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Rega é uma revista proposta pelo GWP Global Water 
Partnership da América do Sul e conta com a parceria de 
várias entidades nacionais e regionais na área de recur‑
sos hídricos, entre elas: CEPAL, BID, Banco Mundial, 
ABRH ‑ Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH ‑ Instituto Argentino de Recursos Hídricos, 
RedeCap‑Net Ar gen tina, APRH ‑ Associação Paraguaia 
de Recursos Hídricos, Sociedade Brasileira de Limnolo‑
gia, Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, Organização dos Estados Americanos 
e RIGA ‑ Red de Investigación y Gestión Ambiental de 
la Cuenca del Plata.

Os objetivos da revista são de divulgar o conhecimento 
adquirido nas Américas sobre a Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos. Considera‑se importante a troca de 
informações entre os diferentes atores na área de recursos 
hídricos: técnicos, decisores de governo e instituições pri‑
vadas, membros de comitê e agências de bacias, usuários 
de águas, etc. 

Os principais aspectos enfatizados são os seguintes:  ‑ 
resultados comparativos e experiências sobre políticas 
públicas em recursos hídricos; ‑ estudos sobre a cadeia 
produtiva dos diferentes setores de recursos hídricos; ‑ ge‑
renciamento integrado dos recursos hídricos dentro de uma 
visão interdisciplinar; ‑ aspectos insti tu cionais e de gestão 
de recursos hídricos e meio ambiente; ‑ setores usuários 
da água e impactos sobre a sociedade.

Rega es una revista propuesta por la GWP‑Global Water 
Partnership de América del Sur, y cuenta con el apoyo 
de varias entidades nacionales y regionales en el área de 
recursos hídricos, entre ellas: CEPAL, BID, Banco Mun‑
dial, ABRH ‑ Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH ‑ Instituto Argentino de Recursos Hidricos, Red 
Cap‑Net Argentina, APRH ‑ Asociación Paraguaya de 
Recursos Hidricos, Sociedade Bra si leira de Limnologia, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
da Ciencia y la Cultura, Organización de los Estados 
Americanos y RIGA ‑ Red de Investigación y Gestión 
Ambiental de la Cuenca del Plata.

El objetivo de la revista es divulgar el conocimiento 
adquirido en las Americas sobre la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos. Se considera importante el intercambio 
de información entre los diferentes actores en el área de 
Recursos Hídricos: técnicos, tomado res de decisiones del 
gobierno y de instituciones privadas, miembros de comités 
y agencias de cuenca, usuarios de recursos hídricos, etc.

Los principales aspectos enfatizados son los siguientes: ‑ 
resultados comparativos y experiencias sobre po lí ticas 
públicas en recursos hídricos; ‑ influencia eco nómica de los 
recursos hídricos sobre las cadenas productivas; ‑ gestión 
y gerenciamiento integrado de recursos hídricos dentro de 
una visión in terdiscipli naria; ‑ aspectos institucionales y de 
gestión de recursos hí dricos y medio ambiente; ‑ sectores 
usu a rios del agua e impactos sobre la sociedad.
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Integração da gestão de recursos hídricos: 
caso da bacia hidrográfica Mebre‑Sorge, 

cantão de Vaud, Suíça

Graziele muniz miranda

RESUmO: A gestão integrada de recursos hídricos por 
bacia hidrográfica visa ao controle do estado dos corpos 
hídricos, considerando sua interação com os usos e os atores 
de uma mesma bacia hidrográfica e a coordenação entre os 
níveis institucionais nacional, regional e local. Em diversos 
países, sobretudo na Suíça, sua regulamentação e aplicação é 
atualmente discutida. Nesse âmbito, esta pesquisa analisa a 
integração da gestão de recursos hídricos na Suíça através do 
estudo de caso da bacia hidrográfica Mèbre‑Sorge, cantão 
de Vaud, que apresenta um quadro de forte urbanização 
e artificialização dos mananciais. Assim, foram utilizados 
indicadores segundo a integração entre atores e usos, atores 
e recursos hídricos e entre as escalas federal, regional e local 
através de entrevistas com os principais atores institucionais 
ligados à bacia. A aplicação dos indicadores evidenciou 
a falta de integração entre os principais usos e atores na 
área de estudo. Não existe um organismo ou um acordo 
englobando todos os setores nem uma estrutura formal 
que favoreça a gestão integrada de recursos hídricos a nível 
cantonal ou local. Assim, a gestão é realizada setorialmente 
e a curto prazo.

PAlAVRAS‑ChAVE: gestão integrada de recursos hídri‑
cos, indicadores, bacia hidrográfica.

AbSTRACT: The integrated management of water 
resources by basin aimed at control of the state of water 
bodies, considering its interaction with the actors and uses 
the same basin and coordination between institutional 
levels national, regional and local. In many countries, 
especially in Switzerland, its regulation and enforcement 
are currently discussed. In this context, this research ex‑
amines the integration of water resources management in 
Switzerland through the case study watershed Mèbre‑Sorge, 
Canton of Vaud, which provides a framework for strong 
urbanization and artificiality of the springs. Thus, indica‑
tors were used according to the integration between the 
actors and uses actors and resources water and between 
scales federal, regional and local level through interviews 
with key institutional actors attached to the bowl. The 
application of the indicators showed a lack of integration 
between the main actors and uses in the study area. There 
is no body or an agreement encompassing all sectors or a 
formal structure that favors the integrated management of 
water resources at cantonal or local. Thus, management is 
performed by sector and short‑term.

KEY WORDS: Integrated management of water re‑
sources, indicators, watershed.

INTRODUÇãO

As variações do estado dos corpos hídricos estão 
ligadas aos fatores de ordem natural (hidrologia, 
climatologia e geomorfologia), aos impactos refe‑
rentes aos usos e aos atores concernentes à bacia 
hidrográfica em questão. Dessa forma, tais alterações 
demandam a coordenação entre os atores ligados aos 
diversos usos na bacia hidrográfica visando a sua 
proteção, controle e mediação de conflitos.

Nesse sentido, a aplicação da gestão integrada de 
recursos hídricos (GIRH) por bacia hidrográfica é 
considerada como um importante instrumento, pois 
considera as interações entre os recursos e os usos nas 
escalas local, regional e global (Reynard, 2008). Atual‑

mente ela vem sendo discutida ou mesmo incorporada 
na legislação ambiental de países, como o Brasil e a Suíça.

A Suíça, considerada o “castelo de água europeu” 
(ConventionAlpine, 2009) possui alta qualidade e dis‑
ponibilidade hídrica provinda dos Alpes. Entretanto, 
diversos corpos d’água foram retificados no século 
passado e atualmente quase 15.000 km são conside‑
rados pelo governo como estando em mau estado 
(Office Fédéral de l’Environnement, 2013). Devido 
a isso, o governo Suíço preocupa‑se sobretudo com 
a proteção contra enchentes e a qualidade de suas 
águas. A Confederação, os cantões e as comunas 
(como pequenas cidades) engajam‑se em inúmeros 
programas, projetos de pesquisa e acordos de conser‑
vação e renaturalização dos corpos hídricos.

Recebido: 19/09/13 
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aceito: 12/03/14
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A aplicação da GIRH por bacia hidrográfica é 
atualmente um ponto central e fortemente discutido 
no país. Mas, apesar de ser consenso por parte do 
governo (evidenciado por inúmeros seminários, 
incitações e documentos vindos do órgão federal 
responsável pelo meio ambiente (Office Fédéral de 
l’Environnement, 2007a, 2007b, 2010, 2011, 2013) 
e de especialistas na área (Canneva&Guérin‑Schnei‑
der, 2011, Charnay, 2010, GWP, 2000, Kenmogne 
et al., 2010), possui dificuldades de implantação, 
evidenciadas sobretudo pela sua não obrigatorie‑
dade legal.

Como conceito, a GIRH pode ser mensurada 
por meio de indicadores. Estes constituem uma 
ferramenta que permite avaliar em qual medida os 
governos locais são capazes de responder às pressões 
ligadas aos recursos hídricos. Dessa forma, é possível 
comparar as diferentes situações e confirmar (ou 
negar) as escolhas e as prioridades dos investimentos.

Muitas instituições e pesquisadores utilizam indi‑
cadores de sustentabilidade ou de gestão ambiental 
para fazer análises em diferentes escalas (Appleton 
et al., 2000 ; Faucheux&Nicolaï, 2004; Van Bellen, 
2005 ; PNUMA 2003 ; Bell & Morse ; 2008 ; Souto, 
2012). Mas a maioria desses estudos se limitam a uma 
análise da gestão da água, enquanto outros ao setor 
de gestão ambiental ou à evolução do desempenho 
da gestão. A avaliação da aplicação do conceito de 
gestão integrada de recursos hídricos é relativamente 
pouco desenvolvida.

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa 
realizada na Université de Lausanne, Suíça, durante 
o período de setembro a junho de 2013 através de 
financiamento da Confederação Suíça. Brevemente, 
mostra a situação atual da gestão de recursos hídricos 
no país e expõe a metodologia criada para avaliação 
do processo de integração na gestão de recursos 
hídricos na Suíça, tomando como exemplo a bacia 
hidrográfica Mèbre‑Sorge, no cantão de Vaud.

GESTãO INTEGRADA DE RECURSOS 
hÍDRICOS POR bACIA hIDROGRÁFICA
Simplificadamente, a gestão de recursos hídricos 

é a forma de tratar a influência antrópica sobre os 
mananciais (OFEV, 2007a). Assim, ela visa admi‑
nistrar os múltiplos usos dos recursos hídricos, a 
proteção ambiental e a prevenção e a defesa contra 
eventos extremos.

Os usos dos recursos hídricos são múltiplos e 
variam segundo as características sociais, econômi‑

cas e culturais das sociedades. Além disso, em um 
mesmo manancial os usos podem ser concorrentes, 
como o uso pesca e o uso energia elétrica, pois 
enquanto este altera o curso natural do rio, aquele 
pode sofrer os impactos com a minimização de 
peixes. Assim, os diferentes usos, conduzidos por 
diferentes atores, interagem direta ou indiretamente 
na bacia hidrográfica.

A gestão ambiental (compreendendo também 
a de recursos hídricos) foi realizada durante longo 
tempo segundo respostas imediatas dos governos 
às perturbações ambientais. Além disso, o início de 
projetos de gestão de recursos hídricos em diferentes 
países desenvolveu‑se de maneira centralizada e por 
setores de interesse.

A consideração da bacia hidrográfica em de‑
trimento de outros limites, como administrativo, 
durante o processo de gestão de recursos hídricos é 
um grande avanço para a descentralização da gestão. 
Entretanto, não significa necessariamente que todos 
os usos estejam coordenados, dependendo da reali‑
dade institucional refletida pelo reconhecimento e 
integração entre os sistemas meio ambiente, atores 
e escalas de gerenciamento. No Brasil, ela é adotada 
como unidade territorial para implantação da gestão 
de recursos hídricos desde 1997. Todavia, atualmente 
ainda são flagrantes casos de conflitos e dificuldades 
para sua prática (Araujo et al., 2012).

A gestão integrada de recursos hídricos (GIRH) 
por bacia hidrográfica visa à coordenação entre 
diferentes usos e atores na escala da bacia hidrográ‑
fica, suas influências sobre o meio ambiente e sua 
articulação entre os níveis local, regional e nacional 
(Reynard, 2008).

A GIRH possui diversos convenientes (OFEV, 
2012), dentre os quais :

	adaptação: pode ser adaptada de acordo com 
cada sistema hídrico em termos de perímetro, 
organização e necessidades dos atores;
	sustentabilidade: a bacia hidrográfica é o local 
de referência de acordo com o sistema natural 
e onde ocorrem as interferências sociais e eco‑
nômicas;
	eficácia: utiliza eficazmente, através dos proces‑
sos de planejamento e decisões intersetoriais, os 
meios a disposição e aproveita‑se da economia 
de escala;
	prioridade: a cooperação entre os atores rela‑
cionados à bacia hidrográfica permite organizar 
as prioridades em escala local.
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Gestão de recursos hídricos na Suíça
Assim como o Brasil, a Suíça é um país federal. 

Desse modo, a gestão é realizada de forma complexa 
e cada ente governamental possui seu papel na gestão 
das águas. Ela é feita de maneira descentralizada entre 
a Confederação, os cantões e as comunas.

De acordo com o artigo 76 da Constituição Fe‑
deral suíça, a Confederação se ocupa: dos princípios 
que regem a utilização e a proteção das águas; dos 
princípios de uma utilização racional dos recursos; 
das disposições relativas à proteção das águas e à luta 
contra ações que degradem as mesmas. Essas funções 
estão de acordo com suas competências gerais em 
matéria de proteção do ambiente natural e sua res‑
ponsabilidade no domínio de exploração de recursos 
naturais. Deve‑se igualmente ao fato que o ciclo da 
água ultrapassa os limites cantonais e que a gestão das 
águas requer uma regulamentação uniforme.

Inúmeras leis suíças ligadas à gestão de águas 
são editadas com base na Constituição Federal. En‑
tretanto, não existe uma lei única sobre a gestão de 
recursos hídricos, mas sim uma grande variedade de 
leis setoriais sobre os temas: pesca (LFSP), proteção 
contra enchentes e ordenamento dos corpos hídricos 
(LACE), utilização das forcas hidráulicas (LFH) e 
proteção das aguas (LEaux). Segundo Office Fédéral 
de l’Environnement (2007), em 1980, visou‑se uma 
legislação global sobre a gestão de águas, mas ela foi 
abandonada pela comissão encarregada de elaborá‑la.

Os cantões possuem um importante papel na 
gestão de recursos hídricos, pois abarcam o poder 
legal sobre estes e podem criar regulamentações. A 
organização e o conteúdo destas variam de um cantão 
a outro, assim como a repartição das funções. Mas a 
maior parte dos cantões possuem leis de proteção das 
águas e de utilização das forças hidráulicas.

Genebra e Friburgo são exemplos de cantões que 
possuem leis específicas para a aplicação da gestão 
integrada de recursos hídricos por bacia hidrográfica. 
Mas são minorias, pois grande parte dos cantões no 
país não estão organizados nem possuem lei especí‑
fica para aplicar a GIRH.

O cantão de Genebra está localizado em zona 
fronteiriça com a França e possui convenções, proto‑
colos e memorandos voltados à gestão de águas com 
este país (Genève, 2013). Além disso, possui desde 
1961 uma lei sobre águas (Genève, 1961) fixando 
os objetivos de qualidade de água, sua utilização e 
proteção e gerenciamento de sistemas de evacuação 
e tratamento de águas.

O cantão de Friburgo conta com a lei sobre as 
águas (Fribourg, 2009), seguida por sua regulamen‑
tação (Fribourg, 2011). Graças a essa lei, a gestão 
integrada de recursos hídricos está em vias de ser 
aplicada através da criação de três serviços relacio‑
nados: Serviço de Meio Ambiente (para proteção e 
qualidade da água), Serviço de Canais e Portos (para 
o ordenamento e a utilização da água) e o Serviço de 
Segurança Alimentar e Veterinária (para a qualidade 
da água potável e alimentos). Além disso, a gestão de 
águas no cantão é realizada por bacias hidrográficas 
através da associação de comunas e apoio do cantão.

As comunas suíças dispõem de autonomia dentro 
dos limites fixados pelo direito cantonal. Na maioria 
dos cantões, elas assumem importantes atividades no 
setor, como: abastecimento de água, tratamento de 
água e esgoto, aproveitamento de energia hidráulica, 
etc. Entretanto, a repartição das funções varia de um 
cantão ao outro (OFEV, 2007b).

A gestão integrada de recursos hídricos por bacias 
hidrográficas é estimulada por numerosos manuais 
e relatórios que são editados frequentemente pela 
Confederação. O Office Fédéral de l’Environnement 
(OFEV) publicou recentemente, dentre outros: Ges‑
tão de águas na Suíça: situação atual e teses (2007a); 
Descrição e análise de exemplos de gestão integrada 
por bacia hidrográfica (GIB) (2007b); Gestão por 
bacia hidrográfica: ideias diretrizes (2011); Gerir as 
carências locais de água na Suíça (2012), etc. Porém, 
na maior parte dos casos, ela é realizada de maneira 
setorial, de acordo com a ocorrência de problemas 
ambientais.

mATERIAl E mÉTODOS
Com base na gestão de recursos hídricos na Suíça, 

a presente pesquisa se compõe das seguintes etapas 
metodológicas:

Análise documental e identificação de atores ‑ 
foram realizadas leituras relativas a gestão de águas 
na Suíça de acordo com a legislação específica, re‑
latórios e documentos da OFEV e teses para ter‑se 
uma compreensão do estado da arte no país. Em 
seguida, privilegiou‑se leituras de documentos ligados 
à bacia hidrográfica Mèbre‑Sorge e à identificação 
dos atores envolvidos segundos os usos existentes 
na bacia em questão.

Elaboração de uma metodologia para avaliação 
da GIRH por bacia hidrográfica – Uma primeira 
lista de indicadores foi elaborada após as leituras 
realizadas. Para auxiliar a triagem/modificação dos 
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indicadores a fim de medir o nível de integração da 
gestão de recursos hídricos por bacia hidrográfica, 
foram entrevistados os seguintes especialistas: Phi‑
llip Hohl (chefe da Divisão de águas na Direção de 
Meio Ambiente do cantão de Vaud), LuziusThomi 
e Christophe Joerin (respectivamente chefe do Setor 
de Estudos e Planejamento e chefe do Serviço de 
Pontes e Canais, ambos do cantão de Fribourg) e 
Luca Rossi (colaborador científico sênior no setor 
de hidrologia da ÉcolePolytechniqueFédérale de 
Lausanne‑EPFL). Para cada entrevista, apresentou‑se 
uma ficha precisando o contexto, a problemática, os 
objetivos e a metodologia da pesquisa.

Seleção dos indicadores ‑ Os indicadores selecio‑
nados foram divididos em três tipos de integração: 1. 
Entre atores e usos; 2. Entre usos e meio ambiente; 
3 entre as escalas de gestão local, regional e nacional. 
Os indicadores podem ser visualizados no Quadro 1.

Aplicação dos indicadores da integração da 
gestão de recursos hídricos nas bacias hidrográficas 
Mèbre‑Sorge, Suíça – entrevistas foram realizadas 
com os principais atores ligados à gestão de recursos 
hídricos na bacia hidrográfica para obtenção dos 
resultados. Os cinco atores institucionais (cantonais 
e comunais) contatados eram responsáveis pelos 
setores de tratamento de água e esgoto, água potável, 
pesca, águas superficiais e agricultura.

Foram todos entrevistados em janeiro de 2013 e 
eram funcionários dos seguintes locais : Direção Ge‑
ral de Meio Ambiente (DGE, em francês), Comuna 
de Crissier e Serviço de abastecimento de água de 
Lausanne. Análise dos resultados – Os resultados 
para cada indicador foram analisados de acordo 
com as repostas dos atores por uso segundo grades 
de avaliação. Tais grades consideraram a existência, 
intensidade e eficácia de cada indicador, de acordo 
com a classificação: muito bom (5), bom (4), regular 
(3), ruim (2), muito ruim (1) e sem resposta (0).

A bACIA hIDROGRÁFICA mÈbRE‑SORGE, 
CANTãO DE VAUD, SUÍÇA
A bacia hidrográfica Mèbre‑Sorge situa‑se na zona 

oeste da área urbana de Lausanne, cantão de Vaud, 
Suíça. Ela é composta pelos rios Mèbre e Sorge, que 
se unem e formam o rio Chamberonne, a 1,5 km 
de sua desembocadura no lago Léman. Trata‑se de 
uma bacia hidrográfica de tamanho pequeno, com 
uma superfície de 40,2km² e uma altitude média de 
572 m, (850 m no ponto mais elevado e 350 m no 
ponto mais baixo) (Jakob et al., 2007). Ela cobre (na 

maior parte dos casos parcialmente) o território de 
21 comunas (Figura 1).

As comunas pertencentes à bacia hidrográfica 
situam‑se em uma região com alto potencial de cresci‑
mento econômico e demográfico. De fato, esta região 
passou, nas últimas décadas, por uma urbanização 
rápida e dispersa das comunas, influenciadas pela 
adjacência à cidade de Lausanne (aproximadamente 5 
km de distância). Esse rápido crescimento provocou 
problemas urbanos e ambientais ligados notadamente 
à densidade do tráfego e à poluição. De modo a res‑
ponder a esses problemas, diferentes atores iniciaram, 
a partir de 2000, estudos de ordenamento do terri‑
tório (Schémadirecteur de l’Ouestlausannois, 2003).

O uso do solo compreende uma parte mais po‑
voada e urbanizada a jusante (em torno de 12 km²), 
onde a taxa de saturação da ocupação alcançava em 
1996 os 80% ‑ 90%, e uma área rural concentrada a 
montante da bacia hidrográfica (aproximadamente 
28 km²) (Jarrar&Consuegra, 1996). As coberturas 
florestais distribuem‑se heterogeneamente sobretudo 
ao centro da bacia em questão.

RESUlTADOS E DISCUSSãO
Os indicadores foram aplicados de maneira a 

obter‑se uma visão global dos usos na bacia hidro‑
gráfica e a observar se os atores consideram os múl‑
tiplos usos durante a tomada de decisão. Os valores 
de cada indicador segundo as respostas dos atores 
entrevistados podem ser visualizados na Tabela 1.

À partir das entrevistas realizadas, é possível 
perceber a falta de articulação entre os atores e 
os setores relativos à água. Na bacia hidrográfica 
estudada, não existe um acordo englobando todos 
os setores nem uma estrutura formal que favoreça tal 
integração. Entretanto, o processo de colaboração e 
articulação são variáveis segundo o uso.

No setor de tratamento de água e esgoto, l’En‑
tenteintercommunaleMèbre‑Sorge (Consórcio Inter‑
comunal Mébre‑Sorge, em português), foi criada em 
1967 entre cinco comunas à jusante da bacia hidro‑
gráfica (Chavannes‑près‑Renens, Ecublens, Renens, 
Saint‑Sulpice e Crissier, que a dirige) para organizarem 
juntos a coleta de suas águas residuais. Entretanto, essa 
instância autônoma confronta‑se com problemas in‑
ternos de ordem financeira. A repartição das despesas 
foi fixada durante sua criação e, desde então, Crissier 
assume 45% dos custos, Renens 30%, Ecublens 15%, 
Chavannes 11% e Saint Sulpice 0,35%. Entretanto, a 
repartição demográfica evoluiu desde então e Tinetta‑
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Mystre, funcionária da comuna de Renens, afirma que 
não se sabe exatamente sobre qual base a repartição 
entre as comunas foi estabelecida. Atualmente, algu‑
mas comunas consideram a repartição como injusta. 
Por esse motivo, Chavannes recusou o orçamento 
para o ano de 2013 (Mendicino, 2013).

Um outro problema está ligado à participação 
de outras comunas no consórcio. Segundo Michel 
Tendon, presidente do consórcio, muitas comunas 
membros consideram que certas coletividades a mon‑
tante deveriam participar dos custos dos coletores, já 
que aproveitam em parte do sistema.

Percebe‑se uma ligação entre o setor supracitado 
e o de água potável, através de reuniões informati‑
vas realizadas uma vez por ano entre funcionários 
comunais e cantonais. Os outros setores não são 
considerados durante o processo de gestão. Fréderic 
Hoffman, responsável pelo setor de pesca no cantão, 
declarou que, atualmente, apenas alguns usos são 
prioritários em relação aos outros.

Segundo Emmanuel Poget, funcionário cantonal 
responsável por supervisionar o tratamento de água e 
esgoto na bacia Mèbre‑Sorge, « não existe um especia‑
lista para cada domínio e não há integração entre eles ». 
Esse fato mostra‑se evidente nas respostas dos setores 

de pesca (associações de pescadores), de agricultura 
(cantão) e das ONGs (VaudRando et Greenpeace 
Vaud) : os interlocutores não foram entrevistados, pois 
afirmaram não poder responder às questões sobre a 
gestão de águas, uma vez que não se ocupavam desta.

Uma tentativa de gerir a água à partir de uma 
visão global tratou‑se da criação da Commission 
de gestiondesressourceseneau – GRE (Comissão 
de Gestão de Recursos Hídricos, em português) no 
cantão. Ela reagrupa membros de diferentes serviços 
referentes à utilização de água : empregados cantonais 
dos domínios de hidrologia, água potável e segurança 
contra incêndios. Seus membros se reúnem duas 
vezes por ano e objetivam propor soluções conjun‑
tas considerando interesses de cada parte. Segundo 
Fréderic Hoffmann, membro da GRE, as atividades 
são : reflexões estratégicas sobre o abastecimento 
de água potável, regulamentação de autorizações de 
retirada de água para irrigação, supervisão de projetos 
transversais integrando a água (revitalização, regiona‑
lização de estações de tratamento). Entretanto, outros 
funcionários ligados ao setor de água do cantão 
desconhecem sua existência. O funcionamento dessa 
comissão representa, ainda assim, um caminho favo‑
rável à integração da gestão, pois nenhuma estrutura 
similar existe a nível regional.

FIGURA 1. Localização da bacia hidrográfica Mèbre-Sorge no cantão de Vaud, Suíça.
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A formação dos atores institucionais varia segun‑
do a função que eles desenvolvem. Existem desde 
técnicos com formação profissional técnica até dou‑
tores responsáveis por setores de análises ou chefes 
de seção. Nos setores de tratamento de água e esgoto 
e água potável, existe igualmente formações internas 
específicas segundo a função, não obrigatórias, mas 
disponíveis para todos os funcionários.

Existem leis específicas regulamentando cada uso 
em particular, mas a gestão integrada de recursos hí‑
dricos não é sustentada por regulamentação. O plane‑
jamento e o financiamento seguem esta mesma lógica. 
No setor de abastecimento básico, o financiamento 
é realizado independentemente por cada comuna, e 
existe o Plano Geral de Evacuação das Águas, ambos 
sem considerar a bacia hidrográfica. De acordo com 
Michel Poget, o cantão reflete atualmente sobre a 
realização de um Plano Regional de Evacuação das 
Águas (considerando a totalidade da bacia hidrográfi‑
ca), mas, atualmente, é preciso realmente comprovar 
sua necessidade. Segundo o funcionário, os estudos 
acadêmicos poderiam ajudar o cantão nesta questão. 
Os responsáveis cantonais estão interessados por tal 
instrumento, mas politicamente é ainda um desafio. 
Como a gestão é feita por comunas, se passasse a 
ser realizada por bacia hidrográfica isto implicaria 
a perda de autonomia das comunas. O funcionário 
cantonal acrescenta que a lei deveria ser alterada para 
que a gestão fosse desempenhada por um sindicato 
intercomunal, por exemplo. Tal sindicato se ocuparia 
da estação de tratamento e recolheria todas as taxas 
das comunas, o que permitiria o financiamento de 
medidas importantes à escala da bacia hidrográfica.

Em relação à satisfação dos atores, todos os usos 
foram considerados: pesca, água potável, irrigação, 
lazer, saneamento básico e também a integração 
dos usos. Se o ator não correspondia diretamente 
a todos esses usos, o pedido justificou‑se devido a 
compreensão do nível de conhecimento dos atores 
e interesse por outros usos.

Tratamento de água e esgoto – o setor foi considera‑
do por todos os atores participantes deste estudo como 
regular a ruim. Entre os pontos problemáticos evocados 
nas entrevistas, percebe‑se a necessidade de passar ao 
sistema separativo e adaptar as redes comunais (água 
limpa/água residual) e o financiamento pelas comunas.

Meio vital e pesca – os atores mostraram uma 
grande diversidade sobre a apreciação da qualidade 
dos corpos hídricos, de bom a ruim. O fato desta 
bacia hidrográfica ter a pior qualidade entre os rios 
que desembocam no lago Léman foi considerado 

por muitos atores como sendo inadmissível. Outros 
consideram que uma importante causa deste estado 
é a insuficiência das estações de tratamento de água. 
A bacia hidrográfica Mèbre‑Sorge é fortemente 
influenciada pelas atividades humanas. A imper‑
meabilização crescente do território cria uma certa 
inquietude em relação a enchentes. Os problemas 
ligados às redes de tratamento de água e esgoto e o 
desconhecimento quanto ao impacto das rodovias 
na rede são as principais preocupações dos respon‑
sáveis nas comunas. Entretanto, atualmente existem 
esforços e mobilização para diminuir a poluição dos 
rios e do lago Léman.

Agua potável – Todos os atores contatados estão 
de acordo com o fato de que a distribuição de água 
potável não causa preocupação a curto e a médio 
prazo. Aliás, o lago Léman constitui um reservató‑
rio potencial importante em caso de necessidade. A 
qualidade da água potável é considerada muito boa, 
de acordo com análises bioquímicas e físicas, sendo 
possível o consumo direto da água provinda do 
serviço de distribuição.

Lazer (paisagem e acesso aos rios) – nenhum ator 
ligado diretamente ao lazer foi abordado. De acordo 
com os outros atores, o valor do rio e o acesso aos mes‑
mos podem ser qualificados como regulares a bons. Os 
corpos hídricos são muito frequentados e apreciados. 
Porém, a diversidade da fauna aquática sofre uma 
tendência à baixa nos últimos anos. A preservação dos 
biótopos aquáticos é boa, mas grandes esforços devem 
ser motivados para revitalizar as bordas do lago Léman 
e dos rios, segundo Fréderic Hoffman.

Integração dos usos – os atores consideram a 
integração entre os atores como regular a ruim. De 
acordo com estes, falta uma visão global para coorde‑
nar os usos e os atores. Primeiramente, a coordenação 
em cada setor apresenta frequentemente fraquezas: 
falta de colaboração, dificuldades na repartição de 
custos (como no setor de saneamento básico). Além 
disso, a gestão é essencialmente setorial, o que torna 
difícil a integração entre os usos.

Não existe um sistema que unifique e englobe os 
dados referentes aos temas de qualidade, quantidade e 
proteção das águas. Os dados existentes por setor são 
acessíveis por internet ou diante da administração can‑
tonal ou communal e são, em alguns casos, cobrados.

Atualmente, o cantão melhora o acesso aos 
seus bancos de dados. O Sistema de Gestão de Re‑
cursos Hídricos do Cantão de Vaud (GESREAU)
é um bom exemplo. Trata‑se de uma ferramenta 
de consulta de dados por internet atualizado pela 
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DirectionGénérale de l’Environnement (DGE) 
englobando a digitalização dos corpos hídricos 
cantonais, as seções transversais, as bacias de 
retenção, os trechos corrigidos e um inventário 
ecomorfológico (Vaud, 2013).

