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RESUMO
Este trabalho teve o objetivo de relacionar a suscetibilidade a inundações com a falta de capacidade nos condutos do
sistema de drenagem da Sub-bacia do Arroio da Areia, em Porto Alegre/RS, com a finalidade de espacializar os pontos
críticos e frequentemente mais atingidos por eventos de inundação. Esses eventos atingem significativa área da sub-bacia,
onde ocorrem perdas materiais e prejuízos à saúde pública. Nesse contexto, o geoprocessamento surge como um recurso
dinâmico, que permite a manipulação de informações geográficas inferindo maior precisão nas análises e mapeamentos, de
acordo com os objetivos do trabalho. O mapeamento das áreas suscetíveis a inundações resultou da análise conjugada de
processos físicos e de uso e ocupação do solo. O Sistema de Informações Geográficas (SIG) compreendeu as bases de
geomorfologia, drenagem urbana, impermeabilização e ocupação. A análise espacial das inundações na sub-bacia envolveu
a caracterização geomorfológica, pedológica, hidrológica e de uso e cobertura do solo em pontos onde há falta de capacidade
dos condutos subsuperficiais. Além disso, este trabalho buscou compreender as relações existentes entre as diferentes
apropriações da superfície e as inundações urbanas na área de estudo. A partir dessa análise, observou-se que 16 dos 27
pontos com deficiência no escoamento estão inseridos em áreas altamente suscetíveis às inundações. Os outros pontos estão
inseridos, de modo geral, em compartimentos geomorfológicos que não favorecem ao acúmulo das águas, ou em áreas mais
permeáveis de acordo com a estrutura pedológica e o tipo de uso e cobertura do solo.
Palavras-Chave: Suscetibilidade; geoprocessamento.

naturais, modificando principalmente a morfologia
do terreno, a cobertura do solo e a rede de
drenagem das bacias, influenciando, dessa forma,
nas inundações urbanas. Essas modificações
demonstram que o processo de urbanização pode
comprometer o ambiente e a organização das
cidades quando não há um plano de ação e gestão
urbana eficientes. Embora seja natural o fato de as
águas de um rio transbordarem e atingirem sua
planície de inundação, sabe-se que as construções,
inerentes à expansão de uma cidade, intensificam os
processos que levam ao acúmulo de água em
determinadas áreas.
As inundações em Porto Alegre/RS
ocorrem freqüentemente em áreas onde há
deficiência no escoamento das águas, muitas vezes
em virtude da falta de capacidade nos condutos.
Nesses locais, de modo geral, as dinâmicas naturais
foram amplamente afetadas pelo processo de
urbanização e impermeabilização da superfície.
Segundo o Departamento de Esgotos
Pluviais (DEP), da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre (PMPA), alguns dos locais mais atingidos por

INTRODUÇÃO
O progresso industrial e a modernização
dos serviços alteraram a realidade sócio-econômica
do Brasil, transformando a dinâmica demográfica
brasileira. O deslocamento populacional das áreas
rurais para as urbanas, após a década de 1940,
trouxe uma série de conflitos sociais e ambientais às
cidades e demandaram a necessidade de novas
políticas de planejamento urbano ambiental.
A atividade humana altera diretamente o
ciclo hidrológico nas cidades, reduzindo a
infiltração de água no solo e favorecendo o
escoamento superficial. Em conseqüência disso,
ocorre a acumulação de água em compartimentos
geomorfológicos mais favoráveis, como as planícies e
os terraços fluviais. Há o aumento da vazão pluvial,
o qual compromete o sistema de drenagem
estabelecido na cidade, pois o mesmo, muitas vezes,
não comporta tal fluxo de água.
O processo de urbanização implica
inevitavelmente na alteração de diversas dinâmicas
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para averiguar os pontos onde há falta de
capacidade nos condutos, e avaliações de
alternativas de controle para as inundações. No
entanto, esse estudo não apresenta nenhum
mapeamento das áreas mais frequentemente
inundáveis.
O mapeamento das áreas suscetíveis a
inundações é um recurso muito importante para a
leitura e compreensão dos episódios de inundações,
e auxilia na tomada de decisões para amenização
desses problemas. Atualmente, em virtude da
capacidade de armazenamento e análise de
informações, o geoprocessamento surge como uma
ferramenta dinâmica capaz de conferir mais
precisão aos mapeamentos e à análise espacial. A
utilização dessas ferramentas permite a implantação
de um SIG, reunindo um conjunto de bases digitais
e de banco de dados que podem ser manipulados,
com a finalidade de promover uma análise espacial,
de acordo com os objetivos do usuário.
Este trabalho tem como objetivo relacionar
a suscetibilidade a inundações com a falta de
capacidade nos condutos do sistema de drenagem
da Sub-bacia do Arroio da Areia, em Porto
Alegre/RS, com a finalidade de espacializar os
pontos críticos e frequentemente mais atingidos por
eventos de inundação.

inundações em Porto Alegre estão localizados na
Sub-bacia do Arroio da Areia.
A Sub-bacia do Arroio da Areia tem
aproximadamente 11,7km² e seu curso principal
5,4km de comprimento, das nascentes à Casa de
Bombas Engenheiro Sílvio Brum, apresentando um
desnível de 121m (Porto Alegre, 2002). As nascentes
se localizam nos morros Rio Branco, Petrópolis e
Alto Petrópolis (Menegat et al., 1998).
A drenagem da sub-bacia é realizada por
condutos forçados até a Casa de Bombas Sílvio
Brum. Tanto o curso principal quanto os canais, em
grande parte, foram canalizados em dutos
subterrâneos. Apenas no interior do Country Club e
no Parque Germânia ainda há segmentos de cursos
d’água com características mais próximas às
naturais.
A sub-bacia apresenta intensa ocupação
urbana. Na porção mais a jusante, nos bairros São
João e Santa Maria Goretti (MAPA 1), predomina a
ocupação de atividades industriais e comerciais. Os
outros bairros no interior da sub-bacia concentram,
predominantemente, áreas residenciais e comerciais, estas últimas principalmente ao longo de
importantes vias de circulação, como as avenidas
Assis Brasil, do Forte, Protásio Alves, entre outras.

Inundações Urbanas
As inundações são eventos naturais que
ocorrem devido ao extravasamento das águas do
leito menor de um curso d'água. Muitas vezes, o
homem explora e habita áreas alagáveis, ignorando
os riscos inerentes a esses locais. Geralmente, ao
ocupar as áreas suscetíveis a inundações, o homem
enfrenta sérios problemas com o regime natural das
águas (Enomoto, 2004).
A retirada da cobertura vegetal, o
aterramento das áreas de várzeas e a
impermeabilização do solo modificam intensamente
o regime hidrológico. Há redução da infiltração de
água no solo e aumento na velocidade do
escoamento superficial. A combinação destes dois
fatores faz com que as águas atinjam rapidamente o
curso principal do canal, provocando inundações
em diversos pontos onde existam estrangulamentos
de seção ou obstrução do leito.
O mapeamento desses eventos, bem como
das áreas suscetíveis a inundações constitui-se em
uma ferramenta muito importante para controle e
prevenção de inundações. Para Nascimento et al.
(1998), um mapa de inundação deve conter
informações da cobertura vegetal; do grau de

MAPA 1 - Bairros da sub-bacia

Em 2002, a PMPA e o Instituto de Pesquisas
Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) publicaram um volume do
Plano Diretor de Drenagem Urbana direcionado
para a sub-bacia. Neste, foram realizadas simulações
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impermeabilização dos lotes, considerando o seu
tipo de utilização; do solo, de acordo com seu nível
de permeabilidade; da declividade e da topografia;
das redes de drenagem natural e artificial.
Dias et al. (2004), ao elaborar um mapa de
áreas com risco de enchentes, para uma bacia
predominantemente rural, utilizou as seguintes
bases: geomorfologia, declividade, uso e ocupação e
solos. Em áreas urbanas, outras variáveis são
importantes para o estudo de inundações, como o
sistema de drenagem pluvial e a impermeabilização
da superfície.

Aspectos pedológicos no estudo da
impermeabilização do solo
Os aspectos pedológicos também interferem
na ocorrência de enchentes e inundações. Esses
fenômenos, geralmente, estão associados aos solos
rasos, de composição síltica e argilosa, com
predominância de terras finas (< 2mm) e menor
quantidade de cascalho (de 2 a 20mm). Estas
características configuram um solo com baixa
permeabilidade e reduzida capacidade de
armazenamento de água.
Tucci (2001), com o propósito de relacionar
os tipos de solos com o uso e a cobertura da
superfície, propõe uma classificação dos solos
segundo sua permeabilidade e capacidade de
armazenamento de água. Essa relação permite
definir o coeficiente de escoamento e, para a
finalidade desse estudo, estimar a taxa de
impermeabilidade.
Para tanto, Tucci (2001) utiliza a equação
do Soil Conservation Service (SCS), na qual o
coeficiente de escoamento (Cp) de uma superfície
pode ser estimado da seguinte forma (SCS, 1975):

Geomorfologia no estudo de áreas de inundação
A geomorfologia é a ciência que estuda as
formas do relevo quanto a sua geometria, gênese e
idade. Segundo Ross (2003), o relevo apresenta
diversos tipos de formas dinâmicas, que se
manifestam de modo diferenciado ao longo do
tempo e do espaço.
A ação humana interfere diretamente nas
formas de relevo. Os processos de urbanização e
industrialização têm papel fundamental nos
problemas ambientais observados nas cidades. O
crescimento das áreas urbanas pressiona o meio
físico, tendo como conseqüência o aumento da
poluição atmosférica, das águas, dos solos,
deslizamentos, enchentes, etc. (Guerra & Marçal,
2006).
As formas de relevo são determinantes para
a delimitação de áreas suscetíveis a inundações e
enchentes. As áreas inseridas em morfologias mais
onduladas ou montanhosas, bem como em
morfologias mais elevadas, estão menos propensas a
ocorrências de inundação.
Ross (2003) coloca que os mapas
geomorfológicos buscam apreender e representar a
dinâmica e a gênese das formas de relevo, de
diferentes dimensões (vertentes, colinas, morros,
serras, etc.). Dessa forma, uma carta geomorfológica
deve fornecer elementos de descrição do relevo,
identificar a natureza de todos os elementos do
terreno e datar as formas.
Um dos principais parâmetros influenciadores das inundações, inserido no mapeamento
geomorfológico, é a declividade, pois permite
estipular a velocidade de escoamento das águas.
Segundo Dias et al. (2004), declividades entre 0 e
5% são as que mais influenciam nas áreas de
inundações, pois representam as várzeas e os
terraços fluviais.

Cp = [(P—0,2*S)²/(P+0,8*S)]*1/P

(1)

Onde: P é a precipitação total do evento em
mm; S é o armazenamento, que está relacionado
com o parâmetro que caracteriza a superfície (CN)
por (SCS, 1975)
S = (25400/CN)—254

(2)

O parâmetro CN relaciona o tipo de solo e
as características da superfície. Os valores do
parâmetro CN são estabelecidos numa escala de 1 a
100, variando de uma cobertura completamente
permeável até uma cobertura muito impermeável.
Quanto ao valor de precipitação, necessário
para o uso das equações acima, um estudo realizado
por Silveira (2000) estabelece uma curva de
intensidade-duração-frequência (IDF), a partir de
dados do 8º Distrito de Meteorologia, em Porto
Alegre. A expressão IDF obtida foi a seguinte:
i = 2491,782*T0,192/(t+16)1,021

(3)

Onde: i = intensidade da chuva (mm/h); T =
período de retorno em anos; t = duração em
minutos da chuva.
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um Modelo Numérico do Terreno (MNT), do qual
foram extraídas as curvas de nível, a declividade,
perfis topográficos e a visualização em terceira
dimensão (3D) da superfície. As informações
altimétricas foram interpoladas pelo método de
krigagem, com a finalidade de melhorar a qualidade
da modelagem. As interpolações, neste caso, têm
por objetivo inferir valores intermediários entre dois
pontos existentes em uma matriz inicial de pontos.
Foram realizadas interpolações experimentais, para
um, cinco, dez e quinze metros de resolução
espacial. O MNT com cinco metros de resolução
espacial foi o escolhido, por apresentar maior
precisão e confiabilidade em suas informações
altimétricas;

A partir da equação 3 obtém-se a
intensidade de chuva para uma determinada
duração e tempo de retorno.
Suscetibilidade a inundações
A suscetibilidade a inundações de uma área
está diretamente relacionada à probabilidade dessa
área ser atingida por enchentes, cheias,
alagamentos. Enomoto (2004) elabora mapas de
inundação através da utilização de modelos
hidrológicos. Essa metodologia busca determinar a
distribuição temporal da chuva de projeto, a vazão
de projeto através do modelo chuva-vazão IPH II e
os níveis de enchente através do software HEC-RAS.
Dias et al. (2004) realiza o mapeamento de
áreas de riscos de enchentes através da manipulação
de bases digitais. Ao realizar o mapeamento, define
pesos para cada um dos parâmetros influenciadores
na etapa de cruzamento das bases digitais:
Geomorfologia (27%), Declividade (25%), Solos
(20%), Uso e Ocupação do Solo (15%),
Proximidades (13%).

2 - Elaboração da base de geomorfologia. Esse
mapeamento baseou-se no MNT e nas bases
derivadas, como curvas de nível, mapa de
declividade, perfis topográficos e visualização em
3D. Considerou três padrões de formas semelhantes
da superfície. São eles:
a) Morros;
b) Terraços;
c) Planícies fluviais.

MATERIAIS UTILIZADOS

Os morros foram segmentados, de acordo
com as formas das unidades de vertente, baseado em
Rehbein (2005), em:

Foram utilizados os seguintes materiais para
a realização do estudo: imagens de satélite de alta
resolução espacial (0,61cm), sensor QuickBird, de
2003; imagem de radar, sensor Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM), resolução espacial de
30m; base digital de solos obtida junto ao Centro de
Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, na escala 1:40.000; cartas da rede de esgoto
pluvial, elaboradas e fornecidas pelo DEP; pontos
onde há falta de capacidade nos condutos obtidos
em Porto Alegre (2002).

a) Topos Planos/Convexos;
b) Segmentos Retilíneos ou Convexos;
c) Segmentos Côncavos.
Os terraços foram segmentados em duas
formas de relevo de acordo com a origem e as
características dos sedimentos. São elas:
a) Terraços Colúvio-Aluvionares;
b) Terraços Alúvio-Coluvionares.

MÉTODOS

As planícies fluviais (várzeas) não foram
segmentadas devido à homogeneidade de formas no
seu interior.

Para contemplar o objetivo, a metodologia
de trabalho foi estruturada nas seguintes etapas:

3 - Elaboração da base de ocupação e impermeabilização. Inicialmente, foi necessária a realização do
mapeamento do uso e cobertura do solo, através da
vetorização, na escala 1:1.000, sobre o mosaico de
imagens de satélite. Esse trabalho considerou quatro
unidades de uso e cobertura do solo: áreas sem
construções (jardins, canteiros, praças, parques,
etc.); áreas construídas no interior das quadras

1 - Processamento digital de imagens. O processamento
das imagens de satélite compreendeu a fusão das
bandas espectrais, o mosaico das cenas, o
georreferenciamento e a equalização do mosaico. A
imagem SRTM fornece informações altimétricas, e
foi utilizada no processo de modelagem da
superfície. Esta etapa compreendeu a geração de
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impermeabilidade da sub-bacia, as unidades de uso
e cobertura do solo e suas respectivas taxas de
impermeabilização foram relacionadas com a área
total de cada quadra. Em seguida, foram
estabelecidas 10 classes de impermeabilização, com
intervalos homogêneos. As classes foram nomeadas
de A (valores inferiores) à J (valores superiores).

(edificações e pavimentos); arruamentos asfaltados;
arruamentos de paralelepípedo.
Em seguida, foi criado um banco de dados
para armazenar informações referentes às bases
cartográficas digitais de solos e de uso e cobertura
do solo. Essas informações são organizadas em
diferentes tipos de campos (fields), sejam eles
numéricos ou textuais.
Depois disso, realizou-se a ordenação dos
tipos de solos presentes na sub-bacia, de acordo com
a metodologia de Tucci (2001) que considera
quatro categorias, que variam de “A” à “D”, dos mais
permeáveis aos mais impermeáveis. De acordo com
a granulometria dos sedimentos, segundo Porto
Alegre (2004), na sub-bacia não existem solos do
tipo “A”.
Com as unidades de uso e cobertura do solo
mapeadas e a base de solos ordenada, foi realizado o
cruzamento das duas camadas vetoriais para a
aplicação das equações 1, 2 e 3, para calcular o
coeficiente
de
escoamento
e
estimar
a
impermeabilização.
Para a utilização das equações foi necessário
adequar os valores do parâmetro CN, descritos por
Tucci (1993), para cada uma das unidades de uso e
cobertura, conforme a Tabela 1.
O valor de precipitação utilizado neste
trabalho levou em consideração um evento com
duração de uma hora e tempo de retorno de cinco
anos.

TABELA 2 - Taxa de impermeabilização
Unidade de uso e cobertura
Áreas sem construção
Áreas construídas
(edificações/pavimentos)
Arruamentos asfaltados
Arruamentos com
paralelepípedos

Solo B
62
98

Solo C
74
98

Solo D
80
98

98
85

98
89

98
91

Solo C
0,314
0,926

Solo D
0,428
0,926

0,926
0,540

0,926
0,643

0,926
0,699

4 - Elaboração da base de drenagem urbana. Foram
vetorizados os arroios e os principais canais
subterrâneos na sub-bacia. As informações
adicionais do sistema de drenagem, como o
diâmetro das tubulações, foram armazenadas no
banco de dados.
Em seguida, foram estabelecidas distâncias
de proximidade dos arroios, canais principais e da
confluência entre cursos d’água:
a) Secções entre 0,8 e 1m de diâmetro: 10m
para cada margem;
b) Secções entre 1 e 1,2m: 12m;
c) Secções superiores a 1,2m: 15m.

TABELA 1 - Valores do parâmetro CN
Unidade de uso e cobertura
Áreas sem construção
Áreas construídas
(edificações/pavimentos)
Arruamentos asfaltados
Arruamentos com
paralelepípedos

Solo B
0,142
0,926

As
áreas
inseridas
nas
principais
confluências do sistema de drenagem foram
realçadas por um polígono circular, com raio de
abrangência estimado de acordo com o diâmetro
das tubulações.
5 - Elaboração do mapa de suscetibilidade a inundações
e a relação com os pontos onde há falta de capacidade
nos condutos. O mapa de suscetibilidade a
inundações foi elaborado a partir do cruzamento
das bases digitais rasterizadas de geomorfologia,
ocupação e impermeabilização e drenagem urbana.
Os pesos utilizados no cruzamento das bases tiveram
embasamento em Dias et al. (2004), e são
apresentados na Tabela 3.
Em seguida, foi realizado o cruzamento do
mapa de suscetibilidade a inundações com os
pontos com falta de capacidade nos condutos. Esse

Fonte: adaptada de Tucci (1993, p.406).

A Tabela 2 apresenta o resultado da
aplicação das equações para estimar a taxa de
impermeabilização das unidades.
Com base no percentual de cada categoria
acima, foi obtida a taxa de ocupação e
impermeabilização (TOI) das quadras e dos
arruamentos. De acordo com Fontes & Barbassa
(2003) a taxa de ocupação e impermeabilização
(TOI) é obtida relacionando a área construída e a
área livre de ocupação impermeabilizada com a área
total de um local. Para aprimorar o cálculo de
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TABELA 3 - Critérios para a elaboração do mapa de suscetibilidade a inundações

Parâmetros

Peso

Geomorfologia

52%

Ocupação e
Impermeabilização
Drenagem Urbana

35%
13%

Categoria/Nota
Planície Fluvial (Apf) — nota 10; Terraço Alúvio-Coluvionar (Arc1) — nota 8;
Terraço Colúvio-Aluvionar (Arc2) — nota 7; Morro e Colina (segmentos
côncavos) (Dc1) — nota 3; Morro e Colina (segmentos convexos) (Dc2) — nota 2;
Morro e Colina (topo retilíneo/convexo) (Dc3) — nota 1.
Classes: J (nota 10); I (nota 9); H (nota 8); G (Nota 7); F (Nota 6); E (Nota 5); D
(Nota 4); C (Nota 3); B (Nota 2); A (Nota 1).
Proximidade dos canais principais e confluência de cursos d’água (Nota 10).

cruzamento permitiu a análise espacial da relação
entre as duas informações.

A interpolação por krigagem apresentou
sensíveis ganhos na qualidade do modelo de
elevação (MAPA 2), de acordo com o apresentado
em Valeriano (2004).
A utilização das imagens de radar se
constitui num método adequado para modelagem
da superfície. O MNT também permitiu traçar perfis
topográficos de alguns segmentos no interior da
sub-bacia, como o curso principal do Arroio da
Areia. Na análise do perfil do arroio, observou-se
que há grande variação altimétrica (aprox. 80m) nos
primeiros 1,1Km de extensão do mesmo. Nos outros
4Km de extensão do arroio principal, o desnível
altimétrico é de 40m.
A visualização em três dimensões da subbacia foi um recurso interessante que contribuiu
com o processo de mapeamento geomorfológico.
Para gerar a visualização, foram sobrepostos o
mosaico de imagens e o MNT, aplicando um
determinado nível de exagero vertical. Em seguida,
foram realizados vôos cênicos virtuais pela sub-bacia
através de ferramentas de animação do pacote de
extensão “ArcScene” do software “ArcGis 9 —
ArcInfo 9.2”, onde se observou com maior atenção
as feições da superfície.

Softwares Utilizados
Com exceção da etapa de processamento
das imagens de satélite, na qual foi utilizado o
software “Envi 4.3”, em todas outras etapas do
trabalho o software utilizado foi o “ArcGis 9 —
ArcInfo 9.2”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Processamento Digital das Imagens

Geomorfologia
O mapeamento geomorfológico (MAPA 3)
identifica as feições do relevo e representa a
dinâmica e a gênese dos compartimentos. Foram
mapeadas duas unidades morfoesculturais:
a) Escudo Sul-Rio-Grandense: formado na Era
Proterozóica a partir da colisão de dois
antigos continentes (Menegat et al., 1998).
Possui três unidades geológicas no interior
da sub-bacia, que compõem os morros:
Gnaisse Chácara das Pedras, Granodiorito
Três Figueiras e Granito Independência. Os
morros possuem topos planos/convexos e

MAPA 2 - Modelo Numérico do Terreno
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concentrado, do que infiltração e escoamento
subsuperficial.
No entanto, a ocupação antrópica provoca a
retirada da vegetação da encosta e a redução da
infiltração da água. Dessa forma, há o aumento
significativo do escoamento concentrado, muitas
vezes seguindo a direção dos arruamentos.
Os padrões de formas em terraços e
planícies são caracterizados pela deposição dos
sedimentos provenientes das vertentes dos morros
circundantes, transportados por processos fluviais.
Os terraços colúvio-aluvionares (Arc2) representam
o primeiro nível de deposição dos sedimentos que
são transportados pela vertente. Os terraços alúviocoluvionares (Arc1) constituem-se no nível de
deposição mais próximo aos arroios. As planícies
(Apf), também denominadas várzeas, representam o
último estágio de deposição.
A ocupação e impermeabilização dessas
áreas mais planas interferem diretamente no
comportamento hidrológico da sub-bacia, pois
reduzem a infiltração de água no solo e aumentam o
escoamento superficial.

unidades de vertentes côncavas, convexas e
retilíneas, e têm grande variedade de
formas geométricas, de altitudes e
declividades.
b) Planície Costeira: formada nos últimos 400
mil anos, é composta por sedimentos finos
depositados pelo oceano, rios e lagos
(Menegat et al., 1998). A ocorrência de
transgressões e regressões do nível de água
dos oceanos formou os sistemas lagunabarreiras. Três unidades geológicas são
observadas nas planícies e terraços fluviais
da sub-bacia: Sistema Laguna-Barreira I
(depósitos de leques aluviais), Sistema
Laguna-Barreira III (depósitos de terraços
fluviais e lacustres) e Sistema LagunaBarreira IV (depósitos de canal fluvial). As
áreas
planas
estão
localizadas,
predominantemente, na porção norte (a
jusante)
da
sub-bacia
e
possuem
declividades inferiores a 10%, estando
sujeitas a inundações ao longo do Arroio da
Areia e dos principais canais.

Ocupação e Impermeabilização
Para a obtenção da impermeabilização das
quadras e arruamentos, foram mapeadas as
unidades de uso e cobertura do solo. A análise desse
mapeamento permitiu realizar as seguintes
considerações:
a) as áreas sem construções são mais extensas
em quadras com presença de praças, de
lotes maiores (com mais áreas de gramados,
jardins e canteiros) e de terrenos baldios.
Estas áreas se apresentam em maior
extensão nas quadras do Bairro Três
Figueiras (porção sudoeste da sub-bacia),
em virtude do tamanho dos lotes que
permite a manutenção de extensos
gramados;
b) na porção norte da sub-bacia, nos bairros
São João, Santa Maria Goretti e Passo da
Areia, predominam quadras com extensas
áreas construídas e arruamentos asfaltados,
características de áreas comerciais e
industriais;
c) nas áreas residenciais predominam os
arruamentos de paralelepípedo.

