
sistema com esta forma promove uma perda menor 
do que aos sistemas construídos com dimensões 
consideradas padrão. É importante levar em consi-
deração esse fato, pois, a velocidades na ranhura 
vertical para configurações quadradas é maior se 
comparada com os tanques retangulares. Assim, su-
gere-se fortemente que nos projetos, de mecanismos 
de transposição de peixes do tipo ranhura vertical, 
se leve sempre em consideração a capacidade nata-
tória dos peixes a serem transpostos pelo sistema. 
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Survey of Hydraulic Behavior Curves of Fishway 
Mechanisms at Igarapava HPP 
 
ABSTRACT 
 

The design of fishway mechanisms in Brazil has 
basically followed the design requirements and characteris-
tics commonly used in Europe and North America. The 
determination of the flow conditions in the pool system is a 
fundamental step for successful fishway design. In order to 
provide information for the design of vertical slot fishways, 
this work deals with an experimental study on the flow 
conditions of the fishway mechanism installed in Igarapa-
va Dam, located at the border between Minas Gerais and 
São Paulo. A scale model of this mechanism is specially 
devised to study its behavior. Moreover, this work presents 
an analysis about the applicability of the classical flow 
equations employed in the fishway design. For convenience 
of construction, the dimensions of the tanks used in the 
prototype of the Igarapava Dam are different from those 
generally used in fishway design. Estimates computed for 
the dimensionless flow rates are compared with measure-
ments performed on the prototype. The fitted curve for the 
hydraulic parameters of the Igarapava fishway is also pre-
sented in this work. 
Keywords: fishway mechanism, hydraulic behavior, Igara-
pava HPP. 
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RESUMO 
 

As práticas modernas de gerenciamento de águas pluviais em meio urbano recomendam o uso de soluções voltadas 
para o controle do escoamento superficial na fonte. Dentre as opções disponíveis, pode-se destacar a aplicação de revestimen-
tos com superfícies permeáveis. Neste trabalho, a eficiência de dois tipos de revestimentos permeáveis compostos por blocos de 
concreto foram avaliadas experimentalmente: (i) revestimento com blocos maciços e (ii) revestimento com blocos vazados. 
Para cada tipo de revestimento foram instaladas parcelas de 1m2, variando-se o valor da declividade longitudinal e o esta-
do de compactação do substrato. Parte dessas parcelas foi submetida à passagem de veículos e recebeu aporte de sedimentos 
sobre sua superfície. Por meio da aplicação de chuvas artificiais sobre as parcelas, foi possível caracterizar a evolução tempo-
ral das lâminas escoadas e determinar os coeficientes de escoamento. A partir dos resultados obtidos, constatou-se uma efici-
ência expressiva da superfície construída com blocos vazados no controle da geração de escoamento, mesmo para a situação 
em que o substrato foi compactado e para valores elevados de declividades. Entretanto, verificou-se que o efeito da passagem 
de veículos, juntamente com a deposição de sedimentos, pode provocar a perda quase total de eficiência desse tipo de revesti-
mento. Os resultados permitiram, também, identificar fatores que podem contribuir de forma predominante para a produção 
de escoamento superficial nesses revestimentos.  
 
Palavras-chave: Controle na fonte, Revestimento permeável, Simulação de chuva. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Uma das alternativas para se diminuir os 
impactos da urbanização sobre o escoamento super-
ficial consiste na aplicação de soluções não conven-
cionais de drenagem de águas pluviais. Essas solu-
ções atuam no sentido de promover a detenção e a 
infiltração no solo da água da chuva. As práticas 
mais difundidas correspondem às bacias de deten-
ção (ou retenção); os dispositivos de infiltração 
como trincheira de infiltração, planos de infiltração, 
bacias de percolação, dentre outros; e, mais recen-
temente, o uso de revestimentos com superfícies 
permeáveis.  

Os revestimentos com superfícies permeá-
veis, alvo desta pesquisa, aparecem como uma alter-
nativa à utilização das superfícies impermeáveis 
tradicionais, como o asfalto e superfícies em concre-
to, utilizadas na pavimentação de áreas destinadas a 

estacionamentos de veículos, passeios públicos e até 
mesmo no interior de lotes. Esses revestimentos têm 
por finalidade a criação de espaços que favoreçam a 
infiltração de parte da água da chuva precipitada 
sobre sua superfície, permitindo a diminuição do 
escoamento superficial gerado e, posteriormente, 
conduzido para o sistema de drenagem. Por atuar 
no momento inicial da produção do escoamento, 
essas soluções são consideradas soluções de controle 
na fonte. 

Pesquisas recentes, desenvolvidas em dife-
rentes locais do mundo, têm procurado avaliar ex-
perimentalmente o potencial de diferentes tipos de 
revestimentos permeáveis com relação ao controle 
do escoamento superficial. Os revestimentos avalia-
dos se distinguem, normalmente, por suas caracte-
rísticas construtivas, tais como o tipo de material da 
superfície, as características das camadas subjacen-
tes, entre outros. As experiências têm sido conduzi-
das tanto em escala real, normalmente por meio do 
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monitoramento do escoamento produzido em esta-
cionamentos de veículos construídos com esse tipo 
de revestimento, como em pequenas parcelas, ge-
ralmente de 1m2, mediante a aplicação de chuvas 
artificiais (Genz, 1994; Araújo, 1999; Pagotto et al., 
2000; Schlüter e Jefferies, 2002; Davis et al., 2002; 
Hunt et al., 2002; Brattebo e Booth, 2003; Campana 
e Eid, 2003; Acioli et al., 2005). De forma geral, os 
resultados obtidos revelam um desempenho satisfa-
tório dessas soluções.  