O laboratório da DGE dispõe de dados quanti‑
tativos, mas apenas uma parte deles é difundida, por 
falta de meios financeiros e pessoal suficiente (Ru‑
bin, 2012). Entretanto, certos dados biológicos dos 
corpos d’água de Vaud são regularmente coletados 
e divulgados (Vaud, 2012).

Em relação à água potável, o regulamento 
Ordonnancedu DFI de 23 de novembro de 2005 
sobre água potável e água mineral estabelece o 
dever de informação, em que toda pessoa que ex‑
plora infrastruturas de água potável deve informar 
os consumidores ao menos uma vez por ano sobre 
sua qualidade. Consequentemente, as comunas da 
bacia hidrográfica em questão colocam à disposição 
na internet resultados de análises microbiológicas e 
físico‑químicas da água.

Enfim, os dados existentes são insuficientes e não 
englobam todos os usos. Os que estão presentes não 
são, entre a maioria, disponíveis na internet ou não 
o são gratuitamente.

As funções são claramente repartidas entre os 
níveis institucionais, segundo todos os atores contata‑
dos. Entretanto, as opiniões sobre o conhecimento e 
os meios adequados para sua realização são variadas.

O responsável pelo setor de tratamento de água 
e esgoto do cantão afirmou que as funções relativas 
à gestão dos recursos hídricos são realizadas pelas 
comunas sob controle cantonal. Mas estas recusam 
qualquer intervenção cantonal neste domínio. En‑
tretanto, ele afirma que o cantão deveria ser mais 
diretivo na coordenação. Para o presidente da Entente 
IntercommunaleMèbre‑Sorge, o cantão poderia ter 
um controle um pouco mais forte, com medidas 
incitativas. O cantão poderia, por exemplo, publicar 
os dados relativos às redes comunais de tratamento 
de água e esgoto e os financiamentos de cada co‑
muna. Segundo outros responsáveis comunais, as 
competências e o financiamento dependem muito 
frequentemente da iniciativa das comunas, o que 
pode entravar o processo de gestão.

Em relação à colaboração entre os níveis institu‑
cionais, ela é considerada sobretudo entre o cantão 
e as comunas, seguindo as competências em matéria 
de gestão de águas. As comunas e o cantão possuem 
pouco contato em relação a todos os usos, exceto 

quando trata‑se de solucionar os problemas pontuais. 
Os usos mais relacionados são tratamento de água e 
esgoto e qualidade de água, pelos quais as reuniões 
de informações são realizadas para resolver as prin‑
cipais questões na bacia hidrográfica Mèbre‑Sorge.

CONClUSãO
Neste trabalho é apresentada a situação da gestão 

de recursos hídricos na Suíça, tendo como estudo 
de caso a bacia hidrográfica Mèbre‑Sorge (cantão de 
Vaud) através da elaboração e aplicação de indicadores 
capazes de mostrar o nível de integração entre os usos, 
o meio ambiente e as escalas de gestão. A avaliação 
dos resultados foi baseada em entrevistas realizadas 
com atores ligados à bacia hidrográfica suíça.

O conceito de gestão integrada de recursos hí‑
dricos (GIRH) é muito discutido atualmente, mas 
mostra‑se de difícil aplicação em escala local. Desta 
forma, esta pesquisa buscou compreender quais são 
os avanços e os desafios para sua efetivação.

A elaboração dos indicadores da integração de 
recursos hídricos foi possível através da bibliografia 
analisada e das entrevistas com os responsáveis 
institucionais pela gestão de águas nos cantões de 
Fribourg (pioneiro na aplicação da gestão integrada 
no país) e Vaud.

Os indicadores selecionados permitiram visua‑
lizar questões essenciais ligadas a GIRH : nível de 
colaboração entre os atores, impacto dos usos no 
meio ambiente, qualificação dos profissionais, tipo 
de financiamentos existentes, planejamento, banco 
de dados e cooperação entre os níveis institucionais.

A análise global do estudo de caso revela a falta de 
integração entre as variáveis consideradas de acordo 
com os indicadores formulados. Não há um organis‑
mo ou uma forma de acordo que se ocupe da gestão 
integrada de recursos hídricos no cantão de Vaud. A 
gestão é realizada por setores e, na bacia hidrográfica 
estudada, apenas os usos tratamento de água e esgoto 
e água potável revelaram uma estreita ligação entre 
os atores. Entretanto, os usos pesca, irrigação e lazer 
não são contemplados durante a gestão.
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Proposta de metodologia de mapeamento  
de perigo de inundação

leonardo Romero monteiro 
masato Kobiyama

RESUmO: O Brasil tem sofrido com a ocorrência de 
diversos de desastres naturais, principalmente as inundações. 
O Decreto Nº 7.257 de Agosto de 2010, considera as ações 
de prevenção de desastres naturais por meio da identificação, 
mapeamento e monitoramento de risco, perigo e vulnera‑
bilidades. O presente trabalho propõe uma metodologia 
para mapear áreas de perigo a inundação, apresentando 
um estudo de caso na Bacia do Braço do Baú, localizada no 
município de Ilhota/SC. A metodologia consiste na criação 
da precipitação de projeto e na utilização da modelagem 
hidrológica e hidrodinâmica. Para mapear as áreas de perigo 
é utilizado o Índice de Perigo, função da profundidade da 
lâmina de água e da velocidade de escoamento. Por fim, é 
criado um mapa de perigo de inundação baseado em três ma‑
pas de inundação de 5, 20 e 100 anos de período de retorno.

PAlAVRAS‑ChAVE: Mapa de Perigo; Modelagem; 
Inundação

AbSTRACT: Brazil has been suffering from several 
natural disasters, especially floods. Decree No. 7,257 of 
August 2010, considers the natural disaster prevention 
actions by identifying, mapping and risk, hazard and 
vulnerability monitoring. The present paper proposes 
a methodology to map flood hazard areas, presenting 
a case study in Braço do Baú basin, located in Ilhota 
city, Santa Catarina state. The methodology consists 
in creating a storm design and using hydrological and 
hydrodynamic modeling. For mapping the hazard areas, 
a hazard index which is a function only of the water 
depth and flow velocity is used. Finally, a flood hazard 
map is created based on three flood maps of 5, 20 and 
100 return period years. 

KEY WORDS: Flood Hazard Mapping Proposal

INTRODUÇãO
Entre 1999 e 2008, no Brasil, ocorreram pelo 

menos 49 grandes episódios de desastres naturais, 
totalizando 5,2 milhões de pessoas atingidas, 1.168 
óbitos e um prejuízo econômico de US$ 3,5 bilhões 
(EM‑DAT, 2011). Dois episódios recentes no país 
foram as tragédias nos estados de Santa Catarina na 
Bacia do Itajaí em 2008 (FRANK; SEVEGNANI, 
2009) e no Rio de Janeiro, em sua Região Serrana, no 
início de 2011 (FREITAS et al., 2012 ). Através da 
análise do banco de dados do Emergency Disasters Data 
Base (EM‑DAT), pode‑se observar que o desastre 
natural mais relevante no Brasil é o de inundações, 
responsável por mais de 60% dos mortos e das perdas 
patrimoniais entre os anos de 1982 e 2010, em relação 
a todos os desastres naturais.

No Brasil não existe nenhum programa siste‑
mático de controle de enchentes que envolva seus 
diferentes aspectos. O que se observa são ações 
isoladas. (TUCCI; BERTONI, 2003). O Decreto 

Nº 7.257 de Agosto de 2010, considera as ações de 
prevenção de desastres naturais por meio da iden‑
tificação, mapeamento e monitoramento de riscos, 
perigos e vulnerabilidade locais. Com isso, torna‑se 
clara a necessidade da criação de mapas de perigo 
em âmbito nacional.

Na bacia do rio Itajaí‑Açu, na década de 80, foi 
desenvolvido pela CPRM para o DNAEE um estudo 
de mapeamento das áreas de inundação em nove ci‑
dades da região que poderiam orientar o zoneamento. 
No entanto, não houve interesse das cidades no de‑
senvolvimento de medidas não‑estruturais (TUCCI; 
BERTONI, 2003). Nas décadas de 70 e 90, ainda 
para esta região, foram construídas três barragens de 
controle de enchentes. Porém, como visto em 2008, 
elas não foram suficientes para evitar os desastres 
naturais que provocaram inúmeras perdas. Desta 
forma, torna‑se evidente a necessidade da adoção 
de medidas não‑estruturais.

O zoneamento propriamente dito é a definição 
de um conjunto de regras para a ocupação das áreas 

Recebido: 20/10/12 
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aceito: 06/01/14
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de risco de inundação, visando à minimização futura 
das perdas materiais e humanas em face das grandes 
cheias (TUCCI, 2007). De acordo com Goerl et al. 
(2012), o risco é usualmente definido como função 
do perigo e da vulnerabilidade. Assim sendo, o risco 
representa a suscetibilidade de uma comunidade de 
sofrer danos ou perdas devido a um perigo.

Existe uma diferenciação entre mapa de inunda‑
ção, mapa de perigo de inundação e mapa de risco 
de inundação. O mapa de inundação consiste na 
limitação das áreas inundadas com a altura da lâmina 
de água. Este está atrelado a um único período de 
retorno. De acordo com de Moel et al. (2009), o 
mapa de perigo de inundação contem informações 
sobre a probabilidade e/ou magnitude de um even‑
to, enquanto o mapa de risco contem informações 
adicionais sobre as consequências (danos econômi‑
cos, número de pessoas afetadas). Neste sentido, os 
mapas de inundação são utilizados para a criação do 
mapa de perigo de inundação que, junto com fatores 
de vulnerabilidade, é utilizado para criar o mapa de 
risco de inundação.

Mesmo existindo inúmeros modelos hidráuli‑
co‑hidrológicos, não há uma metodologia brasi‑
leira para padronizar o mapeamento de perigo a 
inundações, visto que este fornece informações 
valiosas e claras para gestão urbana. O desenvol‑
vimento da pesquisa em desastres naturais no 
Brasil ainda é tímido, mas tem ganhado destaque 
nos últimos anos.

Desta forma, os objetivos do presente trabalho 
são (i) propor uma metodologia para o mapeamento 

de perigo de inundação, utilizando, em grande parte, 
dados disponíveis nacionalmente, e (ii) demonstrar 
a aplicabilidade dessa metodologia por meio de um 
estudo de caso bacia do Braço do Baú, no município 
de Ilhota – SC.

mETODOlOGIA PROPOSTA
A Figura 1 mostra as etapas do mapeamento de pe‑

rigo de inundações através da metodologia proposta.

Processos principais
Os processos principais são a parte vital desta 

metodologia. Pode‑se entender que eles são a coluna 
vertebral metodológica, pois ligam todos os pro‑
cessos físicos com o banco de dados para se obter 
o resultado final. Os outros itens garantem o bom 
funcionamento destes processos.

Precipitação de projeto

Pode‑se estimar uma precipitação hipotética pro‑
vável para uma área de estudo. Para se esta precipi‑
tação são necessárias a equação i‑d‑f  e a distribuição 
temporal da precipitação. Outra informação que 
pode auxiliar nesta tarefa é a distribuição espacial 
da precipitação.

Equação i‑d‑f: Na criação do mapa de perigo, 
são utilizados os períodos de retorno de 5, 20 e 100 
anos. O tempo da duração da precipitação deve ser o 
tempo de duração crítica, ou seja, o tempo de preci‑
pitação que causará a maior vazão de pico. A duração 

  

 
 

 
 

 
 

FIGURA 1. 
Etapas do 
mapeamento 
de perigo de 
inundações 
através da 
metodologia 
proposta.
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crítica é o tempo ideal em que a intensidade, em uma 
Equação i‑d‑f, é elevada e a área de contribuição da 
bacia também é grande.

Visto que a Equação i‑d‑f  é um método concen‑
trado, aconselha‑se utilizar mais do que uma quando 
se trabalha com bacias grandes e existe banco de 
dados para isso.

Distribuição temporal: Loukas (2002) comen‑
tou sobre a importância da variação temporal da 
precipitação e aplicou análises estatísticas realizando 
comparações entre os dados observados para estimar 
a distribuição temporal. Monteiro & Kobiyama (2011) 
afirmaram que quanto mais tardar o pico do hietogra‑
ma ocorrer, maior será a vazão de pico que este pro‑
duzirá e, consequentemente, maior será a importância 
em inundações. A partir desta consideração, os autores 
adotaram o quarto quartil do Método de Huff  que 
representa a distribuição temporal da precipitação com 
o pico de intensidade mais tardio. Caso exista algum 
estudo de distribuição temporal na área de estudo em 
questão este deve ser utilizado primordialmente.

Modelagem Matemática

A modelagem matemática é realizada através de 
simulações hidrológicas e hidrodinâmicas. Para isso, 
a bacia de estudo deve ser dividida em: sub‑bacias 
de contribuição (BCs) e área inundável (AI). As 
simulações hidrológicas são realizadas para as BCs e 
as hidrodinâmicas para a AI.

As BCs são diferenciadas da AI pelo elevado 
potencial de inundação que a segunda possui. Isto 
ocorre por causa da grande declividade média dos 
rios principais das BCs e por estas serem bacias de 
cabeceira. Como auxílio para esta diferenciação, 
deve‑se realizar visitas de campo e obter informações 
em entrevistas com moradores.

As áreas que constituírem o mapa de inundação 
não podem ser consideradas como BCs. Os mapas 
de perigo são confeccionados apenas para a AI, 
visto que não há necessidade deste estudo nas BCs. 
Independente do modelo matemático a ser utilizado, 
este deve ser sempre calibrado e validado para o local 
e condições do problema.

Simulação hidrológica: Qualquer modelo hidro‑
lógico de precipitação‑vazão pode ser utilizado para 
esta metodologia, desde que ele seja adequado para a 
bacia de estudo. Aconselha‑se utilizar modelos de le‑
vem em consideração as características de infiltração, 
de escoamento superficial e de escoamento básico. 

As limitações dos modelos hidrológicos estão princi‑
palmente relacionadas ao tamanho da bacia simulada.

Simulação hidrodinâmica: A simulação hidro‑
dinâmica é responsável pela interação das proprie‑
dades topográficas, com as propriedades hidroló‑
gicas e hidráulicas. Aconselha‑se utilizar modelos 
bidimensionais ou tridimensionais, visto que mapas 
de inundação são criados, necessitando assim da 
simulação do escoamento em no mínimo duas dire‑
ções, característica que os modelos unidimensionais 
não reproduzem com exatidão. No uso de modelo 
bidimensional ou tridimensional em grandes áreas 
aconselha‑se a simulação em computadores com 
bom processamento

Mapeamento de Inundação

O mapa de inundação pode ser criado de duas 
maneiras diferentes, através da confecção de uma 
mancha de inundação a partir de dados observados da 
inundação ou através da modelagem hidrodinâmica.

O primeiro método fornece um mapa com 
mais exatidão, porém é de difícil criação, pois os 
dados precisam ser adquiridos em pleno evento de 
inundação (GIGLIO; KOBIYAMA, 2011). Ainda, 
pode‑se recuperar os dados das inundações através 
de registros deste evento, ou seja, além da coleta em 
campo, estes dados também podem ser recuperados 
através de fotografias, vídeos, jornais ou declaração 
de pessoas presentes no evento. Outro ponto nega‑
tivo deste método é a inflexibilidade em criar mapas 
com períodos de retorno pré‑estabelecidos.

No segundo método, referente à modelagem 
hidrodinâmica, utiliza‑se modelos físicos ou mate‑
máticos para a criação dos mapas de inundação. Na 
metodologia proposta pelo presente trabalho, este 
mapa é resultado da modelagem hidrodinâmica. De 
qualquer forma, para a calibração e validação do 
modelo hidrodinâmico, é recomendada a utilização 
cotas do evento de inundação.

O mapa de inundação sempre está relacionado a 
um período de retorno que é utilizado diretamente na 
confecção do mapa de perigo. A qualidade do mapa 
depende da qualidade dos procedimentos que o ante‑
cedem, e é muito sensível ao modelo digital de terreno.

Dados para modelagem
Os dados de entrada na modelagem podem ser 

adquiridos de formas distintas. No presente trabalho 
os dados foram separados em dados de campo, dados 
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calculados e dados adquiridos (Tabela 1). Os dados de 
campo possuem maior confiabilidade, porém quando 
difíceis ou impossíveis de serem adquiridos, torna‑se 
necessário utilizar os dados calculados ou adquiridos.

Otimização dos modelos
As técnicas de otimização são utilizadas em dife‑

rentes áreas do conhecimento para a busca da melhor 
solução de uma função matemática sujeita ou não a 
restrições (TUCCI, 1998). Para a modelagem hidro‑
lógica, deve‑se escolher qual o principal aspecto do 
hidrograma a ser aperfeiçoado. Como exemplos de 
aspectos do hidrograma, encontram‑se a vazão de 
pico, a ascensão, a recessão ou o volume total escoado.

Já, para a modelagem hidrodinâmica dirigida ao 
estudo de inundação, tornam‑se necessários dados 
de cotas ou limite de algum evento de inundação que 
possa ser simulado. Através de vídeos, podem‑se es‑
timar também a velocidade aparente do escoamento. 
O objetivo da otimização nesta modelagem é apro‑
ximar dados calculados de área, cota ou velocidade 
aos dados observados.

TABELA 1 
Principais formas com que os dados de modelagem  

são adquiridos

 Dados de 
campo

Dados 
obtidos

Dados 
calculados

Séries históricas de 
precipitação X X  

Equação i‑d‑f  X X
Distr.temporal  X X X
Dados de infiltração X X X
Escoamento de base X X X
hidrograma unitário   X
Séries históricas de 
vazão X X  

modelo digital de 
terreno* X X  X

Características 
hidráulicas X X X

Informações sobre 
inundação X X  

* O modelo digital de terreno foi um dado calculado através de 
dados de campo (GPS) e dados obtidos (IBGE).

mapa de Perigo
O mapa de perigo é o produto final desta pro‑

posta metodológica. Para sua criação é necessário 
quantificar este perigo, pois existem diferentes níveis 
de perigo que podem causar diferentes tipos de dano 
(Tabela 2).

PRENEVE (2001) propôs uma caracterização 
do mapa de perigo de inundação que estabelece três 
zonas para identificar os diferentes níveis de perigo, 
que variam com o período de retorno. Desta forma, 
o mapa de perigo é uma função de frequência de 
inundação (período de retorno) e intensidade (índice 
de perigo).

O Índice de Perigo (IP) proposto por Stephenson 
(2002) é expresso por:

 vhIP ⋅=  (1)

onde h é a profundidade de inundação em metros; e 
v é a velocidade do escoamento em m/s. Percebe‑se 
que o IP é expressado pela vazão unitária.

TABELA 2 
Níveis de Perigo de Inundação (PREVENE, 2001)

Definição do Perigo de Inundação

Nível do 
Perigo

Cor do 
mapa Descrição

Alto (3) Vermelho

As pessoas estão em perigo, tanto 
dentro quanto fora de suas casas. 
As construções estão em alta 
possibilidade de serem destruídas.

médio (2) Laranja

As pessoas correm possibilidade 
de fatalidades fora de suas casas. 
Construções talvez sofram danos e 
podem ser destruídas.

baixo (1) Amarelo
A possibilidade de fatalidades é 
baixa ou inexistente. Construções 
podem sofrer danos.

Este índice está ligado diretamente à energia do 
escoamento, ou seja, ao seu potencial destrutivo. O IP 
foi inicialmente criado para indicar qual o local mais 
adequado para o desenvolvimento urbano. Usando 
esse índice, Stephenson (2002) propôs diferentes 
tipos de perigos (Figura 2), que pode ser relacionado 
aos níveis apresentados na Tabela 2.
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Eventos mais severos, com maior profundidade 
da lâmina da água e velocidade, ocorrem com menor 
frequência. Pequenos eventos de inundação são mais 
frequentes, porém possuem um menor potencial des‑
trutivo. Desta forma, o mapa de perigo de inundação 
é elaborado como a combinação de intensidade e 
período de retorno de diversos mapas de inundação.

Os valores do período de retorno podem ser 
alterados conforme o interesse do estudo. Embora 
PRENEVE (2001) adotou 10, 100 e 500 anos (Tabela 
3 e Figura 3), o presente trabalho adota os períodos 
de retorno de 5, 20 e 100 anos para adequar o método 
à realidade brasileira, onde precipitações com alta 
intensidade ocorrem com uma frequência elevada.

TAbElA 3 
PRObAbIlIDADE DE PERIGO (PREVENE, 2001)

Probabilidade Período de 
Retorno (anos)

Probabilidade  
de Superar

Alta 10 10%

média 100 1%

baixa 500 0,2%

muito baixa > 500 < 0,2%

ESTUDO DE CASO
Área de estudo
A área de estudo é composta pela bacia hidro‑

gráfica do Braço do Baú (48 km²), que faz parte 
do Complexo do Baú e se localiza no município de 
Ilhota, estado de Santa Catarina. O município possui 
12.324 habitantes (IBGE, 2010) e está inteiramente 
dentro da bacia do Rio Itajaí (Figura 4). Tanto o 
município como o Rio Itajaí são marcados por um 
histórico de problemas com inundações.

Os usos do solo da bacia consistem em 50% de 
mata (capoeira, capoeirão, mata secundária e clímax), 
15% de plantação de banana, 13% de capoeirinha, 
11% de reflorestamento, 9% cultivo de arroz, 1% de 
outros cultivos e 1% solo exposto (LIMA et al., 2010). 
Diversos relatos foram elaborados referenciando os 
desastres naturais ocorridos no Complexo do Baú 
em 2008, alguns deles com intuitos científicos, como 
Lima et al. (2010) e Frank e Sevegnani (2009), além 
de outros com intuito social, por exemplo, Menezes 
(2009) e Pereira (2009).

Para a aplicação da metodologia a bacia do Braço 
do Baú foi dividida em 16 BCs e uma AI (Figura 5 
e Tabela 4). Por meio de observação em campo e 
entrevistas com moradores locais, verificou‑se quais 
áreas foram inundadas no evento extremo de 2008. 
Com um GPS de precisão, coletou‑se 12 pontos 
geográficos onde os moradores informaram ser o 
limite da inundação de novembro de 2008.

  

 
  

 
 

FIGURA 2. Diagrama do perigo de inundação (Adap‑
tado de Stephenson, 2002).

  

 

 
 

FIGURA 3. Níveis de perigo discretizados (PREVENE, 
2001).
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TABELA 4 
Características das sub‑bacias

Sub‑bacias Área (km²) Declividade Rio 
Principal (%) Sub‑bacias Área (km²) Declividade Rio 

Principal (%)
BC1 0,40 9,0 BC10 4,12 12,5
BC2 0,16 13,9 BC11 1,96 11,0
BC3 1,56 9,5 BC12 0,55 6,0
BC4 1,25 13,3 BC13 3,28 3,3
BC5 0,87 6,5 BC14 0,30 7,0
BC6 0,89 4,3 BC15 2,95 7,0
BC7 4,20 5,7 BC16 0,23 11,9
BC8 0,53 13,3

AI 14,65 0,4
BC9 9,96 6,0

  

 

2648001 

2648000 

2648002 

83880000 

 
 

  

 

 
 FIGURA 4. mapa de localização do Complexo do baú. FIGURA 5. Divisão de estudo da bacia do braço do baú.
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Dados Utilizados
Os dados calculados, adquiridos e de campo, 

utilizados nesse estudo de caso se encontram nas 
Tabelas 5, 6 e 7, respectivamente.

Precipitação de Projeto
Optou‑se em utilizar apenas 2 estações 2648001 

e 2648002 para este estudo. Em ambas, falhas fo‑
ram encontradas nos dados. Todas as falhas destas 
estações foram preenchidas através do Método 
da Distância Inversa com estas e 5 estações vizi‑
nhas (02648019, 02648024, 0269007, 02649010 e 
02748000).

Com as falhas preenchidas criou‑se uma única 
série histórica referente à bacia de estudo com as 

estações 02648001 e 02648002 através do Método 
de Thiessen. Com isso foi elaborada a Equação i‑d‑f.

A fórmula de Ven te Chow adaptada pela MOPU 
(1987) foi utilizada para o cálculo do Tc da bacia, 
levando em conta as considerações de Silveira (2005) 
sobre as características de bacias para a utilização de 
fórmulas de Tc. O valor encontrado foi de 6 horas.

Desta forma, simulações foram realizadas 
acrescentando uma hora ao tempo de duração da 
precipitação, até que pelo menos o valor de uma das 
considerações, de volume ou de vazão de pico, fosse 
menor do que o calculado anteriormente. A duração 
da precipitação que forneceu a maior vazão de pico 
foi a de 15 horas. Assim, para o presente trabalho, 
considerou‑se que 15 horas é o tempo de duração 
crítica da precipitação.

TABELA 6 
Informações sobre os dados adquiridos

Dado Fonte

Séries históricas de 
precipitação

ANA (2010)
Estação 2648001
09/1927 até 12/2006

Estação 2648002
01/1941 até 12/2006

Série histórica de 
vazão

ANA (2010)

Estação 83880000
04/1929 até 10/2004

Mapa topográfico
IBGE (2010)

Gaspar 28823/ Escala 1:50.000

Mapa hidrológico
IBGE (2010)
Gaspar 28823/ Escala 1:50.000

Uso do solo Lima et al. (2010)

TABELA 5 
Informações sobre os dados calculados

Dado método

Séries históricas de precipi-
tações ao redor e na bacia 
de estudo

Método da Distância Inverti-
das (SINGH, 1992)

Série histórica de precipita-
ção para bacia de estudo

Método de Thiessen (SIN-
GH, 1992)

Precipitação de projeto

Equação de i‑d‑f (BER-
NARD, 1932) e
Método de Huff (HUFF, 
1967)

Tempo de concentração Fórmula de Ven te Chow 
(MOPU, 1987)

Coeficiente de armazena-
mento

Proposição de Dooge 
(1973)

Vazões das BCs HEC‑HMS 3.5

Número de Deflúvio USDA (1986) e Uso do solo

Manning
Observações em campo 
e Proposição de Cowan 
(1956)

Escoamento de base Métodos de regionalização 
de vazão (TUCCI, 1995)

TABELA 7 
Informações sobre os dados de campo

Dado Equipamento
Perfil hidráulico dos rios Haste numerada e trena
Escoamento de base Flowtracker Sontek
Pontos topográficos GPS diferencial Trimble
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modelo hidrológico
Para a modelagem hidrológica utilizou‑se o software 

HEC‑HMS (Hydrologic Modeling System) desen‑
volvido por USACE‑HEC (2000). Este programa é 
gratuito e está disponível em http://www.hec.usace.
army.mil/software/hec‑hms/

O HEC‑HMS simula processos de precipita‑
ção‑vazão de sistemas de bacias hidrográficas den‑
dríticas, e pode ser aplicado em uma ampla variedade 
de áreas geográficas (USACE‑HEC, 2010).

A modelagem hidrológica foi realizada utilizando 
os modelos e os parâmetros referenciados na Tabela 
8. O Número de Deflúvio (CN) foi obtido através 
do auxílio dos estudos de Lima et al. (2010) que rea‑
lizaram a discriminação do uso do solo para a área 
do Braço do Baú.

TABELA 8 
Estrutura do hEC‑hmS

modelo método Parâmetros

Perdas de 
Precipitação

Modelo da 
Retenção Po-
tencial Máxima 
- SCS Curve 
Number

Precipitação de 
projeto; 
Número de Deflúvio; 
Perdas Iniciais; 
Áreas impenetráveis

Transformação 
do Escoamento 
Superficial

Método do 
Hidrograma 
Unitário de 
Clark

Precipitação efetiva; 
Área da bacia;
Tempo de concentra-
ção; Coeficiente de 
armazenamento

Escoamento de 
base

Constante 
Mensalmente

Vazão do escoamento 
de base mensal

O escoamento de base foi obtidos através do 
Método de Regionalização de Vazões proposto por 
Tucci et al. (1995) utilizando a bacia vizinha, de Luiz 
Alves.

A calibração e validação foram realizadas apenas 
para a bacia de Luiz Alves, a qual teve seus parâme‑
tros de entrada calculados de forma semelhante do 
que a bacia de estudo. Esta medida foi necessária, 
porque apenas esta bacia possuía dados de vazões 
observadas. Foram alterados na calibração somente 
os parâmetros do modelo de perda, pois os valores 
destes parâmetros foram considerados iguais para 
todas as sub‑bacias.

modelo hidrodinâmico
O modelo hidrodinâmico escolhido foi o 

FLO‑2D, proposto por O’Brien et al. (1993). Este 
modelo é uma efetiva ferramenta para delimitar 
perigo de inundação e determinar formas de mi‑
nimizar inundações. Diversos hidrogramas podem 
ser adicionados para a mesma simulação, sendo 
eles referentes ao canal ou à planície de inundação 
(FLO‑2D SOFTWARE INC., 2009).

FLO‑2D é um modelo de conservação de volume. 
Ele transporta o volume da inundação dividido em 
uma série de grids para o escoamento superficial ou 
através de segmentos de canais. A progressão de uma 
onda de cheia sobre o fluxo dominante é controlada 
pela topografia e resistência ao fluxo. (FLO‑2D 
SOFTWARE INC., 2009).

Nesta etapa, os parâmetros de entrada foram: os 
pontos de elevação retirados do mapa topográfico e 
aperfeiçoados com pontos coletados em campo; as 
informações hidrográficas como perfis transversais e 
longitudinais dos rios; as informações dos hidrogramas 
das sub‑bacias obtidos através da modelagem hidro‑
lógica; as próprias precipitações que causaram estas 
vazões; as informações referentes ao uso do solo e seu 
nível de saturação; e o coeficiente de Manning do canal 
e da planície de inundação. O método adotado para 
estimar a infiltração foi o Modelo da Retenção Poten‑
cial Máxima, igual ao caso da modelagem hidrológica.

Para a modelagem 2D sempre é necessário criar as 
condições de contorno. Também é necessário definir 
o tamanho do grid que está diretamente relacionado 
à escala do mapa topográfico. Pode‑se definir o ta‑
manho do grid como o tamanho mínimo do pixel do 
mapa topográfico utilizado. Para mapas com escala 
de 1:50.000 é aconselhado utilizar pixels mínimos 
de 20 metros, ou seja, 400 m² (CASTAÑON, 2003). 
Detalhes como pontes, estradas e construções foram 
desconsiderados.