MAPA 3 - Compartimentos Geomorfológicos

Nos topos dos morros (Dc3) predominam a
infiltração e o escoamento subsuperficial, enquanto
nos segmentos convexos ou retilíneos (Dc2)
predominam os escoamentos difuso (altas e médias
vertentes) e concentrado (baixas vertentes). Já nos
segmentos côncavos de vertente (Dc1) observa-se
maior
escoamento,
tanto
difuso
quanto

Em seguida, foram obtidas as taxas de
ocupação e impermeabilização das quadras e
arruamentos, apresentadas no MAPA 4.
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maior suscetibilidade a inundações estão localizadas
no norte da sub-bacia, onde predominam os
padrões de formas em terraços e planícies.
Concomitantemente a isso, apresentam quadras
muito impermeáveis, em virtude da alta
concentração de estabelecimentos comerciais e
industriais.
O MAPA 5 também revela que uma porção
significativa da sub-bacia apresenta alta suscetibilidade a inundações, justificando as pesquisas e os
estudos técnicos visando solucionar o problema. No
entanto, é importante considerar que nem todas as
áreas com alta suscetibilidade são atingidas por
inundações. Outros parâmetros devem ser
acrescentados para que se possa delimitar as áreas
mais afetadas pelas inundações, como, por exemplo,
a capacidade dos condutos da drenagem urbana.
Ao relacionar os pontos onde há falta de
capacidade nos condutos, conforme Porto Alegre
(2002), com a base de suscetibilidade a inundações
observa-se os seguintes resultados:
a) Pontos com baixa suscetibilidade a
inundações (Valores de 0 a 50): Pontos 1, 2,
5, 7, 13 e 19: Estão localizados em áreas com
declividade entre 5 e 20% e inseridas
predominantemente no compartimento
geomorfológico de morros. Mesmo em um
evento extremo de precipitação, havendo o
transbordamento, as águas irão escoar
superficialmente até atingir as áreas mais
planas, nos terraços e planícies. As quadras
adjacentes ao ponto 13 apresentam TOI
elevada, aproximadamente 80%, ainda
assim, por maior que seja a deficiência nos
condutos desse local, o compartimento
geomorfológico não favorece a ocorrência
de inundações no cruzamento desses
arruamentos. É importante destacar que o
comprometimento dos condutos nesses
pontos compromete o escoamento da água
a jusante. Dessa forma, a ampliação dos
condutos nos locais é aconselhável.
b) Pontos com média suscetibilidade a
inundações (Valores de 50 a 65): Pontos 4,
6, 8, 9 e 18: Os pontos situam-se na
transição geomorfológica entre os terraços
colúvio-aluvionar e alúvio-coluvionar. A
declividade média, nas adjacências dos
pontos, oscila entre 2,5 e 10%. Nessas áreas,
apesar
de
não
apresentarem
alta
suscetibilidade, ocorre inundações em
episódios de precipitação mais intensos.

MAPA 4 - Taxa de Ocupação e Impermeabilização

A análise do mapa da TOI mostra que a
impermeabilização não está associada diretamente
com a densidade populacional. Os bairros São João
e Santa Maria Goretti, por exemplo, tem baixa
densidade habitacional, e a TOI é bastante elevada
devido ao tipo de uso e a forma de ocupação.
As maiores TOI correspondem às quadras
comerciais e industriais, localizadas predominantemente no norte da sub-bacia, onde ocorrem os
tipos de solos Gleissolos Háplicos e Planossolos
Hidromórficos. Destacam-se três áreas comerciais na
sub-bacia: na Avenida Assis Brasil (Passo da Areia e
São João) e na Avenida Nilo Peçanha (Iguatemi e
Bourbon Country). As indústrias predominam no
Corredor de Desenvolvimento, entre as avenidas
Sertório e Assis Brasil (Porto Alegre, 2002).
As quadras residenciais com lotes pequenos
e condomínios com pouca área verde também
apresentaram elevadas TOI.
Suscetibilidade a inundações
O resultado do cruzamento das bases
digitais, com base nos critérios da Tabela 3, é
apresentado no MAPA 5, que revela a
suscetibilidade a inundações e os pontos com falta
de capacidade nos condutos com tempo de retorno
de dois a dez anos. Constatou-se que as áreas com
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MAPA 5 - Suscetibilidade a inundações e os pontos com falta de capacidade nos condutos

há conciliação entre a falta de capacidade
nos condutos e a baixa declividade das
planícies, as inundações são mais recorrentes.

c) Pontos
com
alta
suscetibilidade
a
inundações (Valores de 65 a 100): Pontos 3,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27: Localizam-se predominantemente na planície fluvial e nos terraços
aluviais e coluviais. São áreas com baixa
declividade, entre 0 e 5%. A TOI nas
adjacências dos pontos, em geral, é bastante
elevada, muitas vezes acima dos 80%. Esses
pontos estão localizados próximos aos
principais condutos e canais da sub-bacia,
por onde passa grande volume de água
drenada dos morros a montante. Quando

Sendo assim, constatou-se que alguns dos
pontos citados pelo Plano Diretor de Drenagem
Urbana (PDDU) para a Sub-bacia do Arroio da
Areia,
embora
apresentem
deficiência
no
escoamento das águas, situam-se em áreas de baixa a
média suscetibilidade a inundações, em virtude de
parâmetros como a geomorfologia e a declividade, o
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alternativa mais adequada para a maior parte da subbacia é a segunda, a qual prevê a construção de
reservatórios.
O PDDU também prevê a construção de um
desvio do escoamento, na porção noroeste da subbacia, para um novo conduto, na área próxima ao
Supermercado Bourbon Assis Brasil, que levaria as
águas para a sub-bacia adjacente.

que diminui a probabilidade de ocorrência de
inundação.
As áreas suscetíveis a inundações, segundo o
mapeamento realizado neste trabalho, onde não há
falta de capacidade nos condutos são remotamente
atingidas por inundações. Embora, essas áreas
estejam localizadas na planície fluvial, com
declividades baixas e TOI elevada, o sistema de
drenagem comporta o escoamento gerado para um
tempo de retorno superior a 10 anos. O MAPA 6
revela as áreas mais atingidas pelas inundações na
sub-bacia, com base na relação entre as áreas mais
suscetíveis e os pontos com deficiência no
escoamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresenta uma série de
contribuições para trabalhos aplicados a recursos
hídricos em áreas urbanas, uma vez que utiliza uma
metodologia pouco adotada para o estudo de áreas
suscetíveis a inundações.
A primeira contribuição diz respeito aos
bons resultados obtidos quanto ao uso de dados
orbitais para a coleta de informações referentes à
impermeabilização e à elevação da superfície. Além
de ser um método eficiente do ponto de vista
computacional, apresenta vantagens quanto ao
custo final do projeto, se comparado com métodos
como a aerofotogrametria e campanhas de topografia.
Outra contribuição está relacionada ao
mapeamento das áreas suscetíveis a inundações e à
análise realizada sobre as bases digitais. Estas,
permitiram obter importantes resultados, que
contribuem no entendimento do fenômeno na subbacia. Em síntese, a análise da relação entre a
suscetibilidade a inundações e a falta de capacidade
nos condutos da sub-bacia permitiu identificar os
pontos onde há prioridade para uma ação estrutural
nos próximos anos, visando a redução do efeito das
inundações.
Além disso, as discussões estabelecidas neste
trabalho, referentes à espacialização, à contextualização dos problemas e às alternativas de controle
das inundações, apresentam uma grande contribuição na tomada de decisões para solucionar os
problemas recorrentes dos alagamentos.
Por fim, é importante destacar a
importância de validar os resultados obtidos no
presente trabalho. Esse procedimento poderá ser
realizado com intensivas atividades de campo, de
modo a verificar se a base de suscetibilidade a
inundações realmente é compatível com o
observado pela população local nos episódios de
precipitação mais intensa.

MAPA 6 - Áreas mais atingidas por inundações

Com base no MAPA 6, calcula-se que as
áreas atingidas por inundações ocupam cerca de
0,59Km², cerca de 5% da área total da sub-bacia.
Alternativas de Controle das Inundações
O Plano Diretor de Drenagem Urbana da
sub-bacia estudou três alternativas para o controle
das inundações. A primeira prevê a ampliação de
toda a rede de forma a dar vazão ao escoamento
gerado para um período de retorno correspondente
a 10 anos. A segunda estabelece a possibilidade da
construção de reservatórios distribuídos ao longo da
bacia de forma a promover a detenção dos picos de
hidrogramas para chuvas de 10 anos de tempo de
retorno. A última prevê a combinação das duas
primeiras alternativas. O PDDU avalia que a
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Relationship Between Flood-prone Areas and the
Lack of Conduit Capacity in the Arroio da Areia
Sub-basin, Porto Alegre, RS
ABSTRACT
This paper aimed at relating flood-prone areas to
the lack of capacity of the conduits in the Arroio de Areia
Sub-basin drainage system, in Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, in order to spatialize the critical points which are most
often affected by flood events. These events significantly
affect the sub-basin area where material losses and damages
to public health occur. In this context, geoprocessing is a
dynamic resource which allows the manipulation of
geographic information, allowing greater analysis and
mapping precision according to the objectives of the study.
Flood-prone area maps resulted from the conjugated
analysis of physical processes, uses and geomorphology. The
Geographic Information System (GIS) included the bases of
geomorphology, urban drainage, imperviousness and
occupation. The spatial analysis of floods in the sub-basin
involved the geomorphological, pedological, hydrological
characterization, besides land use and soil cover at points
where the subsurface conduits lack capacity. This study
also attempted to understand the relations between the
different appropriations of the surface and the urban floods
in the study area. Based on this analysis, 16 of the 27
points with insufficient drainage are in highly flood-prone
areas. The other points are generally inserted in
geomorphological compartments that do not favor water
accumulation, or in more pervious areas according to
pedological structure and type of use and soil cover.
Key-words: Flood-prone areas, geoprocessing.
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RESUMO
O uso de modelos matemáticos que simulam as condições de qualidade da água é ferramenta importante para
quantificar a capacidade de autodepuração do rio. O objetivo desta pesquisa é avaliar propostas de enquadramento para a
bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim, utilizando como ferramenta de apoio o modelo matemático de qualidade da água
QUAL2E. Os usos preponderantes da água na bacia são o abastecimento público, agricultura de cultivo temporário ou
permanente, pecuária e balneários. Os parâmetros simulados foram: oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de
oxigênio (DBO) e coliformes termotolerantes. As simulações de prognóstico foram feitas para as vazões Q80, Q90 e Q95, nas
condições com demandas de água para irrigação. Na calibração verificou-se que a qualidade da água do rio Vacacaí Mirim
apresenta boas condições, exceto nos trechos iniciais considerados na modelagem, onde os valores das concentrações ultrapassam os limites estabelecidos para a classe 2 e 3 da Resolução nº 357/05 do CONAMA, para todos os parâmetros. No prognóstico, os resultados excedem os limites das classes, principalmente com a vazão Q95, em vários trechos. As alternativas de
enquadramento sugeridas em função dos usos da água na bacia e simulações do modelo são: classe 3 para os três primeiros
trechos do rio, indicando como principal medida o tratamento de esgoto nesses trechos, e classe 2 para o restante do rio; ou
classe 2 para todo o rio.
Palavras-chave: enquadramento, modelagem da qualidade da água, modelo QUAL2E.

gico, físico, químico e biológico de forma simplificada e prática, ainda que esses processos sejam
complexos. Para que tais ferramentas sejam eficientes e confiáveis, devem ser seguidas as etapas da
modelagem: análise de sensibilidade, calibração e
validação, também denominada de confirmação por
alguns autores (Gastaldini et al., 2002, Chapra, 1997,
Silva, 2006).
O objetivo deste trabalho é analisar propostas de enquadramento para a bacia hidrográfica do
rio Vacacaí Mirim, utilizando o modelo matemático
de qualidade da água QUAL2E como ferramenta de
apoio. As propostas de enquadramento foram obtidas da análise das condições atuais do rio e dos resultados das simulações para o tratamento da carga
orgânica presente em alguns trechos do rio.

INTRODUÇÃO
A gestão dos recursos hídricos é assunto
essencial a todos os usuários da água. A busca por
alternativas viáveis para a solução dos problemas
quali-quantitativos dos recursos hídricos, sem impedir o desenvolvimento econômico de uma região, é
a rota para garantir às atuais e futuras gerações o
acesso à água com quantidade e qualidade suficientes.
Para auxiliar na gestão, controle e proteção
dos corpos hídricos podem ser utilizadas ferramentas que possibilitem a análise e o prognóstico dos
mesmos. Os modelos matemáticos de qualidade da
água são utilizados para esses fins, permitindo a
simulação dos processos de autodepuração do rio e,
conseqüentemente, auxiliando na tomada de decisões referentes ao gerenciamento desses recursos.
Modelos matemáticos são ferramentas originalmente desenvolvidas para auxiliar na solução
de problemas. Além disso, possibilitam compreender o meio ambiente e visualizá-lo integrado, devido
à sua capacidade de englobar os processos hidroló-

REVISÃO DA LITERATURA
QUAL2E é um dos modelos de qualidade da
água em sistemas fluviais mais conhecidos, devido à
sua versatilidade, fácil compreensão e aplicação. Foi
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NMP/100mL para coliformes termotolerantes. A
previsão da qualidade da água foi baseada no cenário de vazão crítica Q7,10 e incremento das cargas
poluidoras na bacia para um período de 10 anos.
Como resultado da previsão, as concentrações dos
parâmetros indicaram como medida preventiva o
tratamento de efluentes domésticos lançados nas
sub-bacias do rio Ibicuí.
Luca et al. (2003) utilizaram o modelo
QUAL2E objetivando diagnosticar os impactos dos
aproveitamentos hidrelétricos sobre os múltiplos
usos da água na bacia do rio Ijuí, Brasil. Para a simulação do modelo, calcularam as cargas potenciais
poluidoras pontuais e difusas. Os constituintes simulados foram: DBO, OD, fósforo dissolvido e orgânico, nitrogênio orgânico, amônia, nitrito, nitrato e
coliformes termotolerantes. A análise da simulação
de OD e DBO constata que a presença das sete pequenas centrais hidrelétricas aumenta a oxigenação
das águas, sendo benéfico para o ecossistema. Verificaram que a montante da bacia, onde existe a maior densidade demográfica, os valores de fósforo
orgânico e dissolvido ficaram acima do permitido,
demonstrando a necessidade de tratamento do esgoto sanitário.
McAvoy et al. (2003) avaliaram o risco para o
consumidor das águas superficiais que recebem
esgoto não tratado. Utilizaram um traçador para
estimar o tempo de viagem e a dispersão do rio,
inseridas como entrada do QUAL2E. Os dados de
saída do QUAL2E foram comparados com dados
medidos em campanha para validação do modelo,
para o rio Balatuin, Filipinas, no período de seca.
Através da validação do QUAL2E, comprovaram que
o mesmo é instrumento apropriado para avaliar o
risco ao consumidor de água superficial que recebe
esgoto não tratado.
Rodrigues (2005) propôs ferramenta de
auxílio aos processos de outorga e cobrança pelo
uso da água através de Sistema de Suporte a Decisão
e modelo de qualidade das águas QUAL2E.
Palmieri e Carvalho (2006) aplicaram o
modelo QUAL2E no rio Corumbataí, Brasil, objetivando prever a qualidade da água. As vazões, as profundidades, as temperaturas, as cargas, a posição de
fontes de poluição, concentrações de OD e DBO
foram medidas em campo e constituíram um banco
de dados georeferenciados. O modelo foi calibrado
com dados de 1999 e validado com dados de 2002.
Esse estudo concluiu que na região do município de
rio Claro é necessária a instalação de uma nova estação de tratamento de esgoto, ou que sejam aumentadas as capacidades das estações existentes.

desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental
dos Estados Unidos (USEPA) na década de 80, e
ainda é amplamente utilizado.
A simulação pode ser feita com mais de 15
constituintes de qualidade da água e com qualquer
combinação desejada pelo usuário. Os constituintes
que podem ser simulados são: Oxigênio Dissolvido,
Temperatura, Demanda Bioquímica de Oxigênio,
Nitrogênio orgânico, Amônia, Nitrato, Nitrito, Fósforo orgânico, Fósforo dissolvido, Algas, Coliformes
Termotolerantes, Constituinte arbitrário nãoconservativo, três constituintes arbitrários conservativos (Barnwell & Brown, 1986)
Esse modelo é aplicável a rios ramificados e
bem misturados. O sistema é considerado unidimensional, estabelecendo relação com os principais
mecanismos de transporte (advecção e dispersão) os
quais são importantes apenas ao longo da direção
principal do fluxo (eixo longitudinal do rio ou canal). Admite múltiplas descargas de esgoto, retiradas
de água, afluentes tributários, afluências e efluências
incrementais no sistema simulado.
Desde a sua publicação, em 1986, diversos
autores utilizam o QUAL2E como ferramenta de
auxílio e otimização do gerenciamento de recursos
hídricos, permitindo diagnosticar e prognosticar a
qualidade das águas de bacias hidrográficas.
Drolc e Koncan (1996) averiguaram a qualidade da água do rio Sava próximo a Ljubljan, Eslovênia. O modelo QUAL2E foi aplicado para estimar
o impacto do esgoto na qualidade do rio Sava. A
análise de sensibilidade foi realizada para determinar os fatores mais importantes que afetam a concentração de OD na água. Concluíram que no verão, período de vazão baixa, o esgoto deve ser tratado para manter o valor da DBO abaixo de 30mg/L,
não ultrapassando os padrões de qualidade de água
Eslovenos.
Ghosh e McBean (1998) calibraram o
QUAL2E para o rio Kali, na Índia, no período de
seca. Nesse rio são evidentes as contribuições primárias de esgoto. As limitações dos dados são as principais dificuldades associadas ao uso do modelo em
rios como o rio Kali. Os dados gerados pelo modelo
mostraram grande proximidade com os dados observados na estiagem.
Em 2002, Gastaldini et al. utilizaram o modelo QUAL2E com o objetivo de gerar uma ferramenta de apoio ao gerenciamento da qualidade da água
na bacia hidrográfica do rio Ibicuí, Brasil. Simularam os parâmetros OD, DBO, nitrato, nitrito, fósforo, ferro, alumínio e coliformes termotolerantes. O
diagnóstico atual mostrou elevados valores de OD,
baixos valores de DBO e valores inferiores a 1000
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Paiva J. et al. (2006) estimaram que o consumo total de água na bacia do rio Vacacaí Mirim,
no ano de 2005, foi de cerca de 142 milhões m3,
considerando apenas abastecimento público e irrigação. Do total consumido, 92,47% foram destinados para irrigação das lavouras de arroz e somente
7,53% para abastecimento público.
Os problemas relacionados a recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Sul são gerenciados
conforme a Lei Nº 10.350/94, que institui o Sistema
Estadual de Recursos Hídricos. Essa lei define em
seu Art. 12 que um Comitê de Gerenciamento de
Bacia Hidrográfica será instituído para cada bacia.
Suas disposições mais significativas são focalizar nas
ações para o cumprimento das metas do Plano Estadual de Recursos Hídricos, objetivando a crescente
melhoria da qualidade dos corpos hídricos.
A bacia em estudo possui um Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí Mirim. Esse Comitê foi instalado em
16 de setembro de 1999 baseado no Decreto Estadual 39.639, de 28 de julho de 1999, integrando o
Sistema Estadual de Recursos Hídricos e sendo administrado por regimento interno (Soares, 2003).
Conforme Magalhães (2001) alguns fatores
determinam o sucesso do processo decisório dos
comitês. A quantidade e qualidade das informações
são fatores que conferem confiança na formulação
de cenários, pois a maioria das decisões é tomada
em um contexto de muitas incertezas sobre o futuro,
devido à escassez de dados.
Nesse sentido, este trabalho pode auxiliar ao
comitê, fornecendo subsídios técnicos para o processo decisório no gerenciamento da bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí Mirim, permitindo
as ações necessárias para o enquadramento das águas dessa bacia.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA
A área utilizada para a realização deste trabalho foi a bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim,
localizada na região central do Estado do Rio Grande do Sul (figura 1). Possui área total de 1120 km2,
abrangendo cinco municípios: Santa Maria, Restinga
Seca, Itaara, São João do Polesine e Silveira Martins.
Essa bacia está situada entre as coordenadas geográficas 53° 46’ 30” a 53° 49’ 29” de longitude Oeste e
29° 36’ 55” a 29° 39’ 50” de latitude Sul.

Figura 1 - Localização geográfica da bacia hidrográfica do
rio Vacacaí Mirim.

A bacia do rio Vacacaí Mirim sofre os efeitos
da expansão urbana e da atividade agrícola. O fator
agravante nessa bacia é a parcial disponibilidade de
rede coletora e tratamento de esgoto nas áreas urbanas, aumentando a poluição dos recursos hídricos
da região.
Outro fator que afeta qualitativamente as
águas é a poluição difusa oriunda do meio rural.
As lavouras de arroz na bacia do rio Vacacaí
Mirim ocupam grande parte das várzeas ao longo do
rio principal e seus afluentes. A forma de cultivo de
arroz na região exige uma demanda elevada de água. Os períodos de plantio dessa cultura coincidem com o período de estiagem, ocasionando uma
vazão praticamente nula na parte mais baixa do rio.
A causa dessa debilidade do rio está diretamente
relacionada aos inúmeros bombeamentos para a
lavoura de arroz, distribuídos ao longo de seu curso.
Essa situação tende a agravar os problemas qualiquantitativos do rio com o passar do tempo, propiciando a geração de conflitos de uso da água.

OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS DADOS
Os dados quali-quantitativos foram obtidos
em três campanhas completas. A primeira campanha realizou-se no mês de julho/2005, a segunda no
mês de outubro/2005 e a terceira campanha em
janeiro/2006.
Os pontos de monitoramento qualiquantitativos foram escolhidos visando buscar a
melhor representatividade das características da
região. Deste modo, foram escolhidos 12 pontos de
qualidade (PQ), sendo oito pontos localizados no
rio Vacacaí Mirim e quatro nos principais afluentes
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(córrego da UFSM, arroio do Meio, arroio Grande e
arroio Divisa), conforme figura 2.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Esta análise determina a sensibilidade das
previsões do modelo, relativas às mudanças nos valores dos parâmetros de calibração. Através dos resultados dessa análise, é possível determinar os vários
comportamentos do modelo associados aos parâmetros.
A análise de sensibilidade realizada por
Oppa et al. (2007), nessa bacia, demonstrou que as
concentrações de oxigênio dissolvido dependem,
principalmente, do coeficiente de reaeração (K2).
Para a demanda bioquímica de oxigênio, a sensibilidade maior do modelo está na variação da taxa de
decaimento da DBO (K3) e nas cargas incrementais.
No caso do parâmetro de coliformes termotolerantes, o coeficiente de decaimento de coliformes (K5)
possui influência significativa para esse parâmetro
juntamente com as cargas incrementais.

Figura 2 - Bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim
pontos de monitoramento

CALIBRAÇÃO

SEGMENTAÇÃO DO SISTEMA FLUVIAL
UTILIZADO NA CALIBRAÇÃO

A calibração do modelo QUAL2E permite o
ajuste dos parâmetros das equações matemáticas. Os
parâmetros responsáveis pela previsão das concentrações de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica
de oxigênio e coliformes termotolerantes são: a)
coeficiente de desoxigenação da matéria orgânica
(K1); b) coeficiente de reaeração (K2); c) coeficiente
de sedimentação (K3); d) demanda bentônica de
oxigênio (K4); e e) coeficiente de decaimento de
coliformes (K5).
A adequação dos valores para os parâmetros
foi baseada na literatura existente e nas condições
do rio. Essas condições são analisadas com os resultados das amostras das campanhas realizadas.
Para a calibração do modelo foram utilizadas duas condições de vazão: vazão baixa, caracterizada pela média da 1ª e 3ª campanhas; e vazão alta,
caracterizada pela 2ª campanha. A figura 3 mostra as
vazões do rio Vacacaí Mirim entre os pontos PQ3 e
PQ12 para as três campanhas.
Neste trabalho é apresentada a calibração
para a condição de vazão baixa, pois é mais importante para a análise do enquadramento do corpo
hídrico estudado.
Foi utilizado o coeficiente de determinação
para avaliar a relação das concentrações observadas
e calculadas. Assim, obtém-se uma demonstração da

Para a simulação da qualidade da água foi
utilizada extensão de 118 km do rio principal entre
os pontos de monitoramento PQ3 e PQ12, figura 2.
Recebendo contribuições do arroio do Meio, do
córrego da UFSM, do arroio Grande e do arroio
Divisa, sendo condizentes com a qualidade dos pontos PQ5, PQ7, PQ8 e PQ10, respectivamente. O
monitoramento da qualidade da água do reservatório Vacacaí Mirim foi realizado por Gastaldini et al.
(2001) e a simulação da qualidade da água desse
reservatório foi realizada por Gastaldini et al. (2004).
O sistema fluvial foi dividido em 14 trechos,
obedecendo aos limites do modelo e considerando
os dados hidrológicos e de qualidade da água. A
extensão dos elementos computacionais foi de 0,5
km, totalizando 236 elementos computacionais no
sistema.
Os trechos foram caracterizados pela contribuição de suas fontes pontuais e não pontuais. Os
afluentes do rio foram considerados como fontes
pontuais, sendo utilizados seus respectivos dados de
vazão e de qualidade. A vazão das fontes não pontuais foi obtida pelo saldo do balanço hídrico. Para a
qualidade dessas fontes, foi considerado o tipo de
poluição dos trechos. (Gastaldini et al., 2001 e 2004)
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OD são baixas, uma vez que estão situados em regiões urbanas e recebem contribuições de esgoto “in
natura”. Nos demais trechos, as concentrações de
OD ficaram próximas aos valores de saturação.

precisão favorável dos valores utilizados para os parâmetros e vazões incrementais.

Figura 3 — Vazões do rio Vacacaí Mirim nas campanhas
de monitoramento.
Figura 4 — Calibração do OD — vazões baixas.

Os três primeiros trechos, situados entre os
pontos PQ3 e PQ6, são os que possuem maiores
despejos de matéria orgânica por estarem na parte
mais urbanizada da bacia. Dessa forma, os parâmetros utilizados foram adaptados a esta condição para
os três primeiros trechos.
O K1 adotado foi de 0,5 dia-1, para os três
primeiros trechos, e 0,1 dia-1 para o restante do rio.
A opção para cálculo de K2 utilizada foi a equação
de Langbien & Durum para todos os trechos (Barnwell & Brown, 1986). Foi adotado para K3 o valor de
0,3 dia-1, sendo apenas utilizados nos três primeiros
trechos de simulação, onde há o despejo de esgoto
doméstico bruto. Para K4 foi considerado 6
gO2/m2.dia para os três primeiros trechos. A calibração dos dados para coliformes termotolerantes
teve melhor resposta com os valores de K5 variando
de 4 dia-1, nos trechos mais poluídos, dos pontos
PQ3 a PQ6; a 0,05 dia-1 nos trechos finais após o
ponto PQ11.