Apesar do número crescente de trabalhos 
envolvendo revestimentos permeáveis, ainda são 
poucas as informações a respeito da influência de 
aspectos construtivos, tais como declividade longi-
tudinal e compactação do solo no substrato, e de 
fatores relacionados ao uso desses revestimentos, 
tais como passagem de veículos e a deposição de 
sedimentos na superfície, sobre a sua eficiência. 
Além disso, tendo em vista que a eficiência dessas 
soluções depende fortemente do tipo de solo onde 
são implantadas, não é recomendável, simplesmen-
te, adotar resultados de pesquisas desenvolvidas em 
regiões com características diferentes. Há a necessi-
dade de se experimentar o comportamento desses 
revestimentos para cada região, para que se possa 
conhecer a sua eficiência no local. Essa é uma moti-
vação implícita desta pesquisa 

Por esses motivos, acredita-se que estudos 
que procurem investigar sobre os aspectos anteri-
ormente mencionados podem contribuir para o 
melhor entendimento do funcionamento hidrológi-
co desse tipo de revestimento, bem como contribuir 
para a definição e aprimoramento de critérios para 
a sua implantação. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por 
objetivo avaliar, em pequena escala, a eficiência de 
revestimentos com superfícies permeáveis no con-
trole da geração de escoamento superficial, obser-
vando a influência da declividade longitudinal, da 
compactação do solo na base, da passagem de veícu-
los e da colmatação das superfícies por sedimentos. 
Apesar de não ter sido um objetivo específico, outra 
contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento 
de um equipamento simulador de chuva, construído 
especialmente para esta pesquisa.  
 
 
REVESTIMENTOS COM SUPERFÍCIES 
PERMEÁVEIS 
 
 

Revestimentos com superfícies permeáveis 
consistem de estruturas simples sob o ponto de vista 

construtivo e possuem a capacidade de reduzir dire-
tamente a produção de escoamento pluvial, fazendo 
infiltrar parte da chuva precipitada sobre sua super-
fície para a camada de solo subjacente. Geralmente, 
essa camada subjacente é composta por uma cama-
da de areia sobreposta a uma camada de material 
granular, como brita. Essa última funciona como um 
reservatório de armazenamento. Quando esse reser-
vatório é incluído na estrutura do revestimento, ele 
é dimensionado para acomodar o volume de esco-
amento de uma chuva de projeto menos o volume 
infiltrado durante a chuva (Silveira, 2003). Entretan-
to, a presença dessa camada na estrutura do reves-
timento se traduz normalmente em aumentos con-
sideráveis nos custos envolvidos na sua implantação. 

Os revestimentos permeáveis são divididos, 
normalmente, em duas categorias: os revestimentos 
de blocos modulares e os pavimentos permeáveis. 
Os pavimentos permeáveis podem ser em asfalto 
poroso ou concreto poroso. Esses materiais apresen-
tam características construtivas semelhantes ao pa-
vimento convencional. A diferença está na elimina-
ção do material fino da sua composição, aumentan-
do a porosidade final da mistura (Urbonas e Sta-
hre,1993). 

Por outro lado, os revestimentos modulares 
são compostos por blocos individuais fabricados, 
normalmente, em concreto, possuindo diversas 
formas geométricas, podendo ser completamente 
maciços ou vazados. No primeiro, a infiltração acon-
tece apenas pelas juntas entre os blocos. No segun-
do, a área vazada pode ser preenchida com areia, 
pedregulho ou grama, aumentando a fração perme-
ável da superfície.  A figura 1 apresenta um esquema 
geral da estrutura desses revestimentos e a figura 2 
mostra dois exemplos de revestimentos com blocos 
de concreto. Este trabalho, em particular, se restrin-
giu apenas ao estudo de revestimentos permeáveis 
compostos por blocos. 

Dentre os benefícios decorrentes da aplica-
ção de revestimentos permeáveis pode-se citar: re-
dução do escoamento produzido por superfícies 
pavimentadas, possibilidade de diminuição das di-
mensões do sistema de drenagem pluvial e melhoria 
da qualidade da água escoada superficialmente. 
Adicionalmente, a infiltração promovida por esses 
dispositivos pode permitir um aumento da taxa de 
recarga para os aqüíferos localizados em regiões 
urbanas, sem contar que, por seu próprio aspecto 
visual, esses revestimentos permitem uma boa inte-
gração à paisagem local, adicionando valor estético 
à área onde é utilizado. 
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Figura 1 — Esquema típico de revestimento 
de blocos modulares (Urbonas e Stahre, 1993). 

 
 

       
(a)                                        (b) 
 

Figura 2 — Revestimentos permeáveis: (a) blocos 
modulares vazados (UDFCD, 2002) e (b) blocos 

modulares maciços (Hinman, 2005). 
 
 

Entretanto, algumas restrições são impostas 
à sua aplicação. Recomenda-se a utilização dessa 
tecnologia em solos com capacidade de infiltração 
elevada, locais com declividades suaves e lençol 
freático relativamente profundo. UDFCD (2002), 
por exemplo, recomenda o uso em terrenos com 
declividades inferiores a 5%. Urbonas e Stahre 
(1993) recomendam solos com taxas de infiltração 
finais superiores a 7 mm/h e nível do lençol freático 
a, no mínimo, 1,2 m do fundo do dispositivo. É im-
portante observar, entretanto, que trabalhos reali-
zados no Brasil (Araújo, 1999; Acioli et al., 2005) 
têm revelado uma boa eficiência de pavimentos 
permeáveis mesmo em solos com taxas de infiltração 
iguais ou inferiores à recomendada. Nesse sentido, 
os limites encontrados na literatura devem ser ob-
servados com cuidado, pois podem induzir, precipi-
tadamente, a não utilização dessas soluções. 

As principais ressalvas que podem ser atri-
buídas ao uso desses revestimentos dizem respeito 
ao problema da falta de controle na construção e 
manutenção, que podem levar a altas taxas de falha 
do dispositivo, sobretudo devido ao processo de 
colmatação da superfície por sedimentos e ao baixo 
poder de suporte desses pavimentos, o que reco-

menda seu uso em passeios públicos e em estacio-
namentos para veículos leves (Cruz et al., 1999). 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Os revestimentos avaliados neste trabalho 
foram materializados em parcelas experimentais de 
1 m x 1 m e sobre essas parcelas foram realizados 
testes de simulação de chuva para diferentes inten-
sidades de precipitação. Nesses testes, o escoamento 
superficial produzido foi quantificado e os coefici-
entes de escoamento foram estimados pela relação 
entre os volumes totais escoados e precipitados. O 
estudo foi desenvolvido em quatro fases descritas em 
seguida: construção de um equipamento simulador 
de chuva; instalação das parcelas experimentais; 
montagem de um dispositivo para quantificação do 
escoamento superficial; realização dos testes.  
 