Os parâmetros variados na calibração foram o 
número de Manning e o perfil transversal dos canais. 
Nas entrevistas, diversos moradores afirmaram que, 
na inundação de 2008, praticamente todos os rios 
foram assoreados devido à ocorrência de inúmeros 
escorregamentos. Desta forma, foram realizadas 
simulações com os perfis transversais dos rios e sem 
eles, somente utilizando os talvegues topográficos.

mapa de perigo
Para mapear as áreas de perigo foram utilizados 

o Índice de Perigo proposto por Stephenson (2002) 
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e as considerações de PREVENE (2001). O perigo 
da inundação é função da profundidade da lâmina 
de água e de sua velocidade. O mapa de perigo foi 
criado para os períodos de retorno de 5, 20 e 100 
anos. A intensidade (Índice de Perigo) é de 0,1 a 0,5 
m²/s para a baixa, 0,5 a 1,0 m²/s para a média e mais 
do que 1,0 m²/s para a alta.

Resultados e Discussões do Estudo de Caso

Hidrogramas de Contribuição  
para uma Área Inundável

A equação i‑d‑f  gerada para calcular precipitações 
intensas é:

  
(2)

Na calibração do modelo hidrológico se deu prio‑
ridade para a minimização dos erros relacionados à 
ascensão e ao pico dos hidrogramas.

Para analisar a variação dos hidrogramas com os 
diferentes períodos de retorno, apenas três sub‑bacias 
representativas do conjunto total foram contempla‑
das, isto é, BC2, BC9 e BC11, pois BC2 é a menor 
sub‑bacia, BC9 é a maior sub‑bacia e BC11 é uma 
sub‑bacia com área mediana. Foram verificadas as 
variações dos resultados em função dos diferentes 
períodos de retorno. Os itens analisados foram o vo‑
lume total do hidrograma e a vazão de pico (Tabelas 
9 e 10). Através destas comparações, identifica‑se 
como principal ponto a grande variação do volume 
total e da vazão de pico, sendo que estes dois itens 
possuem variação muito parecida, cerca de 150%.

Identificação, Detalhamento  
e Comparação das Áreas Inundadas

O FLO‑2D foi calibrado a partir do evento extre‑
mo de novembro de 2008. A mancha de inundação 
que melhor se ajustou aos pontos coletados foi a 
produzida pela simulação sem os perfis transversais, 
a qual foi utilizada para a criação dos mapas de 
inundação.

As áreas inundadas foram identificadas e deta‑
lhadas através da ferramenta FLO‑2D Mapper, que 
faz parte do pacote do próprio software FLO‑2D. 
Para uma área ser considerada inundada é necessário 
que em algum momento da simulação do modelo 

TABELA 9 
Comparação dos volumes totais

 
Período de Retorno 

(anos)
Diferença de 5 
a 100 anos do 
volume total5 20 50 100

bC2 (m³) 13 19 25 31 138%

bC9 (m³) 326 488 642 788 142%

bC11 (m³) 63 94 125 154 144%

TABELA 10 
Comparação das vazões de pico

 
Período de Retorno 

(anos)
Diferença de 5 
a 100 anos da 
vazão de pico5 20 50 100

bC2 (m³/s) 0,4 0,6 0,9 1,1 175%

bC9 (m³/s) 16,7 26,3 35,2 43,7 162%

bC11 (m³/s) 4,4 6,9 9,2 11,4 159%
  

 

 

 
 

FIGURA 6. mapa de Inundação ‑ Período de Retorno 
de 5 anos.
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hidrodinâmico, o grid possuísse uma profundidade de 
lâmina de água maior ou igual a três centímetros. As 
Figuras 6, 7 e 8 ilustram as áreas inundadas detalha‑
das para os períodos de retorno de 5, 20 e 100 anos, 
respectivamente. A comparação das áreas inundadas 
foi realizada através da área máxima inundada e o 
volume máximo armazenado (Tabela 11).

TABELA 11 
Comparação para os períodos de retorno

Período 
de Retor‑
no 

Área 
máxima 

Inundada 
(AmI)

Volume 
máximo de 
Inundação 

(VmI)

Dif. para 
AmI de 

TR 5

Dif. para 
VmI de 
TR 5

anos km² m³ % %
5 2,89 1.572.112 - -

20 3,08 2.191.556 7 39

50 3,21 2.698.792 11 72

100 3,31 3.147.212 14 100
  

 

 
 
 

 
 

FIGURA 7. mapa de Inundação ‑ Período de Retorno 
de 20 anos.

  

 
 

 
 

FIGURA 8. mapa de Inundação ‑ Período de Retorno 
de 100 anos.

Nota‑se a pequena variação da área inundada e a 
elevada variação do volume de inundação. Observan‑
do apenas a área inundada, as vazões das sub‑bacias 
em função do período de retorno, não demonstram 
grande importância para as inundações. Porém, em 
relação ao volume, esta hipótese é desmentida. Uma 
das justificativas para este comportamento distinto 
de ambos os parâmetros é a característica geomor‑
fológica na própria bacia. Esta bacia possui muitas 
áreas declivosas, criando uma forma encaixada na 
região de inundação.

Mapeamento das Áreas de Perigo de Inundação

O mapa de perigo, produto final, foi criado com o 
auxílio da ferramenta Mapper FLO2‑D e com os ma‑
pas de inundação de tempos de retorno de 5, 20 e 100 
anos (Figura 9). Os níveis de perigo são identificados 
da seguinte maneira: 3 para Perigo Alto (vermelho); 
2 para Perigo Médio (laranja); 1 para Perigo Pequeno 
(amarelo) e 0 para Perigo Inexistente (sem cor).

Foi observado na Figura 9 que as BC1, BC2, BC5, 
BC6, BC8, BC12, BC14 e BC16 possuem participação 
pequena na área do mapeamento de perigo. Estas 
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sub‑bacias possuem vazão de pico menor do que 2 
m³/s para o período de retorno de 5 anos e menor do 
que 5 m³/s para o período de retorno de 100 anos. A 
consideração da baixa importância dessas sub‑bacias 
despreza o efeito da sinergia das vazões de contribuição.

Para a localização de vias de transporte não se 
deve adotar nenhum perigo como aceitável, pois em 
casos de desastres naturais estas devem estar sempre 
acessíveis para a evacuação de pessoas. As obras de 
importância pública, como hospitais e escolas, devem 
ser localizadas em locais onde existe no máximo o 
perigo baixo. Obras, como parques para lazer, que 
são utilizadas apenas quando não existe ocorrência 
da precipitação, podem ser construídas aceitando o 
perigo alto, desde que após um evento de inundação 
estes locais sejam reconstituídos. As demais obras 
devem ser realizadas aceitando o perigo médio, mas 
sempre tentando reduzir este ao máximo.
  

 
 

 
 

FIGURA 9. mapa de Perigo de Inundação.

Com base nessas considerações, as vias de trans‑
porte estão em situação precária, pois possuem 
partes com o nível de perigo 3. Algumas residências 
estão localizadas em áreas com nível de perigo 2 e 
3. De uma forma geral, a localidade possui poucas 
construções em áreas indevidas, mas isso se deve por 
ser uma bacia rural.

A Tabela 12 mostra a área de cada categoria para 
cada período de retorno. De acordo com Kobiyama 
et al. (2010) as áreas de proteção permanente (APP) 

em Santa Catarina deveriam possuir de 20 a 30 metros 
a partir da margem dos rios. As APPs estão dentro 
das áreas de inundação. Assim, as APPs devem ser 
preservadas devido à segurança humana (Figura 10).

TABELA 12 
Áreas de perigo para as diferentes categorias

Categoria 0 1 2 3 Total
Área (km²) 45,65 0,11 1,52 0,72 48,00

 95% 0% 3% 2% 100%

CONClUSÕES E RECOmENDAÇÕES
O presente trabalho propôs uma metodologia 

para o mapeamento de perigo de inundação e apli‑
cou‑a para a Bacia do Braço do Baú, no município 
de Ilhota – SC, como estudo de caso. A metodologia 
consiste em: determinar a equação de precipitações 
intensas, gerar hidrogramas de contribuição para a 
área inundável delimitada, detalhar a área inundável 
e então estruturar um mapa de perigo em função de 
diferentes períodos de retorno de precipitação. Nesta 
metodologia, é necessário realizar a modelagem hi‑
drológica e hidrodinâmica. Para isso, foram utilizados 
os modelos HEC‑HMS e FLO‑2D, respectivamente.
  

 

 
 

FIGURA 10. mapa de Perigo de Inundação e das 
áreas de proteção permanente (APP).
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Os hidrogramas gerados tiveram uma variação 
do volume total e da vazão de pico de cerca de 
150% na comparação das precipitações com TR de 
5 e 100 anos para as mesmas sub‑bacias. Também 
considerando a comparação das precipitações com 
TR de 5 e 100 anos, a variação da AMI foi de 14% 
e a variação do VMI de 100% de 5 a 100 anos. Ou 
seja, a variação da profundidade da lâmina de água 
foi mais expressiva do que a da área inundada.

A profundidade da água não é o único fator que 
oferece riscos para a vida das pessoas. De acordo com 
Stephenson (2002), a velocidade também fornece 
potencial destrutivo da inundação.

As vias de transporte estão em situação precária, 
próximas ao rio. Algumas residências estão locali‑

zadas em áreas com nível de perigo 2 e 3. De uma 
forma geral, a localidade possui poucas construções 
em áreas indevidas, mas isso se deve por ser uma área 
rural. As áreas de proteção permanente (APP) coin‑
cidem com as áreas de inundação. Assim, as APPs 
devem ser preservadas devido à segurança humana.
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Determinação do coeficiente  
de dispersão longitudinal em rios

Pétrick Anderson Soares 
Adilson Pinheiro 
Evelyn Zucco

RESUmO: O coeficiente de dispersão longitudinal é um 
elemento importante em modelagem de qualidade de águas 
em cursos de água naturais. A sua estimativa tem sido real‑
izada por métodos indiretos. Este trabalho tem por objetivo 
determinar coeficientes de dispersão longitudinal em rios, 
com diferentes características hidráulicas. Foram realizados 
ensaios com o traçador conservativo rodamina‑WT em seis 
rios diferentes. O coeficiente de dispersão longitudinal foi 
calculado a partir de dois métodos diretos: i) propagação 
ou routing e ii) método da coroa de concentração ‑ MCC. 
Os resultados demonstram que o valor de coeficiente pode 
ser influenciado diretamente pelo método utilizado. Para os 
cursos de água com vazão até 0,227 m3s‑1, os coeficientes 
de dispersão longitudinal variaram de 0,10 a 1,21 m2s‑1, 
enquanto que os cursos de águas maiores apresentaram 
coeficientes superiores a 4,64 m2s‑1, chegando a 17,04 m2s‑1. 
Resultados obtidos através de cinco equações empíricas 
foram comparados com os dados obtidos em campo. A 
equação proposta por Devens et al. (2010) apresentou maior 
aderência ao valores medidos nos ensaios de campo. Um 
modelo matemático, estabelecido por análise de regressão 
múltipla das características hidráulicas, foi desenvolvido, 
com coeficiente de determinação de Pearson igual a 0,973.

PAlAVRAS‑ChAVE: Coeficiente de dispersão longitudi‑
nal, traçadores, poluição hídrica.

AbSTRACT: The longitudinal dispersion coefficient 
is an important element in quality water modelling in 
natural river. His estimate has been made   by indirect 
methods. This study aims to determine the longitudinal 
dispersion coefficient in rivers with different hydraulic 
characteristics. Assays were performed with the tracer ‑ 
conservative rhodamine WT in six different streams. The 
longitudinal dispersion coefficient was calculated from 
two direct methods i) routing and ii) method of crown 
concentration ‑ MCC . The results demonstrate that the 
value of coefficient may be directly influenced by the 
method used. For streams with flow up to 0.227 m3s‑1, the 
longitudinal dispersion coefficients ranged from 0.10 to 
1.21 m2s‑1, while the larger water courses had coefficients 
greater than 4.64 m2s‑1, reaching to 17.04 m2s‑1. Results 
from five empirical equations were compared with the 
data obtained in the field. The equation proposed by 
Devens et al. (2010 ) showed greater adherence to the 
values   measured in field trials A mathematical model 
established by multiple regression analysis of hydraulic 
characteristics was developed, with Pearson determination 
coefficient equal to 0.973.

KEY WORDS: Longitudinal dispersion coefficient, tracer, 
water pollution.

INTRODUÇãO
O conhecimento dos parâmetros capazes de tra‑

duzir as características de transporte e dispersão de 
poluentes num trecho fluvial é indispensável para a 
previsão da evolução das respectivas concentrações 
a jusante (Duarte et al., 1999).

As características dispersivas dos sistemas fluviais 
naturais são extremamente variadas, o que faz com 
que, no processo de gestão e controle da poluição de 
um corpo receptor, seja necessário o conhecimento 
dos parâmetros envolvidos no transporte e dispersão 
de poluentes (Fischer et al., 1979). Os processos físi‑

cos, tais como o transporte advectivo e a dispersão, 
desempenham papéis importantes na determinação 
do movimento e da mudança na concentração de 
contaminantes (Ho, Schlosser e Caplow, 2002). 
Considerando que as taxas locais de advecção média 
devem ser estimadas a partir de dados hidrodinâmi‑
cos, a dispersão longitudinal torna‑se algo difícil de 
determinar (Fischer et al., 1979; Rutherford, 1994).

Visando descrever as alterações espaciais e tem‑
porais de constituintes de referência, modelos mate‑
máticos para a simulação da qualidade da água têm 
sido empregados auxiliando na tomada de decisões 
referentes à gestão dos recursos hídricos. Nos estudos 

Recebido: 23/07/13 
revisado: 05/11/13 

aceito: 05/12/13



28

REGA – Vol. 10, no. 2, p. 27-36, jul./dez. 2013

com modelos de qualidade da água, o coeficiente de 
dispersão longitudinal representa a capacidade do 
sistema fluvial para dispersar poluentes. Este parâme‑
tro tem significado especial na análise de problemas 
ambientais que requerem a utilização de modelos 
para a previsão de distribuições espacial e temporal 
da concentração de poluentes (Devens et al., 2010).

O processo de transporte e dispersão de poluentes 
em um corpo de água leva em consideração a veloci‑
dade de escoamento das águas receptoras, a posição 
da fonte poluidora em relação ao rio e o coeficiente 
de dispersão longitudinal. Através de ensaios em 
sistemas fechados bem como em sistemas naturais, 
foram estabelecidas expressões analíticas e empíricas 
que auxiliam na estimativa das variáveis e dos parâ‑
metros envolvidos (Fischer et al., 1979, Yotsukura et 
al., 1983; Kashefipour e Falconer, 2002; Devens et al., 
2010; Sahin, 2013 entre outros). Os modelos empíri‑
cos apresentam limitações com relação às condições 
locais dos escoamentos naturais, como a presença 
de bancos de areia ou vegetação, irregularidades e 
multiplicidade tanto da forma das seções, quanto 
das rugosidades dos canais naturais (Fischer et al., 
1979; Eiger, 1991). Desta forma, torna‑se necessário 
o emprego de técnicas que visem a determinação 
do coeficiente de dispersão longitudinal de forma 
direta, em ensaios de campo. No entanto, poucos são 
os trabalhos no Brasil, permitindo obter valores de 
referência para diferentes condições hidrodinâmicas 
de cursos de água natural.

Este trabalho tem por objetivo determinar o 
coeficiente de dispersão longitudinal em rios com‑
ponentes da bacia do rio Itajaí (SC). Os ensaios 
foram realizados em rios situados em áreas rurais e 
em áreas urbanas.

modelos indiretos
Os métodos indiretos são modelos matemáticos 

empíricos para a determinação do coeficiente de 
dispersão longitudinal (DL). Diversos modelos ma‑
temáticos empíricos foram desenvolvidos. Como 
regra geral, tais equações procuram relacionar o DL, 
com a profundidade média, largura, declividade, a 
velocidade média do escoamento e a vazão (Guymer, 
1998). No Quadro 1 são apresentados modelos em‑
píricos encontrados na literatura para estimativa do 
coeficiente de dispersão longitudinal.

Eiger (1991) salienta que somente na ausência de 
dados de campo é que modelos empíricos devem 
ser utilizados, vistos como um recurso razoável e 

limitado. Os estudos produzidos através do uso das 
equações práticas devem ser analisados com cautela, 
em função da restrita confiabilidade das mesmas. Eles 
devem ser comparados com resultados de ensaios de 
campo obtidos para condições hidráulicas similares.

métodos diretos
Os métodos conhecidos para a obtenção direta 

do coeficiente de dispersão longitudinal em sistemas 
fluviais naturais baseiam‑se no tratamento de dados 
de concentração em função do tempo, como resul‑
tado de experimento conduzido com uma substância 
traçadora. Esta deve possuir comportamento passivo 
e conservativo, gerando assim, após sua inserção no 
escoamento, curvas de distribuição de concentração 
ao longo do tempo da passagem de nuvem do tra‑
çador por estações de amostragem.

QUADRO 1 
Modelos empíricos para a determinação do coeficiente 
de dispersão longitudinal em sistemas fluviais naturais.
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Equação Autores (ano) Modelo

(1) McQuivey e 
Keefer (1974)

0,058. Q
S.B

 quando Fr<0,5 

(2) Liu (1977) β.
U².B²
h.u*

 

(3) Fischer et al.
(1979)

0,011.U².B²
H.u*

 

(4) Vargas e 
Mellado (1994) 7,3867 �

B
RH
�

-1,8558 U².B²
u*.H

 

(5)
Koussis e 
Rodriguez-

Mirasol (1998)

ϕ.u*.B²
𝐻𝐻𝐻𝐻  

(6) Seo e Cheong 
(1998)

DL

H.u*
=5,915. �

B
H
�

0,62

. �
U
u*
�

1,428

 

(7) Kashfipour e 
Falconer (2002) 10,612.H.U.

U
u*

 

(8) Devens et al.
(2010) 0,729U0,774B1.031S0,036H-0,151 

 
onde U é velocidade média do trecho (m s-1), B é a largura média do trecho 
(m), H é a profundidade média do trecho (m), u* é a velocidade de atrito (m 
s-1), β é uma função entre a forma da seção transversal do canal e a 
velocidade de distribuição (adimensional), φ é uma constante 
(adimensional), Fr é o número de “Froude” (adimensional), Q é Vazão (m3 
s-1), DL o coeficiente de dispersão longitudinal (m2 s-1), S a declividade 
(adimensional) e RH o raio hidráulico (m). Fonte: adaptado de Kashefipour 
e Falconer (2002), Toprak, Sen e Savci (2004), Toprak e Cigizoglu (2008), 
Perucca, Camporeale e Ridolfi (2009) e Devens et al. (2010). 
 

Barbosa Jr. et al. (2005a) descrevem detalhadamente os 
principais métodos de determinação direta do coeficiente de 
dispersão longitudinal: método dos momentos, método do 
routing, método gráfico, método do pico de concentração, e 
o método da coroa de concentração. Todos derivam 
originalmente da lei de Fick, requerendo que as seções de 
amostragem estejam localizadas a uma distância 
suficientemente grande do ponto de injeção. 

Dois métodos foram selecionados para avaliar 
diretamente o coeficiente de dispersão longitudinal nos 
trechos ensaiados: método do routing e método da coroa de 
concentração – MCC. O método da propagação, também 
conhecido por método do routing, desenvolvido por Fischer 
(1979), utiliza perfis de concentração versus o tempo de 
duas estações de amostragens. O perfil de concentração 
medido na estação de montante, C(x1,τ), é usado como a 
distribuição inicial do traçador para gerar, por um processo 
de convolução e com valores pré-selecionados dos 
parâmetros velocidade (U) e coeficiente de dispersão 
longitudinal (DL), o perfil de concentração na estação de 
jusante, C(x2,τ), que é comparado com o perfil medido nessa 
estação. Enquanto as curvas não forem suficientemente 
semelhantes, novos valores são estipulados para os 
parâmetros U e DL e o cálculo é refeito até que um critério 
de melhor ajuste seja atendido (Barbosa Jr., 1997). O 

modelo utilizado por este método é expresso por:  
 

 

C(x2, τ) = ∫ U.C(x1,τ)
�4πDL (t2� −t1� )

+∞
−∞ exp{− �U(t2� −t1� −t+τ)]2

4DL (t2� −t1� )
}dτ     (9) 

 
onde τ representa a variável de integração; x1 e x2 são as 
distâncias das estações de amostragens 1 e 2 do ponto de 
injeção, em m;  ͞t1 e ͞t2  são os tempos médios da passagem da 
nuvem do traçador pelas estações de amostragem 1 e 2, em 
min.; U é a velocidade média, em m s-1 e C é a  
concentração do traçador conservativo, em µg L-1. 

O mérito deste método é que o valor de DL por ele 
estimado tende a considerar as características de todo o 
trecho em estudo e como elas se integram para produzir a 
dispersão resultante. Este método não é afetado pela 
importância excessiva dada às caudas de distribuição como 
no método dos momentos e nem possui o problema da 
representatividade de uma seção transversal para todo o 
trecho. Contudo, a hipótese de nuvem congelada é 
inconsistente do ponto de vista físico, podendo levar a 
resultados imprecisos se não for verificada (Eiger, 1991). 

O método da coroa de concentração deriva da expressão 
que fornece a extensão do trecho (Δxc), em que a 
concentração supera um valor adotado como referência em 
um tempo genérico (Rutherford, 1994). Desta maneira, 
considerado um conjunto de dados de concentração versus 
tempo, a eq.(10) poderá ser resolvida para diferentes valores 
de Cp/CC (e diferentes ΔtC) e um valor médio de DL poderá 
ser calculado. Por utilizar dados relativos à coroa da curva 
de concentração, é designado por método da coroa de 
concentração ou MCC. 

 

DL ≅
Δtc

2

16tp 3
x2

ln(Cp Cc )⁄
    (10) 

 
onde DL é o coeficiente de dispersão longitudinal, em m2 s-1; 
Δtc é a diferença do tempo entre as concentrações genéricas, 
em min; x é a distância do ponto de injeção, em m; tp é o 
tempo para a ocorrência do valor de pico da concentração 
do traçador, em min; Cp é a concentração de pico do 
traçador, em µg L-1 e Cc é a concentração genérica ou crítica, 
em µg L-1. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram desenvolvidos dezesseis ensaios em seis 
diferentes cursos de água, dos quais três localizam-se na 
bacia do ribeirão Concórdia, o qual deságua no rio Lontras e 
este, por sequência, no rio Itajaí-Açu. Nesta bacia há 
predominância da paisagem rural, onde grande parte das 
propriedades são pequenas e familiares. Os outros três 
cursos de água estudados são ribeirões com características 
urbanas, todos localizados no perímetro urbano do 
município de Blumenau: ribeirão da Velha, ribeirão Garcia e 
ribeirão Fortaleza. Todos deságuam no rio Itajaí-Açu e 

onde U é velocidade média do trecho (m s‑1), B é 
a largura média do trecho (m), H é a profundidade 
média do trecho (m), u* é a velocidade de atrito (m s‑1), 
β é uma função entre a forma da seção transversal do 
canal e a velocidade de distribuição (adimensional), 
φ é uma constante (adimensional), Fr é o número 
de “Froude” (adimensional), Q é Vazão (m3 s‑1), DL 
o coeficiente de dispersão longitudinal (m2 s‑1), S a 
declividade (adimensional) e RH o raio hidráulico 
(m). Fonte: adaptado de Kashefipour e Falconer 
(2002), Toprak, Sen e Savci (2004), Toprak e Cigizo‑
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glu (2008), Perucca, Camporeale e Ridolfi (2009) e 
Devens et al. (2010).

Barbosa Jr. et al. (2005a) descrevem detalhadamen‑
te os principais métodos de determinação direta do 
coeficiente de dispersão longitudinal: método dos 
momentos, método do routing, método gráfico, mé‑
todo do pico de concentração, e o método da coroa 
de concentração. Todos derivam originalmente da lei 
de Fick, requerendo que as seções de amostragem 
estejam localizadas a uma distância suficientemente 
grande do ponto de injeção.

Dois métodos foram selecionados para avaliar 
diretamente o coeficiente de dispersão longitudinal 
nos trechos ensaiados: método do routing e método 
da coroa de concentração – MCC. O método da 
propagação, também conhecido por método do 
routing, desenvolvido por Fischer (1979), utiliza perfis 
de concentração versus o tempo de duas estações de 
amostragens. O perfil de concentração medido na 
estação de montante, C(x1,τ), é usado como a distri‑
buição inicial do traçador para gerar, por um processo 
de convolução e com valores pré‑selecionados dos 
parâmetros velocidade (U) e coeficiente de dispersão 
longitudinal (DL), o perfil de concentração na estação 
de jusante, C(x2,τ), que é comparado com o perfil 
medido nessa estação. Enquanto as curvas não fo‑
rem suficientemente semelhantes, novos valores são 
estipulados para os parâmetros U e DL e o cálculo 
é refeito até que um critério de melhor ajuste seja 
atendido (Barbosa Jr., 1997). O modelo utilizado por 
este método é expresso por:
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onde U é velocidade média do trecho (m s-1), B é a largura média do trecho 
(m), H é a profundidade média do trecho (m), u* é a velocidade de atrito (m 
s-1), β é uma função entre a forma da seção transversal do canal e a 
velocidade de distribuição (adimensional), φ é uma constante 
(adimensional), Fr é o número de “Froude” (adimensional), Q é Vazão (m3 
s-1), DL o coeficiente de dispersão longitudinal (m2 s-1), S a declividade 
(adimensional) e RH o raio hidráulico (m). Fonte: adaptado de Kashefipour 
e Falconer (2002), Toprak, Sen e Savci (2004), Toprak e Cigizoglu (2008), 
Perucca, Camporeale e Ridolfi (2009) e Devens et al. (2010). 
 

Barbosa Jr. et al. (2005a) descrevem detalhadamente os 
principais métodos de determinação direta do coeficiente de 
dispersão longitudinal: método dos momentos, método do 
routing, método gráfico, método do pico de concentração, e 
o método da coroa de concentração. Todos derivam 
originalmente da lei de Fick, requerendo que as seções de 
amostragem estejam localizadas a uma distância 
suficientemente grande do ponto de injeção. 

Dois métodos foram selecionados para avaliar 
diretamente o coeficiente de dispersão longitudinal nos 
trechos ensaiados: método do routing e método da coroa de 
concentração – MCC. O método da propagação, também 
conhecido por método do routing, desenvolvido por Fischer 
(1979), utiliza perfis de concentração versus o tempo de 
duas estações de amostragens. O perfil de concentração 
medido na estação de montante, C(x1,τ), é usado como a 
distribuição inicial do traçador para gerar, por um processo 
de convolução e com valores pré-selecionados dos 
parâmetros velocidade (U) e coeficiente de dispersão 
longitudinal (DL), o perfil de concentração na estação de 
jusante, C(x2,τ), que é comparado com o perfil medido nessa 
estação. Enquanto as curvas não forem suficientemente 
semelhantes, novos valores são estipulados para os 
parâmetros U e DL e o cálculo é refeito até que um critério 
de melhor ajuste seja atendido (Barbosa Jr., 1997). O 

modelo utilizado por este método é expresso por:  
 

 

C(x2, τ) = ∫ U.C(x1,τ)
�4πDL (t2� −t1� )

+∞
−∞ exp{− �U(t2� −t1� −t+τ)]2

4DL (t2� −t1� )
}dτ     (9) 

 
onde τ representa a variável de integração; x1 e x2 são as 
distâncias das estações de amostragens 1 e 2 do ponto de 
injeção, em m;  ͞t1 e ͞t2  são os tempos médios da passagem da 
nuvem do traçador pelas estações de amostragem 1 e 2, em 
min.; U é a velocidade média, em m s-1 e C é a  
concentração do traçador conservativo, em µg L-1. 

O mérito deste método é que o valor de DL por ele 
estimado tende a considerar as características de todo o 
trecho em estudo e como elas se integram para produzir a 
dispersão resultante. Este método não é afetado pela 
importância excessiva dada às caudas de distribuição como 
no método dos momentos e nem possui o problema da 
representatividade de uma seção transversal para todo o 
trecho. Contudo, a hipótese de nuvem congelada é 
inconsistente do ponto de vista físico, podendo levar a 
resultados imprecisos se não for verificada (Eiger, 1991). 

O método da coroa de concentração deriva da expressão 
que fornece a extensão do trecho (Δxc), em que a 
concentração supera um valor adotado como referência em 
um tempo genérico (Rutherford, 1994). Desta maneira, 
considerado um conjunto de dados de concentração versus 
tempo, a eq.(10) poderá ser resolvida para diferentes valores 
de Cp/CC (e diferentes ΔtC) e um valor médio de DL poderá 
ser calculado. Por utilizar dados relativos à coroa da curva 
de concentração, é designado por método da coroa de 
concentração ou MCC. 

 

DL ≅
Δtc

2

16tp 3
x2

ln(Cp Cc )⁄
    (10) 

 
onde DL é o coeficiente de dispersão longitudinal, em m2 s-1; 
Δtc é a diferença do tempo entre as concentrações genéricas, 
em min; x é a distância do ponto de injeção, em m; tp é o 
tempo para a ocorrência do valor de pico da concentração 
do traçador, em min; Cp é a concentração de pico do 
traçador, em µg L-1 e Cc é a concentração genérica ou crítica, 
em µg L-1. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram desenvolvidos dezesseis ensaios em seis 
diferentes cursos de água, dos quais três localizam-se na 
bacia do ribeirão Concórdia, o qual deságua no rio Lontras e 
este, por sequência, no rio Itajaí-Açu. Nesta bacia há 
predominância da paisagem rural, onde grande parte das 
propriedades são pequenas e familiares. Os outros três 
cursos de água estudados são ribeirões com características 
urbanas, todos localizados no perímetro urbano do 
município de Blumenau: ribeirão da Velha, ribeirão Garcia e 
ribeirão Fortaleza. Todos deságuam no rio Itajaí-Açu e 

 (9)

onde τ representa a variável de integração; x1 e x2 
são as distâncias das estações de amostragens 1 e 2 do 
ponto de injeção, em m; –t1 e –t2 são os tempos médios 
da passagem da nuvem do traçador pelas estações de 
amostragem 1 e 2, em min.; U é a velocidade média, 
em m s‑1 e C é a concentração do traçador conser‑
vativo, em µg L‑1.