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
A figura 5 apresenta o resultado da calibração da DBO. Para essa calibração os valores de DBO
ultrapassam os limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA 357/05 para as Classes 2 e 3 apenas nos
trechos 1 e 2. O coeficiente de determinação, entre
as concentrações observadas e calculadas foi 0,90.

Oxigênio Dissolvido (OD)
Figura 5 — Calibração da DBO— vazões baixas.

A figura 4 apresenta a calibração do oxigênio dissolvido da bacia em estudo.
Foram utilizadas, para a calibração, as percentagens do OD de saturação, devido às grandes
diferenças de temperatura da água nas campanhas
de monitoramento. As temperaturas médias nas
campanhas 1, 2 e 3 foram, respectivamente, de 10,5,
18,6 e 25,8°C.
O coeficiente de determinação, entre as
concentrações observadas e calculadas foi 0,89. Nos
trechos 1 e 2, nas vazões baixas, as concentrações de

Coliformes Termotolerantes
A calibração dos coliformes termotolerantes, apresentada na figura 6, foi satisfatória. Essa
afirmação é confirmada pelo valor do coeficiente de
determinação ser 0,94, indicando um bom ajuste da
curva resposta do modelo.
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vazão mínima de 0,02 m3/s. As figuras 8, 9 e 10 mostram as simulações para os parâmetros OD, DBO e
coliformes termotolerantes, respectivamente.

Figura 6 — Calibração de Coliformes Termotolerantes—
vazões baixas.

Os valores de coliformes termotolerantes
nos dois primeiros trechos ultrapassam os limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para
as classes 2 e 3.

Figura 7 - Vazões de permanência do rio Vacacaí Mirim.
Fonte: Paiva R. et al. (2006)

Verificou-se uma relação regular entre as
vazões Q80, Q90 e Q95. Ocorreu ausência de OD entre
os trechos 4 e 5 nas vazões Q90, Q95, devido à carga
orgânica lançada no Vacacaí Mirim e contribuição
do córrego da UFSM, aliada à baixa condição de
aeração no trecho, devida à reduzida velocidade e
elevada profundidade. No trecho 6, as condições
hidráulicas favorecem a reaeração, resultando em
aumento do coeficiente de reaeração, e portanto, da
concentração de OD. Esta elevação chega a ser mais
acentuada na vazão Q95 devido à baixa profundidade
da lâmina d’água neste caso. Porém, a vazão Q80,
para todos os trechos, fornece as melhores condições de OD. Essa vazão somente ultrapassa o limite
da classe 2 no trecho 4 da figura 8, onde há a presença significativa de matéria orgânica devido ao
despejo de esgoto doméstico e baixa vazão.
As simulações da DBO identificaram grande
concentração de material orgânico nos trechos 1 e 2
da figura 9, devido à maior urbanização, e também,
por estar situada logo a jusante do reservatório, cuja
vazão efluente é muito baixa na estiagem. Entretanto, em direção a jusante, os valores de DBO decaem,
mas ainda ultrapassam os limites estabelecidos para
as classes 2 e 3 da Resolução nº 357/05 do CONAMA, para as vazões Q90 e Q95. Estes resultados confirmam, portanto, os problemas relativos à estiagem
e excessiva demanda de irrigação, que pela diminuição da vazão dificulta a diluição da matéria orgânica, aumentando os níveis de concentração no verão.

VALIDAÇÃO
Validação é a verificação do modelo já calibrado, utilizando uma série de dados de campo
diferente daquela utilizada na calibração. A calibração do modelo é adequada quando os valores observados forem semelhantes no decorrer da série.
A validação foi realizada utilizando os dados
da campanha preliminar realizada em junho de
2005. A concordância entre os valores observados e
calculados validou a calibração realizada (Oppa et
al., 2007). Os coeficientes de determinação foram
0,65 para o OD e 0,9 para a DBO e os coliformes
termotolerantes.

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE VAZÃO
Os cenários para simulação são as vazões de
permanência Q80, Q90 e Q95, obtidas do trabalho de
Paiva R. et al. (2006). A figura 7 mostra as vazões de
permanência nas condições com demanda de água
para irrigação.
No período de vazões baixas, que correspondem ao período de irrigação, as vazões mostradas na figura 7 indicam vazão nula após a distância
102 km. Estes resultados são observados em campanhas de monitoramento. Para viabilizar as simulações do modelo foi necessária a utilização de uma
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SUGESTÕES PARA ENQUADRAMENTO
O enquadramento é o instrumento integrador da qualidade e quantidade de água da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Esse instrumento é definido de acordo com os padrões ambientais, estabelecidos pela Resolução 357/05 do
CONAMA.
A gestão é planejada com definições de
metas de racionalização do uso, aumento de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos.
O estabelecimento de metas, através do enquadramento, objetiva garantir qualidade às águas, conforme os usos mais exigentes e reduzir os custos de
combate à poluição, de acordo com ações estruturais ou não estruturais (Diniz, 2006).
A sugestão para enquadramento do rio Vacacaí Mirim foi desenvolvida objetivando auxiliar o
Comitê de gerenciamento da bacia dos rios Vacacaí
e Vacacaí Mirim no plano de ações estratégicas e na
tomada de decisão para o enquadramento das águas
dessa bacia.
Os usos preponderantes da bacia do rio
Vacacaí Mirim são: abastecimento público, agricultura de cultivo temporário ou permanente, pecuária
e balneários. Ao longo da bacia foram identificadas
fontes de poluição que degradam a qualidade da
água e conseqüentemente os usos. As principais
fontes de poluição encontradas na bacia são provenientes de esgoto doméstico e da poluição difusa
advinda da drenagem rural.
Gastaldini et al (2006) avaliaram a presença
de pesticidas na água da bacia do rio Vacacaí Mirim.
Foram quantificados os princípios-ativos dos pesticidas utilizados na lavoura de fumo e na lavoura de
arroz, principal cultivo da região. As análises foram
feitas para os seguintes princípios-ativos: Atrazina,
Carbofuran, Clomazone, Flumetralin, Imazetapir,
Imidacloprid, Iprodione, Quinclorac, e Simazina.
Foram realizadas quatro campanhas de monitoramento em seis pontos, sendo a primeira realizada
em outubro/2005 e as outras três realizadas nos dias
21 e 28 de dezembro/2005 e 31 janeiro/2006, essas
três coincidindo com o período de irrigação e maior
atividade de aplicação de pesticidas. Concluíram
que com relação aos herbicidas, fungicidas, inseticidas e regulador de crescimento, a bacia do rio Vacacaí Mirim possui concentrações inferiores aos limites
estabelecidos para as classes 2 e 3 da Resolução CONAMA 357/05.
Com relação à presença de metais pesados
nas águas do rio Vacacaí Mirim, Gastaldini et al.
(2006) mostraram que suas concentrações apresen-

Figura 8 - Simulação de OD para diferentes vazões de
permanência

Figura 9 - Simulação da DBO para diferentes vazões de
permanência

A contagem de coliformes termotolerantes
ultrapassa os limites da classe 3 da Resolução nº
357/05 do CONAMA, para todos os cenários de
vazão estudados, nos trechos 1 e 2. Estes trechos são
os que mostram pior qualidade, devido à maior
urbanização, ao lançamento de esgotos domésticos
“in natura” aliada à baixa vazão. A jusante, a menor
contribuição de esgotos conduz à sua redução a
valores inferiores aos limites impostos pela classe 2,
exceto para a vazão Q95.

Figura 10 - Simulação de coliformes termotolerantes para
diferentes vazões de permanência
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plantas frutíferas, e criação de peixes. A Figura 12
mostra o mapa da primeira sugestão de enquadramento.
Outra sugestão de enquadramento é considerar classe 2 para todo o rio, melhorando ainda
mais, a médio e longo prazo, a qualidade da água
nos primeiros trechos após o reservatório do rio
Vacacaí Mirim. A figura 13 apresenta o mapa da
bacia do rio Vacacaí Mirim com esta sugestão de
enquadramento.

tam valores inferiores aos limites das classes 2 e 3 da
Resolução CONAMA 357/05. Apenas as concentrações de ferro e alumínio apresentam valores mais
elevados devido às características geológicas e pedológicas da região.
Nas condições atuais, os pontos PQ3, PQ4 e
PQ7 podem ser classificados na classe 4, sendo os
parâmetros OD, DBO e coliformes termotolerantes
mais elevados, levando a essa classificação. Os demais pontos da bacia podem ser considerados na
classe 2. A figura 11 mostra o mapa das atuais condições do rio Vacacaí Mirim.
Nas simulações realizadas observou-se que o
maior problema qualitativo do rio Vacacaí Mirim é o
despejo de esgoto doméstico nos três primeiros
trechos, após o reservatório. Esses trechos recebem
esgoto doméstico da região ribeirinha, de forma
difusa; e uma carga pontual de esgoto através do
córrego que atravessa o Campus da UFSM.

Figura 12 - Primeira sugestão de enquadramento da bacia
hidrográfica do rio Vacacaí Mirim.

A efetivação do enquadramento do rio Vacacaí Mirim será concretizada somente se forem realizadas significativas ações estruturais nos trechos 1, 2
e 3 que conduzam à coleta e ao tratamento dos esgotos domésticos lançados nestes trechos. Para ilustrar o resultado destas medidas, foram simuladas as
concentrações de OD, DBO e coliformes termotolerantes para uma porcentagem de coleta e tratamento dos esgotos de 50%. As figuras 14, 15 e 16 mostram os resultados destas simulações comparando-os
com valores médios obtidos nas campanhas de monitoramento e com os limites fixados para as classes
2 e 3 da Resolução CONAMA 357/05.

Figura 11 - Condições atuais do rio Vacacaí Mirim.

Para esses trechos, uma das sugestões seria
enquadrá-los na classe 3, objetivando ações estruturais, como a construção de rede coletora e estação
de tratamento de esgoto ou a ampliação da estação
existente.
As águas dos rios enquadradas na classe 3
podem ser destinadas ao abastecimento público
(após tratamento convencional ou avançado), à
irrigação de cereais e árvores, à pesca não profissional, à recreação de contato secundário e à dessedentação de animais.
Para o restante do rio, a qualidade é satisfatória, nas condições de monitoramento, podendo
ser enquadrado na classe 2. Nesse trecho, o grande
problema é quantitativo, observados nas campanhas
de monitoramento, principalmente no período da
irrigação. Os rios enquadrados na classe 2, podem
ter suas águas utilizadas para abastecimento público
(após tratamento convencional), recreação de contato primário (natação), irrigação de hortaliças e

Figura 13 - Segunda sugestão de enquadramento da bacia
hidrográfica do rio Vacacaí Mirim.
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Sugere-se, portanto, para a efetivação do
enquadramento na classe 2, que sejam atingidas
metas progressivas intermediárias através da coleta/tratamento de 50% dos esgotos domésticos principalmente nos trechos 1, 2 e 3 e sub-bacia do córrego da UFSM. Para o alcance da meta final é necessário aumentar a eficiência destes serviços para valores superiores a 70%.

CONCLUSÕES
Figura 14 — Simulação do OD para coleta/tratamento
de esgotos de 50%

A degradação da qualidade da bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim é resultado de ações
antrópicas. A urbanização e a atividade agrícola têm
conduzido à poluição e demanda elevada de água,
ambas comprometendo a qualidade dos recursos
hídricos.
Resultados de monitoramento da qualidade
da água desta bacia foram utilizados para calibração
e validação do modelo QUAL2E, objetivando a simulação de cenários. A calibração apresentou resultados satisfatórios, mostrados pela concordância
entre os resultados observados e calculados, e elevados coeficientes de determinação.
Foram simulados parâmetros de qualidade
da água (OD, DBO e coliformes termotolerantes),
para diferentes cenários de vazão de permanência
(Q80, Q90 e Q95) nas condições com demanda de
água para irrigação, que coincide com o período de
estiagem na região, situação mais crítica da qualidade da água. As simulações conduziram a concentrações dos parâmetros, calculadas pelo modelo, inferiores aos limites fixados para a classe 3 da Resolução CONAMA 357/05 para todas as vazões estudadas, para os trechos 1, 2 e 3. A baixa qualidade da
água resultante ocorre devido ao lançamento de
esgotos domésticos “in natura” aliada aos problemas
relativos à estiagem e excessiva demanda de irrigação.
A qualidade da água atual da bacia do rio
Vacacaí Mirim possui alguns trechos (PQ3, PQ4 e
PQ7) na classe 4; e os demais podem ser considerados na classe 2.
Foram propostas sugestões para o enquadramento baseadas nos usos da bacia do rio Vacacaí
Mirim, que são: abastecimento público, agricultura
de cultivo temporário ou permanente, pecuária e
balneários, sugerindo classes 2 e 3. A efetivação do
enquadramento será concretizada somente se forem
realizadas significativas ações estruturais nos trechos
1, 2 e 3 e sub-bacia do córrego da UFSM, que conduzam a coleta e o tratamento dos esgotos domésti-

A figura 14 mostra que, em termos de OD,
50% de coleta/tratamento dos esgotos são suficientes para conduzir o rio Vacacaí Mirim aos padrões
fixados para a classe 2. Por outro lado, para DBO e
coliformes termotolerantes, figuras 15 e 16, esta
percentagem de tratamento é insuficiente, necessitando de maior eficiência para que o corpo hídrico
atinja valores fixados para a classe 3.

Figura 15 — Simulação da DBO para coleta/tratamento
de esgotos de 50%

Figura 16 — Simulação dos coliformes termotolerantes
para coleta/tratamento de esgotos de 50%
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Analysis of Alternatives for the Classification of Vacacaí Mirim River Using a Mathematical Model of
Water Quality
ABSTRACT:
The use of mathematical models, which simulate
the water quality conditions, is a key tool to quantify the
river self depuration capacity. This research aims to analyze classification proposals for the Vacacaí Mirim river
basin, using the mathematical model of water quality
QUAL2E as a supporting tool. The main water utilizations in this region were public supply, temporary and
stable agriculture, livestock and recreation. Simulated
parameters were: dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD) and thermotolerant coliforms. The
prognostic simulations were made for flows Q80, Q90 and
Q95 under conditions with water demands for irrigation. In
the calibration, it was found that the water quality of the
Vacacaí Mirim river is good, except in the initial reaches
considered in the model, where the concentration values
surpass the established limits for class 2 and 3 of CONAMA Resolution n°357/05 for all parameters. In the
prognosis the results exceeded the class limits, mostly with
flow Q95, in several reaches. The classification alternatives
suggested regarding water use in this hydrographic region
and model simulations are: class 3 for the first three portions of the river, indicating wastewater treatment as the
main solution for these reaches, and class 2 for the rest of
the river; or class 2 for the entire river.
Key-words: classification of water bodies, water quality
modeling, QUAL2E model.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo descrever a modelagem hidrológica da bacia do rio Negro com o auxílio conjunto da
altimetria e gravimetria espaciais. Empregou-se o modelo hidrológico MGB-IPH para simular os processos hidrológicos na
bacia. Uma nova abordagem baseada na discretização em mini-bacias e o estabelecimento de uma relação robusta capaz de
estimar profundidades de rios espacialmente permitiram a consideração de dados altimétricos ENVISAT na etapa de validação dos parâmetros. Simulou-se um período de 10 anos, de 1997 a 2006. A etapa de calibração de parâmetros foi realizada
no período de 1997-2001, disponibilizando de observações de 21 estações fluviométricas. O modelo foi validado com dados
observados nos mesmos postos considerados na etapa de calibração e dados altimétricos adquiridos em 27 pontos distribuídos
na bacia no período de 2002-2006, além de vazões em Manaus obtidas por ADCP para todo o período estudado. Séries mensais de armazenamento total de água oriundas de quatro soluções GRACE também foram utilizadas para avaliar o balanço
hídrico calculado pelo modelo. O campo de precipitação foi criado a partir da base de dados HyBAm, e os forçantes climatológicos foram derivados de dados de reanálises NCEP. Coeficientes de eficiência derivados do conhecido Nash-Sutcliffe (NS),
adaptados a médias diárias, mensais e anuais, foram utilizados em ambas as etapas de análise de vazões simuladas, além
do próprio NS e dos coeficientes de correlação e de variação dos volumes de vazão. Resultados indicam que o MGB-IPH é
capaz de reproduzir vazões na bacia de maneira satisfatória, apesar do insuficiente monitoramento pluviométrico. Percebe-se,
ainda, o grande potencial da altimetria e gravimetria espaciais em aplicações à modelagem hidrológica de grandes bacias.
Palavras-chave: Modelagem hidrológica, rio Negro, Amazônia, altimetria espacial, ENVISAT, GRACE, MGB-IPH.

doce transportada aos oceanos (Richey et al., 1986) e
tem função importante na regulação climática na
escala global. Por muito tempo, essa bacia foi considerada um ambiente intocado. Todavia, ao longo
das últimas décadas, tem-se percebido uma crescente taxa de conversão de cobertura do solo na região

INTRODUÇÃO
A Amazônia é a maior bacia hidrográfica do
mundo, com uma área de aproximadamente 6×106
km². Ela contribui com cerca de 15-20% da água
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em conta, além das séries de vazão dessas mesmas
estações in situ, dados de ADCP levantados em Manaus e séries altimétricas adquiridas pelo satélite
ENVISAT, extraídas de 27 EVs distribuídas na bacia.
Séries altimétricas (variação da altura da superfície
dos rios) são omparadas com profundidades de rios
estimadas pelo modelo hidrológico. Séries mensais
da variação do armazenamento total de agua derivados do satélite GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) são comparados com o balanço hídrico calculado pelo modelo.

devido à extração vegetal e à expansão agropecuária. Além disso, o crescimento dos índices de CO2 na
atmosfera e as mudanças relacionadas à temperatura
e à distribuição dos campos de chuva podem alterar
o comportamento hidrológico da bacia (Costa e
Foley, 1997). Portanto, é de extrema importância a
boa percepção da resposta hidrológica atual da bacia para que previsões futuras sejam adequadamente
realizadas. Esse objetivo pode ser parcialmente alcançado com a ajuda de modelos numéricos suportados por bases de dados hidrometeorológicas.
Estudos recentes demonstram a utilidade de
dados altimétricos adquiridos remotamente por
satélites para o monitoramento dos níveis de águas
continentais (Birkett et al., 2002; Frappart et al.,
2005; Calmant et al., 2008). Inicialmente utilizados
para o monitoramento dos níveis dos oceanos e
geleiras, tais satélites demonstraram ter resolução
terrestre suficiente para produzir séries de níveis de
água em grandes corpos hídricos continentais. Em
função do satélite, o sensor radar produz séries com
uma freqüência de amostragem variando entre 10 e
35 dias em uma mesma intersecção entre o traço do
radar e o espelho de água (a estação virtual, ou EV).
Diversos estudos propõem a utilização de níveis de
água espacializados para estimar vazões em bacias
como a Amazônica. Em uma das primeiras tentativas, Jazinski et al. (2001) propuseram a construção
de curva-chave combinando-se a altimetria espacial e
vazões observadas em estações fluviométricas próximas às EVs para a previsão de vazões. Outros estudos
propõem a utilização de dados altimétricos espaciais
na estimativa de volumes de água armazenada em
planícies de inundação na bacia do rio Negro
(Frappart et al., 2005) e de curvas-chave, profundidades e declividades de rios na mesma bacia (Leon
et al., 2006).
O objetivo deste artigo é apresentar o estudo hidrológico da bacia hidrográfica do rio Negro,
aproveitando-se de dados altimétricos e gravimétricos espaciais para a avaliação da parametrização do
modelo hidrológico. Utilizou-se o modelo MGB-IPH
na modelagem dos processos hidrológicos da bacia.
Algumas adaptações ao modelo foram propostas,
permitindo, assim, uma melhor delimitação de bacias e o cálculo da variabilidade espaço-temporal de
profundidades de rios com boa precisão. O modelo
foi executado no passo de tempo diário para o período de 10 anos, de janeiro de 1997 a dezembro de
2006. A calibração dos parâmetros do modelo foi
realizada na primeira metade do período (19972001) com o uso de dados de vazão de 21 estações
fluviométricas, enquanto a validação foi feita na
segunda metade do período (2002-2006), levando-se

ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do rio Negro, com seu
exutório definido pela confluência com o rio Solimões, na cidade de Manaus, estende-se entre as
latitudes 3°14’S e 5°8’N e longitudes 72°57’W e
58°16’W, cobrindo cerca de 12% da bacia Amazônica. Possui uma área de drenagem de, aproximadamente, 712.000 km², da qual 82% encontra-se inserida no território brasileiro, 10% na Colômbia, 6%
na Venezuela e 2% na Guiana. No Brasil, a bacia
ocupa parte dos estados de Roraima e Amazonas.
Segundo uma classificação de imagens multitemporais JERS-1 (Martinez e Le Toan, 2007), cerca de
90% da área da bacia do rio Negro é coberta por
floresta tropical e aproximadamente 15% de sua
superfície é coberta por água durante os períodos
de cheia.
Verifica-se uma alta variabilidade espacial na
precipitação na bacia, oscilando de menos de 1200
mm/ano na região nordeste da bacia até mais de
5300 mm/ano na região noroeste [informações
adquiridas da análise de dados de 27 anos (19802006) de precipitação (não publicado)]. Esses dados
são consistentes com outros estudos realizados por
Nobre et al. (1991) e Marengo (2005). De acordo
com dados observados durante o mesmo intervalo
de tempo, a bacia do rio Negro apresenta um escoamento superficial específico de 50,8 l/s/km² e
vazões médias mensais variando de 21.500 até 50.800
m3/s.

MATERIAIS E MÉTODOS
Dados geomorfológicos
Dados espacialmente distribuídos de cobertura e tipos de solo são necessários para a modela-
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Figura 1 — Distribuição espacial das estações pluviométricas, fluviométricas e virtuais utilizadas na modelagem hidrológica
da bacia do rio Negro. Estações pluviométricas estão diferenciadas entre brasileiras (quadrados brancos)
e colombianas/venezuelanas (quadrados cinzas).

do rio Negro. Esses dados puderam ser considerados
na avaliação do modelo em Manaus.

gem na criação das unidades de resposta agrupadas
(grouped response units — GRU). O mapa de cobertura
do solo foi obtido da classificação de imagens JERS-1
multitemporais (Martinez e Le Toan, 2007). O mapa de tipos de solo foi adquirido da base de dados
da FAO (1995), e a topografia é aquela adquirida
pela missão espacial SRTM (Farr et al., 2007), segundo os tratamentos propostos por Getirana et al.
(2009). Todas as bases de dados foram convertidas
para uma resolução de 0,002° (~200 metros).

Tabela 1 — Lista de estações fluviométricas consideradas
nas etapas de calibração e validação de parâmetros.

Dados hidroclimatológicos
Dados diários de vazão de 21 estações fluviométricas operadas pela ANA foram utilizados para
calibrar e avaliar o modelo hidrológico. As áreas de
drenagem dessas estações variam entre 4.598 km² e
291.150 km² (Tabela 1 e Figura 1).
Vinte e cinco observações de vazão adquiridas por ADCP durante o período de estudo são
disponibilizadas pelo HyBAm (2009) para a estação
de Manaus e cercanias e também foram consideradas na etapa de validação do modelo. Adicionalmente, vazões anuais médias obtidas da diferença
entre as estações fluviométricas de Manacapuru, no
rio Solimões, e de Jatuarana e Careiro, no rio Amazonas, foram úteis na comparação de vazões. A área
incremental e o escoamento superficial produzido
entre essas estações podem ser consideradas insignificantes se comparados à área de drenagem da bacia
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Estação

Rio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Uaupés
Uaupés
Aiari
Içana
Negro
Negro
Negro
Curicuriari
Negro
Uraricoera
Uraricoera
Uraricoera
Cotingo
Tacutu
Mucajaí
Mucajaí
Mucajaí
Branco
Demeni
Alalaú
Jauaperi
Negro

Uaracu
Taraqua
Louro Poço
Missao Icana
Cucuí
Sao Felipe
Curicuriari
Jus. da Cachoeira
Serrinha
Uaicas
Fazenda Cajupira
Fazenda Passarão
Mal. do Contão
Bom Fim
Posto Funai
Fé e Esperança
Mucajai
Caracaraí
Ajuricaba
Base Alalau
Faz. São José
Manaus

Área
(km²)
40.065
44.255
4.598
23.289
71.132
122.080
191.787
13.379
291.150
15.520
36.446
49.709
5.896
10.025
9.708
12.558
20.140
126.085
18.036
7.200
5.667
712.451
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O período estudado (1997-2006) conta com
dados de precipitação de 115 estações pluviométricas distribuídas no Brasil (98), Colômbia (14) e
Venezuela (3). Esses dados foram usados para a
criação do campo de precipitações da região. As
estações são operadas pela ANA, no Brasil, MARN
(Ministerio de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales), na Colômbia, e IDEAM (Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales), na Venezuela,
respectivamente. Os dados brasileiros são disponíveis gratuitamente no passo de tempo diário, enquanto os dados colombianos e venezuelanos foram
disponibilizados no passo de tempo mensal, os quais
foram, em seguida, distribuídos homogeneamente
pelo número de dias de cada mês.
Dados meteorológicos (temperatura, radiação solar, umidade do ar, pressão e velocidade do
vento), usados para calcular taxas de evapotranspiração, são dados de reanálise NCEP/DOE AMIP-II
disponibilizados pelo Earth System Research Laboratory
(Roads et al., 2002).

Tabela 2 — Lista de estações virtuais consideradas durante
a etapa de validação de parâmetros. Áreas de drenagem
são extraídas do processamento de MNT e os ciclos são as
quantidades de passagens do satélite em uma EV.