Simulador de chuva desenvolvido 
 

O simulador de chuva desenvolvido nesta 
pesquisa foi construído para atender aos seguintes 
requisitos: produzir precipitações uniformes numa 
área de 1m x 1m e permitir a aplicação de precipita-
ções com intensidades variando de 0 a 200 mm/h.  

A unidade básica utilizada para a geração da 
chuva artificial foi um microaspersor de baixo custo, 
disponível facilmente no comércio local (cidade de 
Brasília), e a determinação do arranjo final do simu-
lador (número total de microaspersores, a posição 
relativa entre eles e a altura de fixação em relação 
ao solo) foi realizada por meio de testes realizados 
no laboratório de hidráulica da Universidade de 
Brasília.  

Esses testes consistiram em simular precipi-
tações sobre uma plataforma de 1m x 1m sobre a 
qual foram posicionados recipientes graduados a 
cada 20 cm, dispostos conforme uma malha qua-
drada. Para cada arranjo considerado foram realiza-
das, no mínimo, 6 simulações, correspondendo a 
diferentes vazões de alimentação dos microasperso-
res. As vazões foram controladas com o auxílio de 
um registro e um manômetro, localizados na entra-
da do conduto de alimentação dos microaspersores. 
Em cada simulação foram quantificadas a intensida-
de de precipitação produzida e sua uniformidade, 
dada pelo Coeficiente de Uniformidade Christian-
sen (CUC) expresso na equação 1: 
 

)1( 100(%) 
X
SCUC X−=      (1) 
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em que, X  e SX representam a média e o desvio 
padrão dos volumes precipitados em todos os reci-
pientes.  

Os testes indicaram que a configuração que 
melhor atendeu às condições de intensidade de 
precipitação e de uniformidade requeridas foi aque-
la formada por um conjunto de 22 microaspersores 
dispostos em linha reta, com espaçamento variando 
de 7,5 cm, entre aqueles localizados mais ao centro, 
a 3,75 cm entre os mais distantes do centro.  

O conjunto de microaspersores foi fixado a 
uma base metálica, ficando posicionado a uma dis-
tância de 1,5 m do solo. Para garantir a uniformida-
de das precipitações produzidas, foi acoplado ao 
equipamento um motor elétrico acionado por uma 
bateria de 12V, que tinha a função de transmitir um 
movimento de rotação ao conjunto de microasper-
sores. A figura 3a mostra um esquema geral do si-
mulador desenvolvido.  

A curva de calibração do simulador foi cons-
truída em função da pressão da água na entrada dos 
microaspersores. Os resultados apresentados na 
figura 3b mostram que o equipamento desenvolvido 
permite gerar precipitações entre 50 mm/h a 180 
mm/h, com uma uniformidade praticamente cons-
tante em torno de 90%, valor considerado aceitável 
para a uniformidade em simuladores de chuva 
(Montebeller et al., 2001). Observa-se, ainda, uma 
ligeira tendência de aumento do CUC com o au-
mento da intensidade da chuva. Além da boa uni-
formidade observada, o simulador desenvolvido 
possui ainda as vantagens de ter baixo custo e ser 
fácil de transportar e utilizar. Mais detalhes sobre o 
equipamento desenvolvido podem ser encontrados 
em Silva (2006).  
 
Instalações experimentais 
 

Dois tipos de revestimentos com superfícies 
permeáveis foram avaliados: (i) pavimento compos-
to por blocos modulares maciços de concreto (BM) 
e (ii) pavimento composto por blocos modulares 
vazados de concreto (BV). Para cada tipo de reves-
timento foram construídas parcelas experimentais 
de 1m x 1m. O local escolhido para a construção das 
parcelas foi uma área pertencente a um condomínio 
horizontal localizado na cidade de Sobradinho, a 
25km da cidade de Brasília, atualmente (ano de 
2007) em fase de ocupação.  

Inicialmente, oito módulos foram construí-
dos, divididos em dois grupos com quatro módulos, 
sendo dois módulos com BV e dois com BM. Os 
módulos em cada grupo foram diferenciados pelo 
valor da declividade longitudinal e pelo estado de 

compactação do solo na base (substrato), conforme 
apresentado na tabela 1. Essas variações foram reali-
zadas na tentativa de se avaliar isoladamente os efei-
tos que pudessem interferir na eficiência dos reves-
timentos estudados. Também foram construídas 
duas parcelas adicionais sem revestimento, sendo 
uma com solo exposto (SE) e outra com superfície 
gramada (SG).  
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Figura 3 — (a) Esquema geral do simulador desenvolvido; 

(b) curva de calibração do simulador. 
 

Para identificar cada parcela utilizou-se a 
seguinte notação: duas letras iniciais identificando o 
tipo do revestimento, seguidas da letra C identifi-
cando situações de substrato compactado (para 
casos sem compactação esse identificador foi supri-
mido) e um número correspondendo ao valor da 
declividade da parcela.  Vale ressaltar que as declivi-
dades longitudinais das parcelas (acima de 2%) 
retratam condições bastante conservadoras. Entre-
tanto, esses valores ocorreram em função do relevo 
acidentado na área onde as parcelas foram constru-
ídas, dificultando a obtenção de superfícies de me-
nor declividade. 
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Os módulos com blocos de concreto foram 
construídos para que as superfícies prontas ficassem 
no mesmo nível do terreno natural, de modo que os 
blocos ficassem confinados lateralmente. O proce-
dimento utilizado para a instalação incluiu: (i) a 
realização de uma escavação no solo de 1,5 m x 1,5 
m e 15 cm de profundidade; (ii) a compactação 
manual dos substratos com o auxílio de um soquete 
para os módulos do grupo 2 e apenas regularização 
do solo para os módulos do grupo 1; (iii) a coloca-
ção de uma camada de areia com aproximadamente 
5 cm de espessura; (iv) o assentamento dos blocos 
sobre a areia. Neste estudo, não foi utilizado o re-
servatório de brita abaixo da camada de areia. 