O mérito deste método é que o valor de DL por 
ele estimado tende a considerar as características de 
todo o trecho em estudo e como elas se integram para 
produzir a dispersão resultante. Este método não é 
afetado pela importância excessiva dada às caudas 
de distribuição como no método dos momentos 
e nem possui o problema da representatividade de 
uma seção transversal para todo o trecho. Contudo, 
a hipótese de nuvem congelada é inconsistente do 

ponto de vista físico, podendo levar a resultados 
imprecisos se não for verificada (Eiger, 1991).

O método da coroa de concentração deriva da 
expressão que fornece a extensão do trecho (Δxc), 
em que a concentração supera um valor adotado 
como referência em um tempo genérico (Rutherford, 
1994). Desta maneira, considerado um conjunto de 
dados de concentração versus tempo, a eq.(10) po‑
derá ser resolvida para diferentes valores de Cp/CC 
(e diferentes ΔtC) e um valor médio de DL poderá 
ser calculado. Por utilizar dados relativos à coroa da 
curva de concentração, é designado por método da 
coroa de concentração ou MCC.

 

 

DL ≅
Δtc

2

16tp
3

x2

ln (Cp Cc )⁄
 
 (10)

onde DL é o coeficiente de dispersão longitudi‑
nal, em m2 s‑1; Δtc é a diferença do tempo entre as 
concentrações genéricas, em min; x é a distância do 
ponto de injeção, em m; tp é o tempo para a ocorrência 
do valor de pico da concentração do traçador, em 
min; Cp é a concentração de pico do traçador, em µg 
L‑1 e Cc é a concentração genérica ou crítica, em µg L‑1.

mATERIAl E mÉTODOS
Foram desenvolvidos dezesseis ensaios em seis 

diferentes cursos de água, dos quais três localizam‑se 
na bacia do ribeirão Concórdia, o qual deságua no rio 
Lontras e este, por sequência, no rio Itajaí‑Açu. Nesta 
bacia há predominância da paisagem rural, onde gran‑
de parte das propriedades são pequenas e familiares. 
Os outros três cursos de água estudados são ribeirões 
com características urbanas, todos localizados no 
perímetro urbano do município de Blumenau: 
ribeirão da Velha, ribeirão Garcia e ribeirão Fortaleza. 
Todos deságuam no rio Itajaí‑Açu e localizam‑se na 
bacia hidrográfica do rio Itajaí. A Figura 1 apresenta 
a localização dos ensaios realizados.

A metodologia experimental utilizada consiste 
da injeção instantânea de uma substância traçadora 
conservativa em um ponto localizado do curso de 
água. Para este estudo foi utilizada como traçador 
a rodamina‑WT a 20%. Ela apresenta um conjunto 
de características que um traçador deve possuir: boa 
solubilidade em água, forte detectabilidade, presença 
natural nula, não tóxica para homens e animais em 
baixas concentrações (Barbosa Jr., 1997).

A quantificação do volume do traçador conser‑
vativo requerido pelo método depende diretamente 
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(a) da vazão do curso de água, (b) do comprimento 
do trecho em teste, (c) da velocidade do escoamento 
e (d) da concentração máxima esperada na última 
seção de amostragem. A estimativa da quantidade 
de rodamina‑WT a ser injetada foi feita com base 
na equação proposta por Kilpatrick e Cobb (1985), 
expressa por:

 

4 
 

localizam-se na bacia hidrográfica do rio Itajaí. A Figura 1 
apresenta a localização dos ensaios realizados. 
 

 
Figura 1: Localização das áreas de estudo e dos ensaios 
realizados 
 

A metodologia experimental utilizada consiste da injeção 
instantânea de uma substância traçadora conservativa em 
um ponto localizado do curso de água. Para este estudo foi 
utilizada como traçador a rodamina-WT a 20%. Ela 
apresenta um conjunto de características que um traçador 
deve possuir: boa solubilidade em água, forte 
detectabilidade, presença natural nula, não tóxica para 
homens e animais em baixas concentrações (Barbosa Jr., 
1997). 

A quantificação do volume do traçador conservativo 
requerido pelo método depende diretamente (a) da vazão do 
curso de água, (b) do comprimento do trecho em teste, (c) 
da velocidade do escoamento e (d) da concentração máxima 
esperada na última seção de amostragem. A estimativa da 
quantidade de rodamina-WT a ser injetada foi feita com 
base na equação proposta por Kilpatrick e Cobb (1985), 
expressa por:     
    

Vs = Φ�Q.L
U
�
Γ

CP        (11) 
 
onde Vs é o volume de rodamina-WT, solução 20%, em 
mL; Q é a vazão do escoamento, em m3 s-1; L é a distância 

entre o ponto de injeção do traçador e o último ponto de 
amostragem, em m; U é a velocidade média do escoamento, 
em m s-1; Cp é a concentração máxima a ser atingida no 
último ponto de amostragem, em µg L-1; Φ é um coeficiente 
empírico adimensional, valor adotado de 1,338.10-3 e Γ é o 
coeficiente empírico adimensional, valor igual a 1 adotado 
(Kilpatrick e Cobb, 1985). 

Para todos os ensaios realizados, a primeira seção de 
amostragem foi sempre localizada a uma distância do ponto 
de injeção superior ao comprimento de mistura do trecho 
(LF), obtido com o auxílio das eq. (12) e (13) (Fischer, 1979): 

 

LF = 0,10. U. B2

DL
          (12)                                                                                                                                     

 
sendo: 
 

DL = 0,011.U2.B2

H.u∗
                   (13) 

 
onde o LF é o comprimento da zona advectiva, em m; U é a 
velocidade média no trecho, em m s-1; B é largura média no 
trecho, em m, H é a profundidade média do trecho, em m; e 
u* é a velocidade de atrito, em m s-1. 

As distâncias das seções de amostragem foram 
quantificadas através de levantamentos planialtimétricos, 
com escala de 1:2.000, no caso dos ribeirões urbanos e com 
escala 1:5.000 para os ribeirões rurais, bem como com o 
auxílio de medições diretas em campo. As curvas de 
concentração de rodamina-WT, ao longo do tempo, foram 
monitoradas em cada uma das seções de amostragem. Foi 
utilizado um fluorímetro de campo da marca Turner Designs, 
modelo AquaFluor, o qual proporciona a leitura direta e 
instantânea da fluorescência da rodamina-WT.  

O método proposto exige a definição da nuvem 
completa do traçador para a determinação do coeficiente de 
dispersão longitudinal, o que obriga a um grande número de 
medições de concentração. Para se obter uma boa definição 
da curva concentração versus tempo, a amostragem foi 
sempre iniciada imediatamente antes da chegada da frente 
da nuvem do traçador e prosseguiu de modo a proporcionar 
uma adequada representação da cauda dessa nuvem. A 
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largura média no trecho, em m, H é a profundidade 
média do trecho, em m; e u* é a velocidade de atrito, 
em m s‑1.
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quantificadas através de levantamentos planialtimé‑
tricos, com escala de 1:2.000, no caso dos ribeirões 
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FIGURA 1. localização das áreas de estudo e dos 
ensaios realizados.
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onde Mr é a massa recuperada, em g; x é a seção de amos‑
tragem; t1 e t2 são os tempos de chegada da frente e de 
passagem da cauda da nuvem do traçador pela seção de 
amostragem, em min; e Q a vazão do trecho, em m3 s‑1.

Determinou‑se com os resultados apresentados 
pela eq. (14), inseridos na eq. (15), o fator de recu‑
peração da massa do traçador (Rr).
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Determinou-se com os resultados apresentados pela eq. 
(14), inseridos na eq. (15), o fator de recuperação da massa 
do traçador (Rr). 
 

Rr = Mr (x2)
Mr (x1)

                 (15) 
 
onde Rr é o fator de recuperação da massa do traçador, 
adimensional. 

Para a obtenção das informações hidrodinâmicas dos 
cursos de água, foram realizados levantamentos in loco. Para 
a avaliação da vazão e da velocidade média do escoamento 
foram realizadas medições ao longo dos trechos de ensaios. 
Para todos os ribeirões, com exceção do ribeirão Garcia, foi 
utilizado um molinete hidrométrico, marca OTT. Para o 
ribeirão Garcia, que possui um porte mais significativo em 
relação aos outros, foi utilizado um ADCP, modelo S5 da 
marca Sontek. Para a determinação da declividade média das 
seções, foram utilizados levantamentos planialtimétricos 
com escala de 1:2.000, no caso dos ribeirões urbanos e com 
escala 1:5.000 para os ribeirões rurais. 

 Com os resultados obtidos pelos métodos diretos de 
avaliação do coeficiente de dispersão longitudinal, foi 
calculado o erro percentual relativo e o erro médio relativo, 
conforme as eq. (16) e (17): 

 
ER =

DL(1)−DL(2)

DL(2)
100                (16) 

 
EM = ∑ER

n
                 (17) 

 
onde ER é o erro percentual relativo, em %; EM é erro 
percentual médio, em %; n é o número de dados e DL(1) e 
DL(2) são os coeficientes de dispersão longitudinal obtidos 
pelos métodos 1 e 2, em m2 s-1;  

Cinco modelos empíricos foram trazidos da literatura e 
foram selecionados para fornecer grau comparativo com os 
resultados obtidos diretamente (in loco). São elas: eq. (3); eq. 
(4); eq. (6); eq. (7) e eq. (8), todas constantes no Quadro 1. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 1 é apresentado o fator de recuperação da 

massa injetada (Rr), bem como as distâncias utilizadas nos 
trechos de ensaios e a distância necessária para a ocorrência 
da mistura completa, conforme a eq. (12). As distâncias 
utilizadas para a primeira seção de coleta (X1) sempre foram 
determinadas a fim de serem superiores aos valores 
calculados para LF, diminuindo assim a probabilidade da 
não ocorrência da mistura completa na primeira seção de 
amostragem. As segundas seções de coleta são denominadas 
(X2). 

Tabela 1:1Fator de recuperação da massa injetada e 
distâncias das seções de amostragem. 

onde: Rr é o fator de recuperação da massa injetada, adimensional; LF é o 
comprimento da fase advectiva, em m; X1 é a distância entre a primeira 
seção de amostragem em relação ao ponto de injeção, em m; e X2 é a 
distância entre a segunda seção de amostragem em relação ao ponto de 
injeção, em m. 
 

O fator de recuperação de massa pode variar de 0 a 1, e 
valores mais altos são resultados diretos de menores perdas 
de massa ao longo do percurso. Os valores obtidos para o 
fator de recuperação da massa injetada (Rr) variaram de 0,62 
a 0,98, apresentando média de 0,84 de recuperação. 
Formentini (2010), utilizando rodamina-WT 20%, 
apresentou valor médio de 0,89, enquanto que Devens et al. 
(2010), utilizando cloreto de sódio a 10% como traçador, 
apresentaram dados que variaram de 0,87 a 0,99, indicando 
alto grau de recuperação do traçador. Duarte et al. (1999) 
obtiveram o percentual de massa de rodamina recuperada 
que variou de 0,55 a 0,65. 

Os resultados das análises das amostras do traçador em 
função do tempo, para os pontos de amostragem, nos 
ensaios (a1); (a2); (d1) e (d2), são apresentados na Figura 2. 
Todos os outros ensaios apresentaram comportamento 
similar ao visto nos gráficos da Figura 2. A comparação das 
áreas das curvas de resposta, referidas a cada um destes 
pontos, pode ser utilizada como um indicador da qualidade 
da mistura do traçador (Barbosa Jr., 1997). 

 

En-
saio Trechos de ensaio Rr

(-)
LF

(m)
X1

(m)
X2

(m)
(a1) Ribeirão Concórdia - trecho 1 0,87 2,68 20,0 52,0

(a2) Ribeirão Concórdia - trecho 2 0,87 1,07 52,0 82,0

(b1) Ribeirão Concórdia - trecho 3 0,78 8,10 50,0 100,0

(b2) Ribeirão Concórdia - trecho 4 0,82 13,65 100,0 152,0

(c1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,62 0,58 20,0 52,0

(d1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,85 0,22 20,0 50,0

(c2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,76 1,11 52,0 83,0

(d2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,82 0,35 50,0 80,0

(e1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,98 20,57 38,3 68,7

(f1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,95 16,99 40,0 72,5

(e2) Arroio Braço do Concórdia - trecho 2 0,92 9,56 68,7 96,7

(g1) Ribeirão Garcia - trecho 1 0,85 348,9 886,9 1812,9

(g2) Ribeirão Garcia - trecho 2 0,84 560,6 1812,9 3380,4

(h1) Ribeirão da Velha - trecho 1 0,92 96,5 1626,7 2353,6

(h2) Ribeirão da Velha - trecho 2 0,91 189,6 2353,6 3726,0

(i1) Ribeirão Fortaleza 0,66 64,4 359,0 691,0

 
(15)

onde Rr é o fator de recuperação da massa do traça‑
dor, adimensional.

Para a obtenção das informações hidrodinâmicas 
dos cursos de água, foram realizados levantamentos 
in loco. Para a avaliação da vazão e da velocidade média 
do escoamento foram realizadas medições ao longo 
dos trechos de ensaios. Para todos os ribeirões, com 
exceção do ribeirão Garcia, foi utilizado um molinete 
hidrométrico, marca OTT. Para o ribeirão Garcia, que 
possui um porte mais significativo em relação aos 
outros, foi utilizado um ADCP, modelo S5 da marca 
Sontek. Para a determinação da declividade média das 
seções, foram utilizados levantamentos planialtimé‑
tricos com escala de 1:2.000, no caso dos ribeirões 
urbanos e com escala 1:5.000 para os ribeirões rurais.

Com os resultados obtidos pelos métodos diretos 
de avaliação do coeficiente de dispersão longitudinal, 
foi calculado o erro percentual relativo e o erro médio 
relativo, conforme as eq. (16) e (17):
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Determinou-se com os resultados apresentados pela eq. 
(14), inseridos na eq. (15), o fator de recuperação da massa 
do traçador (Rr). 
 

Rr = Mr (x2)
Mr (x1)

                 (15) 
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Para todos os ribeirões, com exceção do ribeirão Garcia, foi 
utilizado um molinete hidrométrico, marca OTT. Para o 
ribeirão Garcia, que possui um porte mais significativo em 
relação aos outros, foi utilizado um ADCP, modelo S5 da 
marca Sontek. Para a determinação da declividade média das 
seções, foram utilizados levantamentos planialtimétricos 
com escala de 1:2.000, no caso dos ribeirões urbanos e com 
escala 1:5.000 para os ribeirões rurais. 

 Com os resultados obtidos pelos métodos diretos de 
avaliação do coeficiente de dispersão longitudinal, foi 
calculado o erro percentual relativo e o erro médio relativo, 
conforme as eq. (16) e (17): 

 
ER =

DL(1)−DL(2)

DL(2)
100                (16) 

 
EM = ∑ER

n
                 (17) 

 
onde ER é o erro percentual relativo, em %; EM é erro 
percentual médio, em %; n é o número de dados e DL(1) e 
DL(2) são os coeficientes de dispersão longitudinal obtidos 
pelos métodos 1 e 2, em m2 s-1;  

Cinco modelos empíricos foram trazidos da literatura e 
foram selecionados para fornecer grau comparativo com os 
resultados obtidos diretamente (in loco). São elas: eq. (3); eq. 
(4); eq. (6); eq. (7) e eq. (8), todas constantes no Quadro 1. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 1 é apresentado o fator de recuperação da 

massa injetada (Rr), bem como as distâncias utilizadas nos 
trechos de ensaios e a distância necessária para a ocorrência 
da mistura completa, conforme a eq. (12). As distâncias 
utilizadas para a primeira seção de coleta (X1) sempre foram 
determinadas a fim de serem superiores aos valores 
calculados para LF, diminuindo assim a probabilidade da 
não ocorrência da mistura completa na primeira seção de 
amostragem. As segundas seções de coleta são denominadas 
(X2). 

Tabela 1:1Fator de recuperação da massa injetada e 
distâncias das seções de amostragem. 

onde: Rr é o fator de recuperação da massa injetada, adimensional; LF é o 
comprimento da fase advectiva, em m; X1 é a distância entre a primeira 
seção de amostragem em relação ao ponto de injeção, em m; e X2 é a 
distância entre a segunda seção de amostragem em relação ao ponto de 
injeção, em m. 
 

O fator de recuperação de massa pode variar de 0 a 1, e 
valores mais altos são resultados diretos de menores perdas 
de massa ao longo do percurso. Os valores obtidos para o 
fator de recuperação da massa injetada (Rr) variaram de 0,62 
a 0,98, apresentando média de 0,84 de recuperação. 
Formentini (2010), utilizando rodamina-WT 20%, 
apresentou valor médio de 0,89, enquanto que Devens et al. 
(2010), utilizando cloreto de sódio a 10% como traçador, 
apresentaram dados que variaram de 0,87 a 0,99, indicando 
alto grau de recuperação do traçador. Duarte et al. (1999) 
obtiveram o percentual de massa de rodamina recuperada 
que variou de 0,55 a 0,65. 

Os resultados das análises das amostras do traçador em 
função do tempo, para os pontos de amostragem, nos 
ensaios (a1); (a2); (d1) e (d2), são apresentados na Figura 2. 
Todos os outros ensaios apresentaram comportamento 
similar ao visto nos gráficos da Figura 2. A comparação das 
áreas das curvas de resposta, referidas a cada um destes 
pontos, pode ser utilizada como um indicador da qualidade 
da mistura do traçador (Barbosa Jr., 1997). 

 

En-
saio Trechos de ensaio Rr

(-)
LF

(m)
X1

(m)
X2

(m)
(a1) Ribeirão Concórdia - trecho 1 0,87 2,68 20,0 52,0

(a2) Ribeirão Concórdia - trecho 2 0,87 1,07 52,0 82,0

(b1) Ribeirão Concórdia - trecho 3 0,78 8,10 50,0 100,0

(b2) Ribeirão Concórdia - trecho 4 0,82 13,65 100,0 152,0

(c1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,62 0,58 20,0 52,0

(d1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,85 0,22 20,0 50,0

(c2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,76 1,11 52,0 83,0

(d2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,82 0,35 50,0 80,0

(e1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,98 20,57 38,3 68,7

(f1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,95 16,99 40,0 72,5

(e2) Arroio Braço do Concórdia - trecho 2 0,92 9,56 68,7 96,7

(g1) Ribeirão Garcia - trecho 1 0,85 348,9 886,9 1812,9

(g2) Ribeirão Garcia - trecho 2 0,84 560,6 1812,9 3380,4

(h1) Ribeirão da Velha - trecho 1 0,92 96,5 1626,7 2353,6

(h2) Ribeirão da Velha - trecho 2 0,91 189,6 2353,6 3726,0

(i1) Ribeirão Fortaleza 0,66 64,4 359,0 691,0

 
(16)
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En-
saio Trechos de ensaio Rr

(-)
LF

(m)
X1

(m)
X2

(m)
(a1) Ribeirão Concórdia - trecho 1 0,87 2,68 20,0 52,0

(a2) Ribeirão Concórdia - trecho 2 0,87 1,07 52,0 82,0

(b1) Ribeirão Concórdia - trecho 3 0,78 8,10 50,0 100,0

(b2) Ribeirão Concórdia - trecho 4 0,82 13,65 100,0 152,0

(c1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,62 0,58 20,0 52,0

(d1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,85 0,22 20,0 50,0

(c2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,76 1,11 52,0 83,0

(d2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,82 0,35 50,0 80,0

(e1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,98 20,57 38,3 68,7

(f1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,95 16,99 40,0 72,5

(e2) Arroio Braço do Concórdia - trecho 2 0,92 9,56 68,7 96,7

(g1) Ribeirão Garcia - trecho 1 0,85 348,9 886,9 1812,9

(g2) Ribeirão Garcia - trecho 2 0,84 560,6 1812,9 3380,4

(h1) Ribeirão da Velha - trecho 1 0,92 96,5 1626,7 2353,6

(h2) Ribeirão da Velha - trecho 2 0,91 189,6 2353,6 3726,0

(i1) Ribeirão Fortaleza 0,66 64,4 359,0 691,0

 (17)

onde ER é o erro percentual relativo, em %; EM 
é erro percentual médio, em %; n é o número de 
dados e DL(1) e DL(2) são os coeficientes de dispersão 
longitudinal obtidos pelos métodos 1 e 2, em m2 s‑1;

Cinco modelos empíricos foram trazidos da 
literatura e foram selecionados para fornecer grau 
comparativo com os resultados obtidos diretamente 
(in loco). São elas: eq. (3); eq. (4); eq. (6); eq. (7) e eq. 
(8), todas constantes no Quadro 1.

RESUlTADOS E DISCUSSãO
Na Tabela 1 é apresentado o fator de recuperação 

da massa injetada (Rr), bem como as distâncias utili‑

zadas nos trechos de ensaios e a distância necessária 
para a ocorrência da mistura completa, conforme a 
eq. (12). As distâncias utilizadas para a primeira seção 
de coleta (X1) sempre foram determinadas a fim de 
serem superiores aos valores calculados para LF, di‑
minuindo assim a probabilidade da não ocorrência da 
mistura completa na primeira seção de amostragem. 
As segundas seções de coleta são denominadas (X2).

O fator de recuperação de massa pode variar de 
0 a 1, e valores mais altos são resultados diretos de 
menores perdas de massa ao longo do percurso. Os 
valores obtidos para o fator de recuperação da massa 
injetada (Rr) variaram de 0,62 a 0,98, apresentando 
média de 0,84 de recuperação. Formentini (2010), 
utilizando rodamina‑WT 20%, apresentou valor 
médio de 0,89, enquanto que Devens et al. (2010), 
utilizando cloreto de sódio a 10% como traçador, 
apresentaram dados que variaram de 0,87 a 0,99, 
indicando alto grau de recuperação do traçador. 
Duarte et al. (1999) obtiveram o percentual de massa 
de rodamina recuperada que variou de 0,55 a 0,65.

Os resultados das análises das amostras do 
traçador em função do tempo, para os pontos de 
amostragem, nos ensaios (a1); (a2); (d1) e (d2), são 
apresentados na Figura 2. Todos os outros ensaios 
apresentaram comportamento similar ao visto nos 
gráficos da Figura 2. A comparação das áreas das 
curvas de resposta, referidas a cada um destes pontos, 
pode ser utilizada como um indicador da qualidade 
da mistura do traçador (Barbosa Jr., 1997).

Nota‑se, pela comparação matemática das 
áreas, que a qualidade da mistura melhora com o 
afastamento da seção de injeção. Ressalta‑se que o 
comportamento gaussiano da nuvem, fisicamente 
proposto, nunca é atingido. Contudo, pela razoável 
uniformidade das áreas (Rr médio de 0,84), pode‑se 
supor que a mistura foi praticamente atingida em 
todos os ensaios.

Determinação direta
Dois métodos diferentes foram empregados 

para a determinação direta do coeficiente de dis‑
persão longitudinal. Na Tabela 2 são apresentadas 
as características hidrodinâmicas dos trechos de 
ensaio e os valores obtidos pelos métodos diretos 
selecionados. Nos cursos de água com maiores 
vazões, os coeficientes de dispersão longitudinal 
obtidos pelo método de routing variaram entre 4,64 
e 17,04 m2 s‑1, enquanto os cursos de água com 
vazões baixas, os coeficientes foram inferiores a 
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TABELA 1 
Fator de recuperação da massa injetada e distâncias das seções de amostragem.

 

Ensaio Trechos de ensaio Rr
(-)

LF
(m)

X1
(m)

X2
(m)

(a1) Ribeirão Concórdia - trecho 1 0,87 2,68 20,0 52,0

(a2) Ribeirão Concórdia - trecho 2 0,87 1,07 52,0 82,0

(b1) Ribeirão Concórdia - trecho 3 0,78 8,10 50,0 100,0

(b2) Ribeirão Concórdia - trecho 4 0,82 13,65 100,0 152,0

(c1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,62 0,58 20,0 52,0

(d1) Arroio Dona Lúcia - trecho 1 0,85 0,22 20,0 50,0

(c2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,76 1,11 52,0 83,0

(d2) Arroio Dona Lúcia - trecho 2 0,82 0,35 50,0 80,0

(e1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,98 20,57 38,3 68,7

(f1) Arroio Braço do Concórdia - trecho 1 0,95 16,99 40,0 72,5

(e2) Arroio Braço do Concórdia - trecho 2 0,92 9,56 68,7 96,7

(g1) Ribeirão Garcia - trecho 1 0,85 348,9 886,9 1812,9

(g2) Ribeirão Garcia - trecho 2 0,84 560,6 1812,9 3380,4

(h1) Ribeirão da Velha - trecho 1 0,92 96,5 1626,7 2353,6

(h2) Ribeirão da Velha - trecho 2 0,91 189,6 2353,6 3726,0

(i1) Ribeirão Fortaleza 0,66 64,4 359,0 691,0

onde: Rr é o fator de recuperação da massa injetada, adimensional; LF é o comprimento da fase advectiva, 
em m; X1 é a distância entre a primeira seção de amostragem em relação ao ponto de injeção, em m; e X2 é 
a distância entre a segunda seção de amostragem em relação ao ponto de injeção, em m. 1 
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FIGURA 2. Concentrações obtidas do traçador nas seções de amostragem, para os ensaios: (a1); (a2); (d1) e (d2).
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1,21 m2 s‑1, chegando ao mínimo de 0,10 m2 s‑1. 
Contudo, não foi possível detectar diferença entre 
os coeficientes obtidos para os cursos de água 
urbanos ou rurais.

Seo e Baek (2004), realizando ensaios em três 
cursos de água diferentes, com velocidades do fluxo 
que variaram de 0,09 a 1,04 m s‑1, determinaram coe‑
ficientes de dispersão longitudinal que variaram de 
5,39 a 40,5 m2 s‑1. Barbosa Jr. et al.(2005b), utilizando 
o método do routing, apresentaram coeficientes de 
0,167 a 8,00 m2 s‑1, para corpos de água com vazões 
de 0,007 a 11,25 m3 s‑1. Devens et al. (2010), obtiveram 
valores dentro do intervalo entre 0,24 a 5,54 m2 s‑1, 
com vazões de 0,45 a 3,00 m3 s‑1.

Duarte et al. (1999), utilizando rodamina‑WT 
– 20% como traçador, em um curso de água com 

vazões de 40,0 a 140,0 m3 s‑1, obtiveram coeficientes 
de dispersão na ordem de 10 a 60 m2 s‑1.

Para os ensaios realizados, o valor obtido com o 
método do routing, na maioria dos casos, foi inferior 
ao valor obtido pelo MCC, com exceção para os en‑
saios a2, c1, d1 e c2. O erro médio relativo (EM) entre 
as séries de dados foi de 87,3%, indicando alto desvio 
entre as séries. Essa tendência é inversamente pro‑
porcional aos dados produzidos por Barbosa Jr. et al. 
(2005b), onde o erro percentual médio apresentado 
entre estes dois métodos foi de ‑33,2%, indicando 
que os valores obtidos pelo MCC foram, na média, 
inferiores aos produzidos pelo método do routing.

Compreendendo a magnitude do valor de erro 
médio relativo obtido entre os dois métodos diretos 
utilizados, serão tomados como valores mais repre‑

TABELA 2 
Resumo das características hidráulicas dos trechos dos rios.

Código do 
ensaio 

DL 
Routing 
(m2.s-1) 

DL 
MCC 

(m2.s-1) 
ER (%) Q 

(m3.s-1) 
U 

(m.s-1) 
H 

(m) 
B 

(m) 
S 

(m.m-1) 

(a1) 0,74 1,04 40,6 0,074 0,297 0,200 1,800 0,040 

(a2) 0,86 0,52 -39,4 0,076 0,325 0,198 1,050 0,040 

(b1) 0,36 0,58 60,8 0,225 0,200 0,387 3,600 0,005 

(b2) 0,60 0,67 12,6 0,227 0,527 0,258 2,150 0,005 

(c1) 1,16 0,51 -56,3 0,020 0,120 0,174 1,175 0,043 

(d1) 0,10 0,09 -6,0 0,020 0,090 0,318 1,325 0,043 

(c2) 1,21 0,14 -88,6 0,022 0,151 0,155 1,325 0,043 

(d2) 0,13 0,22 67,1 0,023 0,103 0,323 1,575 0,043 

(e1) 0,51 1,42 180,4 0,070 0,254 0,189 2,365 0,002 

(f1) 0,23 0,67 194,1 0,074 0,244 0,268 2,850 0,002 

(e2) 0,62 1,53 144,9 0,073 0,260 0,213 2,150 0,002 

(g1) 6,57 14,30 117,8 4,220 0,424 0,350 13,780 0,004 

(g2) 10,55 47,00 345,7 4,485 0,402 0,341 14,610 0,002 

(h1) 17,04 60,27 253,6 0,874 0,413 0,369 6,950 0,002 

(h2) 13,91 24,06 73,0 0,952 0,406 0,320 8,350 0,002 

(i1) 4,64 9,14 97,2 0,446 0,310 0,292 5,250 0,002 

 onde DL routing e DL MCC são os coeficientes de dispersão longitudinal obtidos pelos métodos de routing 
e MCC, em m2.s‑1; ER é o erro relativo, em %; S é a declividade em m m‑1; B é a largura do canal em m; H é 
a profundidade em m; U é a velocidade média em m s‑1; e Q é a vazão no trecho em m3 s‑1.
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sentativos os coeficientes de dispersão longitudinal 
obtidos pelo método de routing, já que este apresenta 
em sua concepção uma representação mais próxima 
dos fenômenos físicos de dispersão nos rios estuda‑
dos (Fischer et al., 1979) além de ser amplamente o 
método mais aceito para determinação do DL.

Equações empíricas
Os valores obtidos pelo método direto de rou-

ting foram comparados com valores determinados 
por fórmulas empíricas. Tais fórmulas, simplistas 
e que normalmente possuem caráter reducionista, 
representam uma alternativa ao processo direto de 
determinação. A Figura 3 mostra o grau de aproxi‑
mação entre os valores determinados pelas equações 
(3; 4; 6; 7; e 8) e os determinados de forma direta 
(método de routing).
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FIGURA 3. Grau de aproximação entre os resulta‑
dos obtidos com o método de routing e os métodos 
indiretos, equações (3; 4; 6; 7; e 8).

Para a construção dessa figura, foi realizada a 
divisão do valor obtido pela equação empírica, pelo 
valor obtido pelo método de routing. Quando mais 
próximo de 1, maior é a aderência dos valores e entre 
os métodos.