Dados altimétricos espaciais ENVISAT
O satélite ENVISAT foi lançado em março
2002 pela Agência Espacial Européia (European Spatial Agency - ESA) e orbita a uma distância de
~850km da superfície terrestre. O ENVISAT disponibiliza observações da superfície terrestre entre as
latitudes 82.4° N a 82.4° S com um espaçamento
entre traços de, aproximadamente, 85km na linha
do Equador. O satélite opera a uma freqüência de
10Hz (banda Ku), disponibilizando dados em um
ciclo de 35 dias. Os dados ENVISAT passaram por
correções geofísicas ICE-1, promovendo uma reconstrução completa de séries de alturas de águas
continentais em locais selecionados na bacia. Erros
na aquisição de alturas de rios Amazônicos foram
estimados por Frappart et al. (2006) e estão entre
0,07 e 0,40m, com uma média de 0,22m.
Uma cuidadosa seleção de dados é necessária para a construção de séries temporais consistentes. Neste estudo, adotou-se o método automático
baseado nos tipos de cobertura do solo proposto por
Roux et al. (2009) para a extração de séries altimétricas em estações virtuais. Vinte e sete EVs foram
consideradas para avaliação dos resultados da modelagem (Figura 1 e Tabela 2). O número de ciclos
(passagens sobre um mesmo ponto no rio) varia
entre 35 e 42, em função da EV. A maioria delas
encontra-se nos rios Negro, Uaupés e Branco, havendo outras duas nos rios Uraricoera e Demeni.
Áreas de drenagem variam de 15.946 km² a 317.700
km².

EV

Rio

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v21
v22
v23
v24
v25
v26
v27

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Uaupés
Uaupés
Uaupés
Uaupés
Uaupés
Uaupés
Branco
Branco
Branco
Branco
Uraricoera
Demeni

Área de drenagem
(km²)
68.391
72.208
74.283
84.622
120.893
204.192
204.879
232.601
232.721
250.415
291.894
292.985
294.823
312.286
317.700
29.719
41.258
41.980
58.115
58.934
63.996
97.437
132.849
154.285
176.664
36.670
15.946

Ciclos
39
40
42
38
42
38
39
40
38
41
35
41
39
40
40
37
36
38
38
42
40
37
37
38
34
38
40

Armazenamento total de água observado
pelo satélite GRACE
O satélite gravimétrico GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), lançado em 2002, foi
desenvolvido em conjunto pela NASA (EUA) e DLR
(Alemanha) para medir as variações espaçotemporais dos campos de gravidade terrestre na
grande escala. Em escalas temporais longas (meses
ou anos), as variações temporais de gravidade são,
principalmente, o resultado da redistribuição de
água na superfície terrestre (Wahr et al., 2004; Tapley et al., 2004). Nos continentes, as soluções
GRACE permitem a estimativa da variação espaçotemporal do armazenamento de água em bacias
hidrográficas integrado verticalmente. Em outras
palavras, considera toda a água armazenada em
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Cunge. Maiores detalhes a respeito do MGB-IPH são
encontrados em Collischonn (2001) e não são discutidos neste trabalho

reservatórios superficiais (rios, lagos e planícies de
inundação) e subterrâneos (águas subterrâneas e
aqüíferos). Em média, o erro do armazenamento
total de água observado pelo GRACE é de cerca de
15 mm (Wahr et al., 2004). Detalhes sobre a missão
GRACE e a obtenção das séries de armazenamento
total podem ser obtidas em Vaz de Almeida (2009).
Diversos trabalhos mostraram que as soluções GRACE conseguem representar a variabilidade hidrológica, na escala mensal, de grandes bacias hidrográficas, como a Amazônica (por exemplo, Xavier et al.,
2010). A partir deste reconhecimento, outros trabalhos propuseram o uso dessas soluções como dado
auxiliar no processo da validação e calibração de
modelos hidrológicos de grande escala (Güntner,
2008).
Neste estudo, foram utilizadas três soluções
GRACE (RL04) produzidas pelos laboratórios GFZ
(Alemanha), JPL e CSR (EUA), com uma resolução
espacial de 400 km e processadas segundo Chambers (2006). Essas três bases de dados estão disponíveis em http://gracetellus.jpl.nasa.gov/. Uma quarta solução utilizada é aquela oriunda da inversão de
50 geóides GRACE do GFZ-RL04, conforme descrito
em Ramillien et al. (2005) chamada daqui em diante como MI (método inverso). As soluções estão
disponíveis até o presente, com início em agosto de
2002 para CSR, JPL e MI e em outubro de 2002 para
GFZ.
Dada a baixa resolução espacial dos dados
GRACE (da ordem de 100 km), séries mensais de
armazenamento total de água foram extraídas para
somente seis sub-bacias: Caracaraí, Taraqua, Cucuí,
Curicuriari, Serrinha e Manaus. A última cobre a
totalidade da bacia do rio Negro.

Modificações propostas ao modelo
Pré-processamento do modelo numérico do terreno
A delimitação da bacia foi obtida do MNT
SRTM após o pré-processamento com o método de
“queima” de planícies de inundação (floodplain burning) descrito por Getirana et al. (2009). O método
propõe modificações ao MNT baseados no conhecimento prévio da distribuição da cobertura do solo.
Os resultados obtidos foram comparados com outras
redes de drenagens obtidas pela aplicação de métodos existentes, mostrando que o método proposto
oferece melhores resultados em bacias onde planícies de inundação predominam.
Discretização do domínio
Diversos trabalhos encontrados na literatura
buscam melhorar a precisão na aquisição de informações hidrográficas utilizadas na modelagem de
grande escala, discretizadas por malhas quadradas
de baixa resolução, através de processos chamados
de “downscaling” (Reed, 2003). A baixa resolução
pode beneficiar a modelagem no ganho de tempo
computacional, mas traz consigo a perda de informações hidrológicas e a degradação de dados.
No tratamento de dados altimétricos em estações virtuais, discretizações mais refinadas são
recomendadas para a melhor representação das
áreas de drenagem e também para evitar a perda de
séries altimétricas, como ocorre quando duas ou
mais EVs, em diferentes rios, encontram-se em uma
mesma célula quadrada da malha. Portanto, uma
nova discretização baseada em mini-bacias é proposta. Esse conceito sugere que a menor representação
de uma bacia hidrográfica é uma bacia elementar
com área máxima definida pelo modelador e a área
mínima definida por limitações naturais (confluências entre rios de área de drenagem elevada) ou prédefinidas (estações in situ ou virtuais). As direções
de fluxo horizontal, vertical e diagonal, tipicamente
adotadas por modelos de malha quadrada, são substituídas pela topologia natural da bacia. Um programa, chamado GeraBac, foi desenvolvido, então,
com o objetivo de extrair informações hidrológicas
como comprimento e declividade de rios, área de
drenagem e topologia a partir do MNT de alta resolução de 200 m e atribuídas às mini-bacias representantes da região de estudo. A área máxima das mini-

O MODELO HIDROLÓGICO MGB-IPH
O MGB-IPH é um modelo hidrológico distribuído desenvolvido para a simulação de grandes
bacias (Collischonn, 2001; Collischonn e Tucci,
2001). Sua estrutura é baseada na dos modelos
LARSIM (Krysanova et al., 1998) e VIC-2L (Liang et
al., 1994), com algumas adaptações. O modelo é
composto pelos módulos de balanço de água no
solo, de evapotranspiração, de escoamento na célula
(superficial, sub-superficial e subterrâneo) e de escoamento na rede de drenagem. A evapotranspiração é calculada pela equação de Penman-Monteith,
conforme descrito por Shuttleworth (1993) e Wigmosta et al. (1994), e a propagação na rede de drenagem é feita através do método de Muskingum-
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gando valores de v invariáveis no tempo, parametrizados em função de gradientes topográficos (so)
(Miller et al., 1994; Costa e Foley, 1997; Hagemann e
Dumenil, 1998), de vazões (Q) (Vörösmarty et al.,
1989), ou Q e so, simultaneamente (Liston et al.,
1994). Outros estudos relacionam valores constantes
de v, Q e so e largura do rio com a ajuda da equação
de Manning (Arora et al., 1999) ou adaptações com
a equação de Chèzy (Coe et al., 2008). Entretanto,
essas últimas abordagens requerem a calibração de
parâmetros adicionais. Neste estudo, a profundidade dos rios é calculada da seguinte forma:

bacias foi definida em 600 km² (uma malha de
0.25°×0.25° tem, aproximadamente, 775 km² na
linha do Equador). Finalmente, a bacia do rio Negro foi representada por 1746 mini-bacias e canais
conectando-as (Figura 2).

h = Q (w × v)

(1)

onde h [m], Q [m3/s], w [m] e v [m/s] representam, respectivamente, a profundidade, vazão, largura e velocidade de escoamento do rio.
O MGB-IPH calcula Q para cada célula
computacional em cada passo de tempo. A largura
do rio é obtida através de uma análise de regressão
estatística entre larguras w observadas e áreas de
drenagem associadas a estações fluviométricas. Dados de 36 estações na bacia do rio Negro permitiram
a aquisição da seguinte equação:
w = 0,2083 × A 0,7211 R 2 = 0,92
Figura 2 - Representação computacional da bacia do rio
Negro. Linhas brancas delimitam mini-bacias.
Canais (vetores azuis) conectam os centróides de
mini-bacias indicando as direções para o cálculo da propagação. Abaixo, um detalhe da confluência dos rios
Negro e Solimões.

(2)

onde A (km²) é a área de drenagem.
A velocidade v é estimada a partir de uma
relação com Q [Eq. (3)]. Somente 10 dentre as 22
estações listadas na Tabela 1 disponibilizam dados
de vazão e velocidade de escoamento. Com o objetivo de extrair uma relação com um menor erro na
representação do rio principal, o rio Negro, a relação v×Q foi definida para as estações fluviométricas
de Cucuí, Curicuriari e Serrinha.. Regressões estatísticas das relações entre o coeficiente a e A e entre o
coeficiente b e A foram extraídas para a posterior
generalização desses coeficientes [Eqs. (4) e (5)].

Regionalização de profundidades e velocidades
de escoamento do rio
O cálculo de profundidades de cursos de
água iniciou-se com a busca por melhores representações dos processos hidrológicos em modelos de
circulação geral (MCG). Miller et al. (1994) apresentaram um dos primeiros trabalhos com a introdução
de esquemas de propagação baseados em valores
estimados de velocidade de escoamento (v). Outras
abordagens que sugerem o cálculo de profundidades desenvolvidas para MCGs e modelos hidrológicos foram, em seguida, propostas na literatura (Oki,
1999; Coe, 1998; Coe et al., 2002). Essas abordagens
assumem valores de velocidade v, ou coeficientes de
transferência, uniformes e invariáveis no tempo.
Algumas técnicas usam equações simples empre-

v = aQ b

(

(3)

)

a = 0,5957 × 103 A

(4)

b = -0,44 × 10 -6 × (A − 71 .132 ) + 0,5456

(5)

A Figura 3 apresenta as regressões lineares e
potenciais realizadas para a aquisição dos coeficientes acima. Uma vez conhecidos os valores de v, Q e
w, h pode ser estimado. Séries de profundidades do
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de um sistema hidrológico. Ela é definida por

rio foram, então, calculadas para 10 estações fluviométricas na bacia do rio Negro, segundo a disponibilidade de observações de v, Q e h, com áreas variando entre 36.446 km² e 291.150 km². O erro relativo médio das profundidades estimadas foi de 10,9%.
0,009

3,6 a

0,66

Coeficiente "a"

Cucui

Coeficiente "b"

b

-3

b = 0,0004x(Ax10 ) + 0,5139
R² = 0,984

0,62

3,0
0,003

Curicuriari

Serrinha

Curicuriari

0,58

O termo a esquerda na Eq.(6) define a variabilidade do armazenamento de água ao longo do
período t. Valores negativos indicam que saídas (R e
E) excedem entradas (P) durante o intervalo. De
maneira a conservar a consistência no passo de tempo da análise do balanço hídrico do modelo MGBIPH (BH-MGB), face aos dados GRACE disponíveis,
P, R e E diários foram acumulados no passo de tempo mensal. O balanço hídrico oriundo das observações GRACE (BH-GRACE) é obtido a partir da diferença S(t)-S(t-1).

Cucui
(10 -3 km²) -1

2,4
0,000
0

0,005

0,01

(10 -3 km²)

0,54
0,015

0

100

200

300

Relação v x Q
1,8

v = 0,0083Q
R2 = 0,974

v = 0,0036Q0,5922
R2 = 0,9782

v = 0,0016Q0,6477
R2 = 0,9601

v(m/s)

1,2

0,5489

0,6
Cucui

Curicuriari

Serrinha

Coeficientes de desempenho

Q(m3/s)

0,0
0

(6)

onde S [mm] corresponde ao armazenamento de
água e P[mm], R[mm] e E [mm] representam, respectivamente, a precipitação, o escoamento superficial que deixa o sistema e a evapotranspiração; t é o
passo no tempo.

Serrinha

a = 595,7/A
R² = 0,981

0,006

dS(t )
= P(t ) − R (t ) − E (t )
dt

10000

20000

O coeficiente de eficiência Nash-Sutcliffe
(NS) e derivados têm sido largamente utilizados na
verificação do desempenho de modelos hidrológicos. O coeficiente NS pode ser dado da seguinte
forma:

30000

Figura 3 — Regressões lineares e potenciais utilizadas para
o ajuste da equação h=f(Q,A,w,v). Abaixo encontram-se as
relações potenciais (y=axb) entre observações de v e Q nas
estações de Cucuí, Curicuriari e Serrinha. Acima, verificam-se as regressões para a estimação dos coeficientes a e
b em função da área de drenagem de cada estação fluviométrica.

nt

NS =

∑ [Q
t =1
nt

∑ [Q
t =1

Conforme visto anteriormente, incertezas
são produzidas na tentativa de modelar quantitativamente os processos de escoamento a partir de
métodos de regressão. Essa abordagem é útil, uma
vez que, ao fim, idéias conceituais devem ser confrontadas com complexidades e limitações ou dados
reais. Neste estudo, outras equações derivadas de
regressões poderiam ter sido exploradas com a consideração de outros parâmetros para produzir relações melhor adaptadas. No entanto, como este não
é o foco principal do trabalho, optou-se pela solução
robusta apresentada.

( t ) − Q sim ( t )]

2

obs

obs

( t ) − Q obs

]

(7)

2

onde Qobs(t) é a vazão observada no passo de tempo
t, Qsim(t) é a vazão simulada, e Q obs é a média de
vazões observadas de todo o período de simulação
nt.
Esse coeficiente é uma medida normalizada,
podendo variar entre -∞ e 1.0, que compara o erro
quadrático médio gerado pela simulação de um
modelo com a variância da série definida como meta. Ele pode ser considerado, portanto, como uma
relação entre ruídos de sinais, que compara o tamanho médio dos resíduos do modelo com dados observados. No entanto, o coeficiente de NS não mede
o quão bom o modelo é em termos absolutos. Dependendo do caso, os modelos de referência (ou
sinais observados), utilizados no cálculo do valor do
coeficiente de NS, podem influenciar de formas

Análise de balanço hídrico
A equação do balanço hídrico é usada para
descrever relações entre entradas e saídas de água
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completamente distintas o desempenho do modelo
(Schaefli e Gupta, 2007). O uso do valor médio observado como referência pode ser um meio de predição pouco eficiente em casos de séries temporais
de grande sazonalidade ou relativamente útil em
situações onde a série temporal é definida, basicamente, por flutuações em torno de um valor médio
relativamente constante. Nesse sentido, Schaefli e
Gupta (2007) propõem a utilização de um coeficiente que leva em conta a variabilidade sazonal do valor
utilizado como referência. Essa opção traz um refinamento ao que se define como meta da simulação.
O coeficiente proposto por Schaefli e Gupta (SG) é
definido como:

RESULTADOS
Tendo em vista que estações pluviométricas
são precariamente distribuídas na bacia, o processo
de calibração foi iniciado em bacias apresentando
um melhor monitoramento (por exemplo, a subbacia da estação de Caracaraí). Uma vez que bons
parâmetros foram encontrados para essa sub-bacia,
outras regiões também passaram pelo processo de
calibração manual, partindo-se daquele conjunto de
parâmetros obtidos inicialmente.
Calibração e validação do modelo
Vazões

nt

SG =

∑ [Q
t =1
nt

obs

∑ [Q
t =1

( t ) − Q sim ( t )]

2

As vazões simuladas apresentam boas correlações para todas as 21 estações fluviométricas, tanto
para o período de calibração quanto para o período
de validação. Resultados de algumas estações (Caracaraí, Taraqua, Cucuí e Caracaraí) são fornecidos na
Figura 4 para todo o período de modelagem. De
maneira geral, séries simuladas apresentam boa
consistência com dados observados, com períodos
de cheia e estiagem muito bem ajustados nas estações fluviométricas. A partir dessa análise preliminar, pode-se constatar uma boa consistência na parametrização e uma representação eficiente dos
processos de propagação pelo modelo. Entretanto,
os resultados apresentam problemas pontuais que
são discutidos a seguir.
A utilização das três formas de SG, juntamente com NS, produz resultados interessantes.
Nota-se, com base na Figura 5, que quase todas as
estações utilizadas para a calibração e validação de
parâmetros do modelo, dadas algumas poucas exceções, apresentam coeficientes de NS>0,5 atingindo
patamares de 0,94, como encontrado na validação
em Caracaraí. Entretanto, quando hidrogramas são
analisados com SG, tem-se uma maior sensibilidade
sazonal das saídas do modelo. Estações que resultaram em valores de NS razoavelmente bons, notadamente as estações 4, 5 e 19, na etapa de validação,
superando a faixa de 0,6, apresentam SG.dia e
SG.mês inferiores a zero. Isso significa que, apesar
do modelo gerar séries temporais mais precisas de
vazão que aquelas representadas pela vazão média
de longo prazo em cada estação, há falhas na representação de sinais em escalas mais refinadas. Em
outras palavras, uma melhor precisão na previsão de
vazões nessas estações poderia ser atingida com a
simples substituição dos hidrogramas simulados pelo
modelo por séries de vazão diária média de longo

(8)

( t ) − Q ref (t )]

2

obs

onde Q ref (t ) é a vazão sazonal de referência no passo de tempo t. Essa vazão permite identificar quando o modelo tem maior poder de descrição dos
processos simulados comparado com aqueles já
inseridos na sazonalidade dos forçantes.
Neste estudo, além do tradicional coeficiente de NS, foram consideradas três formas do coeficiente de SG, variando em função dos valores utilizados para Q ref (t ) : a primeira leva em conta a sazonalidade diária da série observada (SG.dia), tendo-se
uma média para cada dia do ano Juliano; a segunda
utiliza médias mensais (SG.mês), de janeiro a dezembro; e a terceira considera a vazão média anual
(SG.ano), uma para cada ano simulado. Adicionalmente, calcularam-se os coeficientes de correlação
(r) entre séries observadas e simuladas e o déficit/excesso da integral das vazões simuladas ao longo do período em análise (∆V):

nt

∆V =

∑ [Q
t =1

nt

sim

( t )] − ∑ [Q obs ( t )]
t =1

nt

∑ [Q
t =1

obs

(9)

( t )]

A avaliação do desempenho do modelo com
dados altimétricos é feita utilizando ambos os coeficientes de correlação r e de determinação (R²) para
cotas.
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Figura 4 - Resultados do modelo em Caracaraí, Taraqua, Cucuí e Serrinha.
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Figura 5 — Coeficientes de desempenho utilizados na avaliação quantitativa dos resultados da modelagem hidrológica do
rio Negro nas etapas de calibração e validação dos parâmetros do modelo em cada uma das 21 estações fluviométricas.

cia nessa região. O erro mais significativo em Caracaraí é verificado no período de cheia de 1999. A
precipitação superestimada resulta em uma cheia
acima da observada. Esse registro pode ter influenciado o valor de ∆V=14,4%. Não se constataram
tendências significativas em subestimações ou superestimações de vazões.
Embora estações a montante tenham mostrado coeficientes de desempenho inferiores, a estação de Caracaraí apresentou valores de NS e r de,
respectivamente, 0,94 e 0,97 no período de validação. Coeficientes de SG.dia, SG.mês e SG.ano apresentam valores igualmente altos, demonstrando a
excelente representação sazonal de vazão nessa estação. Coeficientes de SG no período de validação
foram, respectivamente, de 0,57, 0,61 e 0,82 (Figura
5). Baixíssima variação de volume foi encontrada
nessa estação, com ∆V=2,1% para o período de validação.
Por outro lado, as áreas de drenagem das estações de Taraqua e Cucuí (2 e 5, respectivamente)
correspondem a regiões com monitoramento pluviométrico bastante precário, disponibilizando, res-

prazo adquiridas a partir de históricos de dados
observados. Até mesmo vazões mensais médias de
longo prazo funcionariam melhor que o modelo em
determinadas estações (estações 1 e 3 na calibração
e 1, 2, 3, 15, 16, e 17 na validação). Essas estações
correspondem a sub-bacias com baixa densidade de
estações pluviométricas.
Outro coeficiente importante na análise de
desempenho do modelo é o erro relativo de volume.
Valores de ∆V variam entre -14,8% e 26,6% na etapa
de calibração e -18,4% e 35,4% na etapa de validação. Grande parte das diferenças entre vazões observadas e simuladas pode ser atribuída à distribuição
espaço-temporal heterogênea e precária de observações pluviométricas. Melhores distribuições são encontradas na porção nordeste da bacia, delimitada
pela sub-bacia definida pela estação de Caracaraí
(estação 18). A grande amplitude de vazões entre as
estações secas e úmidas foram bem representadas
pelo modelo naquela estação, embora a sub-bacia
apresente, igualmente, uma baixa densidade de
estações pluviométricas de 0,28 estação/1.000 km².
Vazões observadas e simuladas têm boa concordân-
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pectivamente, de ~0,07 e ~0,10 estação por
1.000km². Campos de precipitação das sub-bacias de
ambas as estações foram construídos, em grande
parte, por dados pluviométricos disponibilizados
pelo MARN e IDEAM no passo de tempo mensal,

fora dos limites da bacia. Portanto, coeficientes de
desempenho NS e r de 0,75 e 0,87 em Taraqua e de
0,79 e 0,90 em Cucuí podem ser considerados como
bons resultados para a etapa de calibração. Os valores levemente positivos de ∆V (4,2% e 6,0%, respec-
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0,95, dispostas ao longo dos rios Uaupés e Branco,
respectivamente. Valores médios de R² para rios
variaram desde 0,50 a 0,93 para os mesmos cursos de
água (Figura 7). Melhores resultados são encontrados ao longo do rio Branco, repetindo-se o mesmo
desempenho obtido com a comparação entre vazões
observadas e simuladas. O baixo desempenho obtido no rio Uaupés pode ser atribuído a imprecisões
no campo de precipitação, conforme mencionado
anteriormente. Níveis de água estão melhores correlacionados na escala da bacia (r=0,863) que aqueles
encontrados tanto por Coe et al. (2002) (r=0,749)
quanto por Coe et al. (2008) (r=0,700) usando dados
do satélite Topex/Poseidon ao longo do rio Solimões (Tabela 3).

tivamente) são, possivelmente, devidos a vazões superestimadas durante períodos de estiagem. Precipitações estimadas pelas estações colombianas exercem significativa influência sobre a região oeste da
bacia do rio Negro, devido às suas fortes intensidades causadas pela maior proximidade à cordilheira
dos Andes. Estações localizadas em território venezuelano também apresentam elevada importância
no fechamento do ciclo hidrológico naquela região.
A interrupção prematura (2003/04) da série de
dados pluviométricos colombianos e venezuelanos
resulta em uma queda dos picos de vazão simulados
em Taraqua no período de validação, reduzindo o
valor de ∆V a -8,0%. A área de drenagem dessa estação está inserida, quase que completamente, em
território colombiano, sofrendo significativa influência da disponibilidade daqueles dados.
Percebe-se, em algumas estações localizadas
na região oeste da bacia, uma tendência em superestimar vazões simuladas nos períodos de estiagem e
subestimá-las nos períodos de cheia. Processo semelhante ocorre em Cucuí, onde a sazonalidade dos
erros é notada mais claramente. Valores negativos
de SG.dia e SG.mês mostram a limitação dos resultados na representação sazonal de vazão no período
de validação. Esse processo, provavelmente causado
pelo monitoramento precário da chuva na região,
propaga-se ao longo do rio Negro, nas estações de
Curicuriari, São Felipe e Serrinha. Resultados satisfatórios são encontrados em estações a montante de
Caracaraí, como as estações de Uaicas, Fazenda Cajupira e Fazenda Passarão, no rio Uraricoera (estações 10, 11 e 12), apresentando coeficientes de NS e
r de 0,80 até 0,85 e de 0,90 até 0,94, respectivamente.
Os resultados do modelo no exutório da bacia foram avaliados com observações in situ. A vazão
simulada média subestimou a observada em 6%
(observada: 34.772 m3/s; modelada: 32.823 m3/s). A
comparação entre vazões simuladas e adquiridas por
ADCP demonstram a capacidade do modelo em
reproduzir vazões com um erro médio quadrático
RMS normalizado de 12%. Entretanto, erros positivos nos períodos de estiagem em Manaus (Figura 6)
evidenciam uma superestimação de vazões simuladas durante as secas, quando comparadas com as
medidas por ADCP.