Foram construídas cintas de concreto com 8 
cm de espessura em torno dos módulos do grupo 2 
para garantir o travamento lateral dos blocos. Esse 
procedimento foi necessário porque os módulos 
desse grupo foram submetidos, posteriormente, à 
passagem de veículos. Os travamentos laterais das 
demais parcelas foram feitos no próprio solo adja-
cente. As juntas entre os blocos foram preenchidas 
com areia. No caso dos blocos vazados, os orifícios 
também foram preenchidos com areia. Os módulos 
com solo exposto e grama não exigiram, natural-
mente, nenhum tipo de processo construtivo. Entre-
tanto, em virtude da ausência de uma superfície 
gramada próxima à área, foi necessário o plantio 
prévio da vegetação que cobriu uma área de apro-
ximadamente 1,30 m x 1,30 m. Sobre esse espaço, a 
parcela SG6 foi montada posteriormente. A parcela 
de solo exposto foi instalada sobre o próprio terre-
no que já se encontrava sem a vegetação natural e, 
por isso, sua superfície se encontrava bastante com-
pactada. 

A área efetiva de cada módulo utilizada nos 
testes de simulação de chuva foi delimitada por 
meio de quadros metálicos construídos com quatro 
chapas metálicas de 10 cm de largura e 1 m de com-
primento. Em uma das faces dos quadros, destinada 
a receber o escoamento superficial gerado pela 
superfície, foi feito um rasgo de aproximadamente 2 
cm e adaptada uma calha de PVC para recolher o 
escoamento. A figura 4 apresenta quatro, das dez 
parcelas construídas, com os quadros devidamente 
instalados, mostrando os diferentes tipos de superfí-
cies avaliadas. 

Na área onde as parcelas foram instaladas, 
amostras de solo foram coletadas para análise granu-
lométrica em laboratório e classificação segundo as 
normas da ABNT. Os resultados obtidos da classifi-
cação mostram a predominância de solo argiloso 
nas primeiras camadas (até 40 cm). Ensaios de infil-
tração realizados por Moura (2005) utilizando o 

método do infiltrômetro de cilindros concêntricos 
apontaram taxas de infiltração finais em torno de 40 
mm/h para o solo da região. 
 
Quantificação do escoamento superficial 
 

Para a determinação do volume escoado su-
perficialmente, foi construído um reservatório com 
base retangular de dimensões 40 cm x 25 cm, e altu-
ra de 60 cm, para o qual o escoamento gerado era 
direcionado. Durante as simulações, o nível da água 
no reservatório foi registrado a cada 30 s por meio 
de uma ponta linimétrica com precisão de 0,1 mm. 
Posteriormente, essas leituras foram convertidas em 
valores de lâminas escoadas, permitindo não apenas 
a quantificação do escoamento em termos de volu-
mes totais, mas também a sua distribuição no tempo. 
 

 
                  (a) 
 

                (b) 

 
                 (c) 

 
                (d) 

 
Figura 4 — Superfícies avaliadas no estudo: (a) parcela de 

blocos maciços de concreto; (b) parcela de blocos vazados 
de concreto; (c) parcela com solo exposto; (d) parcela 

com grama. 
 
 
Experimentos realizados 
 

Os experimentos foram realizados em duas 
etapas. Na etapa 1, foram realizadas simulações de 
chuva sobre as superfícies de referência e sobre as 
parcelas do grupo 1 e 2. Essas simulações ocorreram 
imediatamente após a implantação das parcelas. 
Durante essa etapa, não foi registrada a ocorrência 
de chuvas naturais na região. O intervalo de tempo 
entre duas simulações numa mesma parcela foi de 
no mínimo 48 horas, de forma a tentar manter pró-
ximas as condições de umidade inicial do solo entre 
simulações. 
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Tabela 1 — Tipos de superfícies avaliadas 
 

Grupo Tipo de superfície Identificação Declividade (i) Solo na base 

1 

Bloco maciço BM2 2% Não compactado 
Bloco maciço BM7 7% Não compactado 
Bloco vazado BV2 2% Não compactado 
Bloco vazado BV7 7% Não compactado 

2 

Bloco maciço BMC2 2% Compactado 
Bloco maciço BMC6 6% Compactado 
Bloco vazado BVC2 2% Compactado 
Bloco vazado BVC6 6% Compactado 

Referên-
cia 

Solo exposto SE4 4% ---- 
Solo gramado SG6 6% ---- 

 
 
 

Após essa etapa, os quadros metálicos fixa-
dos sobre as parcelas do grupo 2 foram retirados, e 
os respectivos módulos foram submetidos à passa-
gem de veículos durante 40 dias, de forma a simular 
uma situação real de uso. Nesse período, todos os 
módulos do grupo 1 e 2 também receberam aporte 
de sedimentos proveniente do escoamento superfi-
cial gerado nas áreas circunvizinhas durante a ocor-
rência de chuvas naturais. Após esse período, uma 
etapa 2 de simulações de chuva foi realizada sobre 
as parcelas de ambos os grupos. As simulações sobre 
as parcelas com solo exposto e com grama foram 
realizadas em uma única etapa.  

As intensidades de precipitação utilizadas 
nas simulações foram definidas a partir de experi-
mentos prévios, onde foi possível identificar valores 
adequados que permitissem observar a evolução do 
escoamento superficial nas parcelas. As simulações 
eram interrompidas apenas quando o volume esco-
ado não apresentasse mais variações significativas 
em duas leituras consecutivas, de forma a permitir a 
caracterização das fases transiente e permanente dos 
hidrogramas gerados por cada uma das parcelas.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

A tabela 2 apresenta uma síntese das simu-
lações realizadas. Os valores de duração da chuva, 
assim como os coeficientes de escoamento (Cesc), 
correspondem às respectivas precipitações na ordem 
indicada. Seguindo a seqüência de execução dos 
experimentos, a análise dos resultados é feita inici-
almente para a etapa 1 e em seguida para a etapa 2. 
 