Detecta‑se maior aproximação dos valores obti‑
dos pela equação (8) de Devenset al. (2010), quando 
comparados com o método direto de routing. A 
equação (3) de Fischer et al. (1979), apresentou a 
maior disparidade quando comparada com os va‑
lores apresentados pelo método direto de avaliação. 
Ressalta‑se que a equação de Fischer é amplamente 

utilizada, reconhecida, normalmente, como a mais 
eficiente entre as equações simplificadas. As outras 
três equações analisadas apresentaram comporta‑
mento relativamente semelhante entre si, com va‑
lores intermediários entre as duas equações citadas 
anteriormente.

Em dados apresentados por Seo e Baek (2004), em 
estudo do coeficiente de dispersão longitudinal em 
rios de grande porte, a equação de Fischer apresentou 
melhores resultados, demonstrando maior adapta‑
bilidade em corpos de água maiores. A diferença da 
magnitude dos corpos estudados a justificativa das 
diferentes respostas que os modelos apresentaram. 
Hipótese que é mais fortemente aceita ao passo que 
a equação (8) de Devens et al. (2010), desenvolvida a 
partir de cursos de água com características hidrodi‑
nâmicas semelhantes aos observados neste estudo, 
apresentou valores mais próximos dos medidos com 
o método direto de routing.

modelo empírico para Dl

Para o processo de desenvolvimento de um mo‑
delo empírico de determinação do coeficiente de 
dispersão longitudinal (DL), foi empregada a análise 
dimensional. Nesta análise, foram consideradas as 
variáveis representativas dos processos físicos atuan‑
tes (Fischer et al., 1979). As características hidráulicas 
dos corpos de água estudados foram apresentadas, 
de forma reduzida, na Tabela 2.

O modelo matemático foi desenvolvido na forma 
de uma função de potência das variáveis independen‑
tes consideradas relevantes no processo, por meio de 
uma análise de regressão múltipla dos dados relati‑
vos. Com o objetivo de linearizar os dados, fez‑se a 
transformação logarítmica dos mesmos. O modelo 
desenvolvido é apresentado através da equação (18) 
e representa um coeficiente de dispersão longitudinal 
dependente diretamente da declividade, da largura do 
canal e da velocidade do escoamento e inversamente 
dependente do raio hidráulico e da profundidade do 
canal. Todos os parâmetros hidráulicos são de fácil 
obtenção in loco.
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DL = 0,005 U0,51 B3,62 S0,54

RH
2,48 H0,88                 (18) 

 
Na Figura 4 é apresentada a relação entre os valores 

determinados pelo método direto de routing, bem como os 
valores estimados pela equação (18). O coeficiente de 
determinação (R²) obtido para a relação foi de 0,973, 
indicando alta proximidade entre os valores calculados e os 
valores estimados.  
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A metodologia de campo utilizando a rodamina-WT 

como traçador conservativo ambientalmente neutro 
apresentou significativa regularidade. As curvas de resposta 
foram previstas com alto grau de precisão, bem como o 
processo de mistura, que ocorreu satisfatoriamente em 
todos os ensaios realizados.  

Os resultados mostraram que o valor do coeficiente 
pode ser influenciado diretamente pelo método utilizado. As 
simplificações matemáticas podem embutir incertezas no 
processo de cálculo. Dois grupos de dados foram 
detectados, onde os cursos de água maiores apresentaram 
valores entre 4,64 e 17,04 m2 s-1, enquanto os menores 
apresentaram coeficientes de dispersão longitudinal 
inferiores a 1,21 m2 s-1, chegando ao mínimo de 0,10 m2 s-1. 
Contudo, não foi detectada diferença entre os coeficientes 
obtidos para diferentes usos de solo. Ou seja, com os dados 
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relação foi de 0,973, indicando alta proximidade entre 
os valores calculados e os valores estimados. 1 
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FIGURA 4. Valores estimados pela equação (18) e 
medidos pelo método de routing, para o coeficiente 
de dispersão longitudinal.

CONClUSÕES
A metodologia de campo utilizando a rodami‑

na‑WT como traçador conservativo ambientalmente 
neutro apresentou significativa regularidade. As 
curvas de resposta foram previstas com alto grau de 
precisão, bem como o processo de mistura, que ocor‑
reu satisfatoriamente em todos os ensaios realizados.

Os resultados mostraram que o valor do coeficien‑
te pode ser influenciado diretamente pelo método 
utilizado. As simplificações matemáticas podem em‑
butir incertezas no processo de cálculo. Dois grupos 
de dados foram detectados, onde os cursos de água 
maiores apresentaram valores entre 4,64 e 17,04 m2 
s‑1, enquanto os menores apresentaram coeficientes 
de dispersão longitudinal inferiores a 1,21 m2 s‑1, 

chegando ao mínimo de 0,10 m2 s‑1. Contudo, não 
foi detectada diferença entre os coeficientes obtidos 
para diferentes usos de solo. Ou seja, com os dados 
coletados em campo, não foi possível determinar 
diferenças nos processo de dispersão entre os cursos 
de água urbanos e rurais.

Os resultados obtidos diretamente foram com‑
parados com os modelos práticos, indiretos. Foram 
encontradas diferenças significativas entre as equa‑
ções e o método direto, refletindo a dificuldade de 
se estabelecer uma equação simples para a previsão 
do DL. Supõe‑se que grande parte desta dificuldade 
advém da elevada simplificação das características 
hidrodinâmicas dos corpos de água, muito mais ir‑
regulares do que se presume. Outra parte consiste do 
fato de que nem todos os fatores intervenientes são 
considerados adequadamente nas equações, resultan‑
do em modelos simplificados que não correspondem 
aos processos de transporte de massa.

Com o intuito de oferecer um modelo de simples 
aplicação a corpos de água com características hi‑
dráulicas semelhantes, uma equação foi estabelecida, 
podendo constituir uma ferramenta útil ao processo 
de análise de impactos por poluentes em pequenos 
corpos de água. O coeficiente de determinação apre‑
sentou R2 igual a 0,973, representando sua potencia‑
lidade na determinação do DL para cursos de água 
com pequenas bacias de contribuição. Ressalta‑se que 
o uso deve estar condicionado ao atendimento em 
relação à semelhança das características hidráulicas 
usadas na sua construção.
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Sistemática para avaliação  
dos danos diretos decorrentes  

de inundações à infraestrutura urbana

Jussanã milograna 
márcio benedito baptista 
Néstor Aldo Campana

RESUmO: As dificuldades na obtenção de custos dos da‑
nos decorrentes de inundações e de procedimentos para sua 
análise, frequentemente negligenciam este aspecto quando 
da seleção de alternativas para controle desses eventos. No 
sentido de contribuir para suprir esta lacuna, o presente artigo 
tem como objetivo apresentar um procedimento de avaliação 
de danos diretos decorrentes de inundações aos setores da 
infraestrutura urbana – abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem pluvial, energia elétrica, sistema viário e 
limpeza pública – baseado em entrevistas a concessionárias 
de serviços, prefeituras e Defesa Civil de municípios do 
estado de Minas Gerais. De forma a consolidar a sistemática 
proposta a mesma foi aplicada ao município de Itajubá, tendo 
sido simuladas as cheias para 10, 50 e 100 anos de período 
de retorno e avaliados seus respectivos danos. Os resultados 
mostraram que, para o caso específico, dentro das limitações 
decorrentes das dificuldades para obtenção, tratamento de 
dados e estabelecimento de correlações com os parâmetros das 
inundações, os danos à infraestrutura urbana correspondem 
a cerca de 10% do total dos demais danos diretos.

PAlAVRAS‑ChAVE: Inundações; Avaliação de danos; 
Infraestrutura urbana

AbSTRACT: The difficulties in obtain the costs of 
flood damages and procedures for its analysis nor‑
mally neglect this aspect when are selected flood control 
measures. To fill this gap this article aims to present a 
procedure to assess direct damages due floods at urban 
infrastructure to water supply, as well as to drainage, 
sanitary and electrical distributions systems, and to 
road networks and urban solid waste management, on 
the basis of interviews with public and other municipal 
authorities of Minas Gerais state. To consolidate the 
proposed systematics it was applied to Itajubá, a city of 
southern Minas Gerais state, for which were simulated 
the floods to 10, 50 and 100 yr of return period and 
its respective damages. The results showed that the 
damages to the urban infrastructure, within the limita‑
tions encountered due to the difficulty of obtaining 
and processing data, and the establish correlation with 
parameters of inundation, the infrastructure damages 
are around 10% of the other direct damages.

KEY WORDS: Flooding; Damage assessment; Urban 
infrastructure

INTRODUÇãO
Os danos atribuídos às inundações representam 

a maior parcela dos prejuízos por desastres naturais 
em todo o mundo. Berz (2000) estima que somente 
na década de 1990, mais de US$250 bilhões foram 
gastos para compensar as consequências mundiais 
das inundações. No Brasil, Baptista e Nascimento 
(1996) e Tucci et al. (2003) estimam que os prejuízos 
desses eventos variam entre 1 e 2 bilhões de dólares 
por ano. Somente na estação chuvosa de 2011‑2012, 
os prejuízos estimados em 196 municípios do estado 
de Minas Gerais alcançaram aproximadamente 1,5 
bilhões de reais (Senado Federal, 2012). Os danos 
relatados incluíram cerca de 700 pontes danificadas 
e 500 destruídas, trechos interrompidos de estradas 

e quedas de barreiras, aproximadamente 110 mil 
desabrigados e 18 perdas de vidas humanas.

A prevenção de eventos de inundação no Brasil 
passou a ocupar papel importante nas agendas go‑
vernamentais, com a implementação de diversas ini‑
ciativas (e.g. criação do Cemaden ‑ Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
‑ em 2011). No que diz respeito ao planejamento 
dos sistemas de drenagem e controle de cheias, o 
processo, bastante complexo, encontra‑se ainda 
incipiente. Com efeito, dos sistemas integrantes do 
saneamento básico, a drenagem de águas pluviais é 
a mais carente de informações e, em decorrência, 
o sistema com mais falhas nas políticas de repasse 
de verbas públicas, o que ocasiona, na maioria dos 
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municípios brasileiros, um planejamento inadequado 
e a ocorrência cada vez mais frequente de demons‑
trações de insuficiência do sistema, com o aumento 
progressivo dos danos. De acordo com Ministério 
das Cidades (2011) os investimentos necessários para 
o atendimento das metas previstas no PLANSAB 
(Plano Nacional de Saneamento Básico) incluem 
investimentos da ordem de 17 bilhões de reais até 
2015 e de 55 bilhões de reais até 2030.

O cenário de desconhecimento quase total do 
funcionamento dos sistemas e o montante necessário 
para adequação dos mesmos bem como a prevenção 
de eventos extremos apresenta a necessidade de uma 
avaliação cuidadosa de todos os aspectos envolvidos 
na questão, não se restringindo essa análise financeira 
na inserção e manutenção de elementos estruturais de 
controle do escoamento. Diante desse cenário, os da‑
nos decorrentes das inundações evitados mostram‑se 
como importante informação quando da seleção de 
alternativas para o controle desses eventos e para o 
planejamento da aplicação de recursos financeiros.

Apesar da sua importância, raramente essas in‑
formações constam do planejamento do controle de 
inundações em áreas urbanas em virtude das dificul‑
dades em se estabelecer uma metodologia universal 
a ser aplicada para sua avaliação, e pela dispersão das 
informações pós‑inundação, uma vez que elas usual‑
mente não são sistematizadas em momento de crise.

Para a análise dos danos diretos aos setores 
habitacional, industrial, de comércio e serviços são 
comumente utilizadas as curvas de danos versus pro‑
fundidade de submersão, podendo ser citadas, para o 
caso brasileiro, as iniciativas de Salgado (1995) para o 
município de São João de Meriti ‑ RJ, e Lima (2003) e 
Machado (2005) para o município de Itajubá – MG. 
São ainda incipientes no Brasil, o desenvolvimento 
de metodologias para estimativa dos danos diretos 
aos demais setores tais como à infraestrutura urbana, 
e a estimativa dos danos indiretos.

Normalmente os danos à infraestrutura são 
calculados tomando como base os danos dire‑
tos aos demais setores. No plano internacional, 
Penning‑Rowsell e Chatterton (1977) estimam que 
5% dos custos dos danos diretos correspondem aos 
valores destinados aos serviços emergenciais e 2% 
seriam destinados aos serviços de utilidade pública. 
Os custos estimados para a remediação dos danos e 
para os serviços públicos de saúde, durante e após 
as inundações são estimados em 6% do valor total 
dos danos, assim como a interrupção das vias de 
acesso rodoviário.

No Brasil, a inexistência da memória dos danos de 
inundações passadas e a dispersão das informações 
em diferentes órgãos responsáveis pelos sistemas 
dificultam a inserção desses aspectos na análise 
financeira relacionada à busca de soluções para o 
problema.

Assim, com o intuito de agregar mais elementos 
nessa análise e fornecer subsídios para a seleção de 
alternativas de controle das inundações urbanas, o 
presente artigo tem como objetivo apresentar uma 
sistemática para a quantificação dos danos diretos a 
diferentes setores da infraestrutura urbana. A siste‑
mática apresentada a seguir foi desenvolvida a partir 
da análise da susceptibilidade física dos sistemas 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem de 
águas pluviais, distribuição de energia elétrica, siste‑
ma viário e sistema de telecomunicações, contando 
com informações de diferentes órgãos municipais e 
de apoio à emergência, e concessionárias de servi‑
ços dos municípios de Belo Horizonte, Contagem, 
Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, todos 
no estado de Minas Gerais.

mETODOlOGIA
levantamento de dados
O desenvolvimento da sistemática proposta foi 

feito por análise documental e entrevistas com ges‑
tores e pessoal técnico e de manutenção das conces‑
sionárias de serviços públicos, órgãos de prefeituras 
municipais e da Defesa Civil de cinco municípios 
do estado de Minas Gerais. Foram incluídos nesse 
levantamento Belo Horizonte (BH) e Contagem, per‑
tencente à Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), além dos municípios de Itajubá, Santa 
Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, todos localizados 
no sul do estado. A abordagem adotada utilizou 
informações das cheias ocorridas em 1991, 2000 e 
2007 para os municípios do sul de Minas Gerais, e 
dados relativos às cheias de verão de 2009 na RMBH.

Ao todo foram contatadas sessenta pessoas entre 
gerentes e técnicos das concessionárias, e respon‑
sáveis pelas informações nas administrações locais. 
Foram entrevistados responsáveis e técnicos da 
CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) e 
da COPASA (Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais) de Belo Horizonte, Itajubá, Santa Rita do 
Sapucaí e Pouso Alegre; a Defesa Civil do estado de 
Minas Gerais e dos municípios de Itajubá e Santa 
Rita do Sapucaí; a SUDECAP (Superintendência de 
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Desenvolvimento da Capital) em Belo Horizonte; a 
prefeitura de Itajubá; o responsável pela Secretaria 
de Planejamento de Santa Rita do Sapucaí durante 
a inundação de 2000 e representante atual da mes‑
ma secretaria em Pouso Alegre no ano de 2008, a 
prefeitura de Contagem, técnicos e prestadores de 
serviço da TELEMAR e EMBRATEL, e prestadores 
de serviço do sistema de manejo de águas pluviais 
de Belo Horizonte.

Durante todo o processo buscou‑se definir os 
danos registrados por ocasião de cada evento, assim 
como a quantificação dos parâmetros característicos 
da inundação, com ênfase na duração e na profun‑
didade; todos, definidos por cada concessionária ou 
órgão em cada município visitado.

Para delimitação das áreas atingidas foram utili‑
zados arquivos da Defesa Civil de cada município 
ou área atingida, além dos Relatórios de Avaliação 
de Danos (AVADAN) existentes disponibilizados 
por este órgão para as cheias de 2000, 2007 e 2009.

Na SUDECAP foram obtidos dados ligados aos 
setores de drenagem de águas pluviais e sistema viá‑
rio; indicação de áreas problemáticas relacionadas às 
inundações; características dos sistemas; e caderno 
de encargos do órgão com a descrição detalhada de 
cada dispositivo para levantamento de custos;

Na COPASA e CEMIG, ambas em Belo Hori‑
zonte, foi feita a indicação de municípios atingidos 
e com dados sobre danos aos sistemas, assim como 
a descrição dos mesmos na capital. Nesses órgãos 
foram disponibilizados contatos das regionais dos 
mesmos nos municípios citados anteriormente. As 
entrevistas nesses órgãos nos municípios de Itajubá, 
Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre permitiram o 
levantamento dos danos dos eventos de 1991, 2000 e 
2007 que se encontravam catalogados ou foram rela‑
tados por trabalhadores da época dos eventos. Além 
destes foram identificadas as áreas mais atingidas 
pelos eventos e aquelas mais susceptíveis aos danos; 
as características dos sistemas e modificações sofri‑
das pelos mesmos com a finalidade de caracterizar 
o sistema atualmente; o levantamento de melhorias 
(medidas de proteção) efetuadas após cada evento; 
número, características, nível de dano dos dispositivos 
de cada sistema; e a relação de atividades necessárias 
para o reparo dos danos e retorno das atividades 
normais do sistema;

A participação da Defesa Civil estadual comple‑
mentou as informações relativas ao mapeamento e 
à delimitação de áreas atingidas, além de terem sido 

fornecidos os AVADANs de áreas na RMBH e mu‑
nicípios do sul do estado.

Foram entrevistados, também, prestadores de 
serviço de recuperação do sistema de microdrenagem 
de Belo Horizonte.

Nas Secretarias de Planejamento dos municípios 
do Sul de Minas Gerais obteve‑se o mapeamento 
dos municípios, a delimitação das inundações para os 
eventos citados, a descrição dos planos de emergência 
de cada município, relatórios dos eventos e o desem‑
penho conjunto da prefeitura e sistema de manejo 
de resíduos sólidos urbanos para caracterização das 
atividades de limpeza pós‑inundação nos municípios 
de Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre.

Apesar da descrição dos danos ocorridos ao siste‑
ma de macrodrenagem tanto na região metropolitana 
quanto nos municípios do sul do estado de Minas 
Gerais, não foi possível estabelecer uma correlação 
direta e mensurável entre os parâmetros de inunda‑
ção e os danos ao mesmo, inviabilizando, assim, sua 
inclusão na presente proposta de procedimento de 
avaliação.

Para o sistema de telefonia não foram relatados 
danos ao mesmo. Segundo os entrevistados (presta‑
dores de serviço da área de telefonia fixa e celular) 
as partes do sistema de responsabilidade das conces‑
sionárias são bastante seguras, não estando sujeitas a 
danos por eventos de inundação nos quais não haja 
outros agentes agravantes dos danos além da água.

Um maior detalhamento das entrevistas e dos 
dados utilizados no desenvolvimento dos procedi‑
mentos pode ser encontrado em Milograna (2009).

Proposição de sistemática
A sistemática proposta corresponde ao conjunto 

de procedimentos para cada item, tendo sido elabo‑
rada tomando como base o levantamento efetuado 
nos municípios, e presume‑se que a mesma possa 
ser extrapolada para regiões com configuração se‑
melhante dos sistemas.

Para cada setor da infraestrutura atingido por 
inundação e com base nos parâmetros da inundação 
ocorrida em uma determinada cidade, foi possível 
obter, junto aos órgãos responsáveis, dados que 
tornassem possível a extração de indicadores que 
facilmente podem ser utilizados na extrapolação para 
outro município qualquer.

Em cada caso devem ser adaptados os procedi‑
mentos propostos para uma definição específica de 
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material constituinte (caracterização local) e ocupação 
da área em função de particularidades inerentes aos 
mesmos para cada município. Para o desenvolvimen‑
to da sistemática proposta optou‑se pela configuração 
de danos diretos por sistema e a indicação da respon‑
sabilidade pela correção dos mesmos.

Mesmo considerando a sua importância no mon‑
tante de danos decorrentes das inundações urbanas, e 
da possibilidade de avaliação dos mesmos em alguns 
casos, o dano indireto associado a cada sistema é 
bastante complexo e não foi computado no âmbito 
desta pesquisa.

Avaliação dos danos
Abastecimento de água

Para a avaliação dos danos ao setor de abasteci‑
mento de água, o mesmo foi subdividido em 3 (três) 
partes: a captação, a adução e a distribuição de água. 
A caracterização do sistema, os relatos dos danos e a 
frequência de sua ocorrência permitiu a identificação 
das partes mais susceptíveis a danos do sistema e a 
estimativa dos quantitativos dos elementos a serem 
reparados e/ou substituídos.

O procedimento proposto para avaliação dos 
danos ao setor de abastecimento de água apresentado 
na Figura 1 e encontra‑se descrito a seguir:

Captação

Os danos na captação somente ocorrerão se 
a mesma for feita por meio de balsa e conjunto 
motor‑bomba. Nesse caso os danos ocorrerão da 
seguinte maneira: a)‑ Balsa: totalmente danificada; 
b)‑ Conjunto motor‑bomba: se houver previsão 
de retirada dos mesmos em situação de risco e a 
realocação temporária acima da cota máxima de 
inundação, prevê‑se a perda de apenas um con‑
junto motor‑bomba; caso contrário, a partir das 
informações relativas à quantidade de conjuntos 
motor‑bomba e das suas respectivas potências, o 
dano estimado será referente a todos os conjuntos 
instalados; c)‑ Quadros de comando: se inseridos 
dentro da área de risco de inundação deverão ser 
substituídos.

Adução

Não houve relatos de danos na adutora sob 
pressão ficando sujeito a danos somente a adutora 
por gravidade. Assim, na adutora por gravidade 
há perda parcial da parte localizada dentro da área 
de inundação. De acordo com os dados obtidos 
propõe‑se que seja prevista a substituição de 50% 
do comprimento do trecho desse elemento dentro 
da mancha de inundação.

FIGURA 1. Fluxograma do procedimento de avaliação de danos diretos ao sistema de abastecimento de água.

 
 

 

 

a) Sistema de esgotamento sanitário b) Sistema de drenagem de águas pluviais 
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Distribuição

As travessias são elementos considerados bastante 
vulneráveis nesse sistema. A avaliação dos danos a 
esses elementos depende da existência de dispositivos 
de interrupção da passagem da água tratada em caso 
de emergência, pois com o seu rompimento ocorre 
a despressurização da rede com sua consequente 
contaminação e perda da água tratada armazenada. 
Dispositivos de isolamento das travessias (registros) 
colocados em locais seguros impedem que o rom‑
pimento destas acarrete perdas além dela própria. 
Assim, devem ser determinados: o número de 
travessias existentes dentro da mancha de inunda‑
ção considerada; as características dessas travessias 
(comprimento, diâmetro e material constituinte); a 
existência de sistemas de proteção; e o comprimento 
da rede atendida pela travessia.

Utilizando os dados de Itajubá na enchente de 
1991 prevê‑se uma perda de 40% das travessias de 
pequenas pontes existentes dentro da área urbana 
inundada. Para o caso de perda de travessias sem 
registros de proteção haverá necessidade de descon‑
taminação da rede por meio da inserção de água com 
tratamento adequado em todo o volume correspon‑
dente à capacidade de armazenamento do trecho da 
rede atingido. O custo dos elementos químicos para a 
limpeza é irrisório e não será considerado no cômpu‑
to dos danos, mas deve‑se considerar a quantidade de 
água tratada perdida com o rompimento da travessia.

Com relação à rede de condutos, houve relatos de 
aumento no número de manutenções após a ocorrên‑
cia dos eventos. Essas manutenções correspondem 
às correções de vazamentos na rede propriamente 
dita e problemas em registros das unidades indivi‑
duais. Esses serviços fazem parte de contratos com 
empresas terceirizadas, não tendo sido possível sua 
apuração. Dessa maneira, considerou‑se que as ma‑
nutenções necessárias após o evento não acarretam, 
forçosamente, um sobrecusto para a concessionária, 
uma vez que os contratos de manutenção efetuados 
já devem incorporar essa atividade.

O levantamento de dados para a estimativa dos 
danos a este setor está apresentado na Tabela 1. Com 
base nas composições de custos para a sua obtenção 
são calculados os custos dos danos a este setor.

Esgotamento sanitário

Em se tratando de rede de esgoto, considerou‑se 
separadamente a rede de esgoto sanitário da rede 

de drenagem. Essa separação, frequentemente não 
realista por ser comum a intercomunicação entre o 
esgotamento sanitário a rede de drenagem, foi decor‑
rente da análise da responsabilidade pelos serviços. 
Apesar da titularidade municipal do saneamento no 
Brasil conforme consta na Lei 11445 de 2007, os 
sistemas de esgotamento sanitário (assim como de 
abastecimento de água) frequentemente aparecem 
sob responsabilidade de concessionárias estaduais 
ficando apenas a drenagem pluvial a cargo da admi‑
nistração direta do município.

No sistema de esgoto sanitário foram identifica‑
dos danos essencialmente nos interceptores, mais 
especificamente nas juntas da tubulação. O indica‑
tivo do problema é o abatimento do pavimento em 
pontos da rede exigindo a substituição do trecho da 
rede danificado e a recomposição do pavimento. No 
trecho danificado, normalmente paralelo às margens 
do rio, a pressão exercida pela água que entra na 
tubulação pelos poços luminares e demais aberturas 
da rede faz com que esta entre em colapso e ocorram 
trincas em pontos do trecho mais sobrecarregado em 
virtude da subpressão observada posteriormente. 
Para a cheia de 2007 em Itajubá foram identificados 
17 pontos onde houve abatimentos do pavimento 
normalmente no trecho compreendido pelo intercep‑
tor ocasionando abatimento de valas do interceptor 
e nos poços de visita da região. Os comprimentos 
das correções necessárias ao pavimento variaram 
de 3 a 946 metros num total de 1574 metros o que 
correspondeu a aproximadamente 5% do compri‑
mento total do trecho de rede dentro da mancha de 
inundação. Os danos ocorridos no pavimento nesse 
trecho da rede são de responsabilidade da COPASA. 
Em outros municípios a companhia responsável pela 
prestação desse serviço é responsável pelo reparo das 
vias e da rede em situação semelhante.

Segundo o relatório da COPASA para a cheia 
de 2007 em Itajubá e pelos relatos de Mota (2008), 
durante o período chuvoso (dezembro, janeiro e 
fevereiro), as operações de manutenções tanto na 
rede de água quanto na rede de esgoto são da or‑
dem das observadas no restante do ano. É possível 
estimar a quantidade de serviços de manutenção na 
rede, mas percebeu‑se uma dificuldade adicional no 
estabelecimento de uma correlação entre os locais 
que necessitam de manutenção, as características 
físicas locais e a mancha de inundação, o que invia‑
bilizou o cômputo dos danos a partir do número de 
manutenções. Além disso, a mesma consideração em 
se tratando do contrato de manutenção com outra 



42

REGA – Vol. 10, no. 2, p. 37-50, jul./dez. 2013

empresa citado no item anterior pode ser aplicado 
a este caso.

Diante dessas observações optou‑se por deter‑
minar os danos ao setor de esgotamento sanitário 
tomando como base a extensão e a constituição 
do interceptor, e na limpeza da extensão da rede 
existente dentro da mancha de inundação. Para o 
caso do interceptor estima‑se a troca de parte da 
rede e recuperação do pavimento equivalente a 5% 
do comprimento total do mesmo dentro da mancha 
de inundação.

Para execução da limpeza de sedimentos que 
entram na rede tomou‑se como base os relatos dessa 
tarefa executada pela COPASA após a cheia de 2000 
na qual foi feita a descrição do tempo de trabalho diá‑
rio do equipamento utilizado e a duração do processo, 
permitindo assim, o estabelecimento do rendimento 
do equipamento para limpeza de cada metro linear de 
rede. Para a determinação dos custos de limpeza foi 
considerado o comprimento da rede inserido dentro 
da mancha de inundação excluindo‑se o comprimen‑
to equivalente ao interceptor substituído.

A Figura 2a apresenta um esquema do proce‑
dimento proposto para avaliação de danos a este 
setor enquanto que a Tabela 1 descreve o conjunto 
de dados necessários para a execução da avaliação.

Drenagem de águas pluviais urbanas
A definição dos danos ocasionados ao sistema de 

drenagem das águas pluviais por ocasião das inunda‑
ções foi feita pela comparação entre os valores obti‑
dos nas entrevistas a Santa Rita do Sapucaí, Itajubá 

e Belo Horizonte. Para a composição foi feito um 
levantamento a partir da cheia ocorrida em janeiro 
de 2009 na capital mineira.

Para a estimativa dos danos foi utilizada a dis‑
tribuição dos elementos constituintes do sistema 
definido por Moura (2004) que prevê 02 (duas) 
bocas‑de‑lobo e 01 (um) poço de visita a cada 100 
metros de rede.

Foi disponibilizado em Belo Horizonte um mapa 
com a localização aproximada dos locais mais afe‑
tados pela inundação ocorrida em janeiro de 2009. 
A partir do mapeamento desse evento foi feita a 
estimativa dos comprimentos de vias danificadas na 
área da Unidade Regional Administrativa do Barreiro, 
tendo esta informado danos a 40 bocas‑de‑lobo e 
algumas grelhas perdidas em virtude do evento. O 
mapa da regional juntamente com o mapeamento 
das áreas inundadas executado pela Defesa Civil de 
Belo Horizonte possibilitou estabelecer uma cor‑
relação entre as características da inundação com a 
quantidade de componentes da rede de drenagem 
danificados dentro da área.

A confirmação da proporção de elementos com 
necessidade de reparos obtida para o Barreiro foi feita 
tomando como base as entrevistas realizadas com 
funcionários da COPASA dos municípios de Itajubá 
e Santa Rita do Sapucaí. Ao determinar a relação de 
elementos da rede danificados para esses municípios 
foi possível confirmar que os valores encontrados 
nas estimativas da regional do Barreiro estavam na 
mesma ordem de grandeza dos encontrados para os 
municípios do sul de Minas, apresentando, assim, 
coerência na análise efetuada.

Figura 2 – Fluxograma do procedimento de avaliação de danos.

 
 

 

 

a) Sistema de esgotamento sanitário b) Sistema de drenagem de águas pluviais 
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No que diz respeito ao material construtivo das 
redes, para aquelas construídas em material cerâmi‑
co espera‑se uma frequência de dano maior do que 
naquelas constituídas de tubos de concreto, PVC 
(Policloreto de Vinila) ou PAD (Polietileno de Alta 
Densidade). Em caso de utilização destes estima‑se 
que os danos à rede sejam irrelevantes no processo, 
podendo ser descartados da análise.