Tabele 3 — Desempenho de simulações de profundidades
em diferentes locais na bacia Amazônica.
Local

r

Este estudo

Outros estudos
Coe et al. (2002)
Coe et al. (2008)

Rio Negro
Rio Branco
Rio Uaupés
Bacia do Rio Negro

0,893
0,945
0,722
0,863

Rio Solimões
Rio Solimões

0,749
0,700

Verificou-se também a relação entre os desvios padrões de séries altimétricas (sobs) e de séries
de profundidades de rio calculadas pelo modelo
(scal). Melhores concordâncias foram percebidas em
EVs localizadas ao longo dos rios Branco e Uraricoera com valores de sobs=2,218 e scal=2,457 para o primeiro rio e sobs=1,179 e scal=1,117 para o segundo. As
piores concordâncias foram encontradas em EVs
posicionadas nos rios Negro (sobs=2,106 e scal=1,390),
Uaupés (sobs=1,572 e scal=1,140) e Demeni (sobs=1,937
e scal=0,933), e a média de todas as EVs ficaram em
sobs=1,964 e scal=1,466.
Na maioria das estações virtuais, onde resultou uma menor semelhança entre desvios, foram
obtidas amplitudes menores para séries de profundidades do que para séries altimétricas. Nesses rios,
e, particularmente, ao longo do rio Negro, as razões
scal/sobs permanecem menores que a unidade (Figura
8). Portanto, discrepâncias entre scal e sobs nessas EVs
podem não ser relacionadas a estimativas grosseiras
de escoamento superficial, mas sim a estimativas
grosseiras de profundidades de rio, sugerindo que o
método adotado deve ser melhorado para esses rios
em futuros estudos. Níveis normalizados de água são

Níveis de água
Correlações entre séries temporais de profundidades do rio derivadas do modelo e altimetria
da superfície da água por radar foram satisfatórias
para todas as estações virtuais, variando entre 0,72 e
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Figura 8 — Níveis de água normalizados em v5 (Rio Negro), v14 (Rio Negro), v20 (Rio Uaupés), v23 (Rio Branco),
v26 (Rio Uraricoera) e v27 (Rio Demeni) (ver Figura 1 para a localização das estações). Linhas cheias são
níveis modelados e círculos são ciclos do satélite ENVISAT.
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Figura 9 — Séries mensais (agosto de 2002 a dezembro 2006) da precipitação observada (P), do escoamento superficial (R),
evapotranspiração (E) e umidade do solo (W) calculados pelo modelo MGB-IPH e do armazenamento total de água
GRACE (ATAG). P, R, E e W são subtraídos de seus valores médios respectivos para melhor comparação.
A banda cinza que representa os dados GRACE corresponde aos limites máximos e mínimos
do conjunto de soluções consideradas (GFZ, JPL, CSR e MI) em cada mês.
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oriundos de quatro soluções GRACE (CSR, GFZ, MI e JPL) em seis sub-bacias (Caracaraí, Taraqua, Cucuí,
Curicuriari, Serrinha e Manaus).

(Figura 10). Na escala da bacia (Manaus), coeficientes de correlação (r) entre R e S oriundos das diferentes soluções GRACE variam entre 0,91 (GFZ) e
0,96 (JPL). Correlações variam entre 0,87 (MI) e
0,90 (JPL) com umidade do solo W e oscilam entre
0,83 (MI) e 0,87 (CSR e JPL) com a precipitação P.
A evapotranspiração apresentou os menores valores
de r, variando entre 0,47 (MI) e 0,53 (CSR e JPL).
Entre as sub-bacias selecionadas para análise, Caracaraí, na bacia do rio Branco, destaca-se
como a que apresenta melhores correlações entre S
e as variáveis hidrológicas. Taraqua, por outro lado,
tem as piores correlações. De acordo com a Figura
10, existe um ligeiro aumento dos valores de r entre
Cucuí e Manaus, que se deve ao aumento da área de
drenagem considerada no cálculo do balanço hídrico. Esse aumento de área leva à compensação de
erros de variáveis hidrológicas e, com relação às
soluções GRACE, há uma redução do efeito relativo
de seus erros frente ao aumento de S. Em geral, as
soluções CSR e JPL apresentam melhores correlações com as variáveis hidrológicas na bacia do rio
Negro.
Os balanços hídricos (BH) obtidos a partir
do MGB-IPH e de cada solução GRACE são bem
correlacionados nas seis sub-bacias. A Figura 11
ilustra séries mensais de balanço hídrico oriundas
do modelo MGB-IPH e do conjunto de soluções
GRACE para as sub-bacias de Caracaraí, Taraqua,
Cucuí e Manaus. r varia entre 0,45 em Taraqua
(GFZ) e 0,84 em Caracaraí (CSR). Em geral, as melhores correlações são encontradas na sub-bacia de
Caracaraí, seguida por Manaus (Figura 12). Os menores valores foram obtidos em Taraqua. A correlação entre BH-MGB (balanço hídrico mensal oriundo do modelo MGB) e BH-Média (balanço hídrico
mensal médio das quatro soluções GRACE) balanço

apresentados na Figura 8. A normalização de sinais
permite a remoção da sazonalidade e problemas de
escala, implicando a conservação unicamente das
variações relativas ao longo da série.
Nota-se que todos os rios apresentaram boa
concordância entre séries temporais normalizadas,
confirmando a boa representação da sazonalidade
hídrica e a propagação de água foi bem representada. As únicas exceções são os rios Uaupés, onde
picos de cheia são subestimados em 2005 e 2006, e
os períodos de seca superestimados entre 2003 e
2005. A estação virtual v27, no rio Demeni, também
constatou a subestimação da cheia de 2004. Esses
problemas foram igualmente constatados ao se
compararem vazões calculadas e observadas, reforçando o processo de validação do modelo.
Análise do balanço hídrico
A precipitação média anual na bacia sofre
pouca variabilidade ao longo do período estudado,
com valor médio de 2.640 mm/ano (ou 7,2
mm/dia). O escoamento superficial médio é de,
aproximadamente, 1.461 mm/ano (4,0 mm/dia) e
conta com cerca de 55% da precipitação média. A
evapotranspiração média é de 1179 mm/ano, correspondendo a 45% da chuva ocorrida na bacia (3,2
mm/dia).
Segundo a Figura 9, o escoamento superficial (R) e a umidade do solo (W) estão em fase com
o armazenamento total de água GRACE (S). A precipitação (P) apresenta um mês a frente em relação
às soluções GRACE enquanto a evapotranspiração
(E) tem baixa correlação com o armazenamento
total de água na escala da bacia.
De fato, R e W apresentam-se como as variáveis com maior influência sobre S, seguido por P
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Figura 11 — Balanço hídrico mensal em Caracaraí, Taraqua, Serrinha, Curicuriari, Cucuí e Manaus derivados do modelo
MGB-IPH (linha preta), segundo a Eq. (6), e da diferença S(t)-S(t-1) das observações GRACE. A banda cinza representa os
desvios mensais das quatro soluções GRACE (CSR, GFZ, IM e JPL). As estações de Caracaraí e Taraqua encontram-se,
respectivamente, nos rios Branco e Uaupés, enquanto as outras estações estão localizadas ao longo do rio Negro.

hídrico mensal é de 0,94 em Caracaraí, 0,57 em
Taraqua e 0,80 em Manaus. Em Cucuí, Curicuriari e
Serrinha, tem-se 0,78, 0,84 e 0,73, respectivamente.
Como indicado na Figura 12, os coeficientes
de correlação entre as duas séries mensais de balanço hídrico consideradas (BH-MGB e BH-Média)
estão de acordo com os coeficientes Nash-Sutcliffe
obtidos para as vazões calculadas pelo modelo MGB,
demonstrando a boa qualidade das simulações do
modelo para a bacia do rio Negro.

CONCLUSÕES
Este artigo apresentou a modelagem hidrológica da bacia do rio Negro e a contribuição de
dados ENVISAT e GRACE na avaliação do modelo.
A nova proposta de discretização espacial, baseada
em mini-bacias, e a introdução de uma robusta relação Q×h no modelo MGB-IPH possibilitaram a avaliação do modelo com dados altimétricos espaciais.
Simularam-se os processos hidrológicos durante 10
anos (1997-2006). O modelo foi calibrado no período de 1997-2001 com dados de vazão de 21 estações
in situ e foi validado no período de 2001-2006, não
somente com dados das mesmas estações in situ, mas
também com 27 estações virtuais, armazenamento
total de água em seis sub-bacias e leituras ADCP em
Manaus. Resultados no exutório da bacia indicaram
consistência entre o modelo e as observações consideradas. A vazão média simulada subestimou as
observações em 6% somente. Outros resultados em
estações fluviométricas e virtuais evidenciam a capacidade do modelo em fornecer séries de vazões e
profundidades de rios. Verificou-se, também, o potencial da altimetria espacial em complementar a
rede de monitoramento fluviométrico em regiões
remotas. Um fator que deve levar-se em conta na
comparação de dados altimétricos com profundidades de rios é que sinais de ambas as séries devem ser
subtraidas de suas respectivas médias.
Adicionalmente, mostrou-se que o balanço
hídrico mensal do modelo apresentou boa correla-
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Figura 12 — Correlação entre as séries mensais de balanço
hídrico oriundas do MGB-IPH e das soluções GRACE
(GFZ, JPL, CSR e MI), incluindo a média delas (Média).
Quadrados representam os coeficientes de Nash-Sutcliffe
(NS) para vazões no período entre 2002 e 2006

43

Calibração e Validação de Modelo Hidrológico com Observações In Situ, Altimetria e Gravimetria Espaciais

Costa, M.H. and Foley, J.A., 1997. Water balance of the Amazon Basin: Dependence on vegetation cover and canopy conductance. J. Geophys Res.-Atmospheres,
102(D20): 23973-23989.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 1995, Soil map of the world, scale
1:5,000,000, volume I-X: United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization, Paris.
Farr, T. G., Paul A. Rosen, P.A., Caro, E., Crippen, R., et al.,
2007. The Shuttle Radar Topography Mission. Rev.
Geophys., 45, RG2004, DOI:10.1029/2005 RG000
183.
Frappart, F., Seyler, F., Martinez, J.M., León, J.G. Cazenave
A., 2005. Floodplain water storage in the Negro River
basin estimated from microwave remote sensing of
inundation area and water levels. Rem. Sens. Env.,
99(4), 387-399 DOI:10.1016/j.rse.2005.08.016
Frappart, F.; Calmant, S.; Cauhope, M.; Seyler, F., Cazenave,
A., 2006. Preliminary results of ENVISAT RA-2derived water levels validation over the Amazon basin. Rem. Sens. Env., 100 (2), 252-264.
Getirana, A.C.V., Bonnet, M.-P., Rotunno Filho, O.C., Mansur,
W.J., 2009. Improving hydrological information acquisition from DEM processing in floodplains. Hydr.
Proc., 23, 502–514. DOI: 10.1002/hyp.7167
Güntner , A., 2008. Improvement of global hydrological models
using GRACE data. Surv. Geophys., 29(4), 375-397.
Hagemann, S., Dumenil, L. 1998. A parameterization lateral
water flow for the global scale Clim. Dyn., 14, 17-41.
Hill New York
HyBAm (Hydrologie du Bassin Amazonien). 2009. Base de
dados, http://www.mpl.ird.fr/hybam/.
Jasinski, M.J., Birkett, C.M., Chinn, S., Costa, M.H., 2001.
Abstract, NASA/NOAA GAPP and Hydrology Principal Investigators Meeting, April 30-May, Potomac
MD.
Krysanova, V. Müller-Wohlfeil, D-I., Becker, A., 1998. Development and test of a spatially distributed hydrological/water quality model for mesoscale watersheds.
Ecological Modeling, 106, 261-289.
León, J.G, Calmant, S., Seyler, F., Bonnet, M.P., Cauhope, M.,
Frappart, F., Fillizola, N., 2006. Rating curves and
estimation of average depth at the upper Negro river
based on satellite altimeter data and modelled discharges. J. Hydr., 328 (3-4), 481-496.
Liang, X.; Lettenmaier, D.P.; Wood, E.F. & Burges, S. J. (1994)
A simple hydrologically based model of land surface
water and energy fluxes for general circulation models. J. Geophys. Res. 99(7), 14415-14428.
Liston, G.E., Y.C. Sud, and E.F. Wood, 1994. Evaluating GCM
land surface hydrology parameterizations by computing river discharges using a runoff routing model:
Application to the Mississippi Basin, J. Appl. Meteorol., 33, 394-405.

ção com produtos GRACE. Melhores desempenhos
foram obtidos na sub-bacia de Caracaraí, onde a
rede fluviométrica é mais densa e o regime hidrológico apresenta maior gradiente entre o período de
seca e de cheia. Vistos em conjunto, todos esses resultados juntos denotam consistência no cálculo das
variáveis hidrológicas pelo modelo MGB-IPH na
bacia do rio Negro, e demonstram o grande potencial representado pelo uso combinado dos dados de
altimetria e gravimetria espaciais na modelagem
hidrológica de grandes bacias hidrográficas.
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Calibration and Validation of Hydrological Model
with In Situ Data, Spatial Altimetry and Gravimetry
ABSTRACT
This paper aims to describe the hydrological modeling of the Negro River basin by combining spatial altimetry and gravimetry and in situ data. The MGB-IPH model
was employed to simulate the hydrological processes of the
basin. A new discretization approach based on mini-basins
and a robust relation capable of estimating river water
depths all over the basin allowed considering ENVISAT
altimetric data during the validation step. The model was
run for a 10-year period. The calibration step was performed in the 1997-2001 period with data from 21 gauge
stations within the basin and the validation step was carried out with data from the same stations, discharge data
derived from ADCP at Manaus and altimetric data at 27
locations within the basin for the 2002-2006 period, and
ADCP-derived discharges at Manaus for the whole period.
Monthly total water storage time series derived from four
GRACE solutions were used to evaluate the simulated
water balance. The precipitation field was built based on
the HyBAm database and the climate forcings are those
available from the NCEP reanalysis dataset. Performance
coefficients derived from the well-known Nash-Sutcliffe
(NS), adapted to mean daily, monthly and annual discharges, were considered in both simulation steps, as well
as NS, the coefficients of correlation and relative streamflow
volume error. Results show that MGB-IPH can reproduce
discharges all over the basin satisfactorily, regardless of the
insufficient precipitation monitoring. The potential of both
spatial altimetry and gravimetry in large basin hydrological modeling applications is also noted.
Key-words: Hydrological modeling, Negro River, spatial
altimetry, ENVISAT, GRACE, MGB-IPH.
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RESUMO
A Equação de Richards é uma equação diferencial parcial parabólica não-linear que governa o processo de infiltração transiente de água no solo. Foi desenvolvida uma solução analítica desta equação para infiltração 1-D em solos homogêneos. Para a condição de contorno inferior foi utilizado potencial capilar constante, e para a condição na fronteira superior foi usada uma função transiente de infiltração com a forma qB + (qC - qB)(e-at - e-bt). Relações exponenciais K = KSeαψ e θ =
θr + (θS - θr)eαψ foram utilizadas para representar a relação entre condutividade hidráulica em função do potencial capilar e
a curva de retenção de umidade do solo, respectivamente. A solução do estado estacionário foi utilizada como condição inicial. São discutidos os comportamentos dos perfis de infiltração em termos do potencial capilar para diferentes curvas de infiltração e parâmetros do solo.
Palavras-chave: Equação de Richards; solução analítica.

numéricos (Ross; Parlange, 1994). As soluções analíticas da equação diferencial também oferecem informações importantes sobre a física do fenômeno e
permitem identificar a relação e dependência do
resultado com as variáveis. Todavia, métodos numéricos, que podem ser ferramentas poderosas para
resolver problemas complexos e não-lineares, usualmente não fornecem informações suficientes sobre a solução (Menziani; Pugnaghi; Vincenzi, 2006).
Durante as últimas décadas foram desenvolvidas várias soluções analíticas para escoamento nãosaturado, sob várias condições de contorno e iniciais. Cronologicamente, Philip (1957), Braester
(1973), Warrick (1975), Lomen e Warrick (1978),
Batu (1982), Batu (1983), Warrick e Lomen (1983),
Broadbridge e White (1988), Sander et al. (1988),
Broadbridge e Rogers (1990), Warrick, Lomen e
Islas (1990), Srivastava e Yeh (1991), Warrick, Islas e
Lomen (1991), Warrick e Parkin (1995), Salvucci
(1996), Basha (1999), Basha (2000), Chen et al.
(2001), Basha (2002), Mannich e Dell’Avanzi (2006)
e Menziani, Pugnaghi e Vincenzi (2006), apresentaram soluções analíticas para o escoamento transiente não-saturado em meios porosos através de alguma
linearização da equação de Richards. No entanto,
estas soluções foram obtidas sob condição de fluxo
constante na superfície, com exceção de Warrick
(1975), Basha (1999, 2002) e Chen (2001). E algumas delas são limitadas a casos com condições iniciais uniformes, domínio infinito ou mais considera-

INTRODUÇÃO
O conhecimento dos processos de infiltração e movimento de água no solo são importantes
para solucionar problemas práticos em áreas como
hidrologia, ciência dos solos, irrigação e drenagem,
gestão de recursos naturais e outros (Ross, 1990).
Para isto, faz-se uso de soluções analíticas ou numéricas da Equação de Richards (Richards, 1931), que
governa o escoamento transiente da água em solos
(Chow; Maidment; Mays, 1988).
A Equação de Richards é uma equação diferencial parcial parabólica não-linear cujas soluções
analíticas são poucas e difíceis de obter, devido à
alta não-linearidade dos parâmetros hidráulicos do
solo. A maioria delas deriva de linearizações, baseadas em considerações de dependência da condutividade hidráulica com a umidade do solo (Basha,
2000).
Normalmente é necessário utilizar aproximações numéricas para predição do movimento de
água nos solos não-saturados devido à raridade de
soluções analíticas que retratam condições realistas.
Entretanto, métodos numéricos como elementos
finitos e diferenças finitas podem apresentar problemas de convergência e balanço de massa (Célia;
Bouloutas; Zarba, 1990). As soluções analíticas da
Equação de Richards podem ser usadas para avaliar
e comparar o desempenho e a acurácia de métodos
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K = K * / K Sat

(5)

t = α K Sat t * ( θS − θr )

(6)

ções a respeito dos parâmetros hidráulicos. Deste
modo, a ciência carece de soluções analíticas para o
escoamento não-saturado transiente em meios porosos para caso mais gerais e sob condições de contorno transientes.
Neste artigo, é apresentada uma solução
analítica para a equação de Richards linearizada
para infiltração transiente vertical em solo homogêneo. O perfil de pressões no estado estacionário é
utilizado como condição inicial. Na superfície, é
admitida uma função de infiltração variável no tempo e no contorno inferior, é exercido um potencial
capilar.

As relações constitutivas definidas pelas equações (2) e (3) linearizam a Equação de Richards
(Mannich, 2008), que por sua vez é expressa em
termos das variáveis adimensionais resultando em:

SOLUÇÃO ANALÍTICA

Aplicando a transformação de Laplace
(Day, 1960) na equação (7) e denotando a transformada de K como K , K0 a condição inicial e s a
variável de Laplace, pode-se escrever, percebendo
que a equação diferencial é ordinária:

∂2 K
∂z

A Equação de Richards, que governa o escoamento não-saturado vertical 1-D, é dada por:
∂ ( ψ + z * )  ∂θ
∂ 
K * ( ψ )
=
∂ z * 
∂ z *  ∂ t *

d2 K
dz

2

+

+

∂K ∂K
=
∂z
∂t

(7)

dK
− sK + K 0 ( z ) = 0
dz

(8)

(1)
A solução da equação requer uma condição
inicial e duas condições de contorno. Considerando
um solo de espessura L*, a condição de contorno
inferior (z* = 0) é um potencial capilar ψ0, o que
corresponde a uma umidade fixa na base. Na forma
da variável adimensional K, tem-se:

sendo z* [L] é a coordenada vertical, positiva no
sentido de baixo para cima, K* [L/T] é a condutividade hidráulica não saturada que é função do potencial capilar ψ [L], θ [L3/L3] é a umidade, e t* [T]
representa o tempo.
A dependência da condutividade hidráulica
e da umidade com relação ao potencial capilar são
dadas, respectivamente, pelas seguintes relações
constitutivas (sendo a primeira proposta por Gardner (1958)):
K * = K Sat eαψ

(2)

θ = θr + ( θSat − θr ) eαψ

(3)

K ( 0, t ) = eαψ0

(9)

e a condição superior em z* = L* é fluxo dado pela
função:

(

q ( t * ) = q*B + q*C − q*B

)( e

− a *t *

− e − b*t*

)

(10)

em que a* [1/T] e b* [1/T] são parâmetros que representam a taxa de redução da infiltração e, qB* e
qC* são parâmetros com dimensão de velocidade
[L/T]. O fluxo na superfície é dado por:

sendo KSat [L/T] é a condutividade hidráulica saturada, θr [L3/L3] é a de umidade residual, θSat [L3/L3]
é a umidade de saturação, e α [1/L] é um parâmetro que avalia a pressão de entrada de ar e que representa a taxa de redução da condutividade hidráulica e da umidade para ψ cada vez mais negativo
(e é zero na condição de saturação).
Por conveniência, são definidos alguns parâmetros adimensionais (Mannich, 2008):
z = αz *

2


∂( ψ + z* ) 
q ( t * ) = K * ( ψ )
(11)

∂ z *  z = L

*
*
A função de infiltração, dada pela equação
(10), é igualada ao fluxo na superfície, equação
(11), fornecendo, já na forma adimensional:
 ∂K

= q B + ( q C − q B ) e − at − e − bt
 ∂z + K 
z =L

(

(4)
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em que TIL representa a transformada inversa de
Laplace.
A inversão de F(s) é obtida através do teorema dos resíduos (Day, 1960) como a soma dos
resíduos de estF(s) nos pólos de F(s). A equação (20)
possui três pólos simples, s = 0, s = -a, s = -b. O resíduo no pólo s = 0 é:

sendo
q B = q*B K Sat e q C = q*C K Sat

(13)

a=

(14)

( θSat − θr )a *
α K Sat

e b=

( θSat − θr )b*
α K Sat

(

K ( z, 0 ) = q A − (q A − e

αψ0

)e

−z

= K0

 ( q C − q B ) senh ( zu ) e − at
1
 2 senh ( Lu ) + u cosh ( Lu )

−t 4
 2 ( q C − q B ) ze
R2 = 
L+2

 ( q C − q B ) sen ( zv ) e − at
1
 2 sen ( Lv ) + v cos ( Lv )


(15)

(16)

Aplicando a transformação de Laplace nas
equações (9) e (12) têm-se, respectivamente:
(17)

u = (1 4 − a )

 dK

q
1 
 1
+ K
= B + ( qC − qB ) 
−


s
s+a s+b
 dz
 z =L

(18)

v = 1 4−a

s

+ e(

L −z ) 2

F ( s)

a<

1
4

se

a=

1
4

se

a>

1
4

(23)

12

(24)

12

(25)

O resíduo no pólo s = -b é:

Assim, a solução geral da equação (8), no
campo de Laplace, sujeito às condições dadas pelas
equações (17) e (18), é:

K 0 (z )

se

sendo

K ( 0, t ) = eαψ0 s

K=

(22)

O resíduo no pólo s = -a é:

sendo
q A = q*A K Sat

)

R 1 = ( q B − q A ) ez 2 − e − z 2 e − L 2

A condição inicial é a solução da equação
(1) em regime estacionário sob condição de fluxo
constante qA* na superfície e o mesmo potencial
capilar ψ0 no contorno inferior. A condição pode ser
escrita matematicamente como (Mannich, 2008):

 ( q C − q B ) senh ( Lµ ) e − bt
− 1
 2 senh ( Lµ ) + µ cosh ( Lµ )

−t 4
 2 ( q C − q B ) ze
R 3 = −
L+2

 ( q C − q B ) sen ( zυ ) e − bt
−
 21 sen ( Lυ ) + υ cos ( Lυ )


(19)

em que
 ( qB − q A ) ( qC − qB ) ( b − a ) 
+
F (s) = 
×
s
( s + a )( s + b ) 


se

b<

1
4

se

b=

1
4

se

b>

1
4

(26)

sendo

(20)
senh z ( s + 41 ) 2 


1
1
1
1 senh  L s + 1 2  + s + 1 2 cosh  L s + 1 2 
(
2
4)  (
4)
4) 
 (




Aplicando-se a transformação inversa de
Laplace na equação (20), têm-se:
1

K = K 0 ( z ) + e(

L −z ) 2

TIL  F ( s ) 

µ = (1 4 − b )

12

υ= 1 4−b

12

(27)
(28)

Os outros pólos são obtidos impondo
(s+1/4)1/2 (ver Apêndice) como um número complexo iλ de modo que os valores de λ satisfaçam a
equação:

(21)
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tan ( λL ) + 2λ = 0

  1 senh ( zµ ) + µ cosh ( zµ )  e − bt

2
 21 senh ( Lµ ) + µ cosh ( Lµ )

−t 4
 2 (1 + z 2 ) e
QB = 
L+2

  1 sen ( zυ ) + υ cos ( zυ )  e − bt

2
 21 sen ( Lυ ) + υ cos ( Lυ )


(29)

É possível observar que apenas os números
imaginários puros de (s+1/4)1/2 geram pólos para a
equação. Os valores de λ são obtidos como as raízes
positivas da equação (29), e os valores negativos são
ignorados devido à simetria da solução final e porque s é o mesmo para valores positivos e negativos
de λ. Maiores detalhes são abordados por Mannich
(2008). Há infinitas raízes da equação (29) e, portanto, infinitos resíduos:

(

)
)

+1
∞  ( qC − qB ) ( b − a )
R 4 = −4 ∑  −
+
2
2
n =1 
a − λ n − 14 b − λ n − 14


(

)(

(

( q B − q A ) ×

s e n ( λnL ) s e n (λnz ) e

(

)

Deste modo, a expressão para K é:
L −z ) 2

R 2 + R 3 + R 4  (31)

Da adimensionalização, tem-se K = eαψ e
θ = θr + ( θSat − θr ) K , portanto, os perfis de potencial capilar ( ψ ) e umidade ( θ ) podem ser obtidos
diretamente a partir da equação (31).
A vazão de descarga que passa a qualquer
elevação z como função do tempo é dada por:
 ∂K

q t = K Sat 
+ K =
 ∂z
z

{

K Sat q B + e

( L −z )

2

}

( q C − q B ) ( Q A − Q B ) − 4Q S 

(32)

QA

se a <

1
4

se a =

1
4

se a >

1
4

se b >

1
4

(

) 
)  (35)

)(

sen ( λ n L )  21 sen ( λ n z ) + λ n cos ( λ n z )  e

(

)

− λ2n −1 4 t

1 + L 2 + 2λ 2n L

Exemplo 1

Neste primeiro exemplo, adotou-se os parâmetros qB* = 0, a* = 0 e b* → ∞, de modo que a
função de infiltração é constante e igual a qC*, cujo
valor é 2,5x10-6 m/s. Dois valores de α são comparados, 1 e 10 m-1.
A forma das curvas do perfil de pressões são
totalmente diferentes nas Figuras 1 e 2. Para α pequeno, a infiltração é mais rápida e a frente de molhamento é mais dispersa do que para α maior. Para
α menor, o estado estacionário é alcançado mais
rapidamente do que para α maior.

sendo
  1 senh ( zu ) + u cosh ( zu )  e − at

2
 21 senh ( Lu ) + u cosh ( Lu )

−t 4
 2 (1 + z 2 ) e
=
L+2

  1 sen ( zv ) + v cos ( zv )  e − at

2
 21 sen ( Lv ) + v cos ( Lv )


1
(34)
4

As expressões analíticas (31) e (32) dependem dos parâmetros hidráulicos, α, KSat, θS e θr, e
dos parâmetros das funções de infiltração, qA, qB, qC,
a e b. A combinação destes parâmetros gera diferentes curvas de infiltração. Os perfis de potencial capilar e da vazão de descarga em z = 0 para um solo
hipotético sob influência de várias formas da função
de infiltração são discutidos. Para facilitar comparações, para todos os exemplos a espessura da coluna
de solo é de 1 m. A umidade saturada e residual é
0,5 e 0,1, respectivamente. A condutividade hidráulica saturada e o valor de α são assumidos 3,0x10-6
m/s e 10 m-1, respectivamente, com exceção do
primeiro exemplo no qual são comparados dois valores distintos de α. Apenas os perfis de pressão são
apresentados devido à similaridade na forma das
curvas dos perfis de umidade, que é consequência
da linearidade entre as relações constitutivas.