 

Etapa experimental 1 
 

A figura 5 mostra a evolução das lâminas es-
coadas no tempo para as parcelas com blocos maci-
ços (BM2, BM7, BMC2 e BMC6) e para as parcelas 
sem revestimento (SG6 e SE4), quando submetidas 
a uma chuva de mesma intensidade (120 mm/h) e 
mesmas condições iniciais de umidade do solo. Ape-
sar das flutuações presentes nos dados experimen-
tais, causadas, provavelmente, por pequenas varia-
ções observadas na pressão da água no simulador 
durante os testes e pelas próprias imprecisões nas 
leituras efetuadas, é possível identificar claramente a 
evolução do escoamento tanto na fase transitória 
quanto na fase permanente. 
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Figura 5 — Lâminas escoadas para as parcelas com blocos 

maciços para uma precipitação de 120 mm/h. 
 
 

Com relação às parcelas não revestidas, ob-
serva-se que os valores das lâminas máximas escoa-
das (fase permanente) para a parcela SE4 foram 
significativamente superiores àqueles observados 
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para a parcela SG6, o que demonstra uma maior 
eficiência no controle do escoamento superficial 
por parte da parcela SG6, como era esperado. Esse 
comportamento se reflete nos valores dos coeficien-
tes de escoamento, onde para a parcela SG6 o valor 
médio do Cesc foi de 0,22, enquanto que para a 
parcela SE4 esse valor ficou em torno de 0,58, resul-
tando num aumento de mais de duas vezes e meia 
com relação ao valor obtido para a parcela SG6. 
Apesar do número limitado de testes realizados e da 
particularidade das situações analisadas, esses resul-
tados retratam o impacto gerado sobre a produção 
de escoamento superficial em função da retirada da 
cobertura natural do solo, representando em pe-
quena escala o que acontece, normalmente, no 
decorrer do processo de urbanização. 

Com relação às parcelas com blocos maci-
ços, é possível perceber diferenças nítidas entre os 
valores das lâminas máximas escoadas (fase perma-
nente). De modo geral, a parcela BM2 foi a que 
apresentou melhores resultados, com valores de 
coeficientes de escoamento abaixo de 0,40, inferio-
res aos obtidos para a parcela SE4, ou seja, para a 
condição de solo exposto. Nota-se ainda, na figura 5, 
que o comportamento apresentado pela parcela 
BM2 foi o que mais se aproximou daquele observa-
do para a superfície gramada. Apesar da pouca área 
disponível para infiltração (apenas as juntas entre os 
blocos), os resultados apontam para a boa eficiência 
desse tipo de cobertura no controle do escoamento 
superficial. No entanto, o perfeito estado de conser-
vação da superfície da parcela, assegurado por sua 
implantação recente na época dos experimentos, e a 
ausência de compactação do substrato podem ter 
contribuído para o bom desempenho observado.  

Para as parcelas com substratos não com-
pactados, BM2 e BM7, observa-se que os Cesc obti-
dos para a parcela BM7 foram mais elevados em 
todas as simulações realizadas. Nota-se ainda que a 
diferença entre os Cesc da BM2 e da BM7 foi signi-
ficativamente maior para intensidades de precipita-
ção menores, como pode ser observado nos valores 
de Cesc correspondentes a 84 mm/h (com duração 
em torno de 35 min), onde se verifica um aumento 
de mais de quatro vezes do Cesc da BM7 com rela-
ção ao observado para a BM2. A figura 5 também 
mostra a diferença evidente de comportamento 
dessas parcelas, com o escoamento produzido pela 
parcela BM7 sendo significativamente superior ao 
observado para a parcela BM2. Nesse caso (em que 
o substrato não foi submetido à compactação), os 
resultados apontam para uma forte influência da 
declividade na geração de escoamento do revesti-
mento com BM.  

Já para as parcelas com substrato compacta-
do (grupo 2), a tendência foi inversa. Como mos-
trado na figura 5, as lâminas máximas escoadas para 
a BMC2 (menor declividade) foram superiores à-
quelas observadas para a BMC6, resultado que se 
repetiu em todas as simulações realizadas nestas 
parcelas, contrariando as observações feitas anteri-
ormente para a BM2 e a BM7. Esse comportamento 
também se reflete nos valores de Cesc onde para 
intensidades de precipitação iguais a parcela BMC2 
apresentou sempre valores de Cesc superiores aos 
obtidos para a parcela BMC6. No entanto, duas 
observações devem ser feitas com base nas simula-
ções de 120 mm/h: (i) ocorreu uma variação de 
15% nos valores de Cesc (de 0,61 para 0,53) da 
BMC6 com o aumento da duração de 35 min para 
45 min e (ii) houve uma diferença de 13% entre os 
Cesc das parcelas BMC2 (0,69) e BMC6 (0,61) para 
durações de 30 min e 35 min, respectivamente. No-
ta-se que a variação de Cesc entre as parcelas e em 
uma mesma parcela foi bastante próxima. Além 
disso, a duração das chuvas foi variável e não houve 
repetições de simulações para eventos iguais (mes-
ma intensidade e duração). Dessa forma, as diferen-
ças verificadas entre essas parcelas parecem não ser 
suficientes para permitir a atribuição de qualquer 
relação de causa e efeito aos comportamentos ob-
servados, estando essas diferenças dentro da faixa de 
incertezas das simulações. 