Mesmo tendo sido relatados casos de danos em 
canais e galerias, não foi possível encontrar, com 
base nos relatos e dados levantados, situações que 
indicassem a ocorrência desses danos para qualquer 
evento de inundação. Estão incluídas nesses casos as 
margens de rios e córregos urbanos.

Da mesma forma vários outros custos não se 
encontram relacionados e não são catalogados ou 
permanecem na memória dos responsáveis pela 
manutenção. Esses itens são objeto de contratos 
de manutenção feitos com empresas de engenharia. 
No início de cada ano é feita a contratação dessas 
empresas para a execução de serviços de manutenção 
tais como limpeza de bocas‑de‑lobo íntegras e outros 
serviços do gênero.

Para a estimativa dos custos de limpeza e de‑
sobstrução da rede tomou‑se como base os dados 
fornecidos pela COPASA para a cheia de 2000 no 
município de Itajubá no qual foram utilizados 3 (três) 
equipamentos de hidrovácuo para a retirada de resí‑
duos na parte da rede dentro da área de inundação 
por um período de aproximadamente 90 (noventa) 
dias trabalhando 10 (dez) horas por dia.

Assim, para avaliação dos danos ao sistema 
de drenagem é recomendado o conhecimento 
dos seguintes elementos: características da rede 
(comprimento total, comprimento da rede dentro 
da mancha de inundação, material construtivo, 
diâmetro médio); características do pavimento; 
características das bocas‑de‑lobo; características 
dos poços de visita.

Após as verificações feitas, sugere‑se então, para 
análise dos danos a este sistema, a consideração de 
danos em 20% (vinte por cento) das bocas de lobo 
e poços de visita inseridos dentro da mancha de 
inundação. Além destes, estima‑se o rendimento 
de um equipamento para limpeza em 80 metros de 
rede por hora. Além desses danos pode ocorrer a 
perda de tampas e grelhas de poços de visita dentro 
da mancha de inundação em virtude da pressão 
exercida pela água nesses elementos. Pelos relatos 
da regional do Barreiro em Belo Horizonte, 4 

(quatro) grelhas de poços de visita desapareceram 
o que corresponde a 20% do total de poços de 
visita estimados dentro da mancha de inundação 
para a área.

Para a recuperação de bocas de lobo e poços de 
visita foi considerado o reparo aos elementos de 
concreto e argamassa de acabamento, as tampas e 
grelhas utilizadas dependendo do tipo do elemento, 
e uma faixa de pavimento do tipo do revestimento 
da via ao redor dos elementos.

O fluxograma da Figura 2b apresenta esquema‑
ticamente o procedimento proposto para avaliação 
de danos ao sistema de drenagem pluvial e a Tabela 
1 o detalhamento do procedimento para obtenção 
dos custos necessários para a estimativa dos danos.

Distribuição de energia elétrica
A avaliação dos danos ao sistema de distri‑

buição de energia elétrica, em função do levan‑
tamento efetuado, é bastante simples. Uma vez 
que existe uma pequena susceptibilidade física 
dos componentes do sistema às inundações, o 
único dano real representativo deste sistema são 
os medidores das unidades consumidoras. Mes‑
mo havendo relatos de queda de postes, ficou 
bastante clara a ideia de que isso não chega a ser 
representativo em área urbana, diferentemente do 
que ocorre em área rural.

Assim, o fluxograma da Figura 3 e a Tabela 1 
ilustram o procedimento proposto para a avaliação 
dos danos a este setor. Esse procedimento considera 
a substituição de todos os medidores das unida‑
des consumidoras inseridas dentro da mancha de 
inundação com altura de água de 1,5m ou superior. 
Para a avaliação dos danos então, são necessárias as 
seguintes informações:

	Área da superfície inundada com pelo menos 
1,5m de profundidade;
	Número de unidades consumidoras dentro 
da mancha de inundação, sendo que para esse 
cálculo utilizou‑se a densidade populacional 
dada pelo IBGE (2008) considerando cada ha‑
bitação com 4 (quatro) pessoas em média, e em 
edifícios residenciais os medidores localizam‑se 
no pavimento térreo;
	Estimativa da média de custo dos medidores 
monofásico, bifásico e trifásico;
	Estimativa da porcentagem de medidores de 
cada categoria de medição.
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manejo de resíduos sólidos urbanos
Para a elaboração desse tópico da sistemática 

proposta considerou‑se o município como respon‑
sável pelo serviço de limpeza urbana do município, 
incluindo a retirada de móveis e demais objetos 
e depositados nas calçadas após a inundação, e a 
remoção dos sedimentos e lixo carreados durante a 
mesma que ficaram depositados nas ruas, calçadas e 
áreas desocupadas do município. Outra consideração 
feita para determinação da área de contribuição de 
resíduos para limpeza foi que os imóveis atingidos 
por uma altura de água inferior a 50cm não produ‑
ziram resíduos a serem coletados.

A análise proposta para a estimativa da quantidade 
de detritos a serem removidos das ruas após uma en‑
chente foi feita tomando como base os relatos feitos 
em Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, nos quais 
se consolidou o fato de que foi retirado de cada resi‑
dência atingida pelo menos um caminhão de 6m3 de 
entulho. Esses resíduos são normalmente, lançados 
nas calçadas e posteriormente são removidos pelos 
órgãos de limpeza municipais.

Os relatos da prefeitura de Santa Rita do Sapucaí 
foram detalhados no sentido de informar o maquiná‑
rio utilizado para efetuar a limpeza da cidade e o tem‑
po de duração da operação. A partir da quantidade e 

do tipo de maquinário utilizado foi possível estimar o 
volume de material produzido. Para a cheia de 2000 
foram utilizados: 3 carregadeiras; 2 retroescavadeiras; 
3 patrolas; 4 tratores; e 40 caminhões entre carga seca 
e basculantes. Os relatos indicaram, também, que em 
Santa Rita foram atingidas 4200 residências durante 
a cheia de 2000.

A estimativa do volume de material recolhido que 
posteriormente possibilitou a sua extrapolação para 
qualquer outro município foi feita de acordo com 
Moura (2009). Para essa estimativa considerou‑se os 
modelos e as capacidades mais comuns das máquinas 
usadas pelas prefeituras. Dentro dessa perspectiva, na 
ausência da distância a ser percorrida para o descarte 
do material coletado e na ausência dos tipos e modelos 
dos caminhões usados, a estimativa foi feita mediante 
a capacidade de material removido pelo maquinário 
listado. Foi considerado que as motoniveladoras e 
tratores foram usados para limpar ruas e amontoar 
material para o carregamento pelas pás‑carregadeiras 
e pela caçamba frontal das retroescavadeiras. Assim, 
para uma capacidade de 57m3/h para as retroescava‑
deiras e de 112m3/h para as carregadeiras, obteve‑se 
um volume total de 450m3/h. Considerando o traba‑
lho durante 24 horas num período de 7 dias, o volume 
total removido é de 75.600m3.

Figura 3. Fluxograma do procedimento de avaliação 
de danos diretos ao sistema de distribuição de 
energia elétrica.

Figura 4. Fluxograma do procedimento de avaliação 
de danos diretos ao sistema de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos.
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Considerando que cada residência gerou 1 ca‑
minhão de 6m3 de entulho, o restante do volume 
removido corresponde ao volume de sedimentos e 
demais resíduos produzidos na área pública da cidade. 
Com base na área da cheia de 2000 para Santa Rita 
estimou‑se que o volume de material retirado dos 
logradouros públicos é de 15.270m3/km2 dentro da 
área inundada, podendo este valor ser extrapolado 
para outras situações.

A Figura 4 e a Tabela 1 apresentam de forma 
resumida o processo de determinação dos custos 
gerados pela limpeza após a inundação. Ressalte‑se 
que eles são compostos por duas parcelas distintas, 
ligadas às edificações e a áreas públicas.

Pela análise dos documentos e dos relatos obtidos 
foi possível concluir que grande parte dos danos ao 
sistema viário ocorre na área onde a declividade é 
alta e não existe rede de drenagem. No caso de Ita‑
jubá, uma característica específica possibilitou outra 
conclusão distinta: como praticamente toda a área 
sujeita a inundação possui declividade baixa, com 
valores inferiores a 1%, uma das premissas da aná‑
lise do sistema viário foi exatamente a permanência 
de água por um intervalo de tempo grande na área 
inundada, fazendo com que ocorra a saturação da 
base do pavimento e o descolamento da mesma com 
a consequente perda total ou parcial desse elemento.

Em função dos comprimentos correspondentes 
da rede de Itajubá, dos comprimentos de vias medi‑
dos para Santa Rita do Sapucaí e do comprimento 
total de vias do Barreiro, foi estimada a densidade 
de vias por quilômetro quadrado para cada região, 
tendo sido encontrados valores bastante próximos 
para Santa Rita e Itajubá. A área ocupada por vias em 
cada situação foi calculada estimando‑se uma largura 
média de 12 (doze) metros para uma largura usual 
para as vias nos municípios do sul de Minas Gerais 
e para ruas fora da área central da capital mineira.

Após a estimativa da área ocupada pelas vias foi 
estimada a área de vias dentro das manchas de inunda‑
ção. A partir daí foi feita a comparação entre o total de 
área ocupada por vias públicas com os relatos de da‑
nos às vias feitos pela Defesa Civil para as três regiões 
supracitadas. Tomou‑se como base os AVADANs de 
2000 e 2007 para Itajubá, o AVADAN de 2007 para 
Santa Rita do Sapucaí e os relatos do representante da 
COPASA e da prefeitura na época da cheia de 2000. A 
estimativa feita para esses dois municípios apresentou 
uma variação de 9,9% até 6,0% respectivamente para 
Itajubá e Santa Rita do Sapucaí para a área ocupada 
por vias que ficaram danificadas após os eventos de 

inundação citados. Para o Barreiro foi encontrado 
um valor equivalente a 17% da área ocupada por vias 
danificada, mas a amostragem apresentada para este 
último não trazia detalhes sobre a localização exata 
dos pontos danificados, mas apenas a identificação das 
ruas que necessitaram de reparos. Ainda no caso do 
Barreiro, algumas informações foram descartadas da 
análise por apresentarem valores inconsistentes com 
a ocupação da área por vias e a estimativa de danos, 
julgando que os dados apresentados não se referissem 
apenas à região inundada no evento de janeiro de 
2009, mas sim a reparos em outras áreas por ocasião 
do período chuvoso.

Ao final da análise deste sistema, a partir dos 
resultados encontrados, considerou‑se prevista a 
adoção de uma porcentagem equivalente a 10% da 
área ocupada por vias dentro da mancha de inunda‑
ção que necessitarão de reparos.

Considerou‑se pertinente a não exclusão dos 
trechos do pavimento de vias corrigidos pela con‑
cessionária responsável pelo sistema de esgoto uma 
vez que pode haver necessidade de recomposição do 
pavimento para uniformização da via.

Considerou‑se, também, que ao incluir globalmen‑
te a área foram atendidas as duas situações propícias 
ao dano relativas à declividade.

Assim, para a avaliação dos danos diretos obser‑
vados no sistema viário em virtude das inundações 
é necessário, primeiramente, caracterizar o sistema 
em relação ao material construtivo do mesmo e a 
densidade de vias na região em estudo.

A Tabela 1 apresenta, então, a descrição das in‑
formações para a determinação dos danos ao sistema 
viário, juntamente com os elementos utilizados nos 
demais sistemas.

Procedimentos Complementares
Para análise dos danos ao município foram obtidas 

as características das inundações previstas para três 
períodos de retorno com a situação de ocupação 
atual. Para o período de retorno de 10 anos a vazão 
prevista é de 268m3/s, para 50 anos de período de 
retorno a vazão é de 357m3/s e para 100 anos a vazão 
é de 394m3/s (IGAM, 1999).

De posse de dados digitais fornecidos pela prefei‑
tura municipal e pela concessionária de serviços de 
saneamento do estado de Minas Gerais foram gera‑
dos os níveis de informação necessários à aplicação 
da sistemática de avaliação de danos.
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TABELA 1 
Descrição dos elementos dos sistemas para determinação dos custos dos danos

AbASTECImENTO DE ÁGUA
Captação

Conjuntos motor-bomba Quantidade e Potência Custo unitário de substituição em reais
Transformadores Potência Custo unitário de substituição em reais
Quadro de comando Tipo Custo unitário de substituição em reais

Adução
Extensão, Diâmetro e Material construtivo: Custo por metro linear em reais

Distribuição
Volume de água tratada armazenada: Custo do m3 de água em reais

Travessias Número, Diâmetro, Extensão e 
Material construtivo

Custo de substituição por metro linear 
em reais

Rede de tubos
Extensão Custo de limpeza por metro linear de 

rede em reaisVolume de água
ESGOTAmENTO SANITÁRIO

Rede
Extensão, Diâmetro e Material construtivo 
do interceptor

Substituição de 5% da rede no 
trecho do interceptor

Custo de substituição em reais por 
metro de rede

Pavimento
Material construtivo Recomposição do aterro, base e 

pavimento 
Custo em reais por m2 de recomposição 
do pavimento Profundidade de recuperação

limpeza
Comprimento da rede dentro da mancha 
de inundação 80m de rede por hora

Custo do equipamento por hora de 
trabalho

Custo total de limpeza em reais
Número de horas de trabalho do equipa-
mento

DRENAGEm DE ÁGUAS PlUVIAIS
Rede

Comprimento da rede dentro da mancha ‑ Cerâmica: abatimentos localizados 
(sem condição de correlação para 
substituição do pavimento e da rede)
‑ PVC, concreto, PAD sem danos

Material construtivo e Diâmetro médio da rede

Identificação do revestimento do pavimento

Elementos danificados
Número de bocas de lobo 0,02 un/m
Número de poços de visita 0,01un/m

Tipo de boca de lobo (com grelha, tampa, 
etc) e poços de visita

20% de perda de elementos móveis 
a partir do número de PV e BL 
dentro da mancha de inundação

Custo unitário em R$ correspondente 
ao número de elementos danificados 
dentro da mancha de inundação

limpeza
Comprimento da rede dentro da mancha Rendimento médio do equipamento: 

80m de rede/h
- Quantidade de sedimentos removi-
dos por dia
‑ Custo dos equipamentos

Custo de limpeza em reais
Número de equipamentos de limpeza 
disponíveis

Número de horas de trabalho por dia
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Os níveis de água do rio Sapucaí em 21 seções 
topobatimétricas foram obtidos por modelagem 
hidrodinâmica e as manchas de inundação foram 
obtidas pela conjugação dos níveis de água com o 
modelo digital do terreno (MDT) gerado a partir de 
curvas de nível espaçadas de 1 metro conforme pode 
ser visto na Figura 5 (Milograna, 2009 e Milograna 
et al., 2011).

Os dados de uso e ocupação foram obtidos pelo 
mapeamento digital com divisão de vias, lotes e 
quadras, e pela manipulação de fotografias aéreas 
(ortofotos) obtidas junto à prefeitura municipal de 
Itajubá.

RESUlTADOS
O município de Itajubá conta com uma área 

urbana de aproximadamente 24km2 cortada pelo 
rio Sapucaí numa extensão de 12 km e ao longo 
de cerca de um século sofreu 13 (treze) eventos 
de inundação com transbordamento da calha do 
rio Sapucaí, acarretando sérios prejuízos. A última 
e mais grave inundação no município ocorreu em 
janeiro de 2000, na qual aproximadamente 70% 
da área urbana foi atingida. Para esse evento foi 

estimada uma vazão de pico da ordem de 390m3/s 
(Machado, 2005).

A Tabela 2 apresenta as superfícies ocupadas pelas 
manchas de inundação previstas para cada período de 
retorno adotado na análise (Milograna, 2009), pos‑
sibilitando a obtenção dos custos dos danos diretos 
aos setores habitacional, comercial e de serviços, con‑
forme a metodologia proposta por Machado (2005). 
Já para a obtenção dos danos diretos à infraestrutura 
urbana, aplicou‑se a sistemática aqui proposta, tendo 
sido obtidos os valores constantes da Tabela 3 com 
valores estimados para janeiro de 2013.

A distribuição dos danos diretos para os setores 
determinados encontra‑se ilustrada nos gráficos da 
Figura 6, enquanto a distribuição dos danos a cada 
sistema encontra‑se ilustrada nos gráficos da Figura 
7. Os custos dos danos correspondentes a cada setor 
para janeiro de 2013 encontram‑se na Tabela 4.

A aplicação da sistemática no município de Itajubá 
mostrou que em torno de 50% dos danos à infraes‑
trutura urbana estão no sistema viário, sendo seguido 
do manejo de resíduos sólidos com aproximadamente 
23% do total de danos. Os sistemas menos impacta‑
dos são os sistemas de distribuição de energia elétrica 
e drenagem de águas pluviais.

 

 
 

 

FIGURA 5. 
manchas de 

inundação 
para diferentes 

períodos de 
retorno cenário 
atual (milogra‑

na, 2009).
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TABELA 2 
Áreas das superfícies ocupadas pelas manchas de inundação para os períodos de retorno selecionados  

(milograna, 2009)

TR em anos Superfície ocupada (km2) Parcela da área do município inundada (%)
100 11,10 46,25
50 10,88 45,33
10 9,07 37,79

TABELA 3 
Custos dos danos para cada período de retorno em milhões de Reais

TR(anos) Infraestrutura habitação Comércio e serviços Total 
100 20,69 131,70 148,33 300,71
50 20,21 115,63 131,86 267,70
10 16,57 91,90 82,90 191,36

TABELA 4 
Custos dos danos diretos à infraestrutura urbana para cada sistema

Sistema
Custos dos danos em milhões de R$

TR=100anos TR=50anos TR=10anos
Viário (VI) 11,06 10,84 9,04
Esgotamento sanitário (ES) 1,27 1,24 1,20
Abastecimento de água (AA) 2,32 2,32 2,05
Drenagem pluvial (DP) 0,52 0,51 0,43
Energia elétrica (EE) 0,61 0,50 0,31
Limpeza (LI) 4,89 4,80 3,53

 

 
 

 

 

 
 

 

FIGURA 6. Distribuição dos danos 
diretos para cada setor em cada 
período de retorno avaliado.

FIGURA 7. Distribuição dos danos 
diretos à infraestrutura urbana 
por sistema em cada período de 
retorno.
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CONClUSÕES
A sistemática proposta, ainda que não possa ser 

considerada exaustiva, poderá contribuir para a me‑
lhoria da avaliação de danos decorrentes de inunda‑
ções em trabalhos futuros. A sistemática mostrou‑se 
simples de ser aplicada, necessitando de informações 
relativas às características da inundação e do sistema 
instalado. Os resultados mostraram‑se coerentes com 
os valores encontrados na literatura mostrando que 
a sistemática proposta oferece uma boa referência 
para a análise de danos em áreas urbanas.

A pulverização das atividades de manutenção e 
reparo dos danos inseridas nos contratos de prestação 
de serviço dificulta consideravelmente a coleta dos 
dados e, muitas vezes, impossibilita a contabilização 
dos seus custos.

Deve‑se destacar, no processo de aquisição de 
dados para a elaboração da sistemática, o processo 
de execução de entrevistas com representantes de 
concessionárias de serviços públicos e, principal‑
mente, com técnicos que atenderam às necessidades 
pós‑cheia, e os documentos de avaliação de danos 
(AVADAN) fornecidos pela Defesa Civil. As infor‑
mações obtidas por esses dois instrumentos foram 
as de maior relevância do processo.

Não foi possível estabelecer correlações que 
permitissem a inclusão para uma avaliação geral 
dos danos diretos em estruturas tais como pontes, 

bueiros e canais, na sistemática de avaliação de danos 
proposta. A precariedade de dados anteriores e a 
aleatoriedade com que ocorrem os danos não per‑
mitiram a conciliação dos dados e relatos disponíveis 
nos municípios consultados com os parâmetros das 
inundações.

Os resultados da aplicação da sistemática a um 
estudo de caso mostraram que os danos diretos à 
infraestrutura são responsáveis por uma parcela não 
desprezível dos prejuízos decorrentes de inundações 
nas áreas urbanas, perfazendo aproximadamente 9% 
dos danos diretos totais.

Os valores encontrados mostraram‑se representa‑
tivos do montante de danos diretos à infraestrutura 
urbana causados por inundações, mesmo que estes 
tenham sido determinados em função apenas dos 
dados levantados e passíveis de correlações nos mu‑
nicípios visitados. Deve‑se, no entanto, deixar claro, 
que os valores e as proporções encontradas podem 
variar de local para local em função da disposição 
dos sistemas, da ocupação da área e do relevo exis‑
tente, podendo mesmo apresentar valores acima dos 
encontrados, principalmente se incluídos na análise, 
os danos indiretos tangíveis.
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Priorização de áreas para reflorestamento 
na Bacia Hidrográfica do Tietê‑Batalha – 

proposição de método

Cássia Á. R. Junqueira Faleiros, bruna da Cunha Felicio,  
Rita Gabriela Fernandes, João marcos Villela,  
Rodrigo batista de Freitas, Reinaldo lorandi

RESUmO: A legislação brasileira prevê a preservação de 
matas ciliares, que são classificadas como Áreas de Preserva‑
ção Permanente (APP). Apesar disto, na Bacia Hidrográfica 
do Rio Tietê‑Batalha (BH‑TB), definida como a Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 16 (UGRHI‑16), 
a vocação agropecuária da região somada ao avanço da 
cana‑de‑açúcar, onde estão verificadas as transformações 
mais impactantes no setor agrícola, trouxeram vários 
impactos para toda a UGRHI‑16, como por exemplo, o des‑
matamento da vegetação nativa ao longo dos corpos d’água. 
Com o método desenvolvido neste trabalho quantificou‑se 
a vegetação degradada em APP marginal a corpos d’água 
da BH‑TB (53.996,62 ha, referente a 56,66% do total) e 
determinaram‑se as áreas prioritárias para a recomposição 
florestal (67,33 ha com prioridade alta‑alta, 16.534,37 ha 
com prioridade alta‑média, 34.292,76 ha com prioridade 
média‑média, 3.101,41 ha com prioridade média‑baixa e 
0,75 ha com prioridade baixa‑baixa). Os resultados obtidos 
permitem de forma prática subsidiar a tomada de decisão 
na alocação de recursos e projetos visando à recomposição 
florestal nas áreas prioritárias. Nesse aspecto o método 
fornece subsídios para a aplicação de recursos em ordem 
de prioridade, evitando assim desperdícios.

PAlAVRAS‑ChAVE: Recomposição florestal, sensoria‑
mento remoto e suporte à decisão.

AbSTRACT: Brazilian law provides for the preserva‑
tion of riparian areas, which are classified as Permanent 
Preservation Areas (PPAs). However, in the Tietê/Batalha 
Watershed (T/B‑W), known as Water Resources Manage‑
ment Unit No. 16 (UGRHI‑16), the region’s agricultural 
activities allied to the expansion of sugarcane plantations, 
which are responsible for the most marked transformations 
in the farming sector in the region, have led to various en‑
vironmental impacts in the entire UGRHI‑16, such as the 
deforestation of native vegetation along water bodies. Using 
the method developed in this study, the degraded riparian 
vegetation in the PPAs of the T/B‑W (53,996.62 ha, cor‑
responding to 56.66% of the total area) was quantified and 
priority areas for reforestation were determined (67.33 ha 
with high‑high priority, 16,534.37 ha with high‑medium 
priority, 34,292.76 ha with medium‑medium priority, 
3,101.41 ha with medium‑low priority, and 0.75 ha with 
low‑low priority). The results obtained with the proposed 
method provide a practical way to underpin decisions 
regarding the allocation of resources and projects aimed at 
reforestation in priority areas. In this respect, the method 
provides supporting data for the investment of resources 
according to priority, thus avoiding waste.

KEYWORDS: Reforestation; Remote Sensing, Decision 
Support Techniques.

INTRODUÇãO
A Bacia Hidrográfica do Tietê‑Batalha (BH‑TB), 

definida como a Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos nº 16 (UGRHI‑16), se carac‑
teriza como uma região de vocação agropecuária, 
portanto, os solos constituem um recurso natural de 
fundamental importância para o desenvolvimento 
econômico e social da região, além de ser responsável, 
como suporte básico, para o processo de ocupa‑
ção. A vocação agropecuária da região soma‑se ao 
avanço da cana‑de‑açúcar, onde estão verificadas as 

transformações mais impactantes no setor agrícola 
(CBH‑TB, 2008).

Essa vocação agropecuária trouxe vários impactos 
para a região, como por exemplo, o desmatamento. A 
cobertura vegetal natural representa apenas 11,36% 
da área total da UGRHI‑16 e envolve algumas 
categorias de formações naturais (SMA CPLEA, 
2005 apud CBH‑TB, 2008). Entre essas formações 
estão a mata, o cerrado (campo limpo, campo sujo, 
cerrado propriamente dito e cerradão) e a vegetação 
natural de várzea.
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Segundo Rodrigues et al 2007, a retirada da co‑
bertura vegetal, dependendo da intensidade, pode ser 
considerada uma degradação ou uma perturbação 
ambiental. Caso o ambiente não se recupere, diz‑se 
que está degradado e necessita de intervenções mas, 
se mantém sua capacidade de regeneração, diz‑se que 
o ambiente está perturbado e intervenções poderão 
acelerar o processo de recuperação. O processo de 
regeneração natural se inicia com a reprodução de 
espécies, cujas sementes ali chegam, germinam e se 
estabelecem. Características do local como textura, 
instabilidade da superfície, compactação, retenção 
de água, pH, distância do banco de sementes, dentre 
outros, determinam as espécies adaptadas a se esta‑
belecerem no local.

A pequena porcentagem da área da Bacia coberta 
com vegetação é preocupante, pois essa cobertura de‑
sempenha papel fundamental na retenção do escoa‑
mento das águas pluviais e a sua retirada desencadeia 
processos erosivos que acarretarão o incremento do 
transporte de sedimentos para os corpos d’água. A 
deposição de sedimentos concorre para a obstrução 
da rede de drenagem natural e é uma das causas de 
enchentes. Esse processo também impõe um maior 
custo no tratamento das águas para abastecimento e 
danos à vida aquática.

Assim, os impactos do desmatamento tradu‑
zem‑se, entre outros, em: aumento do escoamento 
hídrico superficial; redução da infiltração da água 
no solo; redução da evapotranspiração; aumento da 
incidência do vento sobre o solo; aumento da tem‑
peratura; redução da fotossíntese; ocupação do solo 
para diferentes usos; e redução da flora e da fauna 
nativas (BRAGA, 1999).

O Plano de Bacia (CBH‑TB, 2008) salienta que 
a presença de vegetação, e principalmente sua con‑
servação e estudo, pode gerar diversos benefícios 
ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental 
da região, preservando a qualidade, regularidade e 
quantidade dos recursos hídricos, mantendo a di‑
versidade biológica e promovendo o turismo, além 
da geração de alimentos. Além disso, a presença de 
vegetação é barreira natural contra a disseminação 
de pragas e doenças nas culturas agrícolas, fornece 
matéria‑prima para as indústrias de transformação 
e farmacêutica e agregam valor às áreas onde estão 
instaladas, promovendo a qualidade de vida.

Nesse cenário, este trabalho visa, mediante a 
utilização de técnicas de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento, propor um método para priorizar 
áreas para reflorestamento na BH‑TB, tornando‑se, 

 

1 
 

FIGURA 1. localização da UGRhI‑16 
no Estado de São Paulo.
Fonte: Cbh‑Tb, 2008.
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portanto, parte integrante e importante da gestão 
desta.

ObJETO DE ESTUDO
A UGRHI‑16, conforme São Paulo (2005), 

localiza‑se na Região Centro‑Oeste do Estado de São 
Paulo (Figura 1). Sua área de drenagem é de 12.384 
km², contendo o Reservatório de Promissão. Porém, 
mediante o redesenho da UGRHI‑16, foi levantada 
uma área de 12.922,18 km², sendo esta utilizada 
para efeito de estudos e cálculos do Plano de Bacia 
(CBH‑TB, 2008).

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê/
Batalha (CBH‑TB) é composto por 22 municípios 

com território integralmente localizado na área 
da UGRHI‑16 e 11 municípios possuem sede na 
UGRHI‑16, mas possuem parte de seu território 
em áreas de outras UGRHIs. Por outro lado, 
existem 18 municípios, com sedes localizadas em 
outras UGRHIs e com parte dos seus territórios na 
UGRHI‑16. Além disso, os municípios de Agudos, 
Bauru e Promissão foram agregados ao CBH‑TB 
por meio de deliberação (CBH‑TB, 2008). Foram 
objeto deste estudo todos os municípios que 
continham área dentro da UGRHI‑16, mesmo 
que fizessem parte de outras UGRHIs, a partir do 
traçado do limite da UGRHI‑16 disponibilizado 
no Plano de Bacia do Tietê‑Batalha (CBH‑TB, 
2008) (Figura 2).

 
 

2 
 

FIGURA 2. municípios que 
contem área na UGRhI‑16.

Fonte: Cbh‑Tb, 2008.



54

REGA – Vol. 10, no. 2, p. 51-63, jul./dez. 2013

mÉTODO PARA PRIORIZAÇãO DE ÁREAS 
PARA REFlORESTAmENTO NA bACIA 
hIDROGRÁFICA DO TIETÊ‑bATAlhA
Para a priorização das áreas de reflorestamen‑

to, deve‑se primeiramente realizar, digitalmente, a 
atualização dos corpos d’água naturais e artificiais e 
nascentes. Para isto, foram utilizadas na BH‑TB 43 
imagens CBERS 2B com câmara HRC e resolução 
de 2,5 m, produzidas no período de 2007 a 2009 e 4 
imagens CBERS 2B com câmara CCD e resolução 
de 20 m, produzidas no ano de 2009 (INPE, 2011). 
Estas imagens foram utilizadas para os locais em 
que não existiam as imagens de maior resolução 
(CBERS 2B com câmara HRC) (Figura 3), as quais 
foram georreferenciadas a partir de entroncamento 
de rios das folhas topográficas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) na escala 1:50.000.

 
 

3 
 

FIGURA 3. Imagens CbERS 2b com câmara hRC de 
2007 a 2009 na bh‑Tb.
Fonte: Modificado de CBERS/INPE, 2011.