1 + L 2 + 2λ 2n L

K = q B − (q B − eαψ0 )e − z + e(

se b =

RESULTADOS E DISCUSSÃO

(30)

− λ2n − 1 4 t

1
4

( q C − qB ) ( b − a ) 4λ2n + 1
∞ 
Q S = ∑ ( q B − q A ) −
n =1 
a − λ2n − 14 b − λ 2n − 1 4

×

4λ 2n

se b <

(33)
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1,0

t=0h

1

3 5 10 20

A Figura 3 apresenta a infiltração e as vazões
de descarga para os dois solos. Para a infiltração
constante ao longo do tempo a descarga apresenta
um comportamento de crescimento logístico até se
igualar à própria infiltração. O solo apresenta um
comportamento de reservatório, retardando a vazão
de descarga.
É interessante observar que, para a função
de infiltração constante, as equações (31) e (32),
após simplificações algébricas, tornam-se iguais às
obtidas por Srivastava e Yeh (1991).
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Figura 1 — Perfil de pressões para α = 1 m-1 e
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Figura 3 — Curvas de infiltração e vazão de descarga
para α = 1 m-1 e α = 10 m-1
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Exemplo 2
0,8

3

Neste exemplo, os valores atribuídos aos
parâmetros são qB* = 3,0x10-7 m/s, qC* = 2,5x10-6 m/s
a* = 1,0x10-5 hr-1 e b* → ∞, e deste modo, a função
de infiltração adquire a forma da função empírica
de infiltração de Horton (Bras, 1990).
Analisando a Figura 4, observa-se que, no
início, a frente de molhamento se propaga enquanto a taxa de infiltração vai reduzindo. Após um período de aproximadamente 10 horas, o comportamento na camada de solo é invertido passando a
drenagem até atingir o estado estacionário (o mesmo da condição inicial).
Na Figura 5, observa-se a curva de infiltração como uma função exponencial (equação de
Horton) e a vazão de descarga com o pico defasado
e amortecido. Analisando as Figuras 4 e 5, em conjunto, percebe-se que o comportamento de drenagem no solo ocorre porque, a partir de um momento (~ 30h), a taxa de infiltração passa a ser menor do
que a vazão de descarga na camada inferior do solo,
reduzindo o volume de água na camada de solo.
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1,0

t=0h

ton com uma combinação de duas exponenciais que
geram um crescimento rápido até um pico e em
seguida um decaimento exponencial mais lento (Figura 7).
Os comportamentos da frente de molhamento e da vazão de descarga no contorno inferior
são similares aos do exemplo 2, devido à proximidade entre as características das curvas de infiltração.
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A equação (A2) apresenta infinitas soluções.
Graficamente é a interseção da função tan ( λL )

CONCLUSÕES

com a reta −2λ . A solução trivial é λ = 0 e as demais foram obtidas pelo método de NewtonRaphson (Chapra e Canale, 2008), tomando o cuidado para fornecer boas condições iniciais que garantam a convergência para a raiz. A inspeção gráfica auxilia na identificação aproximada dessas raízes
e por sua vez na condição inicial do processo iterativo.

A equação de Richards passou muitos anos
após sua divulgação sem soluções analíticas, devido
a sua elevada não-linearidade. A partir da década de
50, com o trabalho de Philip (1957), foram desenvolvidas algumas soluções, em especial após a década de 80. Entretanto, a exploração de condições de
contorno transientes é fraca. Isto posto, a solução
analítica desenvolvida neste trabalho representa
uma contribuição devido ao fato de ser transiente e
pelo emprego uma função de infiltração mais geral,
possibilitando interpretações distintas do comportamento do solo frente a uma taxa de infiltração
variável com o tempo.
A aplicabilidade da solução analítica desenvolvida é restrita, uma vez que na natureza não se
encontram situações idealizadas como solos com
propriedades homogêneas nem que se ajustem tão
bem às relações constitutivas utilizadas. Entretanto,
a contribuição dá-se no maior entendimento dos
processos físicos envolvidos no movimento de água
no solo e a compreensão do efeito dos parâmetros
hidráulicos do solo sob o fenômeno de dinâmica de
água no solo.
Embora as funções exponenciais utilizadas
sejam restritivas para alguns solos e não tão genéricas quanto o modelo proposto por Van Genuchten
(1980), elas podem ser aplicadas em casos como
solos com características mais arenosas.
Além disso, as soluções analíticas também
podem ser utilizadas para avaliar o desempenho de
métodos numéricos.

2ª Possibilidade:
Se s > − 1 4 então ( s + 1 4 )
zendo

cosh  L s + 41  = 0



1
4

puro. Fazendo ( s + 1 4 )

1

2

(A1)

é um número imaginário

= iλ , um número imaginá-

rio puro, da equação (A1) tem-se:
tan ( λL ) + 2λ = 0

(A3)
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Analytical solution for Richards’ Equation
ABSTRACT
Richards’ equation is a non-linear partial differential equation that governs the process of infiltration and
flow in non-saturated soils. A new analytical solution was
developed for a one-dimensional vertical infiltration in
homogeneous soils. The lower boundary condition is a constant pressure head and the upper boundary is given by a
transient infiltration function in the form qB + (qC - qB)(eat
- e- bt). Exponential functional forms K = KSeαψ and θ =
θr + (θS - θr)eαψ are used to represent the hydraulic conductivity and pressure relation and the soil water retention
curve, respectively. Steady state profiles are used as initial
condition. Hydraulic behaviors of homogeneous soils are
discussed in terms of pressure head profiles for different
infiltration curves and soil parameters.
Key-words: Richards’ equation; analytical solution.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar a influência de características de solo na variação do nível d’água em área de
afloramento do Aquífero Guarani. A variação do nível d’água no aquífero livre foi monitorada em 12 poços no período de
setembro de 2004 a agosto de 2008, na bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça - SP. A Estação Climatológica do CRHEAUSP, localizada no município de Itirapina-SP, forneceu os dados diários de precipitação, para o mesmo período. Para alcançar os objetivos propostos foram utilizados os seguintes métodos estatísticos: técnicas de agrupamento e análise de correlação.
Os dendrogramas, gerados pelas técnicas hierárquicas, mostraram que todos os atributos (características físicas) utilizados no
estudo influenciam na formação de grupos de poços de monitoramento, com ênfase para o coeficiente de evapotranspiração.
Os coeficientes de correlação entre variação do nível d’água nos poços de monitoramento localizados em áreas de mesma
cultura apresentaram maiores valores (r >0,5). Esse resultado, aliado aos grupos formados, mostra que o uso do solo (cultura) tem maior influência na variação do nível d’água em regiões de recarga. No entanto, a porosidade, também considerada
neste estudo, mostrou-se como atributo de importância, uma vez que, a partir da análise dos grupos é possível perceber que
sua formação também pode ser definida segundo essa característica. Assim, o presente trabalho mostra que o estudo de características de solo e seu uso são fundamentais para o projeto de rede de monitoramento de recursos hídricos subterrâneos, principalmente em áreas de recarga.
Palavras-chave: águas subterrâneas, chuva, métodos estatísticos, agrupamentos.

tema Aqüífero Guarani (SAG), com extensão de
839.800 km2. No Brasil, nas regiões Centro-Oeste,
Sul, e Sudeste abrangem 71% da área total do Aqüífero, incluindo estados com grande importância
econômica, com áreas de intensa atividade urbana,
industrial e agrícola.
Faz-se indispensável um sistema de monitoramento no que diz respeito à sua disponibilidade,
uma vez que a explotação não deve ser maior que a
capacidade de recarga. As áreas de recarga, portanto, devem receber especial atenção de estudos hidrológicos com o intuito de garantir um bom planejamento e uso dos recursos hídricos subterrâneos,
obedecendo ao balanço hídrico do SAG.
Face ao exposto, o presente trabalho busca
avaliar a influência de características do solo na
variação do nível da água em poços de monitoramento, em região de afloramento do Aquífero Guarani. Para tal foram utilizados os seguintes métodos
estatísticos: análise de correlação e análise de agrupamento. O estudo foi realizado com base em dados
hidrológicos coletados no período de outubro de

INTRODUÇÃO
A quantificação da recarga das águas subterrâneas é um requisito fundamental para o manejo
destes recursos. As informações obtidas pelas redes
de monitoramento de recursos hídricos são essenciais para detectar os impactos de mudanças do clima
e de atividades humanas na quantidade e na qualidade dos aqüíferos. O processo de interação entre
aqüífero e ambiente pode ser observado somente
por uma rede de monitoramento (Zhou, 1996). Há
uma grande dificuldade na determinação da recarga
de aqüíferos e suas estimativas possuem elevado
grau de incerteza. Nas áreas de recarga dos aqüíferos, uma parte da água que infiltra no solo, retorna
como escoamento básico, enquanto que outra parte
pode ir para as porções profundas ou confinadas
podendo se transformar em recarga profunda (Gomes, 2008).
A América do Sul abriga um dos maiores
mananciais de água subterrânea do mundo: o Sis-
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B. Rendimento Específico

2004 a setembro de 2008 na bacia piloto do Ribeirão
da Onça. A importância desse estudo se encontra
na possibilidade de verificar comportamentos semelhantes e, eventualmente, permitir a redução do
número de poços monitorados. Aliado a esse fato, o
estudo também fornece subsídios a implantação de
uma rede de monitoramento completa, capaz de
definir todo o balanço hídrico da região estudada.

O rendimento específico é um importante
parâmetro na obtenção da taxa de recarga, principalmente, nos métodos que utilizam flutuações do
nível d’água (WTF — Water Table Fluctuation; CRD —
Cumulative Rainfall Departure). Contudo, os valores
relatados para o rendimento específico na literatura
são bastante variáveis, assim como os métodos para
sua obtenção. Outras vezes, acontece a substituição
do parâmetro rendimento específico por algum outro
(porosidade efetiva, coeficiente de armazenamento)
(Gomes, 2008).

RECARGA DE AQUÍFEROS E
CARACTERÍSTICAS DE SOLO
A recarga das águas subterrâneas é definida
como o fluxo de água que alcança o aqüífero, constituindo uma adição ao reservatório de água subterrânea. Isso ocorre, em geral, a partir da percolação
vertical proveniente da zona vadosa e do escoamento lateral a partir das fronteiras do sistema. A recarga subterrânea de certa área é normalmente considerada a infiltração em excesso na mesma área (Devries e Simmers, 2002).
A interação entre clima, geologia, morfologia, condições do solo e vegetação determina o processo de recarga, principalmente por ter origem nos
fenômenos de precipitação. As taxas de recarga são
limitadas, em grande parte, pela água disponível na
superfície do terreno, controlada por fatores climáticos, como a precipitação e evapotranspiração e
pelas características geomorfológicas superficiais
(topografia, solo e cobertura vegetal) (Maziero,
2005). Assim, algumas características do solo merecem atenção:

ANÁLISE DE AGRUPAMENTO
Análises de agrupamentos (cluster analysis)
são técnicas estatísticas de reconhecimento de padrões de distribuição de informações. Mostram a
existência de estruturas intrínsecas ou comportamento de dados amostrais sem que sejam feitas suposições prévias sobre estes. Assim, estas técnicas
objetivam classificar objetos (dados amostrais, informações) em categorias ou grupos (classes) baseados nas similaridades ou proximidades entre tais
objetos. Desta forma, os dados, também chamados
de casos, com maiores similaridades são agrupados,
a partir da aplicação de algoritmos, em uma mesma
classe, de maneira tal que haja dissimilaridades máximas entre as classes (Vega et al, 1998).
Os resultados oriundos desta técnica auxiliam na interpretação dos dados obtidos em uma
pesquisa e indicam padrões. Muñoz-Diaz e Rodrigo
(2004) ressaltam que os objetos alocados em um
grupo tendem a serem similares segundo atributos
que podem ser apenas calculados através de algoritmos ou ainda, definidos pelo pesquisador. No
entanto, esses atributos, quando utilizados a critério
do pesquisador, não indicam a formação prévia de
grupos, são apenas parâmetros a serem considerados no agrupamento.
As análises de agrupamentos têm sido utilizadas em diversas áreas. Nos estudos de climatologia
se mostram de grande importância. Ramos (2001)
utilizou as técnicas para analisar os padrões de distribuição das chuvas e suas mudanças, na região
mediterrânea espanhola, ao longo dos anos. MuñozDiaz e Rodrigo (2004) aplicaram, em uma série de
88 (oitenta e oito) anos de dados de precipitação, as
análises de agrupamento, objetivando encontrar
zonas climáticas homogêneas em 32 (trinta e duas)
localidades da Espanha.

A. Porosidade
Com relação ao processo de variação de
nível ou armazenamento em aqüífero livre (sujeito à
pressão atmosférica), a porosidade é a mais importante das propriedades físicas dos solos ou rochas a
ser determinada. É expressa pela relação entre o
volume de vazios (ou ocupados por ar ou água) de
um material e seu volume total. A porosidade total
representa a quantidade a quantidade máxima de
água que um dado volume de solo pode conter
Gomes (2008) enfatiza que a porosidade
acima definida é denominada porosidade primária.
Além da porosidade primária, há aquela referente às
fraturas e cavidades de dissolução (porosidade secundária), as quais resultam de uma gama de processos físicos e químicos.
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ainda, selecionar um nível que represente o número
de grupos específicos do seu interesse.
O progresso e os resultados de uma análise
de agrupamento são convencionalmente ilustrados a
partir de dendrogramas ou diagramas de árvore. Trata-se de uma figura bidimensional que representa a
seqüência e as distâncias métricas em que as observações são agrupadas. As distâncias entre os grupos
antes de se agregarem também são indicadas nesses
diagramas (Muñoz Diaz e Rodrigo, 2004).
Os métodos de agrupamento baseiam-se em
medidas de distância para realizar os agrupamentos,
sendo a Distância Euclidiana (Ward’s Method) a mais
utilizada. Esta medida calcula a distância entre as
classes que, por sua vez, é calculada pela soma dos
quadrados destas classes, incluindo todas as variáveis. A cada etapa, a soma dos quadrados é minimizada por todas as partições obtidas pela fusão de
duas classes de uma etapa anterior.
A distância entre dois objetos é dada por:

Na Hidrologia, os agrupamentos também
têm sendo utilizados de maneira satisfatória. Panda
et al (2006), com o objetivo de estudar os processos
antropegênicos e naturais, bem como os fatores
responsáveis pelas características hidrológicas no
sistema de rios Mahanadi, na India, utilizou de análise fatorial e análise de agrupamentos. Este autor
afirma que a partir dos dendrogramas, as relações
hidrológicas e de qualidade das águas ficam bem
explicitas, mostrando que nas estações de coleta de
dados as características dessas relações possuem
similaridades. Ferraro (2006) analisou o comportamento de piezômetros localizados nas bacias do
Tijuco Preto e Gregório, a partir dos métodos de
técnicas de agrupamento.
Muitas investigações utilizando técnicas de
agrupamentos têm como ponto de partida uma
matriz nxn com elementos que refletem medidas
quantitativas de proximidade, denominadas mais
comumente de dissimilaridades, distância de similaridade ou, pelo termo geral, proximidade. Tais proximidades podem ser determinadas de maneira direta
ou indireta.
Há dois tipos de agrupamentos: os hierárquicos e os divisivos. O objetivo da técnica divisiva é
separar objetos em grupos consistentes. A escolha
preliminar dos objetos pode ser feita aleatoriamente. Ao final do agrupamento, cada objeto encontrarse-á alocado em um grupo. Já nas técnicas hierárquicas, os objetos são progressivamente agregados
até que se juntem em um único grupo. Cada objeto
inicia em um grupo singular. A partir de então os
grupos mais próximos se agregam formando novos
grupos, até que reste apenas um grupo contendo
todos os objetos (Muñoz Diaz e Rodrigo, 2004).
Segundo Muñoz-Diaz e Rodrigo (2004), as
técnicas hierárquicas (de fusão) são mais implementadas. Seu propósito é o de formar grupos, minimizando as perdas de informações (sem que haja o
descarte de dados). De acordo com o critério de
agregação, há diferentes métodos de hierarquização. Nas técnicas de agrupamento hierárquicas, a
distância entre as amostras é utilizada como uma
medida de similaridade. Neste tipo de agrupamento
podem ser utilizados três tipos de algoritmos: complete linkage; average linkage; Ward’s method. (Vega et al.,
1998)
O modelo de agrupamento mais utilizado
tem sido o método hierárquico seqüencial, onde
cada dado é considerado um grupo separado. Milligan e Cooper (1987) ressaltam a possibilidade de
escolha do pesquisador, o qual pode utilizar o agrupamento hierárquico completo como solução, ou

(1)
em que d2 rs é a distância euclidiana da matriz X que
contem as observações e variáveis a serem agrupadas, r e s indicam as observações agrupadas dois a
dois para todas as variáveis. A raiz quadrada da distância euclidiana define a distância existente entre
os grupos formados, utilizando dois objetos (Jobson,
1992).
Considerando duas classes, Ck e Cr, que se
fundem para a formação de uma nova classe, Cm, a
distância entre esta nova classe e outra, Cj, é:

d J ,M =

((n J + n K ) d JK + (n J + n L )d JL − n J d KL )
n J + nM

(2)

em que nj, nk, nl e nm são os números de objetos das
classes J, K, L e M, respectivamente, e djk, djl e dkl
representam a distancia entre as observações nas
classes J e K, J e L, e K e L, respectivamente (Ramos,
2001).
Na técnica divisiva, os objetos são aleatoriamente dispostos em um número de classes previamente definidas. Eles podem ser distribuídos em
uma única classe. A partir da aplicação do algoritmo
“k-mean”, os objetos são transferidos para classes com
as maiores similaridades (Ramos, 2001). O algoritmo k-mean é desenvolvido computacionalmente,
partindo de uma repartição inicial aleatória especificada por um vetor P (K,M) com M observações
alocadas em K grupos. O centróide (média das vari-
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áveis analisadas) de cada grupo é computado e a
similaridade entre as observações nos grupos é medida por uma função-erro e definida por:

(4)

(3)
em que x,y são os valores medidos para as duas variáveis e, n é o numero de valores de cada variável.
A correlação entre duas variáveis é positiva
se os valores mais altos de uma das variáveis estiverem associados aos valores mais altos da outra variável, e é negativa, se os valores mais altos de uma das
variáveis estiverem associados aos valores mais baixos
da outra variável. No caso da ocorrência de zero (ou
valores muito próximos a ele) no valor do coeficiente, significa que não há correlação entre as variáveis.
Segundo Vieira (2004), mesmo o coeficiente sendo
igual a zero não significa que não exista correlação,
e sim que não há correlação linear. O valor de r
mede o grau de dispersão dos pontos em torno de
uma reta. Quão maior for a dispersão dos pontos ao
redor da reta, menor será o valor de r (Vieira, 2004).
Se todos os pontos relativos às amostras das
variáveis não estiverem próximos a uma reta, diz-se
que a correlação é não-linear. Desta forma, equações
não-lineares mostram-se mais apropriadas. Além
disso, a ocorrência de valores baixos para o coeficiente de correlação, como já dito, pode demonstrar
não-linearidade dos valores estudados. Uma importante alternativa é a transformação dos valores para
a escala logarítmica e a posterior aplicação do cálculo de correlação (Spiegel, 1970).

em que L(I) é o grupo contendo I casos (observações), D[I,L(I)]2 representa a soma dos quadrados
dos desvios de cada centróide do grupo (Ramos,
2001).
Apesar de existirem outras medidas de distância, no trabalho será utilizada a Distância Euclidiana, pois segundo Vega et al. (1998), os agrupamentos hierárquicos gerados a partir do método
Ward, por produzirem menores efeitos de distorção,
usando maiores informações (dados amostrais) nos
grupos, têm fornecido mecanismos mais poderosos
de agrupamento, além de terem maior significado
estatístico. Munõz-Diaz e Rodrigo (2004) também
afirmam que, mesmo os agrupamentos sendo sensíveis ao método escolhido, o método Ward fornece
as soluções mais acuradas.
É importante ressaltar que os algoritmos de
agrupamento não restringem dados de entrada a
distribuições estatísticas particulares, porque as análises de agrupamento são mais um método objetivo
de quantificação de características, de uma gama de
observações, que uma ferramenta de inferência
estatística (Muñoz Diaz e Rodrigo, 2004).

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO
LOCAL DO ESTUDO
A teoria das correlações objetiva estudar o
grau de relacionamento entre duas vaiáveis, ou seja,
busca definir uma medida de covariabilidade. Na
análise de correlação não se aceita a idéia de dependência entre as variáveis, existindo, assim, uma
influência mútua ou conjunta entre estas. Neste tipo
de estudo, as variáveis são, em geral, consideradas
aleatórias e a amostra, proveniente de uma distribuição conjunta dessas variáveis (Demetrio e Zocchi,
2003).
Para medir o grau de correlação linear simples entre duas variáveis pode-se utilizar o coeficiente de correlação de Pearson (em geral, indicado por
r), o qual varia entre -1 e +1. Sendo o valor de r correspondente a um desses valores extremos, todos os
pontos da amostra devem cair sobre uma reta. O
coeficiente de correlação de Pearson é dado pela
seguinte formula:

A Bacia-Piloto do Ribeirão da Onça, área de
estudo deste trabalho, está localizada na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, no município de
Brotas, entre os paralelos 22º10’ e 22º15’ de latitude
Sul e os meridianos 47º55’ e 48º00’ de longitude
Oeste.
Na região onde se localiza a bacia há predominância de uso agrário e pecuário, não sendo
observadas áreas consideradas pavimentadas e nenhuma área industrial. A cobertura vegetal original
dos solos era o cerrado. Atualmente, é composta por
pastos, cana de açúcar, laranja, eucalipto, áreas de
várzea e culturas de alta rotatividade como soja e
amendoim (Gomes, 2008).
Esta bacia tem representado foco de estudos
sobre o comportamento dos processos de recarga do
aqüífero, bem como do balanço hídrico da região
(Contin Neto, 1987; Davino, 1984; Pompêo, 1990;
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tros sete secaram durante longos períodos (poços 1,
2, 3, 6, 7, 11 e 12). Fez-se aplicação de interpolação
linear dos dados quinzenais de nível da água subterrânea, para obtenção de valores diários. Após isso,
foram calculadas as variações mensais de nível da
água em cada poço estudado.
Nas técnicas de agrupamento podem ser
utilizados atributos para a classificação, ou seja, podem ser incluídos parâmetros ou características dos
casos a serem analisados. Assim, neste trabalho,
foram usados valores referentes à porosidade (Gomes, 2008) e à variação mensal da profundidade da
superfície livre (nível) do aqüífero (∆h). Além destes, utilizou-se características do uso do solo, através
do coeficiente de evapotranspiração (Kc) (Barreto,
2006), como atributo para o agrupamento. Os quadros 1 e 2 mostram os valores referentes aos atributos citados.

Cunha, 2003; Barreto, 2006; Wendland, Barreto,
Gomes 2007), uma vez que apresenta características
representativas das regiões de afloramento do Sistema Aqüífero Guarani (SAG).
Os solos da região originam de intemperismo da Formação Botucatu. Além dessa formação, a
bacia passa, à jusante, sobre sills de diabásio. Estas
duas unidades participam do Grupo São Bento, de
idade Mesozóica
O solo superficial denominado Sedimento
Cenozóico, ocorrente na maior parte do interior do
Estado de São Paulo, recobre a bacia do Ribeirão da
Onça. Em geral, este solo possui espessura inferior a
10 m, freqüentemente separado da camada subjacente por uma linha de seixos (Bortolucci, 1983).
Em função de sua origem, este sedimento é pouco
compacto com partículas razoavelmente selecionadas, resultando em uma estrutura bastante porosa.
Além disso, há a formação de duas texturas típicas:
uma arenosa (predominante na bacia) e outra argilosa (Bortolucci, 1983).
Próximo ao Ribeirão da Onça está localizado o CRHEA (Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Universidade de São Paulo). A Estação Climatológica do CHREA coleta e fornece todos
os dados meteorológicos necessários ao acompanhamento dos fenômenos hidrológicos.
A região possui temperatura média de
20,5°C. A classificação climática de Köppen indica
que o clima dessa área é subtropical úmido, com
chuvas de verão, podendo apresentar variações para
o clima tropical úmido com inverno seco. A precipitação média anual é da ordem de 1300-1400 mm.
Pompêo (1990) apresenta uma média anual regional de longo tempo igual a 1302,4 mm (Barreto,
2006; Gomes, 2008).