Ainda com relação às parcelas com blocos 
maciços, comparando-se as parcelas com declivida-
des próximas, mas diferenciadas pela compactação 
do substrato, percebe-se que para as situações com 
declividade mais suave, BM2 e BMC2, os valores das 
lâminas máximas escoadas foram significativamente 
superiores para a parcela com substrato compactado 
(BMC2), como pode ser observado na figura 5. Esse 
comportamento também se repetiu nos valores de 
Cesc obtidos, sendo que para precipitações de 84 
mm/h com durações de 36 min e 35 min, a diferen-
ça foi mais significativa, com Cesc de 0,13 para BM2 
e 0,53 para BMC2.Essa discrepância diminuiu com o 
aumento da precipitação (120 mm/h), mas ainda 
permaneceu em torno de 80%, apesar das durações 
das precipitações simuladas terem sido diferentes. 
Nesse caso, os resultados apontam para uma forte 
influência da compactação do substrato na redução 
de eficiência nesse tipo de revestimento.  

Já para as parcelas com inclinações maiores 
(BM7 e BMC6), observa-se na figura 5 que os valores 
máximos das lâminas escoadas para a parcela BMC6 
foram inferiores àqueles observados para a parcela 
BM7. Com relação aos valores de Cesc dessas parce-
las, diferenças significativas são observadas, sobretu- 
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Tabela 2 — Resultados das simulações de chuva realizadas 
 

Parcelas Precipitação (mm/h) 
Duração 
(min) 

Coef. de escoamento - 
Cesc 

SG6 120/120/156/156 55/60/60/50 0,24/0,23/0,17/0,22 
SE4 120/120/156/156 31/25/25/26 0,57/0,63/0,52/0,58 
Etapa 1 

Parcelas Precipitação (mm/h) 
Duração 
(min) 

Coef. de escoamento - 
Cesc 

BM2 84/120/120 36/35/25 0,13/0,38/0,39 
BM7 60/84/120 36/35/35 0,48/0,62/0,70 
BV2 156/156 60/120 * 
BV7 156/156 60/120 * 
BMC2 60/84/120 36/35/30 0,48/0,53/0,69 
BMC6 84/120/120 33/35/45 0,34/0,61/0,53 
BVC2 156/156 50/55 0,30/0,35 
BVC6 156/156 60/60 0,30/0,35 
Etapa 2 

Parcelas Precipitação (mm/h) 
Duração 
(min) 

Coef. de escoamento - 
Cesc 

BM2 84/120 20/20 0,81/0,82 
BM7 84/120 22/15 0,80/0,93 
BV2 84/120 50/40 0,37/0,40 
BV7 84/120 45/30 0,64/0,68 
BMC2 84/120 20/20 0,79/0,88 
BMC6 84/120 20/20 0,83/0,71 
BVC2 84/120 20/20 0,63/0,76 
BVC6 84/120 20/20 0,75/0,81 

           * não apresentou geração de escoamento 
 
 
 
do para a precipitação de 84 mm/h, onde se verifica 
uma variação de aproximadamente 82% em relação 
ao menor valor obtido (0,34). Nesse caso, em que a 
declividade das parcelas foi mais acentuada, o efeito 
da compactação do substrato sobre a geração de 
escoamento superficial parece ser menos significati-
va, diferentemente do que foi observado para a 
inclinação de 2%. Ou seja, com o aumento da decli-
vidade, observa-se uma tendência de redução da 
influência da compactação sobre a geração de esco-
amento no revestimento com BM.  

Com relação às superfícies com blocos vaza-
dos, as parcelas BV2 e BV7 (grupo 1) não apresenta-
ram geração de escoamento superficial, mesmo 
quando submetidas a uma precipitação de intensi-
dade elevada (156mm/h) e duração superior a duas 
horas. Nestes casos, as eficiências dessas parcelas 
foram maiores até mesmo que a observada para a 
condição de superfície gramada.  

Para as parcelas BVC2 e BVC6 (grupo 2), a 
figura 6 mostra o comportamento do escoamento 

produzido para simulações com uma mesma inten-
sidade de precipitação (156 mm/h). É possível ob-
servar uma nítida diferença de comportamento na 
fase permanente, sendo a lâmina máxima escoada 
menor para a parcela mais inclinada (BVC6), o que 
não era esperado. Surpreendentemente, esses resul-
tados indicam a possibilidade de que, para situações 
com substrato compactado, a declividade não seja o 
fator que controla predominantemente a geração 
de escoamento nesse tipo de revestimento.  

Em termos de totais escoados, os baixos 
Cesc observados (0,30 e 0,35) demonstram a boa 
eficiência desse tipo de revestimento no controle da 
geração de escoamento superficial, mesmo para a 
condição de substrato compactado e declividade 
elevada. Assim como para a parcela BM2, acredita-se 
que a boa condição de limpeza da superfície e o 
baixo conteúdo inicial de umidade na camada de 
areia podem ter contribuído para os bons resultados 
obtidos.  
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No entanto, é importante observar nos hi-
drogramas mostrados na figura 6, que as parcelas 
BVC2 e BVC6 apresentaram uma resposta bem mais 
lenta quando comparadas com aquelas observadas 
para as parcelas com BM. Isso aconteceu devido à 
maior fração permeável do revestimento, levando a 
perdas iniciais por infiltração mais significativas, e 
devido à própria acomodação da areia no interior 
dos orifícios, aumentando a capacidade de armaze-
namento inicial do revestimento. Por esses motivos, 
o regime de escoamento permanente só se estabele-
ceu por volta de 30 min, correspondendo à metade 
do tempo total de simulação. Em situações como 
essa, as perdas iniciais passam a influenciar significa-
tivamente o valor do Cesc calculado e por isso os 
resultados obtidos para as parcela BVC2 e BVC6 
devem ser vistos com cautela de forma a se evitarem 
conclusões tendenciosas a respeito do seu desem-
penho. 
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Figura 6 — Lâminas escoadas para as parcelas com blocos 

vazados e substrato compactado para uma precipitação de 
156 mm/h. 

 
 
Etapa experimental 2 
 

A figura 7 mostra uma comparação dos 
comportamentos das lâminas escoadas nas parcelas 
de blocos maciços com declividade 2%, entre as 
etapas 1 e 2 do estudo, para uma chuva de mesma 
intensidade.  Note que é possível observar claramen-
te mudanças nos padrões de escoamento desse tipo 
de revestimento entre as duas etapas do trabalho. 