Após isso, fez‑se, mediante critérios legais, a 
delimitação das Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) marginais aos corpos d’água e nascentes. Para 
a delimitação das APPs foram utilizados os critérios 
preconizados na lei nº 4.771/65 (BRASIL, 1965), por 

serem mais restritivos e estarem a favor da qualidade 
de vida e ambiental. Além disso, a lei nº 12.651/12 
(BRASIL, 2012) ao condicionar a exigência de 
recomposição de APPs à data de consolidação das 
atividades nestas e à sua modulação fiscal torna‑se 
bastante confusa e de difícil aplicação. Saliente‑se 
que neste estudo apenas as APPs marginais a corpos 
d’água e nascentes em áreas rurais foram abordadas.

A identificação da cobertura vegetal existente 
foi realizada por meio de sensoriamento remoto e 
classificação das imagens CBERS 2B ‑ CCD (bandas 
2, 3 e 4), mediante detecção de assinaturas espectrais 
(padrões de resposta espectral), identificando locais 
com cobertura vegetal e locais em que esta foi de‑
gradada dentro das APPs.

Após o mapeamento da situação das APPs, mos‑
trando quais os locais possuem vegetação e quais os 
locais estão degradados, necessitando de recompo‑
sição florestal, propôs‑se uma forma de priorização 
para esta recomposição.

Para priorizar as áreas para recomposição florestal 
foram utilizados, baseados em Atibaia (2005), os 
seguintes atributos:

	Proximidades aos corpos d’água naturais e arti‑
ficiais, às nascentes, às captações em nascentes, 
superficiais e subterrâneas, à cobertura vegetal, 
às estradas e aos núcleos urbanos. Para os ma‑
pas de proximidades foram geradas superfícies 
por meio de geoprocessamento medindo‑se a 
distância euclidiana entre dois objetos, poden‑
do ser pontos, linhas ou polígonos. A distância 
euclidiana é a distância entre dois pontos, que 
pode ser provada pela aplicação repetida do 
teorema de Pitágoras. Aplicando essa fórmula 
como distância, o espaço euclidiano torna‑se 
um espaço métrico. A seguir estão apresen‑
tados os itens utilizados para elaboração dos 
mapas de proximidades:
‑ Corpos d’água naturais e artificiais e nas‑

centes: para identificação dos corpos d’água 
naturais e artificiais e das nascentes foi reali‑
zada a atualização, sob as imagens de satélite 
CBERS 2B ‑ HRC utilizadas neste estudo, da 
rede hidrográfica da BH‑TB. Após isto fo‑
ram geradas cartas de: Proximidade dos rios 
bifilares1 com largura maior que 600m; Pro‑
ximidade dos rios bifilares com largura entre 

1 Neste trabalho consideraram‑se rios bifilares aqueles com 
largura superior a 10 m.



5555

Faleiros, C. Á. R. J.; Felicio, B. C.; Fernandes, R. G.; Villela, J. M.; Freitas, R. B.; Lorandi, R.    Priorização de áreas para reflorestamento...

200 e 600m; Proximidade dos rios bifilares 
com largura entre 50 e 200m; Proximidade 
dos rios bifilares com largura entre 10 e 50m; 
Proximidade dos rios unifilares2; Proximi‑
dade das lagoas artificiais; Proximidade das 
lagoas naturais; Proximidade de nascentes. 
Quanto mais próximo às nascentes e corpos 
d’água maior será a priorização;

‑ Captações: para identificação das captações 
foi utilizado o cadastro de outorgas do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) de outubro de 2011 (DAEE, 2011). 
A partir de então foram geradas as cartas de: 
Proximidade das captações em nascentes; 
Proximidade das captações superficiais e 
Proximidade das captações subterrâneas. 
Conforme dados do DAEE é ideal que 
se tenha 30m para proteção das captações 
superficiais e 10m das captações subterrâ‑
neas, sendo assim quanto mais próximo das 
captações maior a priorização;

‑ Vegetação: sob o ponto de vista da conser‑
vação dos recursos naturais, há interesse que 
sejam plantadas áreas próximas àquelas as 
quais já existe cobertura florestal, para que 
haja um aumento de corredores ambientais. 
Portanto, a identificação dos locais que 
existem cobertura vegetal, proporcionou 
a identificação fragmentos remanescentes 
florestais, desta forma, quanto mais próximo 
destas áreas maior será a prioridade;

‑ Estradas: foram atualizadas, sob as imagens de 
satélite utilizadas neste estudo, as estradas da re‑
gião. Esse fator revela a intensidade de atividade 
humana na bacia hidrográfica, a partir da densi‑
dade da rede viária, que indica a magnitude dos 
fluxos de transporte de massa através da bacia. 
A grande densidade de estradas vicinais reflete a 
disponibilidade de solo a ser retirado por meio 
das enxurradas e transportado posteriormente 
aos canais fluviais. Quanto mais próximo às 
estradas maior será a prioridade, levando em 
consideração que elas são uma das principais 
causas do aumento da turbidez da água, quando 
locadas ou instaladas inadequadamente. Devi‑
do ao seu grande potencial em causar erosão e 
gerar sedimentos, com consequente redução da 

2 Neste trabalho consideraram‑se rios unifilares os rios com 
largura até 10 m.

qualidade da água, bem como carrear consigo 
detritos e contaminantes, elas podem afetar a 
vegetação ciliar;

‑ Núcleos urbanos: a identificação de núcleos 
urbanos deve‑se ao fato de permitir uma 
avaliação da bacia de acordo com a distri‑
buição geográfica dos núcleos urbanos. Esta 
identificação foi realizada a partir de manchas 
urbanas do censo de 2010;

	Disponibilidade hídrica superficial: a disponi‑
bilidade hídrica superficial foi calculada a partir 
dos dados de postos pluviométricos da região e 
aplicando‑se a metodologia de Regionalizações 
de Vazões (DAEE, 1994). Visando à produção 
de água será analisada a disponibilidade hídrica 
para sub‑bacias municipais como um fator para 
a recomposição vegetal, sendo que as áreas 
definidas como críticas, ou seja, aquelas que 
possuem a demanda superior à metade da vazão 
mínima de sete dias consecutivos e período de 
retorno de 10 anos (Q7,10), serão priorizadas;
	Declividade: para elaboração da carta de decli‑
vidades, utilizaram‑se as folhas topográficas do 
IBGE, escala 1:50.000. A partir da digitalização 
dos pontos cotados, curvas de nível e hidrogra‑
fia e uso de geoestatística gerou‑se o Modelo 
Numérico do Terreno (MNT), a superfície de 
declividades e o fatiamento das classes, resul‑
tando na carta temática com representação 
matricial, onde as classes de declividade apare‑
cem distribuídas espacialmente. As classes de 
declividades adotadas seguem a recomendação 
de Zuquete (1987) para condições brasileiras 
e foram adequadas segundo as condições de 
relevo encontradas na bacia: 0 a 2%, 2 a 5%, 5 
a 10%, 10 a 15%, 15 a 20% e maior que 20%;
	Suscetibilidade à erosão: na BH‑TB existem gran‑
des áreas com alto potencial de suscetibilidade à 
erosão, conforme o Plano de Bacia (CBH‑TB, 
2008), estas áreas também serão priorizadas 
para a recomposição vegetal, pois auxiliaria na 
recuperação ambiental. O Mapa de Suscetibili‑
dade à Erosão para a BH‑TB foi gerado a partir 
do Mapa de Erosão do Estado de São Paulo, 
elaborado por Kertzman et al. (1995), na escala 
1:250.000. O procedimento a ser seguido será 
o georreferenciamento, recorte para a BH‑TB, 
digitalização e associação de classes.

Na priorização das áreas para as ações de recom‑
posição da cobertura vegetal foi utilizada a técnica 
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de abordagem “múltiplos critérios x único objetivo” 
(Análise Hierárquica de Processos (AHP)) para a 
tomada de decisões em ambiente de Sistema de 
Informação Geográfica (SIG).

Foi estipulada uma importância maior nas nas‑
centes e depois na hidrografia, bifilares e lagoas 
e represas, pois o plantio deve ser realizado de 
montante para jusante, para a conservação dos 

recursos hídricos. Outro fator que teve uma grande 
importância foi a proximidade de vegetação, pois 
neste casos poderiam ser realizadas a regeneração 
natural, o que diminuiria o custo de plantio, além 
de favorecer o desenvolvimento de corredores 
ecológicos.

A priorização de atributos, realizada a partir da 
técnica de AHP, pode ser conferida no Quadro 1.

Componente Atributos
Prioridade

Não  
PriorizadoAlta‑Alta Alta‑ 

média
média‑ 
média

mé‑
dia‑baixa

bai‑
xa‑baixa

Produção de 
água

Proximidade dos rios bifilares 
com largura maior que 600m 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 acima de 

500m
Proximidade dos rios bifilares 
com largura entre 200 e 600m 0-40 40-80 80-120 120-160 160-200 acima de 

200m
Proximidade dos rios bifilares 
com largura entre 50 e 200m 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 acima de 

100m
Proximidade dos rios bifilares 
com largura entre 10 e 50m 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 acima de 

50m

Proximidade dos rios unifilares 0‑7,5 7,5‑15 15-20 20-25 25-30 acima de 
30m

Proximidade das lagoas 
artificiais 0-5 5‑7,5 7,5‑10 10‑12,5 12,5‑15 acima de 

15m
Proximidade das lagoas 
naturais 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 acima de 

50m

Proximidade de nascentes 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 acima de 
50m

Disponibilidade hídrica 
superficial 0-30 30-60 60‑90 90‑120 120-150 acima de 

150m
Proximidade das captações em 
nascentes 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 acima de 

50m
Proximidade das captações 
superficiais 0‑7,5 7,5‑15 15-20 20-25 25-30 acima de 

30m
Proximidade das captações 
subterrâneas 0‑2,5 2,5‑5 5‑7,5 7,5‑10 10‑12,5 acima de 

12,5m

Uso do Solo

Proximidade de cobertura 
vegetal 0‑7,5 7,5‑15 15-20 20-25 25-30 acima de 

30m

Proximidade de estradas 0-5 5‑7,5 7,5‑10 10‑12,5 12,5‑15 acima de 
15m

Proximidade de núcleos 
urbanos 0-5 5‑7,5 7,5‑10 10‑12,5 12,5‑15 acima de 

15m

Relevo Declividade maior que 
15 10-15 5-10 2,5‑5 menor 

que 2,5%

Solo
Suscetibilidade à erosão  
(a partir da análise dos tipos 
de solos)

alta-alta
alta- 

média e 
alta‑baixa

média‑ 
alta

média‑ 
baixa e 

baixa‑alta

baixa‑ 
média e 
baixa‑ 
baixa

QUADRO 1 
Metodologia para recomposição florestal - priorização dos atributos (unidades em metros).
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A determinação das importâncias de cada atributo 
foi feita a partir de calibração do modelo testando 
para cada município abordado no estudo avaliando os 
resultados. Como muitas das variáveis envolviam proxi‑

midades, cada município obteve um número diferente 
de atributos e consequentemente ponderações dife‑
renciadas, pois a soma dos atributos deveria alcançar 
100% de importância, conforme os quadros a seguir.

QUADRO 2 
Ponderações dos municípios.

Atributos

Ponderações (%) 

Agudos, 
Arealva 
e Neves 
Paulista

Adolfo e 
Cafelân‑

dia

borbore‑
ma, Ira‑

puã, lins, 
mendon‑
ça, Novo 

horizonte, 
Sabino e 

Sales

Guaiçara
Avaí e 

Cândido 
Rodrigues

balbinos 
e Catan‑

duva

bauru, 
bady 

bassitt, 
Dobrada, 
Elisiário, 

Nova 
Aliança e 
Piratinin‑

ga
Proximidade dos rios bifilares 
com largura maior que 600m  6 6 6    

Proximidade dos rios bifilares 
com largura entre 200 e 600m  7 7 7    

Proximidade dos rios bifilares 
com largura entre 50 e 200m  8 8 8    

Proximidade dos rios bifilares 
com largura entre 10 e 50m  9 9 9    

Proximidade dos rios unifilares 12 11 11 11 12 12 12

Proximidade das lagoas artificiais 12 6 6 6 11 12 12

Proximidade das lagoas naturais 12 6 6 6 11 12 12

Proximidade de nascentes 15 13 12 12 15 15 15

Disponibilidade hídrica superficial 11 5 5 5 7 10 7

Proximidade das captações em 
nascentes        

Proximidade das captações 
superficiais  5 4 4 8  7

Proximidade das captações 
subterrâneas   4 4    

Proximidade de cobertura vegetal 15 13 12 12 15 15 15

Proximidade de estradas 8 3 3 3 7 6 4

Proximidade de núcleos urbanos  1 1   4 4

Declividade 9 4 4 5 9 9 9

Suscetibilidade à erosão (a partir 
da análise dos tipos de solos) 6 3 2 2 5 5 3
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QUADRO 3 
Ponderações dos municípios (continuação)

Atributos

Ponderações (%)

Ce‑
dral e 
Iacan‑

ga

Duar‑
tina

Fernando 
Prestes, 

Santa 
Adélia, 

Guarantã, 
mara‑

poama e 
Pindorama

Ibirá, Itajo‑
bi, matão, 
mirassol, 

Presidente 
Alves e 
Urupês

Ibitin‑
ga e 

Santa 
Ernes‑

tina

Itá‑
polis, 
Poti‑

renda‑
ba e 

Pirajuí

Jaci
José 
boni‑
fácio

Proximidade dos rios bifilares com largura 
maior que 600m     8    

Proximidade dos rios bifilares com largura 
entre 200 e 600m     10   11

Proximidade dos rios bifilares com largura 
entre 50 e 200m 8     8   

Proximidade dos rios bifilares com largura 
entre 10 e 50m 10     9 12  

Proximidade dos rios unifilares 12 14 12 12 12 11 13 12

Proximidade das lagoas artificiais 7 14 12 10 7 7 12 11

Proximidade das lagoas naturais 7  12 10 7 7 12  

Proximidade de nascentes 15 16 15 14 14 13 14 14

Disponibilidade hídrica superficial 6 12 7 9 6 6 7 10

Proximidade das captações em nascentes         

Proximidade das captações superficiais 6  7 6 6 5  8

Proximidade das captações subterrâneas    6  5   

Proximidade de cobertura vegetal 15 16 15 14 14 13 14 14

Proximidade de estradas 4 9 4 5 4 4 3 6

Proximidade de núcleos urbanos   4 3 2 2  4

Declividade 7 12 9 7 7 7 9 7

Suscetibilidade à erosão (a partir da análise 
dos tipos de solos) 3 7 3 4 3 3 4 3
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QUADRO 4 
Ponderações de Gália, Guaiçara, Guarantã, Iacanga, Ibirá, Ibitinga, Irapuã, Itajobi, Itápolis e Jaci

Atributos

Ponderações (%)

monte 
Alto

Peder‑
neiras

Pon‑
gaí e 
Uru

Pro‑
mis‑
são

Reginó‑
polis

Taba‑
tinga

Taquari‑
tinga

Uba‑
rana

Proximidade dos rios bifilares com largura 
maior que 600m   8 8 9   7

Proximidade dos rios bifilares com largura 
entre 200 e 600m   9 8    8

Proximidade dos rios bifilares com largura 
entre 50 e 200m   10 9    9

Proximidade dos rios bifilares com largura 
entre 10 e 50m         

Proximidade dos rios unifilares 20 14 11 10 11 13 11 10

Proximidade das lagoas artificiais  14 7 7 9 12 10 8

Proximidade das lagoas naturais   7 7 9  10 9

Proximidade de nascentes 25 16 12 11 12 15 12 11

Disponibilidade hídrica superficial 15 12 7 6 8 10 8 7

Proximidade das captações em nascentes       8  

Proximidade das captações superficiais   6 5 6 10 6 5

Proximidade das captações subterrâneas    5 6  6  

Proximidade de cobertura vegetal 25 16 12 11 12 15 12 11

Proximidade de estradas  9 3 4 5 8 5 5

Proximidade de núcleos urbanos   1  3  2  

Declividade 10 12 5 6 7 10 7 7

Suscetibilidade à erosão (a partir da análise 
dos tipos de solos) 5 7 2 3 3 7 3 3

RESUlTADOS

O Quadro 5 apresenta, por município abordado 
neste estudo, as APPs definidas em lei, as APPs 
degradadas, a porcentagem de APPs degradadas, 

bem como a priorização para a recomposição flo‑
restal, de acordo com o método proposto. Nota‑se 
que, dos 95.302,08 ha de APP da BH‑TB, 56,66% 
estão degradadas e necessitam de recomposição 
florestal.
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QUADRO 5 
Priorização para plantio nos municípios da bhTb

município
Área de 
APPs 
(ha)

APPs 
degradadas 

(ha)

Porcen‑
tagem 
de APP 

degradada

Priorização de recomposição florestal em APP degradada

Alta ‑ Alta 
(ha)

Alta ‑ média 
(ha)

média ‑ mé‑
dia (ha)

média ‑ bai‑
xa (ha)

baixa ‑ baixa 
(ha)

Adolfo 3.443,65 2.524,61 73,31% 2,09 903,00 1.619,49 0,03 0,00
Agudos 435,50 107,48 24,68% 0,66 58,76 47,56 0,50 0,00
Arealva 95,55 57,81 60,50% 0,10 23,99 32,63 1,09 0,00
Avaí 3.016,76 1.265,14 41,94% 5,48 588,51 653,44 17,70 0,01
Bauru 3.053,88 1.198,17 39,23% 0,00 139,25 988,44 70,46 0,02
Bady Bassitt 728,03 394,87 54,24% 0,01 35,04 343,16 16,66 0,00
Balbinos 476,61 253,55 53,20% 0,07 41,49 204,83 7,16 0,00
Borborema 4.155,03 2.462,84 59,27% 3,52 1.075,56 1.383,64 0,12 0,00
Cafelândia 4.881,86 1.564,14 32,04% 7,36 1.046,90 509,88 0,00 0,00
Cedral 532,64 231,32 43,43% 0,80 108,26 121,00 1,26 0,00
Cândido 
Rodrigues 280,61 114,69 40,87% 0,00 10,60 102,88 1,21 0,00

Catanduva 500,48 297,13 59,37% 0,29 77,41 211,25 8,18 0,00
Dobrada 425,27 141,99 33,39% 0,02 14,62 122,18 5,17 0,00
Duartina 296,46 135,97 45,86% 0,40 41,76 87,56 6,25 0,00
Elisiário 621,70 275,33 44,29% 0,00 25,12 240,25 9,96 0,00
Fernando 
Prestes 525,99 281,37 53,49% 0,00 14,79 224,14 42,44 0,00

Gália 202,81 182,33 89,90% 1,30 108,67 71,62 0,74 0,00
Guaiçara 2.693,32 2.097,14 77,86% 1,35 910,34 1.185,38 0,07 0,00
Guarantã 867,76 335,98 38,72% 0,00 9,57 265,80 60,57 0,04
Iacanga 1.637,73 929,20 56,74% 1,22 355,53 569,16 3,29 0,00
Ibitinga 1.172,80 564,18 48,11% 0,02 165,78 394,60 3,78 0,00
Ibirá 1.718,27 786,77 45,79% 0,00 22,37 537,73 226,67 0,00
Itajobi 2.540,50 1.183,66 46,59% 0,00 47,69 977,01 158,95 0,01
Irapuã 2.007,08 995,13 49,58% 3,03 749,12 242,97 0,01 0,00

Itápolis 4.334,71 1.816,35 41,90% 0,03 252,97 1.506,84 56,51 0,00

Jaci 1.027,60 500,37 48,69% 13,82 392,99 93,54 0,02 0,00
José Boni-
fácio 919,36 513,66 55,87% 0,00 11,08 296,42 206,10 0,06

Lins 3.926,05 2.394,73 61,00% 4,85 1.291,61 1.098,00 0,27 0,00
Matão 1.876,36 882,81 47,05% 0,00 30,33 689,90 162,58 0,00
Mendonça 2.475,39 1.551,64 62,68% 1,93 771,61 778,00 0,10 0,00
Mirassol 612,19 358,89 58,62% 0,00 21,51 307,85 29,52 0,01
Monte Alto 12,54 6,79 54,15% 0,00 0,27 1,65 4,67 0,20
Marapoama 611,23 297,14 48,61% 0,00 22,93 229,75 44,45 0,01
Nova Aliança 1.233,49 611,82 49,60% 0,03 27,09 567,39 17,30 0,01



6161

Faleiros, C. Á. R. J.; Felicio, B. C.; Fernandes, R. G.; Villela, J. M.; Freitas, R. B.; Lorandi, R.    Priorização de áreas para reflorestamento...

município
Área de 
APPs 
(ha)

APPs 
degradadas 

(ha)

Porcen‑
tagem 
de APP 

degradada

Priorização de recomposição florestal em APP degradada

Alta ‑ Alta 
(ha)

Alta ‑ média 
(ha)

média ‑ mé‑
dia (ha)

média ‑ bai‑
xa (ha)

baixa ‑ baixa 
(ha)

Novo Hori-
zonte 7.917,41 4.210,18 53,18% 6,24 1.960,68 2.243,25 0,01 0,00

Neves 
Paulista 419,75 128,57 30,63% 0,70 49,02 77,94 0,91 0,00

Presidente 
Alves 1.231,01 1.100,71 89,42% 0,00 22,08 788,08 290,48 0,07

Pederneiras 38,41 6,88 17,91% 0,00 1,91 4,78 0,19 0,00
Piratininga 1.480,51 670,26 45,27% 0,00 60,49 562,30 47,46 0,01
Promissão 2.587,37 1.818,73 70,29% 0,00 235,29 1.582,39 1,05 0,00
Pindorama 389,27 163,89 42,10% 0,07 20,89 135,36 7,57 0,00
Pongaí 1.391,61 926,57 66,58% 2,24 438,48 485,85 0,00 0,00
Pirajuí 3.446,87 3.158,38 91,63% 0,02 613,87 2.492,97 51,52 0,00
Potirendaba 2.443,33 812,19 33,24% 0,00 27,46 708,96 75,77 0,00
Reginópolis 3.460,89 2.169,93 62,70% 0,00 59,79 1.847,96 262,18 0,00
Sabino 3.411,08 2.574,37 75,47% 0,64 984,85 1.588,34 0,54 0,00
Santa Adélia 1.544,96 798,76 51,70% 0,01 42,31 600,09 156,31 0,04
Santa Ernes-
tina 495,48 186,08 37,56% 0,30 101,84 83,70 0,24 0,00

Sales 4.505,88 3.001,46 66,61% 2,00 1.411,34 1.588,06 0,06 0,00
Taquaritinga 2.434,65 1.481,21 60,84% 0,00 3,40 845,97 631,62 0,22
Tabatinga 271,10 150,91 55,67% 0,00 1,17 107,28 42,46 0,00
Ubarana 1.498,58 1.356,27 90,50% 0,22 404,52 951,53 0,00 0,00
Urupês 1.954,63 996,99 51,01% 0,00 24,21 603,49 369,25 0,04

Uru 1.040,08 969,28 93,19% 6,51 674,25 288,52 0,00 0,00

O Quadro 6 apresenta, por área, uma síntese das 
prioridades para a recomposição florestal na BH‑TB.

QUADRO 6 
Prioridade para recomposição florestal na BH-TB

APPs degradadas 
(ha) Prioridade Porcentagem do total 

(%)
67,33 Alta-alta 0,125%

16.534,37 Alta‑média 30,621%

34.292,76 Média‑mé-
dia 63,509%

3.101,41 Média‑bai-
xa 5,744%

0,75 Baixa‑baixa 0,001%

Os resultados do mapeamento das classes de 
prioridade para a recomposição florestal da BH‑TB 
demonstram que a qualidade ambiental da bacia, no 
que se refere às APPs, está prejudicada, pois uma 
área correspondente a mais de 30% encontra‑se em 
situação de prioridade alta‑alta ou alta‑média para a 
recomposição florestal. A Figura 4 mostra a espa‑
cialização destas prioridades de plantio nas APPs da 
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha.

O método mostrou‑se eficiente, pois como 
finalidade prática, os resultados desse trabalho 
podem subsidiar a tomada de decisão na alocação 
de recursos destinados à recomposição florestal 
da BH‑TB, e assim servir como elemento de re‑
mediação do quadro de degradação dos recursos 
hídricos da bacia.
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O resultado final pode expressar todos os atribu‑
tos integrados de forma ponderada, o que torna a 
priorização para recomposição florestal útil no auxílio 
ao planejamento das ações na BH‑TB. Além disso, 
o método proposto pode ser generalizado para ser 
aplicado em outras bacias, desde que haja a adequação 
de acordo com as necessidades específicas. Como 
este modelo foi aplicado em diversos municípios 
já foi efetuada a calibração para cada local, existem 
locais em que não existem rios bifilares ou captação 
em nascentes (por exemplo), desta forma ao replicar 
o método deve‑se atentar aos atributos existentes 
no local de estudo e por semelhança utilizar a pon‑

deração de um dos municípios estudados, avaliando 
sempre os resultados.

Como resultado secundário, foi desenvolvido uma 
base de informações geográficas em escala de detalhe 
para a região BH‑TB.

CONClUSãO
O presente trabalho permitiu quantificar as 

APPs marginais a corpos d’água e nascentes de 
municípios com área na UGRHI‑16, bem como 
definir as áreas com vegetação degradada e a 
partir daí priorizar localidades pela necessidade 

 

4 
 

FIGURA 4. 
Priorização para 

plantio nas APPs 
da bacia hidro‑
gráfica do Tietê 

batalha
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de recomposição florestal, visando auxiliar nas 
tomadas de decisões.

A priorização da necessidade de recomposição 
florestal das APPs marginais a corpos d’água, definida 
neste estudo, permite uma otimização na implantação 
de projetos de recomposição florestal, cuja metodo‑
logia pode ser replicada para outras regiões.
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Estudo de regionalização  
por transferência de parâmetros  

do Modelo IPH II na bacia do Rio Ijuí/RS

Vitor Souza Viana Silva, Olavo Correa Pedrollo, 
Nilza maria dos Reis Castro, luisa Vieira lucchese

RESUmO: O modelo hidrológico chuva‑vazão IPH II, 
versão WIN_IPH2, foi aplicado nas sub‑bacias hidrográfi‑
cas do rio Ijuí com a finalidade de exploraro seu potencial 
para a transferência dos parâmetros, resultantes do processo 
decalibração de uma bacia maior, para utilização em bacias 
menores. O processo de regionalização proposto tem o intuito 
de verificar o desempenho do modelo para uso em situações 
da escassez de dados fluviométricos. Para obter os valores dos 
parâmetros do modelo, este foi calibrado na sub‑bacia do Ijuí, 
em Ponte Mística (9.426 km2), no período de 1989‑1992, 
com verificação no período de 1995‑1998. Os parâmetros 
resultantes do processo de calibração foram transferidos para 
as sub‑bacias menores, porém, outros parâmetros utilizados 
pelo modelo são específicos destas sub‑bacias, sendo estes 
a área de drenagem,a percentagem de área impermeável, o 
coeficiente de forma do histograma tempo‑área sintético, 
o tempo de concentraçãoe as condições iniciais (vazão 
subterrânea, vazão de percolação e vazão superficial). As 
vazões calculadas pelo modelo foram comparadas às vazões 
observadas para sete sub‑bacias, cujas áreas variam na faixa 
de 629 a 5.414 km2. O coeficiente de determinação (R2), o 
coeficiente de Nash‑Sutcliffe (NS) e o erro em volume (ΔV, 
em percentagem), foram as estatísticas utilizadas para avaliar 
o desempenho do modelo no processo da transferência de 
parâmetros. Os resultados mostraram que o modelo IPH 
II apresentou bom desempenho na aplicação à bacia do 
rio Ijuí, em Ponte Mística (9.426 km2), com R2,NS e ΔV, 
respectivamente, iguais a 0,94, 0,88, e ‑1,584% para a série 
de calibração, e 0,95, 0,88, e ‑16,43% para a série de verifica‑
ção. No processo de transferênciados valores dos parâmetros 
obtidos em Ponte Mística para as 6 sub‑bacias, o modelo IPH 
II produziu resultados com valores de NS entre 0,84 a 0,50.
Observou‑se, pela análise dos resultados, que o processo de 
regionalização através da transferência de parâmetros pode 
ser uma técnica aceitável para a obtenção de séries de vazões 
em bacias hidrográficas menores com a falta de dados fluvio‑
métricos com o uso do modelo IPH II versão WIN_IPH2.

PAlAVRAS‑ChAVE: Modelagem chuva‑vazão, transfer‑
ência de parâmetros, diferentes escalas.

AbSTRACT: The rainfall‑runoff hydrological model 
IPH II, version WIN_IPH2, was applied to the sub‑basins 
of the Ijuí river, in order to explore its potential for the 
transfer of parameters resulting from the calibration pro‑
cess of a larger basin, for use in minor basins. The regional‑
ization process proposed aims to verify the performance of 
the model for use in situations of lack of stream flow data. 
To obtain the values of model parameters, it was calibrated 
to the Ijuí river sub‑basin at Mystic Bridge (9,426 km2) 
in the period 1989‑1992, with verification in the period 
1995‑1998. The parameters resulting from the calibration 
process were transferred into smaller sub‑basins, however, 
other parameters used in the model are specific to these 
sub‑basins, which are the drain area, the percentage of 
impermeable area, the form coefficient for the time‑area 
synthetic histogram, the time of concentration and the 
initial conditions (underground seepage flow, percolation 
flow and surface flow). The flows calculated by the model 
were compared to the flows observed for seven sub‑basins 
whose areas are in the range 629‑5,414 km2. The coefficient 
of determination (R2), the Nash‑Sutcliffe coefficient (NS) 
and the error in volume (ΔV, in percent) statistics were 
used to evaluate the performance of the model in the 
process of parameter transfer. The results demonstrated 
that the model IPH II showed good performance in 
implementing to the Ijuí river basin in Mystic Bridge 
(9,426 km2), with R2 , NS and ΔV, respectively, equal to 
0.94 , 0.88 , and ‑1.584 % for the series of calibration, 
and 0.95 , 0.88 and ‑16.43 % for the series of verification. 
In the transfer of parameter values obtained at Mystic 
Bridge to use in 6 sub‑basins, the IPH II model produced 
results with NS values ranging between 0.84 and 0.50. It 
was observed by an analysis of the results given by IPH 
II model, version WIN_IPH2, that the regionalization 
process by transferring parameters may be an acceptable 
technique to obtain series of flows in minor basins which 
lack of stream flow data.