Quadro 1- Coeficiente de Cultura (Barreto, 2006)

Poços

Cultura

Coeficiente de
Evapotranspiração
(Kc)

9, 10
4, 5 ,16 ,17,
18, 19
15, 13, 14
8

Eucalipto
Pastagem

1,00
0,90

Cítricos
Cana-de-açúcar

0,80
1,04

Quadro 2- Porosidade média nos poços da bacia
do Ribeirão da Onça (Gomes, 2008)

Poços
4,5
8, 9, 10, 13, 14
15
16,17, 18, 19

MATERIAL E MÉTODOS
A área que abrange a bacia piloto do Ribeirão da Onça possui 23 (vinte e três) poços de monitoramento, os quais foram construídos em áreas de
diferentes culturas. O monitoramento do nível
d’água é realizado quinzenalmente, com auxílio de
um medidor de nível do tipo sensor elétrico com fita
milimetrada.
Para o presente estudo foram utilizados
dados de 12 dos 23 poços. O descarte de alguns
poços ocorreu devido a dois fatores: quatro poços
(poços 20, 21, 22 e 23) estão localizados em regiões
muito próximas ao curso d’água, os tornando suscetíveis às variações do nível d’água no Ribeirão; ou-

Porosidade (%)
15,9
15,1
8,5
12,3

Nas técnicas divisivas são usados algoritmos
k-means em que as medidas de similaridade entre os
grupos são definidas pela Distância Euclidiana (equação 1) entre os centróide dos grupos. Através de
softwares estatísticos é computada uma repartição
aleatória especificada por um vetor P(K,M) em que
M são observações alocadas no grupo K. A partir
desse vetor, define-se o centróide inicial para o grupo, ou seja, o valor médio entre todas as variáveis
das observações estudadas. A similaridade entre as
observações alocadas no agrupamento são medidas
pela função erro, definida pela equação 3.
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As técnicas hierárquicas também utilizam a
Distância Euclidiana como medida de similaridade.
No entanto, utiliza-se a raiz quadrada da distância
euclidiana para o cálculo da distância entre os grupos (equação 2).
O software escolhido para o desenvolvimento das técnicas de agrupamento foi o Systat 10 (SPSS
Science, 2007), o qual se utiliza de algoritmos para a
formação de grupos, sem que sejam definidas as
quantidades de grupos a serem formados, nem o
número de observações (casos) que cada um deverá
conter. Para o caso dos agrupamentos divisivos o
software permite um número máximo de grupos
equivalente a 5, sendo o número de grupos definido
pelo pesquisador.
Objetivando confirmar os grupos gerados a
partir das técnicas de agrupamento realizou-se o
cálculo do coeficiente de correlação entre as variações mensais do nível d’água nos poços monitorados. Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (equação 4) considerando como variáveis pares
de poços. Isso significa que os poços foram comparados 2 a 2, até que se obtivesse os coeficientes de
correlação entre todos os poços.

Foram gerados dendogramas para cada mês
do período estudado. Na figura 1 é apresentado o
dendograma representativo do período de setembro
de 2004 a julho de 2006, uma vez que houve poucas
mudanças nos agrupamentos ao longo dos meses.
Analisando o dendograma gerado através da
técnica de agrupamento hierárquico, é notado que
não há grandes saltos entre as distâncias euclidianas
obtidas. Segundo a revisão bibliográfica o critério
para definição dos agrupamentos, nas técnicas hierárquicas, é o salto do valor da distância euclidiana.
Dessa maneira, para análise dos resultados definiu-se
a formação de cinco grupos, os quais foram gerados
com uma distância euclidiana no valor de 0,6.
Os agrupamentos divisivos, realizados a
partir do desenvolvimento de algoritmos k-means
(para tal, fez-se uso do software estatístico Systat),
por outro lado, mostraram resultados menos significativos, uma vez que o número de grupos a ser formados é decidido de maneira aleatória, pelo pesquisador. Da mesma maneira que para as técnicas hierárquicas, realizou-se o agrupamento mensal dos
poços monitorados. A tabela 1 mostra o agrupamento divisivo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 2- Dendograma de agrupamento para os poços
monitorados, para o mês de novembro de 2007.

Em agosto de 2006 houve uma mudança de
cultura em duas áreas de plantação da região estudada. O poço 8 encontrava-se até então localizado
em região de cultivo de cítricos. A partir do período
supracitado, passou-se a cultivar cana-de-açúcar no
local. O inverso ocorre no local onde está localizado
o poço 15. Passou a cultivar cítricos onde antes havia
cultivo de cana-de-açúcar. Mediante essa informação

Figura 1- Dendograma de agrupamento para os poços
monitorados, para o mês de novembro de 2004.

O objetivo do trabalho foi detectar a formação de classes de poços de monitoramento a partir
de atributos comuns (características físicas da região
estudada) e variação do nível d’água.
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Tabela 1-Agrupamento dos poços monitorados, a partir de técnicas divisivas,
no período de setembro de 2004 a julho de 2006.

Grupo

Distância Grupo

Distância Grupo

Distância Grupo

Distância Grupo

Distância

Poço 5
Poço 8
Poço 13

0,61
0,18
0,32

0,4
0,21
0,23

0

0,26
0,26

0,18
0,18

Poço 14

0,15

Poço 4
Poço 9
Poço 10

Poço 15

Poço 16
Poço 17

Poço 18
Poço 19

Tabela 2-Agrupamento dos poços monitorados, a partir de técnicas divisivas,
para o período de agosto de 2006 a setembro de 2008.

Grupo

Distância Grupo

Distância Grupo

Distância Grupo

Distância Grupo

Distância

Poço 4
Poço 5
Poço 8
Poço 9

0,43
0,59
0,49
0,25

0,26
0,26

0,0

0,21
0,21

0,18
0,18

Poço 10

0,27

Poço 13
Poço 14

Poço 15

Poço 16
Poço 17

Poço 18
Poço 19

resultados fez-se uso dos dendrogramas resultantes
das técnicas hierarquicas. Os gráficos a seguir mostram os grupos de poços, com as variações mensais
na profundidade do nível d’água, ao longo dos quatro anos estudados.
A partir da análise dos resultados obtidos,
foram formados cinco grupos de poços. O primeiro
é formado pelos poços 4 e 5, que se encontram em
áreas de pastagem e pelo poço 8, o qual após o ano
de 2006, encontra-se localizado em área de cultivo
de cana-de açúcar. No período anterior a agosto de
2006, na área em que o poço está localizado
cultivava-se cítricos. O segundo grupo foi formado
por quatro poços (16, 17, 18 e 19), instalados em
área de mesma cultura (pastagem). O poço 15, em
área de cultivo de cítricos, mas que até o ano de
2006 encontrava-se em área de cultivo de cana-deaçúcar, não formou grupo com nenhum outro
poço. Os poços 13 e 14 encontram-se em áreas de
cultivo de citricos e estão agrupados. E, finalmente,
o quinto grupo foi formado pelos poços 9 e 10, que
estão localizados em regiões onde se cultiva
eucalipto.
A análise dos grupos formados indica a
variação do nível d’água como característica física
de maior influência na formação de grupos de
poços. No entanto o coeficiente de evapotranspiração, o qual está diretamente ligado à cultura da
região, também se mostra como importante fator na
definição dos agrupamentos.

os dados do período correspondente a agosto de
2006 até setembro de 2008, foram submetidos novamente a análise de agrupamento, com o propósito
de detectar possíveis mudanças na formação de
grupos. O dendograma da figura 2 e a tabela 2 apresentam os grupos formados pelas técnicas hierárquicas e divisivas, respectivamente.
Ambas as técnicas de agrupamento mostraram resultados consistentes. No entanto, considerase, nessa pesquisa, que os resultados dos agrupamentos hierárquicos foram mais consistentes, pois,
como já citado, o número de grupos formados pelas
técnicas divisivas é definido aleatoriamente. Além
disso, as técnicas hierárquicas refletem a realidade
dos agrupamentos, uma vez que diminuem as perdas de informações, como já explanado na revisão
bibliográfica desse trabalho.
A definição dos cinco grupos foi
determinada pelos valores de distância euclidiana
obtidos,
como
já
citado.
Analisando
os
dendrogramas, nota-se a formação de 5 grupos, em
que a distância euclidiana varia entre 0,5 e 0,6. Os
próximos agrupamentos gerados encontram-se
próximos a 1,0 (distância euclidiana). No
dendograma correspondente ao periodo de agosto
de 2006 a agosto de 2008, essa discrepância entre as
distâncias é mais perceptível.
Os agrupamentos divisivos mostraram
algumas diferenças quanto a formação de grupos de
poços. No entanto, para análise e discussão dos
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Tabela 3 - Coeficiente de correlação (Pearson) entre variaçõe diárias do nível d’água nos poços monitorados.

P4
P5
P8
P9
P10
P13
P14
P15
P16
P17
P18

P5

P8

P9

P10

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

0,87

0,20
0,04

0,19
0,05
0,37

-0,17
-0,24
0,21
0,80

0,58
0,64
-0,14
-0,08
-0,30

0,53
0,64
-0,12
-0,08
-0,27
0,93

0,01
0,01
-0,01
-0,13
-0,03
0,02
0,01

0,59
0,69
-0,09
-0,05
-0,23
0,71
0,81
0,00

0,61
0,64
-0,08
-0,07
-0,32
0,82
0,70
0,03
0,68

0,49
0,49
0,01
-0,02
-0,24
0,56
0,42
0,03
0,38
0,89

0,79
0,73
0,16
0,08
-0,28
0,63
0,47
0,03
0,46
0,76
0,69

Figura 3 — Mapa de localização dos grupos de poços de monitoramento na bacia-piloto do Ribeirão da Onça,
de acordo com as técnicas de agrupamento.

Os agrupamentos mostram ainda que a
porosidade exerce importante papel no processo de
variação do nível d’água nos poços monitorados. Os
agrupamentos que contém os poços 4, 5, 8, 9, 10, 13
e 14 estão localizados em regiões de alta porosidade
(15,9% e 15,1%). Já os grupos formados pelos poços

16 a 19 localizam-se em áreas cuja porosidade é de
12,3%. E o poço 15 é o único localizado em área
com porosidade de 8,5%, o que denota a
importância de tal característica física na região.
Com a mudança de coeficiente de evapotranspiração era esperado que o poço 15 mudasse o
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poço 8 também seja alterada, o que explica os
coeficientes de correlação deste poço serem
menores se comparados com os poços onde há o
cultivo de citricos.
A análise de correlação entre a variação do
nível d’água no poço 15 e essa variação nos demais
poços não resultou em altos coeficientes de
correlação, o que pode ser explicado pelo fato de
ser o único poço localizado em região de cultivo de
cana-de-açúcar. Na região em que o poço está
localizado também ocorreu mudança de cultura. Em
2006, passou-se a cultivar cítricos.
Os valores de nível d’água dos poços 9 e 10,
localizados em culturas de eucalipto, geraram
coeficiente de correlação elevado entre si. Em
relação aos demais poços, o coeficiente de
correlação das variações de nível d’água gerados são
baixos, indicando que não há correlação entre os
poços localizados em região de cultura de eucalipto
e os poços localizados em regiões de outras culturas.
A análise dos valores dos níveis d’água nos
poços 13, 14, 16 e 17 gerou altos coeficientes de
correlação. Considerando que os poços 13 e 14
estão localizados em área de citricos, enquanto que
os poços 16 e 17 estão localizados em região de
pastagem, conclui-se que a profundidade de nível
d’água nesses poços é fator influenciador da boa
correlação, uma vez que a profundidade dos quatro
poços varia entre 5,1 m (poço 16) e 11,1 m (poço
17).
De maneira geral, os melhores coeficientes
de correlação foram obtidos entre poços localizados
em áreas de mesma cultura. Além disso, a
profundidade do poço também influencia na
correlação, conforme citado, no caso dos poços 13,
14,16 e 17.
Quando comparados aos grupos formados a
partir das técnicas de agrupamento, nota-se que os
resultados são consistentes, já que os poços alocados
em um mesmo grupo estão localizados em área de
mesma cultura. Esse resultado é de grande
importância pois permite determinar que o
coeficiente de evapotranspiração, que está
diretamente ligado a cultura da região, tem grande
influência na variação do nível d’água nos poços
monitorados.
Assim, é possivel definir no mapa da baciapiloto do Ribeirão da Onça a formação dos grupos,
definidas pelos métodos estatisticos, conforme
mostra a figura 3.

agrupamento. O fato de não ter ocorrido a
mudança ratifica a importância da porosidade como
atributo de agrupamento.
Os resultados obtidos mostram a importância das variáveis utlizadas para o agrupamento,
confirmando a necessidade de estudos mais
aprofundados quanto aos demais fenômenos
hidrológicos para o melhor entendimento do
funcionamento da recarga na bacia do Ribeirão da
Onça. Não é possível definir qual atributo é mais
importante para a formação de grupos. Contudo, a
variação do nível d’água nos poços foi definida
como caracteristica deteminante por dois motivos: é
a única caracteristica que sofre variações nos valores
ao longo dos anos estudados, e está diretamente
ligada às demais caracteristicas utilizadas, uma vez
que
a porosidade e
o
coeficiente
de
evapotranspiração influenciam o processo de
infiltração da água no solo.
Após os agrupamentos, foi calculada a
correlação entre os poços monitorados, utilizando as
variações diárias do nível d’água. O objetivo foi
confirmar a existência de forte relação entre
variação do nível d’água e uso do solo (cultura). A
tabela 3 mostra os valores obtidos.
Os valores obtidos mostram que há uma boa
correlação entre as culturas existentes na área em
que os poços estão localizados. Os valores relativos a
variação do nível d’água no poço 4 geraram bons
coeficientes de correlação quando relacionados aos
valores de variações dos níveis d’água dos poços 5,
16, 17, 18 e 19, os quais, assim como o poço 4, estão
localizados em área de pastagem. Essa relação se
repete para o o poço 5, também localizado em área
de pastagem, o qual gerou coeficientes de
correlação de altos valores quando relacionados aos
poços supracitados.
Os coeficientes de correlação do poço 8 não
resultaram em valores significativos com os demais
poços, nem mesmo com os poços 13 e 14,
localizados em área de cultivo de citricos (assim
como o poço 8). Os valores de nível d’água dos
poços 13 e 14, quando correlacionados, resultaram
em elevado coeficiente (r = 0,93). É importante
ressaltar que o poço 8 (22,9 m) possui uma
profundidade média maior que os poços 13 e 14
(9,8 m e 6,6 m, respectivamente), o que pode
explicar os diferentes valores de correlação.
No segundo semestre do ano de 2006 a
cultura da área em que está localizado o poço 8 foi
modificada; passou-se a cultivar cana-de-açúcar. Essa
mudança pode provocar alterações no processo de
infiltração
da
água,
fazendo
com
que,
consequentemente, a variação do nível d’água do
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CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo definir a
influência de características do solo na variação do
nível d’água em aquífero livre, apoiado em dados de
monitoramento hidrogeológico. Foram monitorados por quatro anos, dados de precipitação e profundidade do nível d’água em poços localizados na
Bacia Piloto do Ribeirão da Onça, área de recarga
do Sistema Aquífero Guarani.
Os agrupamentos gerados pelas técnicas
hierárquicas mostraram a existência de cinco grupos
de poços. Todas as características físicas escolhidas
como atributo (porosidade, coeficiente de evapotranspiração e variação do nível d’água nos poços)
foram de grande importância. As diferentes culturas
cultivadas na região podem ser o fator que define o
comportamento do nível d’água nos poços, visto o
fato destes terem se agrupado de acordo com a cultura cultivada na área em que se localizam.
A porosidade também é um fator determinante no agrupamento dos poços. O poço 15 é o
único localizado em área de porosidade de 8,5%, e
em todos os agrupamentos realizados não formou
grupo com nenhum outro poço.
Os coeficientes de correlação mais elevados
foram encontrados a partir da relação entre as variações diárias do nível d’água de poços localizados
em área de mesma cultura. Isso significa que o coeficiente de evapotranspiração é fator fundamental
para a variação do nível d’água subterrânea.
As técnicas estatísticas utilizadas se mostraram como importantes ferramentas para a análise de
dados hidrológicos e, consequentemente, geram
como resultado conhecimentos mais aprofundados
no que concerne ao monitoramento dos processos
de recarga de aquíferos, em especial o Sistema Aquífero Guarani, bem como para o planejamento do
uso dos seus recursos hídricos. Ressalta-se, contudo,
que os resultados obtidos nesse trabalho não definem relações diretas entre as variáveis estudadas.
Apenas mostram padrões de comportamento, deixando clara a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os fatores que interferem no processo
de recarga de aquíferos.
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Influence of Soil Characteristics on Water Level
Fluctuations in the Recharge Area of the Guarani
Aquifer System
ABSTRACT
The main objective of this research is to analyze
the influence of soil characteristics on water level fluctuations in the recharge area of the Guarani Aquifer System.
Water level fluctuations were monitored in 12 wells, during
the period from September 2004 to August 2008, in the
Ribeirão da Onça hydrographic basin. The Climatology
Station of CRHEA-USP provided the data on daily precipitation for the same period. Two statistical methods were
used to achieve the proposed objectives: clustering techniques and correlation analysis. The clustering techniques
show that all the soil characteristics used in this study are
very important for water level fluctuations, but the dendrograms suggest that the most important one is the evapotranspiration coefficient. The correlation between monthly
variations of the well water levels generated high coefficients (r>0. 5). This result, analyzed together with clustering, shows that soil use (crops) is highly important for
water level fluctuations, emphasizing the need for more
specific studies of soil characteristics; however, porosity was
also shown to be a major characteristic. This research shows
that studies of soil characteristics and soil use are essential
to the project of monitoring groundwater resources, especially in the recharge areas.
Key-words: groundwater, rainfall, statistical methods,
clustering
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RESUMO
Métodos numéricos baseados no paradigma lagrangeano já estão consolidados do ponto de vista da comunidade científica internacional, tendo em vista os refinamentos realizados ao longo das três décadas desde sua criação. No entanto, no
que tange à aplicação dessa filosofia no cenário nacional, nota-se um desenvolvimento incipiente, a despeito das vantagens
que essas novas técnicas apresentam. Sendo assim, essa comunicação científica tem o objetivo de, num primeiro momento,
introduzir os conceitos básicos e equacionamento acerca das técnicas numéricas lagrangeanas, dando ênfase ao método SPH
(Smoothed Particle Hydrodynamics). Na seqüência, aplica-se o SPH a alguns problemas clássicos da Engenharia, tratando
exclusivamente de escoamentos de fluidos ideais. Dentre esses, especial atenção é dada aos problemas de impacto hidrodinâmico de um bloco indeformável em um canal de águas tranqüilas.
Palavras-chave: técnicas lagrangeanas, métodos numéricos, SPH, impacto hidrodinâmico

águas rasas (deslizamento de terra ou rocha em
lagos de barragem, por exemplo).
No entanto, sendo por natureza um fenômeno de difícil formulação analítica e, como conseqüência, de difícil obtenção de uma solução, aplicam-se métodos numéricos tradicionais ao problema
de impacto hidrodinâmico. Por métodos tradicionais chamam-se, aqui, os métodos numéricos que
necessitam da discretização do domínio. Frente à
limitação de representação de domínios de geometrias complexas e/ou descontinuidades, aplicam-se
algumas técnicas, como a reestruturação de malha
ou malhas adaptativas. Desta forma é possível tratar
as descontinuidades do domínio, mas, em contrapartida, aumentam consideravelmente o tempo de
processamento além de atrelar a confiabilidade da
solução obtida ao algoritmo de reestruturação de
malha.
Novos métodos numéricos, desvencilhados
do paradigma de discretização do domínio, vêm
ganhando força nos últimos anos, principalmente
pela capacidade em representar fenômenos altamente não-lineares e a naturalidade com a qual
tratam descontinuidades. Estes métodos são conhecidos como Métodos de Partículas.
Os Métodos de Partículas podem ser definidos, de uma maneira geral, como métodos numéricos de solução de um problema físico que não necessitam de discretização do domínio a ser simulado

INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO
A interação entre fluido e estrutura é, sem
dúvida, um fenômeno complexo, pois congrega
duas áreas em que a busca pela solução de certos
problemas, envolvendo equações fortemente nãolineares, ainda figura como desafio aos pesquisadores. Ainda que complexa, a interação fluidoestrutura deve ser melhor investigada, pois reveste-se
de importância significativamente prática para indústrias aeroespacial, civil, naval, mecânica, nuclear
e muitas outras.
A geração de ondas causada pelo impacto
entre sólido e fluido, por exemplo, é um ramo dentro da grande área de interação fluido-estrutura.
Neste caso, foca-se principalmente a dinâmica adquirida pelo fluido causada pela transferência de
quantidade de movimento do sólido. Esse é o caso
das ondas de Kelvin, ou ship waves, que aparecem no
deslocamento de embarcações ao longo de corpos
de água. Ondas também são geradas pelo impacto
da estrutura do casco de embarcações na superfície
da água (slamming), principalmente nas de alta velocidade. Sabe-se também da preocupação permanente da comunidade científica na previsão e controle
da geração de ondas por impacto de massas sólidas
em meio líquido, principalmente em regime de
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sloshing tridimensionalmente em seu modelo numérico em diferenças finitas juntamente com a técnica
Surf (determinação da posição superfície livre).
Maciel (1991) analisa a queda de elementos
sólidos indeformáveis e fragmentados, tanto experimental quanto analiticamente, simulando o fenômeno de avalanchas nos grandes lagos europeus. O
autor reproduz a energia adquirida pelo fluido em
termos da altura do soliton gerado, analisando as
teorias de Saint-Venant, Boussinesq e Serre. Nascimento (2001) usa um modelo numérico (MVF) com
base nas equações de Serre para estimar a energia
da onda formada pela incidência de um bloco, considerado indeformável, que desliza em um plano
inclinado e incide num meio líquido em repouso.
Mais recentemente, Souza (2007) perfaz o mesmo
caminho, agora com material fragmentado (granular) e equipamentos de elevada precisão, tanto na
determinação do campo orbital quanto nas alturas
de onda.
Mitra e Sinhamahapatra (2005) usam o MEF
(Método dos Elementos Finitos) para descrever o
comportamento da superfície livre submetida ao
sloshing em um tanque retangular, usando uma formulação em termos da pressão. Bereznitski (2003)
utiliza a formulação MEF tanto para representar a
estrutura quanto o fluido em seu estudo sobre a
influência da hidroelasticidade nos impactos hidrodinâmicos.
Tanizawa (1998) utiliza a formulação MEC
(Método dos Elementos de Contorno) no domínio
fluido em seu modelo totalmente não-linear, com
equações que se baseiam na velocidade e aceleração,
em problemas de impacto hidrodinâmico em superfícies elásticas.
Atualmente, vários problemas são resolvidos
utilizando os Métodos de Partículas com resultados
satisfatórios. Lachamp (2003) escreve o tensor de
tensões das equações de Navier-Stokes em termos da
formulação SPH, tratando assim escoamentos de
fluidos não-newtonianos. Utilizando este desenvolvimento, Laigle et al. (2007) quantificam o efeito de
obstáculos sobre o escoamento de fluidos nãonewtonianos, sugerindo novos valores de majoração
para projetos de defensas.
Monaghan e Kos (1999) analisam a propagação e quebra de ondas solitárias em praias com
geometrias definidas. Monaghan et al. (2003), por
sua vez, prevêem a energia da onda gerada pela
incidência de um bloco indeformável em um canal
de ondas em repouso. Esses autores não avaliam
diretamente a onda gerada pelo impacto, mas sim a
onda refletida pela parede no fim do canal.

(meshfree). O domínio é representado por um conjunto de partículas, cuja dinâmica é determinada de
acordo com as equações de balanço (conservação da
massa e quantidade de movimento), escritas na forma Lagrangeana. Dentre os Métodos de Partículas,
destacam-se o SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)
e o MPS (Moving Particle Semi-implicit Method).
Frente à possibilidade de abandonar a discretização de domínios de geometrias cada vez mais
complexas e ao desenvolvimento recente, eventos e
publicações internacionais acerca dos Métodos de
Partículas vêm aumentando significativamente. Esse
fato reforça e elucida o interesse da comunidade
científica internacional na aplicação dos Métodos de
Partículas aos problemas de Engenharia e sua potencialidade.
Sendo assim, esta comunicação científica
tem o objetivo de, num primeiro momento, introduzir os conceitos básicos e equacionamento acerca
das técnicas numéricas lagrangeanas, dando ênfase
ao método SPH. Na seqüência, aplica-se o SPH a
alguns problemas clássicos da Engenharia, tratando
exclusivamente de escoamentos de fluidos ideais.
Dentre esses, especial atenção é dada aos problemas
de impacto hidrodinâmico de um bloco indeformável em um canal de águas tranqüilas.