Dessas parcelas, a BM2 foi a que apresentou 
maior acréscimo na lâmina máxima escoada (supe-
rior a 100%) com relação aos resultados obtidos na 
primeira etapa. Como é possível perceber, o com-
portamento dessa parcela para a etapa 2 é pratica-

mente idêntico aquele observado para a parcela 
BMC2 nesta mesma etapa. Essas mudanças aconte-
ceram, em parte, pela própria compactação das 
juntas devido à acomodação natural do revestimen-
to ao longo do tempo, mas principalmente pelo 
processo de colmatação das juntas promovido pela 
deposição de sedimentos sobre as parcelas durante a 
ocorrência de eventos naturais de chuva. Embora 
essa carga não tenha sido quantificada, visitas ao 
campo experimental após a ocorrência de eventos 
de chuva puderam confirmar uma quantidade signi-
ficativa de sedimentos depositada sobre as parcelas. 
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Figura 7 — Lâminas escoadas para as parcelas de blocos 
maciços com declividade 2% nas duas etapas para uma 

precipitação de 120 mm/h. 
 
 

Dos dados apresentados na tabela 2, é possí-
vel observar que, para esse tipo de revestimento, a 
perda de eficiência parece ser mais influenciada 
pela deposição de sedimentos do que pela compac-
tação da base, basta comparar os Cesc obtidos para a 
parcela BM2 na etapa 1, BMC2 na etapa 1 e BM2 na 
etapa 2, onde verifica-se, respectivamente, mudanças 
de Cesc de 0,39 (BM2 — sem compactação e sem 
sedimentos), 0,69 (BMC2 — com compactação e sem 
sedimentos) e 0,82 (BM2 - sem compactação e com 
sedimentos). Essas diferenças também ficam eviden-
tes na figura 7, quando observadas as lâminas máxi-
mas escoadas (fase permanente). Nesse caso, os 
resultados obtidos mostram que com a deposição de 
sedimentos sobre a superfície, a compactação do 
substrato parece não desempenhar mais um papel 
predominante sobre a produção de escoamento do 
revestimento de blocos maciços, como era esperado.  

Comparando as parcelas com blocos maci-
ços pertencentes ao grupo 2 (BMC2 e BMC6), que 
além do aporte de sedimentos foram submetidas a 
passagem de veículos, pode-se observar aumentos 



Influência de Aspectos Construtivos e de Uso na Eficiência de Revestimentos com Superfícies Permeáveis 

 132

nos valores de Cesc de até 27% quando comparados 
àqueles obtidos na etapa 1 para uma mesma inten-
sidade de precipitação (120 mm/h), sugerindo que 
a combinação desses fatores pode contribuir para a 
perda significativa de eficiência. Nota-se também 
que para a mesma duração, o Cesc aumentou com a 
intensidade para BMC2. Mas diminui para BMC6, o 
que não era esperado. No entanto, devido à ausên-
cia de repetições dos testes, essa diferença pode 
estar dentro da faixa de incertezas envolvidas nas 
simulações. 

Com relação às superfícies com blocos vaza-
dos, também se observa que a deposição de sedi-
mentos parece ser um fator determinante para a 
perda de eficiência. As parcelas BV2 e BV7 (grupo 
1) que não apresentaram formação de escoamento 
superficial na etapa 1 passaram a produzir escoa-
mento mesmo para precipitações simuladas de me-
nores intensidades (tabela 2). Apesar disso, a parce-
la BV2 ainda se mostrou bastante eficiente, com 
valores de Cesc abaixo de 0,40, praticamente meta-
de do valor obtido para BM2, com mesma declivi-
dade. Para BV7 esse valor aumentou em até 70% 
com relação a BV2, atingindo valores superiores a 
0,65. Entretanto, por não ter sido possível controlar 
a quantidade de sedimentos direcionados para as 
parcelas, não é razoável atribuir esse comportamen-
to exclusivamente ao aumento de declividade, visto 
que a superfície BV7 podia estar mais colmatada 
que a superfície BV2.  
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Figura 8 — Lâminas escoadas para as parcelas de blocos 

vazados na etapa 2 para uma precipitação de 120 mm/h. 
 
 

Assim como aconteceu para as superfícies 
com blocos maciços, nas parcelas com blocos vaza-
dos a perda de eficiência parece ter sido mais signi-
ficativa em função da deposição de sedimentos na 
superfície do que pela compactação do substrato. 

Basta observar os aumentos nos valores de Cesc 
obtidos para BV2 e BV7 na etapa 1 (sem compacta-
ção e sem colmatação), BVC2 e BVC6 na etapa 1 
(com compactação e sem colmatação) e BV2 e BV7 
na etapa 2 (sem compactação e com colmatação). 
Cabe ressaltar, entretanto, que, neste último caso, a 
influência da umidade residual maior devido à dife-
rença entre a estação seca e a úmida na região onde 
os experimentos foram realizados, também pode ter 
contribuído para o resultado observado.  

Para as parcelas BVC2 e BVC6 (grupo 2), a 
deposição de sedimentos sobre suas superfícies jun-
tamente com a passagem de veículos, provocando a 
compactação da fração permeável dos blocos, pare-
cem ter sido fundamentais para as reduções tão 
significativas de eficiência observadas, como mos-
tram as diferenças nos resultados dos Cesc obtidos 
nas duas etapas (tabela 2). Nota-se, na figura 8, que 
o comportamento das lâminas escoadas para estas 
parcelas são praticamente iguais e, portanto, inde-
pendente da declividade. Além disso, o comporta-
mento do escoamento gerado foi modificado, per-
dendo completamente as características apresenta-
das na figura 6, passando a apresentar uma rápida 
ascensão até atingir o patamar de escoamento cons-
tante. Observações em campo confirmaram que isso 
ocorreu em função da deposição de sedimentos, 
fazendo desaparecer os espaços provocados pela 
acomodação da areia nos orifícios. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Os resultados obtidos neste trabalho mos-
traram que os revestimentos avaliados podem apre-
sentar comportamentos significativamente diferen-
tes com relação à produção de escoamento superfi-
cial a depender de algumas características construti-
vas, como declividade e estado de compactação do 
substrato, e de características relacionadas ao uso 
desses revestimentos, como a colmatação da superfí-
cie e a ação de veículos. 