KEYWORDS: rainfall‑runoff modeling, parameter 
transfer, different scales.
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INTRODUÇãO
Os dados de vazão em uma bacia hidrográfica 

são necessáriospara diversas atividades, entre elas: 
planejamento e gestão dos recursos hídricos;avaliação 
dadisponibilidade de águapara irrigação; projeto de 
barragens eusinas hidrelétricas;avaliação dosriscos 
de cheia eseca. No entanto, em muitos casos, não se 
dispõe de séries de vazões medidas nas bacias, ouestas 
são insuficientes,em termos dequalidade e quantidade 
(Masih et al., 2010).

Asolução das dificuldades encontradas para as 
estimativas de dados em bacias hidrográficas sem 
medições fluviométricas já foi apontadacomo uma 
das grandes questões da hidrologia (Tucci, 2002; 
Silvapalan et al., 2003). Modelos hidrológicos, teo‑
ricamente, poderiam ser usados para gerar as vazões, 
desde que os dados necessários para a simulação do 
modelo (clima, solo, geomorfologia, etc..) estivessem 
disponíveis com detalhamento suficiente, o que nem 
sempre ocorre.

Uma alternativa simples para a obtenção de uma 
série de vazões, para os casos em que não se dispõe 
de medidas fluviométricas, pode ser o uso da técnica 
da regionalização, a qual consiste na extrapolação 
de parâmetros, ou de variáveis hidrológicas, de uma 
bacia hidrográfica para outra.

Os métodos utilizadospara a obtenção dasséries 
de vazões, através da regionalização de parâmetros 
de modelos matemáticos, podem ser classificados em 
trêssubgrupos: relaçõesde regressãoentre osparâmetros 
(Kokkonenetal., 2003); interpolação espacial de 

parâmetros (Merz e Blöschl,2004); transferência dos 
parâmetros de um modelo chuva‑vazão (Kokkone‑
netal., 2003; Wageneret al., 2007;Xiaoli et al., 2009; 
Masih et al., 2010).

O objetivo deste estudo foi a avaliação daalter‑
nativa da transferência de parâmetros, estimados 
em uma bacia principal, para sub‑bacias destacom 
diversas magnitudes de área, admitindo‑se a hipótese 
da relativa uniformidade espacial do comportamento 
das variáveis hidrológicas (Xu, 2003, Xiaoli et al., 
2009, Masih et al., 2010).Foi utilizado o modelo 
IPH II, versão WIN_IPH2(Bravo et al., 2007), para 
estimativa de vazões em sete sub‑bacias do rio Ijuí (de 
19,5 a 5.414 km2), a partir de parâmetros transferidos 
da bacia principal, de Ponte Mística (9.426 km2), na 
qual as demais estão embutidas.

mATERIAIS E mÉTODOS
Descrição da bacia e dos dados
A bacia do rio Ijuí situa‑se na região noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), entre as coorde‑
nadas 28º00’ e 29º00’ de latitudeSul e 53º00’ e 56º00’ 
de longitude Oeste (Figura 1).A bacia possui suas 
nascentes no planalto meridional gaúcho e segue no 
sentido leste‑oeste até desaguar na margem esquerda 
do Rio Uruguai, drenando uma área de 10.703 km2.A 
maior parte das atividades econômicas desta bacia está 
ligada ao setor primário (SEMA/RS, 2000). A região 
é caracterizada por uma agricultura intensiva de soja e 
milho no verão e aveia e trigo no inverno. O manejo 
do solo adotado na região era o convencional, com 

FIGURA 1. Visualização da bacia do rio Ijuí, das suas sub-baciase a localizaçãodos postos fluviométricos e 
pluviométricos.
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uso de aração do solo e gradagem até 1994, quando 
grande parte dos agricultores adotou o plantio direto, 
não fazendo o revolvimento do solo e plantando sobre 
os residuos da cultura anterior. Algumas classificações 
do solo da região sãocaracterizadas como latossolo 
vermelho, nitossolo vermelho e neossolo litólico. O 
regime de precipitações é bem distribuido durante 
todo o ano, apresentando chuvas mensais entre 120 
e 150 mm, com um total anual médio de 1750 mm 
(Castro et al., 1999). Os principais usos da água se 
destinam à irrigação e ao abastecimento público, 
além da geração de energia em pequenas centrais 
hidrelétricas (PCHs). A escolha da bacia do Ijuí 
foi motivadapor ser considerada representativa do 
derrame basáltico no Sul do Brasil,e por apresentar 
características físico‑climáticas homogêneas (Borges 
e Bordas, 1990, Pereiraet al., 2013),além de possuir 
monitoramento hidrológico das bacias embutidas 
(micro à meso escala), coordenado pelo Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS) desde 1989.

Foram utilizados dados de 44 pluviômetros e 
pluviógrafos localizados no interior e nas áreas adja‑
centes à bacia do rio Ijuí (Figura 1), sendo uma parte 
constituída pelos dados disponibilizados ao público 
pelo sistema de informações hidrológicas da Agência 
Nacional de Águas (ANA), e outra parte, constituída 
por mais 21 postos localizados nas bacias do Taboão e 
do Turcato, resultantes de monitoramento realizado 
pelo IPH‑UFRGS (Castro et. al., 2000). A localização 
destes postos pluviométricos, latitude e longitude, 
período inicial e final das séries, são descritas em Silva 
(2011). A Tabela 1 mostra a localização dos postos 
fluviométricos das sub‑bacias do rio Ijuí e as suas 
áreas de drenagem.

TABELA 1 
Postos fluviométricos das sub-bacias do rio Ijuí.

Nome Área 
(km2)

latitude 
(sul)

longitude 
(oeste)

Ponte Mística 9.426 28º10’53’’ 54º44’18’’
Santo Ângelo 5.414 28º21’19’’ 54º16’06’’
Colônia Mousquer 2.131 28º23’23’’ 54º19’51’’
Passo Faxinal 2.003 28º17’13’’ 53º45’51’’
Ponte Nova Con-
ceição 966 28º23’05’’ 54º01’53’’

Conceição 805 28º27’18’’ 53º58’15’’
Ponte Nova do 
Potiribu 629 28º22’15’’ 53º52’45’’

As séries de dados de entrada para a geração 
das vazões calculadas com o modelo IPH II são 
as médias, sobre a bacia, das precipitações e das 
evapotranspirações potenciais. Os dados diários de 
evapotranspiração foram estimadospela equação de 
Penman‑Montheith (Tucci, 2005),e complemen‑
tados com registros diários de um evaporímetro de 
Piché,obtidos da estação climatológica da INMET, 
localizada em Cruz Alta (longitude 53°36’00’’ e lati‑
tude 28°38’00’’). Isto foi feito devido à inexistência de 
dados climatológicos necessários para a aplicação da 
equação de Penman‑Montheith para todo o período 
de estudo.Admitiu‑se a não variabilidade espacial da 
evapotranspiração, sendo adotados os mesmos valores 
para todas as bacias analisadas.

Os dados foram divididos em dois períodos. O 
primeiro, de 02/01/1989 a 31/01/1992, foi utilizado 
para a calibração do modelo IPH II, na bacia de Ponte 
Mística. O segundo, de 01/01/1995 a 24/01/1998, 
foi utilizado para a verificação, em cada uma das 
sete sub‑bacias, com os parâmetros obtidos na etapa 
anterior.

Cálculo da precipitação média  
na bacia por grade regular
As precipitações médiasdiárias em todas as bacias 

foramcalculadaspela relação entre o somatório dos 
valores das precipitações nosnósdefinidos no interior 
dos limites da bacia pelo número total destes nós 
após a aplicação de um método de interpolação,para 
diferentes grades regulares em função da escala da 
bacia (Figura 2).
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FIGURA 2. Esquemas para determinação da precipi‑
tação média com base nos valores nodais presentes 
no interior dos limites da bacia (Silva, 2011).
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Um algoritmo programado no SURFER 8.0 foi 
utilizado para interpolar os valores nos nós, a partir 
de: i) informações dos valores máximos e mínimos 
das coordenadas do retângulo que contém toda a 
bacia; ii) número de linhas e colunas (que expressam 
o detalhamento desejado); iii) contorno da área de 
drenagem da bacia, representado por um conjunto de 
pontos com coordenadas x e y (Silva 2011).

A equação1 usada na interpolação dos valores 
nodais é expressa por,
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onde Z(x,y) representa o valor interpolado para o nó 
da grade regular, Zi representa o valor do ponto amos‑
trado vizinho (posto pluviométrico), Wi representa 
o peso obtido e (x,y) são as coordenadas do ponto 
considerado da grade.

O método adotado para o cálculo dos pesos (Wi) 
para cada nó da grade regular foi o interpolador cha‑
mado de Vizinho Natural (Smithet al., 2009). Neste 
método, os pesos são obtidos com base na relação entre 
as áreas de influênciaformadas pelospluviômetros mais 
próximos aonó da grade regular a ser interpolado. 
O algoritmo utilizado compõe‑se de duas etapas. A 
primeira etapa consiste na determinação dasáreas de 
influência através da geração dospolígonos de Voronoi, 
os quais são construídos a partir das mediatrizes da 
triangulação de Delaunay, cujos vértices são as coor‑
denadas dos pluviômetros. A segunda etapaconsiste na 
obtenção de uma área de influência, com os vértices 
dos triângulosformados por segmentos de retas que, 
no exemplo da figura3, unem os pluviômetrosP1, P4, 
P5, P6 e P9ao nó da grade representado por Z (Xo, Yo). 
Posteriormente, são geradas mediatrizes nos segmentos 
de reta dos triângulos, e a intersecção das mediatrizes 
com as arestas dos Polígonos de Voronoi, gerados na 
primeira etapa,resultam na formação de uma área de 
influência ou subconjunto.

O peso do Vizinho Natural (W1), para interpolar 
o valor em Z (Xo, Yo), é calculado emfunção da área 
de influência formada pelos postos pluviométricos 
P1, P4, P5, P6e P9 (Figura 3). A equação utilizada para 
representar a área de influência, por exemplo, do 
posto pluviométrico P1, é representado pela relação 
entre áreas (Equação 2).
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onde,
Wi = peso do vizinho natural
Aabfg = área de influência formada entre os vérticesa,b,f,g 
do subconjunto;
Aabcde = área de influência formada entre os vértices 
a, b,c,d,e do subconjunto.

Repete‑se o procedimento sucessivamente para 
as demais relações de áreas dos postos P4, P5, P6 e P9. 
Neste método de interpolação duas condições devem 
ser seguidas: o somatório dos pesos deve ser igual a 
1 ()e os pesos devem apresentar valores no intervalo 
entre zero e um ().

O método de interpolação Vizinho Natural foi 
selecionado para este trabalho com base em Silva 
(2011), que comparou este método com outros 
(média, triangulação linear, inverso ponderado das 
distâncias), concluindo, mediante avaliação estatística 
e análise de sensibilidade, que o mesmo produziu 
melhores resultados.
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FIGURA 3. Sobreposição de áreas de polígonos de 
Voronoi e do sub‑conjunto (Pi são as posiçõesdos 
postos pluviométricos, e as letras são os vértices 
dos polígonos).

O uso da técnica da geração de campos de precipita‑
çãopor grades regulares e posterior obtenção da média 
dos valores dos nós da malha, com base em medidas 
pontuais de chuva consistidas, pode ser uma alternativa 
pela não necessidade de preenchimentos de falhas de 
séries temporais de chuvas em determinados dias nos 
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postos pluviométricos empregados na interpolação. 
Esta técnica apresenta‑secomo mais uma alternativa 
para utilização em modelos do tipo concentrado 
chuva‑vazão, como e o caso do modelo WIN_IPH2 
conforme foi demonstrado por Silva (2011).

O modelo IPh IIe a versão WIN_IPh2
O modelo IPH II, desenvolvido no Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas (IPH) na década de 70, é um 
modelo conceitual concentradoque simula o proces‑
sode transformação dachuva, em vazão, e baseia‑se 
nosseguintes algoritmos: perdasporinterceptaçãoe por 
evapotranspiração; separação de escoamento; pro‑
pagação dos escoamentossuperficiais e subterrâneos. 
O fluxograma do modelo esta apresentado em Mine 
(1998)e Tucci (2005).

A versão WIN_IPH2 (Bravo et. al.2006),do 
modelo IPH II, utilizada neste trabalho, admite 
parâmetros que podem ser fornecidos pelo usuário, e 
que caracterizam a bacia, os quais são a área da bacia 
(A), a porcentagem de área impermeável (AIMP), um 
coeficiente de forma da bacia (n), e o tempo de con‑
centração (tc). Estes parâmetros devem ser fornecidos 
ao modelo, juntamente com as condições iniciais 
estimadas, que são: a percolação (em m3/s), a vazão 
subterrânea (em m3/s) e a vazão superficial (em m3/s).

Outros parâmetros, em sua maioria de natureza 
física, podem ser ajustados na versão WIN_IPH 2. 
São os parâmetros: a capacidade máxima do reser‑
vatóriohipotético de interceptação, Rmax (mm); a 
capacidade de infiltração para t = 0, Io (mm h‑1); 
a capacidade de infiltração mínima, Ib (mm h‑1); 
o parâmetro de decaimento da infiltração no solo, 
h (adimensional); o parâmetro Alfa, que afeta a 
separação dos escoamentos quando a precipitação é 
menor que a capacidade de infiltração; o parâmetro 
de propagação do escoamentosuperficial, ksup (ho‑
ras); e o parâmetro de propagação do escoamento 
subterrâneo, ksub (horas).

O parâmetro Rmax, o qual representa a capacidade 
de armazenamento máximo em um reservatório hi‑
potético de interceptação pela vegetação, é utilizado 
pelo primeiro algoritmo, de perdas.

O saldo da evapotranspiração potencial que não 
é atendido diretamente pela precipitação ou pela 
interceptação inicial, é descontado do armazena‑
mento de água do solo, proporcionalmente ao teor 
de umidade deste.

A parcela resultante do algoritmo de perdas pode 
gerar escoamento superficial ou infiltrar no solo. 

A parcela de água que precipita sobre áreas imper‑
meáveis gera escoamento superficial sem que ocorra 
infiltração, sendo a porcentagem de área impermeável 
representada pelo parâmetro AIMP (Mine, 1998; 
Tucci, 2005; Villanueva et. al., 2005; Bravo et. al., 
2007).

Os parâmetros Io, Ib e h, que são, respectivamente, 
as capacidades inicial e mínima de infiltração e o pa‑
râmetro de decaimento de infiltração de água no solo, 
são característicos da equação de infiltração de Hor‑
ton e Berthelot, sendo utilizados pelo algoritmo de 
separação do escoamento (Tucci, 2005). O parâmetro 
de decaimento, h, com valor positivo menor do que 
um,é relacionado ao tipo de solo, sendo usualmente 
determinado de forma manual pelo usuário ou pelos 
recursos de calibração automáticos no WIN_IPH 
2(Bravo et. al., 2006).

O parâmetro denominado Alfa (a), no caso da 
simulação de séries contínuas de longo período, 
participa do algoritmo de separação do escoamento 
quando a precipitação é menor que a capacidade de 
infiltração (Bravo et. al., 2007). O parâmetro afeta, 
nestes casos, as proporções de precipitação que es‑
coam superficialmente, as quais são menores à medida 
que o Alfa é maior.

A propagação do escoamento superficial pelo 
modelo é feita através do método de Clark (1945), 
o qual é uma combinação do chamado histograma 
tempo‑área (HTA) com um modelo de reservatório 
linear simples. O HTA representa a translação da 
chuva pelo deslocamento sobre a superfície da bacia, 
enquanto que o reservatório linear representa os 
efeitos de armazenamento das partículas de água no 
percurso até o ponto da saída da bacia (Tucci, 2005).

O HTA é aproximado pelo uso de um histograma 
sintético, cujas ordenadas são as diferenças consecu‑
tivas entre as proporções de áreas contribuintes, em 
relação à área total da bacia,para cada isócrona (linhas 
de igual tempo de deslocamento até o exutório) 
considerada. Os tempos de deslocamento conside‑
rados são definidos como proporções do tempo de 
concentração, variando de zero a um, e as proporções 
de áreas contribuintes resultam de fórmulas que de‑
pendem do tempo de deslocamento e do coeficiente 
n, que representa a forma da bacia (Tucci, 2005, 
Bravo et. al., 2006).

O volume de escoamento superficialé distribuído 
no tempo pelo histograma tempo‑área (HTA) e 
filtrado(para se levar em conta o efeito do armaze‑
namento na bacia) pelo modelo reservatório linear 
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simples, cujo parâmetro Ksup representa o tempo 
de retardo do escoamento superficial (Tucci, 2005).

A versão WIN_IPH2do modelo IPH II, pos‑
sibilita a realização da calibração dos parâmetros 
domodelo de forma automática ou manual. Os 
recursos automáticos baseiam‑se na otimização de 
funções monobjetivo (algoritmo SCE‑UA descrito 
por Duan et al., 1992)ou multiobjetivo (algoritmo 
MOCOM‑UA descrito por Yapo et al., 1998 ). São 
técnicas heurística de otimização baseadas em algo‑
ritmos evolutivos

Esta nova versão do modelo admite a imposição 
de limites dos valores dos parâmetros (Rmax, Ksup, 
Ksub, Ib, Io, h e Alfa) tanto no processo de calibração 
manual como noprocesso de calibração automática, 
seguindo sugestões deCollischonn e Tucci (2003). 
Estes intervalos são estabelecidos para garantir que 
resultemem parâmetroscomsignificado físico. No 
aplicativo os parâmetros apresentam limites inferiores 
e superiores com os seguintes valores: Rmax(0 e 9), 
Ks (0,01 e 10), Ksub (10 e 500), Ib (0,1 e 10), Io (10 
e 300), h (0,01 e 0,999) e Alfa (0,01 e 20).

Collischonn e Tucci (2003) avaliaram que um 
número de 10 execuções do modelo IPH II, é sufi‑
ciente para que o algoritmo SCE‑UA possa encontrar 
o ótimo global para um conjunto de parâmetros 
com valores com pouca discrepância. Para este tra‑
balho, a calibração automática, foi realizada em 10 
aplicações sucessivas do algoritmo SCE‑UA com a 
função objetivo de Nash‑Sutcliffe (NS), na bacia do 
Ijuí, em Ponte Mística (9.426 km2), no período de 
02/01/1989 a 31/01/1992.

Avaliações de desempenho do modelo
A avaliaçãodo desempenho do modelo hidrológi‑

co de transformação da chuva em vazão consiste na 
verificação da capacidade do mesmoem representar, 
da melhor forma possível, a realidade, mediante a 
comparação dos resultados das vazõessimuladas com 
as vazões observadas. Diversos autores usaram como 
índices para avaliação da qualidade dos resultados de 
modelos hidrológicos como o R2que é o coeficiente 
de determinação e o coeficiente de eficiência NS de 
Nash‑Sutcliffe (Krause et al., 2005; Jha et al., 2006; 
Zhang et al., 2007; Parajuli et al., 2009).O R2e o NS 
descrevem o quanto a dispersão dos dados observados 
é em relaçao aos calculados.Para complementar a 
análise estatísticao erro em volume (ΔV), expresso em 
porcentagem. Este índice avalia a tendência geral que 
os dados simulados subestimam (valores de ΔV posi‑

tivos) ou superestimam (valores de ΔV negativos) os 
dados medidos em termos de conservação de volume 
ao longo da série temporal de vazões.São consideradas 
aceitáveis, tendo em contao objetivo deste estudo, as 
simulações com R2 maior ou igual a 0,6e, conforme 

adotado por Moriasi et al. (2007), NS maior ou igual 
a 0,5 e ΔV no intervalo entre ‑25 e + 25%.

O processo de transferência de parâmetros  
e as considerações específicas para as bacias 
estudadas e as respectivas simulações
O método de regionalização proposto para a ob‑

tenção das séries temporais devazõesnas sub‑bacias é 
a transferência de parâmetros, com uso do modelo 
hidrológico chuva‑vazão WIN_IPH2. A aplicação 
do método consiste, primeiramente, na estimativa 
dos valores dos parâmetrospara a bacia,os quaisse 
pretende generalizar para as sub‑bacias,através do 
processo de calibração automático.

Este conjunto de parâmetros é, então, utilizado 
para a verificação da capacidade de transferência, 
com aplicação nas sub‑bacias, tendo‑se em conta as 
características particulares de cada uma, representadas 
pelos parâmetros específicos destas, a área (A), a por‑
centagem de área impermeável (AIMP), o coeficiente 
de forma (n) e o tempo de concentração (tc).

Todas as bacias, neste estudo, possuem formas que 
admitem o coeficiente de forma, n, igual a 1,5, que 
corresponde a uma elipse.

Os tempos de concentração adotados, para cada 
bacia, seguiram, as recomendações de Sherman 
(1949), de um valor entre 12 e 24 horas para bacias 
com área superior a 2.500 km2, e um valor entre 6 
e 12 horas para bacias com áreas entre 250 e 2.500 
km2. A sensibilidade do modelo a este parâmetro, 
porém, mantida a ordem de grandeza recomendada, 
revelou‑se irrelevante para este estudo.

As condições iniciais da simulação para a vazão 
subterrânea, para a vazão de percolação e para a vazão 
superficial foram atribuídas mediante o método da 
estimativa por tentativa e erro, ou seja, atribuiu‑se 
valores para as mesmas até resultar um melhor ajuste 
gráfico.

RESUlTADOS E DISCUSSãO
Calibração e verificação dos parâmetros  
do modelo na bacia do rio Ijuí em Ponte mística
A calibração dos parâmetros do modelo, para a 

bacia do Ijuí, em Ponte Mística (9.426 km2), resultou 
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nos parâmetros com valores médios e desvios em 
relação a média dos parâmetros deIb, Io, h, Ksup, 
Ksub, Rmaxe Alfa iguais a 121,150,042±(mm.h‑1), 
0.992±0.013 (mm.h‑1), 0.725±0.007 (adm), 
5.8720.014± (h), 20.181±0.476 (h), 6.8900.223± 
(h), e 5.6280.906± (%), respectivamentepara 10 exe‑
cuções conforme sugestões proposto por Collischonn 
e Tucci (2003). Estes resultados mostram que este 
pequeno desvio em relação a média representa que 
o algoritmo evolutivo SCE‑UA conseguiu produzir 
conjunto de valores de parâmetros próximo ao ótimo 
global (Collischonn e Tucci (2003) no processo de 
calibração.

Os resultados das estatísticas de desempenhopara 
a análise dos parâmetros no processo de calibraçãofo‑
ram considerados satisfatórios para as 10 execuções.
Os resultados dos valoresmédios e desvios em relação 
a média dos parâmetros das estatísticas de desempe‑
nho do coeficiente deNS foramigual a0.9400.001±, 
R2 igual a 0.883± 0.001 e ΔV de0.1660.0075±.Sendo 
resultados satisfatórios segundo Moriasi et al. (2007).

O conjunto de parâmetros da execução 4 produ‑
ziu melhores resultados com valores de Ib=121,288 
(mm.h‑1), Io=0,996 (mm.h‑1), h=0,721 (adm), 
Ksup=5,869(h), Ksub=20,456(h), Rmax=6,804 (h) 
e Alfa=5,243 (%). As estatísticas de desempenho para 
esta execução apresentou coeficiente de NS=0,88, 
R2=0,95 eΔV=16,43%, e estes parâmetros foram 
também avaliados mediante o processo de verificação 
de parâmetros.

A resposta do modelo para o conjunto de parâ‑
metros da execução 4 pode ser vista nas figuras 4 e 

5, as quais representam os processos de calibração e 
de verificação, respectivamente.

Identifica‑se que o modelo consegue reproduzir 
bem as vazões, em todas as faixas de ocorrência, inclu‑
sive na série de verificação, e mesmo para magnitudes 
maiores do que as observadas na calibração.

O processo de transferência de parâmetros 
entre escalas
O conjunto selecionado, após a verificação, para 

o teste da capacidade de generalização, foi aplicado 
nas sub‑bacias do Santo Ângelo (5.414 km2), Colônia 
Mousquer (2.131 km2), Passo Faxinal (2.003 km2), 
Ponte Nova Conceição (966 km2), Conceição (805 
km2) e para a sub‑bacia Ponte Nova do Potiribu (628 
km2), com os mesmos parâmetros obtidos na calibra‑
ção, no período de 02/01/1989 a 31/01/1992, para 
a verificação da capacidade de transferência destes.

As Figuras 6 a 11 são apresentadas hidrogramas 
observadas e simulados, nas diferentes sub‑bacias.
Na Tabela 2 são apresentados os valores dos índices 
estatísticos aplicados para avaliar o desempenho do 
modelo nas sub‑bacias, utilizando os parâmetros ca‑
librados em Ponte Mística no período de 02/01/1989 
a 31/01/1992.

A Tabela 2 mostra que o processo de transferência 
de parâmetros apresentou resultados satisfatórios, pois 
os índices estatísticos de desempenho resultaram em 
intervalos de valores dos coeficientes de 0,5 ≤ NS ≤ 
0,84, 0,69 ≤ R2 ≤ 0,93; 0,5 ≤ NS ≤ 0,84 e ‑22,28 % ≤ 
ΔV ≤ 14,79 %, estando de acordo com os critérios de 
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FIGURA 4. Vazões observadas e calculadas com a 
série de calibração (02/01/1989 a 31/01/1992) na bacia 
do Ijuí, em Ponte mística.
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FIGURA 5. Vazões observadas e calculadas com 
a série de verificação (01/01/1995 a 24/01/1998) na 
bacia do Ijuí, em Ponte mística.
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FIGURA 7. Vazão calculada e observada na sub‑ba‑
cia da Colônia mousquer (2.131 km2), no período de 
02/01/1989 a 31/01/1992.
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FIGURA 6. Vazão calculada e observada na sub‑ba‑
cia do Santo Ângelo (5.414 km2), no período de 
02/01/1989 a 31/01/1992.

FIGURA 9. Vazão calculada e observada na sub‑bacia 
da Ponte Nova Conceição (966 km2), no período de 
02/01/1989 a 31/01/1992.

FIGURA 8. Vazão calculada e observada na sub‑ba‑
cia do Passo Faxinal (2.003 km2), no período de 
02/01/1989 a 31/01/1992.
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TABELA 2 
Valores dos índices estatísticos de desempenho nas diferentes escalas

Índices Estatísticos
Sub‑bacias R2 NS ΔV (%)
Santo Ângelo (5.414 km2) 0,93 0,84 14,79
Colônia Mousquer (2.131 km2) 0,88 0,77 ‑10,74
Passo Faxinal (2.003 km2) 0,69 0,67 ‑22,28
P. Nova Conceição (966 km2) 0,76 0,5 ‑7,65
Conceição (805 km2) 0,79 0,55 ‑2,48
Ponte Nova do Potiribu (629 km2) 0,87 0,74 12,30
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Moriasi et al. (2007).Ocorreu também perda de efi‑
ciência do modelo nas sub‑bacias de 5.414 a 966 km2, 
tanto maior quanto menor a escala das sub‑bacias 
analisadas. Para bacias menores que966 km2, porém, 
os resultados não foram bons, possivelmente devido à 
maior variabilidade dos processos hidrológicos e das 
características físicas.

Resultados semelhantes, com perdas de eficiência 
do modelo em função da escala da bacia, foram en‑
contrados por Servat & Dezetter (1993). Eles avalia‑
ram o desempenho de modelos chuva‑vazão na parte 
norte ocidental da Costa do Marfim, e constataram 
que os resultados do NS, resultante da aplicação com 
transferência de parâmetros, foram bastante baixos 
em todas as bacias. Seibert (1999) aplicou a mesma 
técnica de transferência de parâmetros de um modelo 
chuva‑vazão (HBV), em 11 bacias hidrográficas na 
Suécia com áreas entre 7 e 950 km2, e encontrou 
valores do NS entre 0,7 e 0,73 para as duas menores 
bacias e valores entre 0,79 e 0,88 para as outras nove 
bacias. Xiaoli et al. (2009), utilizaram o mesmo 
modelo chuva‑vazão (HBV) que Seibert (1999) em 
13 sub‑bacias no Sul da China, com áreas entre 37,2 
e 2.091 Km² , e os resultados da transferência dos 
parâmetros resultaram em valores de NS médios de 

0,72. Masih et al., (2010), avaliaram a transferência 
de parâmetros em 11 bacias hidrográficas do Irã com 
áreas entre 475 e 2.522 km2, obtendo valores de NS 
entre 0,11 e 0,75.

Em estudos anteriores de regionalização de vazões 
na bacia do rio Ijuí foram observadas similaridades 
espaciais, com pequena variabilidade espacial das 
variáveis e funções obtidas (IPH, 1991). Silva et 
al. (2003), avaliaram as extrapolações superiores da 
regionalização de vazões utilizando as sub‑bacias do 
rio Ijuí (meso escala) e duas sub‑bacias do rio Uruguai 
a jusante da confluência do rio Ijuí (macro escala), e 
extrapolações inferiores de regionalização de vazões 
das sub‑bacias do rio Potiribu. Silva et al. (2003) 
obtiveram bons resultados na regionalização de vazões 
nestas bacias, aceita‑se que estas sejam representativas 
desta região, o que indica uma uniformidade espacial 
da vazão.

A uniformidade da bacia do rio Ijuí também 
foi constatada no presente estudo, pelos resultados 
satisfatórios da transferência de parâmetros das ba‑
cias maiores para as bacias menores, com base nos 
índices estatísticos de desempenhocom o uso do 
Nash‑Sutcliffe (NS) coeficiente de determinação (R2) 
e o erro em volume ( ΔV).

FIGURA 11. Vazão calculada e observada na sub‑ba‑
cia da Ponte Nova do Potiribu(629 km2), no período 
de 02/01/1989 a 31/01/1992.

FIGURA 10. Vazão calculada e observada na sub‑ba‑
cia da Conceição(805 km2), no período de 02/01/1989 
a 31/01/1992.
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CONClUSÕES
O método da transferência de parâmetros de uma 

bacia da ordem de 10.000 km2 para bacias até 629 
km2 revelou‑se adequado, com bom desempenho para 
bacias maiores que 2.000 km2 (NS >0,67) e médio 
desempenho para bacias menores que 1.000 km2 (0,5 
< NS < 0,74). Observou‑se que, para as quatro bacias 

maiores que 966 km2, houve um padrão de perda de 
eficiência do NS da maior para a menor bacia.

Com base nos resultados, conclui‑se que o pro‑
cesso de regionalização através da transferência de 
parâmetros pode ser uma técnica importante para a 
obtenção de séries de vazões em bacias hidrográficas 
representativas com escassez de dados fluviométricos.
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