Apesar da pouca área disponível para infil-
tração, o revestimento com blocos maciços com 
pequena declividade (<2%) pode contribuir signifi-
cativamente para a redução do escoamento superfi-
cial, desde que sua superfície seja mantida livre de 
sedimentos e o substrato não seja submetido à com-
pactação.  

O revestimento com blocos vazados se mos-
trou a opção mais eficiente para o controle na gera-
ção de escoamento, mesmo sem a utilização de um 
reservatório de pedras nas camadas subjacentes à 
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superfície. Em alguns experimentos, observou-se 
que esse tipo de revestimento foi capaz de controlar 
completamente o escoamento, mesmo para uma 
chuva de intensidade elevada de 156 mm/h e com 2 
h de duração. Diferentemente do revestimento com 
blocos maciços, apesar da compactação do substrato 
e do aumento da declividade longitudinal (6%), 
esse revestimento apresentou coeficientes de esco-
amento próximos aos obtidos para uma superfície 
gramada.  

Para os tipos de revestimentos testados, os 
resultados sugeriram que a colmatação da superfície 
por sedimentos parece ser o principal fator de redu-
ção de eficiência. Esse fator combinado à passagem 
de veículos provocou a perda quase que completa 
da eficiência para os dois tipos de revestimentos 
testados. É importante ressaltar, porém, que a pro-
dução de sedimentos na região onde as parcelas 
foram instaladas era bastante significativa, em virtu-
de da ocupação ainda rarefeita do local e da retira-
da da vegetação natural em alguns locais, configu-
rando uma situação extrema de uso. 

Para as situações testadas neste trabalho, ob-
servou-se que nos casos em que os substratos dos 
revestimentos não foram compactados, a declividade 
parece controlar significativamente a produção de 
escoamento superficial. Isso foi observado nas parce-
las BM2 e BM7 na primeira etapa dos experimentos, 
onde a parcela mais inclinada apresentou maiores 
valores de Cesc, bem como das lâminas máximas 
escoadas. 

Por outro lado, nas situações em que os 
substratos foram compactados, outro comportamen-
to foi observado. Para um mesmo tipo de revesti-
mento, as parcelas mais inclinadas apresentaram 
coeficientes de escoamento menores, bem como 
lâminas máximas escoadas menores. Uma das hipó-
teses para esse comportamento é de que a compac-
tação do substrato tenha favorecido o desenvolvi-
mento de um fluxo subsuperficial predominante na 
direção da declividade da camada de areia, sendo 
maior nas parcelas com maior declividade. Acredita-
se que o estabelecimento desse fluxo tenha favore-
cido uma maior infiltração da chuva nesta parcela, 
sendo o responsável pela diminuição da lâmina 
escoada superficialmente. Para reforçar essa e outras 
hipóteses levantadas com base nos resultados desta 
pesquisa, outro trabalho envolvendo a modelagem 
numérica do fluxo de água em um modelo de solo 
estratificado representando as camadas subjacentes 
aos revestimentos está sendo desenvolvido. 

Naturalmente, vários aspectos associados aos 
experimentos realizados podem ser considerados 
como fontes de incertezas como o número limitado 

de testes realizados, a ausência de repetições de 
simulações para eventos iguais e a falta de repetição 
das simulações para parcelas diferentes instaladas 
sob as mesmas condições. Para reduzir essas fontes 
de incertezas, sugere-se a realização de mais expe-
rimentos, levando em consideração as questões 
mencionadas. Além disso, em função da sensibilida-
de do Cesc às perdas iniciais e à duração da chuva, 
sugere-se para outros trabalhos dessa natureza, se 
discutir a relação da intensidade da chuva com a 
intensidade do escoamento superficial no regime 
permanente ou tentar padronizar a duração para o 
início do regime permanente, como forma de tam-
bém se reduzir a faixa de incertezas dos resultados. 
É importante ainda que outras variáveis sejam moni-
toradas em experimentos desse tipo, como a umida-
de nas camadas subjacentes aos revestimentos, o que 
poderia contribuir para explicar melhor o funcio-
namento desses dispositivos 

Apesar disso, acredita-se que os resultados 
obtidos nesta pesquisa podem ter contribuído no 
sentido de melhorar o entendimento a respeito do 
comportamento hidrológico desses tipos de reves-
timentos permeáveis, além de servirem como fonte 
de informações que podem ser úteis ao planejamen-
to da drenagem urbana. 
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Influence of Constructive Aspects and Use on the 
Efficiency of Paving on Permeable Surfaces 
 
ABSTRACT 
 

Best urban stormwater management practices rec-
ommend the use of solutions to control surface runoff at the 
source. Outstanding among the options available is the use 
of permeable pavements. In this work the efficiency of two 
types of permeable pavements constructed with concrete 
blocks was experimentally evaluated: (i) ordinary solid 
blocks and (ii) modular porous blocks. For each type of 
pavement 1 m² parcels were installed varying the slope and 
the degree of compaction of the underlying filling material. 
Some parcels were submitted to vehicle transit and to natu-
ral sediment loaded flushes over the surface. Applying 
artificial rain over the parcels it was possible to characterize 
time evolution of runoff and to determine the runoff frac-
tions. Based on the results obtained a remarkable efficiency 
of the modular porous blocks on runoff generation reduc-
tion was observed, even in the parcel in which the underly-
ing filling material was compacted and in those with high 
slope values. Nevertheless the effect of vehicle transit com-
bined with sediment deposition caused great efficiency loss 
in this kind of pavement. The results obtained led to the 
identification of the factors that may predominantly contri-
bute to runoff generation on this type of pavements. 
Keywords: Control at the sources, permeable pavement, 
rainfall simulation. 
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