IMPACTO HIDRODINÂMICO
Os problemas de impacto hidrodinâmico
são extensamente estudados há mais de um século,
por representar situações práticas na Engenharia.
Faz-se aqui uma breve revisão das contribuições à
resolução numérica do impacto hidrodinâmico,
citando algumas técnicas utilizadas.
Certamente, uma das técnicas tradicionais
mais utilizadas na solução de problemas de impacto
hidrodinâmico é o Método das Diferenças Finitas
(MDF; Smith, 1984), ou uma de suas variações, como o MVF (Método dos Volumes Finitos). Cabe
ainda lembrar o método VOF (Volume of fluid), técnica muito utilizada na dinâmica dos fluidos computacional para determinar a posição da superfície
livre. Kleefsman et al. (2005) lançam mão da técnica
associada ao MVF para determinar a superfície livre,
regida pela equação de Navier-Stokes, para simular
problemas de impacto hidrodinâmico, como a entrada de água no convés, analisado como um problema tipo ruptura de barragem com presença de
obstáculo posterior, e o slamming de um diedro e
cilindro rígidos incidindo sobre meio líquido em
repouso. Cheng e Arai (2002) analisam o efeito do
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∫ W ( r − r * , h )d r * = 1 ,
r

r

r

Shao (2006) usa uma variante do SPH (que
descarta a necessidade de uma equação de estado
para a pressão) para analisar a quebra da onda e o
galgamento em barragens, incluindo efeitos turbulentos em sua modelagem.

e

O MÉTODO SPH

Adotando as aproximações sugeridas na equação 2 e substituindo na equação 1, resulta:

(2)

lim W ( r − r * , h ) = δ( r − r *)
r r

r r

h →0

r
r
r r
r
φ( r ) ≈ ∫ φ( r *)W ( r − r * , h )d r *

O método SPH foi concebido inicialmente
para resolver problemas astrofísicos no espaço tridimensional (Lucy, 1977; Gingold e Monaghan,
1977). No entanto, a simplicidade com que fenômenos complexos são modelados faz do SPH uma
ferramenta de solução interessante, tendo sido estudada extensivamente e estendida para diversos problemas e áreas de atuação (Vila, 1998).
O significado da sigla SPH exprime a filosofia do método. O primeiro termo Smoothed representa a suavização ou medianização segundo o peso das
variáveis na vizinhança da partícula, visando principalmente à estabilidade do método. O termo Particle
refere-se à utilização de partículas para discretização
do domínio físico. O terceiro termo Hydrodynamics
representa o nicho de atuação do método. Assim, a
combinação da adaptabilidade, natureza particulada
e lagrangeana leva o método SPH a ser aplicado em
diferentes áreas da engenharia e ciência. De certa
maneira, o termo Hydrodynamics pode ser interpretado como mecânica de forma geral. Em algumas
literaturas (Kum et al., Posch et al. apud Liu e Liu,
2003) esse método é chamado de Smoothed Particle
Mechanics (SPM).

(4)

Figura 1 — a) Representação esquemática das partículas
dentro do raio de interação 2h, e b) sua respectiva
parcela de contribuição.

Do ponto de vista computacional, representa-se o fluido como um conjunto de partículas evoluindo com a velocidade do escoamento. Cada partícula representa um ponto de interpolação no qual
todas as propriedades do fluido são conhecidas.
Exprimindo, então, φ como um campo variável
qualquer (escalar, vetorial ou tensorial), a seguinte
igualdade é verificada:
,

,

onde o parâmetro h é o comprimento de suavização
(smoothing length) da função W, que é chamada de
kernel ou núcleo de suavização (smoothing kernel). O
núcleo de suavização, no SPH, tem a responsabilidade de interpolar uma grandeza qualquer entre
partículas, limitada pela máxima distância 2h, como
pode ser ilustrado na Figura 1. Essa função tem o
mesmo papel dos esquemas de discretização em
diferenças finitas (central, upwind, etc.). Mais adiante, serão mostradas as principais funções utilizadas
como núcleo de suavização.

Fundamentos do método SPH

r
r
r r r
φ( r ) = ∫ φ( r *)δ( r − r *)d r *

(3)
.

Escrita na forma da equação 4, o campo
r
φ( r ) pode ser considerado como sendo uma regularização do campo φ original. Substituindo a integral da equação 4 pela somatória em todas as partículas do domínio, tem-se:

(

mj
r
r r
φ( r ) = ∑ φ j
W r − rj , h
ρj
j

(1)

r
r r
onde r é o vetor posição e δ( r − r * ) é a função
impulso ou delta de Dirac. Pode-se, admitindo certo
nível de aproximação, substituir a função delta de
Dirac por uma função W, que satisfaça as seguintes
condições:

)

(5)
,

onde mj representa a massa da partícula j e ρj representa a massa específica da partícula j. O valor da
r
função φ em rj é denotado por φj. De modo a facili-
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r r
tar a notação, utiliza-se, Wij = W(| ri − rj |, h) e, da

(

Um outro tipo de núcleo bastante utilizado
são as funções splines, sendo a cúbica dada por:

)

mesma forma, φij = φi − φj e φ ij = φ i + φ j / 2 .
De acordo com a equação 5, pode-se representar qualquer campo variável em termos da formulação particulada. Sendo assim, para que as partículas simulem o comportamento do fluido desejado, basta escrever as equações de balanço (conservação da massa e quantidade de movimento), na
forma Lagrangeana. Uma vez obtidas essas equações, pode-se proceder à resolução do sistema.
No entanto, algumas particularidades do
método SPH ainda precisam ser melhor elucidadas,
como por exemplo a interpolação via núcleo de
suavização, comportamento das fronteiras rígidas do
domínio (condições de contorno) e leis de estado
para pressão. Esses e outros tópicos de interesse
serão abordados na seqüência.

 2 2 s3
 − s + , se 0 < s ≤ 1
2
3
(
σ 
2 − s )3
WC ( s ) = υ 
, se 1 < s ≤ 2
6
h 

0, se s > 2


,

(8)

onde υ a dimensão do domínio simulado e σ é escolhido para satisfazer a equação 2 (cujos valores são
2/3, 10/(7π) e 1/π para 1D, 2D e 3D, respectivamente).

Núcleo de suavização W
O núcleo de suavização W deve satisfazer às
restrições impostas pelas equações 2 e 3. Existem,
portanto, várias escolhas, sendo a regularização
gaussiana a primeira categoria de núcleo aplicada
(normalizada para uma dimensão, Gingold e Monaghan, 1977).
  r 2 
 rrij 
rij 

1


WG   =
exp −   
 h 
π
  h  
 
,


(6)

onde o índice G em WG representa o núcleo gaussiano. Para facilitar a notação, comumente, faz-se
r
s = | rij |/h.

Figura 2 — Subdivisão do domínio para agilizar
a busca dos vizinhos.

Existem vantagens na adoção do núcleo
gaussiano, sendo uma delas obtida pelo comportamento da função exponencial, no sentido que derivadas do núcleo podem ser escritas em função do
próprio núcleo:
dWG
= −2sWG
ds
.

Como pode ser visto na equação 8, uma das
maiores vantagens na utilização do núcleo regido
pela spline cúbica é que a função é exatamente nula
para s > 2, ou seja, para uma distância superior a 2h.
Essa propriedade é o suporte compacto, que reduz
drasticamente o tempo computacional, já que a
contribuição das partículas é limitada a um raio 2h.
No entanto, em algumas aplicações, pode-se notar
acentuados efeitos dispersivos (Morris, 1996).
Utiliza-se, neste trabalho, o núcleo do tipo
splines, regido pela equação 8. O ganho computacional resultante do suporte compacto do núcleo
vem ao custo de estabelecer a vizinhança da partícula considerada. Como apenas partículas próximas
influenciam umas às outras, é preciso tratar e identificar essas partículas. Ainda sob a ótica de otimiza-

(7)

Além disso, Morris (1996) aponta que a
transformada de Fourier do núcleo gaussiano é
gaussiano e que há boa estabilidade do método,
como um todo, quando o núcleo gaussiano é utilizado. No entanto, a falta de suporte compacto faz
com que todas as partículas do domínio influenciem
umas às outras, mesmo que as contribuições sejam
pequenas (para partículas afastadas).
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Como é desejada a simulação de impacto
hidrodinâmico, utiliza-se a equação a seguir (Lachamp, 2003), que relaciona a variação de h com o
divergente da velocidade:

ção computacional, não há ganho significativo em
usar o núcleo regido por splines se é necessário varrer todas as partículas para verificar se a distância
até a partícula considerada é menor que 2h. Para
contornar esse inconveniente, Morris (1996) apresenta um algoritmo de busca de vizinhos, baseado
na subdivisão do domínio em células quadradas, de
lado 2h. Conhecendo-se, de antemão, quais partículas pertencem a cada célula (através de uma lista de
ligação), é possível restringir a pesquisa das partículas vizinhas apenas às células adjacentes (células
pintadas na Figura 2). Este foi o artifício utilizado
neste trabalho.
A Figura 3 ilustra os núcleos gaussiano e
spline cúbico.

dh 1
r
= h∇ ⋅ u
dt υ
,

(9)

sendo d/dt a derivada total.
Equação da quantidade de movimento
Como o escopo desse trabalho restringe-se
aos escoamentos de fluidos ideais, tem-se a seguinte
equação para quantidade de movimento:

Comprimento de suavização

r
(∇p)i
du i
=−
dt
ρi

Após escolhida a função que representará o
núcleo de suavização W, deve-se também escolher o
valor para o comprimento de suavização h, que está
intimamente relacionado à resolução numérica
desejada. Se o escoamento simulado não apresenta
regiões com grande variação de massa específica, o
comprimento h pode-se manter constante. Contudo,
para simular choques ou impactos, onde há variação
súbita da massa específica localmente, é preciso
variar h de acordo, de tal forma que o número de
partículas vizinhas se mantenha próximo de um
valor constante.

(10)
,

que nada mais é do que a equação de Euler sem a
força de campo (ou mássica) (campo gravitacional).
Para discretizar a equação 10, deve-se representar o
gradiente de um escalar na formulação SPH (eq. 5).
Sendo assim, o gradiente de uma função escalar é
dado pela equação (Monaghan, 1992):

(

)

1
r
∇f ( r ) i =
∑ m j f j − f i ∇ i Wij
ρi j

(11)
.

Aplicando a equação 11 à equação da quantidade de movimento, resulta:
r
 pi + pj 
du i
∇ W
= −∑ m j 
 ρ i ρ j  i ij
dt
j



(12)
.

A expressão 12 conserva a quantidade de
movimento linear e angular de forma exata. Essa
propriedade foi obtida a partir de uma manipulação
algébrica do gradiente. Existem outras maneiras de
reescrever o gradiente que conservam a quantidade
de movimento, e podem ser consultadas em Morris
(1996) e Lachamp (2003).

Figura 3 — Núcleo de suavização dos tipos
spline cúbico e gaussiano.

Deslocamento das partículas

Normalmente, toma-se h como uma proporção do espaçamento inicial das partículas (∆x).
Em problemas bidimensionais, é usual estabelecer
h = 1,2∆x. Será utilizado esse valor de h na maioria
dos problemas simulados, a não ser que outro valor
seja explicitamente informado.

As partículas são deslocadas de acordo com:
r
d ri r
= ui
dt
.
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Existem métodos que melhoram a estabilidade da equação 13. Um desses métodos é o XSPH,
que adiciona o seguinte termo à equação 13:

Aplicando a equação 18 à equação da continuidade (equação 15), resulta:

r
u ij
r
∆u i = ε∑ m j
Wij
ρij
j

dρ i
r
= ∑ m j u ij ⋅ ∇ i Wij
dt
j

(14)
,

Com a equação 19, o problema de queda
repentina na massa específica é contornado, pois a
massa específica pode ser atribuída a cada partícula,
e a variação dρ/dt só ocorrerá se houver aproximação ou afastamento das partículas. Podem-se aplicar
correções e/ou suavizações à massa específica de
tempos em tempos na simulação, para contornar o
fato da equação 19 não conservar a massa total exatamente. Por isso, neste trabalho, a cada 0,01s de
tempo de simulação, faz-se uma medianização da
massa específica local de cada partícula (procedimento similar ao adotado por Laigle et al., 2007).

onde ε é um parâmetro que varia entre 0 e 1 (usa-se
comumente ε = 0,5). Segundo Monaghan e Kos
(1999), essa correção mantém as partículas mais
ordenadas, além de prevenir penetração em casos
de escoamentos de alta velocidade. Lachamp (2003)
ressalta que o termo corretor sugerido (equação 14)
não introduz dissipação viscosa suplementar, aumentando ligeiramente, todavia, a dispersão do
sistema.
Equação da continuidade

Leis de estado para a pressão

A equação da continuidade (equação 15):
dρ
r
= −ρ∇ ⋅ u
dt
,

A modelagem da pressão é um ponto delicado da técnica SPH aplicada a fluidos incompressíveis, devido à falta de controle explícito da massa
específica local. Como o SPH converge bem para
fluidos compressíveis, aproxima-se o caso incompressível por um fluido pseudo-compressível através
de uma equação de estado para a pressão. Essa equação de estado é da forma p = p(ρ) e, além de
fechar o sistema de equações a ser resolvido, mantém a característica essencialmente explícita do
SPH. Outras técnicas, como o MPS (e também o
ISPH, ou SPH Incompressível), dispensam a utilização de uma equação de estado, pois apostam na
solução implícita da equação da pressão (equação
do tipo Poisson), gerando, naturalmente, um cenário de incompressibilidade.
Cabe lembrar que a aproximação para o caso incompressível está intimamente ligada à escolha
da celeridade do som da simulação. Isto porque, em
escoamentos com baixo número de Mach (M), as
variações de massa específica são proporcionais a
M2, sendo o número de Mach dado pela equação 20:

(15)

escrita em termos de partículas, reduz-se basicamente ao tratamento do divergente da velocidade. O
divergente, em termos da formulação SPH, fica:
r
ρi ∇ ⋅ u

i

r
= ∑ m j u j ⋅ ∇ i Wij
j

(16)
.

Como já visto, pode-se obter a aproximação
desejada aplicando diretamente o conceito do SPH
ao divergente (equação 16), que resulta em:

ρ i = ∑ m j Wij
j

(17)
.

A equação 17 conserva exatamente a massa
total, uma vez que o número de partículas e a massa
de cada partícula são constantes ao longo da simulação. Mas, principalmente em problemas com superfície livre, nota-se um decaimento acentuado na
massa específica nas proximidades da superfície
livre, o que resulta em comportamentos indesejáveis
nessa região. Para contornar esses inconvenientes,
opta-se por um rearranjo na formulação do divergente (Monaghan, 1992):
r 1
r r
∇ ⋅ u = (∇ ⋅ ( ρ u ) − u ⋅ ∇ρ )
ρ
.

(19)

M=

r
u
c ,

(20)

onde c é a celeridade do som no fluido. Normalmente usa-se a celeridade do som igual a dez vezes o
valor da maior velocidade da partícula durante toda
a simulação.

(18)
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Introduzindo o termo Пij (equação 22) na
equação de quantidade de movimento (equação
12), resulta:

Em outras palavras, restringindo-se as velocidades no fluido para que o número de Mach seja
da ordem de O(10−1), garante-se que as variações de
massa específica sejam na ordem de 1% (Monaghan
e Kajtar, 2009). Normalmente, a celeridade do som
utilizada na simulação segue esse procedimento, isso
porque a utilização do valor físico da celeridade do
som implicaria em um tempo de processamento
muito maior, sem, no entanto, qualquer ganho de
precisão significativo.
Existem diversas propostas para a equação
de estado. Uma delas é a equação utilizada neste
trabalho e conhecida como equação de Tait, sendo
a relação entre pressão e massa específica dada por:
c ρ 0  ρ i

pi =
7  ρ 0

2





7


− 1

,

r
 pi + pj

du i
= −∑ m j 
+ Π ij ∇ i Wij


dt
j
 ρ i ρj


Condições de contorno
Originalmente, o SPH foi concebido para
tratar de problemas no domínio astrofísico, portanto em problemas cuja condição de fronteira é dita
fronteira aberta. No SPH, ou em qualquer método
Lagrangeano sem malha, não há necessidade de
estabelecer certas condições de contorno. Por exemplo, não é necessário estabelecer a condição
dinâmica ou cinemática na superfície livre. Essas
condições estão, de certa forma, incorporadas à
formulação do método (Oger et al., 2007).
Entretanto, na grande maioria dos problemas em Engenharia, lida-se com condições de contorno mais restritivas (impermeabilidade de paredes, condição de aderência, etc). Tais condições de
contorno não são satisfeitas automaticamente pelas
equações do método. Dessa forma, o tratamento das
fronteiras recebe atenção especial e seguem basicamente duas vertentes: a adoção das partículas fantasma (ghost particles) ou fronteiras reativas (boundary
forces).
No caso das partículas fantasma, quando
uma partícula aproxima-se da fronteira, há o espelhamento da partícula, criando uma partícula fictícia com a mesma distância normal à parede. Essa
partícula fictícia, ou partícula fantasma, possui as
mesmas características da partícula real, entretanto
o sentido de grandezas tensoriais como a velocidade
(tensor de ordem 1) acompanham a condição de
contorno da fronteira (mesmo sentido para o caso
deslizamento livre e sentidos invertidos para o caso
de não deslizamento). Esse artifício aumenta o número de vizinhos da partícula próxima à parede,
evitando que a partícula passe através da fronteira
(Figura 4).
O caso das fronteiras reativas será tratado
com detalhes na seqüência, já que foi o artifício
usado para tratamento das fronteiras neste trabalho.

(21)

Viscosidade artificial
Observam-se, em problemas de escoamento
regidos pela equação de Euler, oscilações que não
correspondem à física, ocasionadas por uma difusão
numérica de pequena ordem. Assim como em outros métodos, adiciona-se à equação de quantidade
de movimento um termo para anular essas oscilações, correspondendo à conhecida viscosidade numérica. No SPH, vários termos de correção já foram
propostos, mas aquele que é mais largamente utilizado é :

(22)

com:

µ ij =

r r
hu ij ⋅ rij
r 2
rij + 0,01h 2 ,

.

Pode-se perceber, pela equação 24, o motivo
da denominação de pressão viscosa ou pressão artificial para o termo Пij.

sendo ρ0 uma massa específica inicial ou de referência.

 − α c ij µ ij + βµ 2ij
r r

, se u ij ⋅ rij < 0
Π ij = 
ρ ij
r r

0 , se u ij ⋅ rij ≥ 0

,

(24)

(23)

onde α e β são constantes. Os valores típicos de α e β
em simulações com escoamentos é 0,01 e 0, respectivamente (Monaghan e Kos, 1999).
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ψ é a distância tangencial à fronteira, ξ é a distância
normal à fronteira, ∆pf é o espaçamento entre as
partículas da fronteira e B é dado pela equação 27:
B=

(

)

1
r r
0,01c 2 + cβ 0 u ij ⋅ n j
h
,

(27)

onde β0 vale 1 se as partículas estão se apror
ximando, e caso contrário, vale zero, e n j é o vetor
normal à fronteira na coordenada da partícula j.
Já a contribuição P(ξ) é expressa pela equação 28:

Figura 4 — Representação de uma fronteira no domínio
com partículas fantasma (adaptado de Laigle et al., 2007,
para uma condição de não-deslizamento).

1 
 πξ
  1 + cos
2

 ∆p f
P( ξ ) =  




Fronteiras reativas
No caso de fronteiras reativas, utiliza-se o
conceito de atração e repulsão molecular (Monaghan e Kos, 1999). Dessa forma, a fronteira é representada por uma linha de partículas reais que exercem uma força normal a qualquer partícula que
entrar em seu raio de vizinhança (Figura 5).


 , se ξ < ∆p f



(28)

0, se ξ ≥ ∆p f

.

Seguindo a mesma idéia, ou seja, a construção de um modelo da força exercida pela fronteira
baseado na equação 25, Monaghan et al. (2003)
utilizaram as seguintes equações para R(ψ) e P(ξ):
ψ

1 − ∆p , se 0 < ψ < ∆p f
f
R( ψ ) = 

0, se ψ ≥ ∆p f


(29)

e

2

β1 , se 0 < ξ / h < 2 / 3
3


2
β  2 ξ − 3  ξ  , se 2 / 3 < ξ / h < 1
 1  h 2  h  


P( ξ ) =  
2
ξ
1 

β 1  2 −  , se 1 < ξ / h < 2

2 
h


0, se ξ / h ≥ 2


,

Figura 5 — Representação de uma fronteira no domínio
com fronteiras reativas.

Embora ainda não se saiba a força ótima exercida pela fronteira, algumas aproximações dão
bons resultados. Monaghan e Kos (1999), por exemplo, descrevem a força exercida pela parede
r
( f p ) como sendo:
r
r
f p = R( ψ )P( ξ )n

(25)

,

onde β1 = 0,02c2/ξ. Uma nota importante é o tratamento do escoamento nos cantos da fronteira. Monaghan et al. (2003) modificam o vetor normal se a
partícula fluida está na região entre as normais das
paredes que compõe o canto. O vetor normal, nesse
caso, será dado pelo vetor unitário que liga o canto à
partícula fluida. Desse modo, o escoamento nos
cantos se dá de forma suave.

onde R(ψ) é dado por:

1
B
ψ 2 ∆p f

R( ψ ) = 





ψ
 1 −
2 ∆p f



, se ψ < 1


(30)

(26)

0, se ψ ≥ 1

,

74

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.1 Jan/Mar 2011, 67-82
r
f ak =

Preferiu-se, neste trabalho, as equações apontadas por Monaghan et al. (2003), principalmente por que existem certas evidências de que
uma função integrável é preferível em detrimento a
uma função não-integrável.

Com uma formulação para parede reativa,
Monaghan et al. (2003) estenderam seus resultados
para modelar a dinâmica de um corpo rígido e sua
interação com o fluido em termos da formulação
SPH. Os autores consideram, portanto, o corpo
rígido composto por partículas de fronteira, funcionando exatamente como uma fronteira reativa. A
principal diferença é que o corpo rígido obedece a
equações adicionais, que são da dinâmica do centro
de massa e de rotação em torno do centro de massa.
r
A equação da dinâmica do corpo de centro C e
massa M:

r
r r r r
d rk
= V + Ω × rk − C
dt
.

(

(35)

Como se trata de um método puramente
explícito, cuidados devem ser tomados na escolha
do passo de tempo ∆t para garantir a boa convergência do SPH. Como em outros métodos explícitos,
recorre-se à restrição CFL, que impõe limites às
velocidades das partículas. Neste trabalho utiliza-se a
seguinte formulação:

(

∆t = min ∆t va , ∆t p , ∆t f

r
r
onde V é a velocidade do centro de massa e F é a
força total atuante. Já para a rotação em torno do
centro de massa, tem-se:

)

(36)

com:
∆t va = min i CFL

hi
c + 0,6 αc + βµ ij

(

(32)
∆t p = min i

onde I é o momento de inércia em relação ao eixo
r
perpendicular ao plano do movimento, Ω é a velor
cidade angular e τ é o torque total atuando no
corpo.
Escrevem-se, então, as equações 31 e 32 em
termos da partícula de fronteira k, na formulação
SPH. Esse desenvolvimento gera um termo adicional
a ser inserido na equação de conservação da quantidade de movimento, referente à influência da fronteira no escoamento, como segue:
r
 pi + pj

r
du i
r
= −∑ m j 
+ Π ij ∇ i Wij + ∑ fak + g


dt
ρ
ρ
j
k
 i j


)

Passo de tempo

(31)

r
dΩ r
I
=τ
dt

(34)
.

Uma vez determinadas as forcas e, conser
r
qüentemente, as velocidades V e Ω , faz-se a mudança de posição das partículas do corpo rígido da
forma:

Modelagem de um corpo rígido

r
dV r
M
=F
dt
,

r
mk
fp ( ψ, ξ )
mk + ma

ζ
0,10 c

∆t f = min i CFL

),

(37)

(38)
,
hi
r
fi ,

(39)

r
onde f i representa a força por unidade de massa
atuante na partícula i, e CFL varia no intervalo fechado [0; 1].

Evolução temporal
(33)
Considerando, inicialmente, que o sistema
de equações do SPH pode ser escrito na forma:

,

onde o índice “a” representa as partículas fluidas
r
vizinhas à partícula de fronteira k e a força f ak é
dada por:

r
r
d ri
= Ui
dt
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r
du i r
= ℑi
dt

(41)

dρ i
= ℜi
dt

(42)

•Definir as condições iniciais do problema (posição das partículas, velocidade, massa específica, celeridade do som da simulação,
etc.);
•Calcular:
•O passo de tempo ∆t (equação 36);
•A pressão de todas as partículas fluidas
(equação 21);
•A vizinhança de cada partícula fluida
(raio 2h);
•As forças por unidade de massa para todas as partículas (segundo membro da
equação 33);
•As variações de massa específica das partículas fluidas (segundo membro da equação 19);
•As variações do comprimento de suavização das partículas fluidas (segundo
membro da equação 9);
•A translação das partículas fluidas (segundo termo da equação 13 e correção
para superfície livre dada pela equação
14) e sólidas (segundo membro da equação 35);
•A solução do sistema de equações por
meio de um método de integração numérica;
•As novas grandezas são atualizadas (posição das partículas, velocidade, comprimento de suavização, etc.);
•Repetir até que um determinado tempo de simulação desejado seja atingido.

r r
onde U , ℑ , e ℜ são os segundos-membros das equações 13, 33 e 19, respectivamente.
Para solucionar esse sistema de equações
explícitas, pode ser aplicado qualquer método de
integração de equações diferenciais de primeira
ordem, como o Leap-Frog ou Preditor-Corretor (Smith, 1984), desde que a máxima ordem do erro do
método seja O(∆h2), onde ∆h é o incremento do
método. A limitação com relação à ordem do erro se
dá, principalmente, pelo erro intrínseco do SPH.
Sabe-se, por expansão em série de Taylor, que o
SPH possui um erro da ordem de O(h2), portanto
não há razão para utilizar métodos de integração de
ordem superior a O(∆h2).
Utiliza-se, nesse trabalho, o método Preditor-Corretor (ou Euler Melhorado; Smith, 1984),
cujos passos podem ser sumarizados como:
r r
•Calcular U i , ℑ i e ℜ i para todas as partículas,
no instante atual (t);
r r
•Calcular U i , ℑ i e ℜ i para todas as partículas,
no instante intermediário (t + ∆t/2);
•Os valores em t + ∆t serão dados pela equação
do método:
r
r
r
r
d ri t + ∆t d ri t 1
=
+ ∆ t U i t + U i t + ∆t / 2
dt
dt
4
,

(43)

r
r
r
r
du i t + ∆t du i t 1
=
+ ∆t ℑ i t + ℑ i t + ∆t / 2
dt
dt
4
,

(44)

(

)

(

(

TESTES DE VALIDAÇÃO

)

)

dρ i t + ∆t dρ i t 1
=
+ ∆ t ℜ i t + ℜ i t + ∆t / 2
dt
dt
4
,

De modo a validar o código próprio ora apresentado, apresentam-se testes clássicos da literatura para escoamentos ideais em superfície livre.
Nessa etapa, serão avaliados problemas clássicos na
Engenharia, como os casos de ruptura de barragens
(dam break) e a geração de ondas por meio de batedor (wavemaker). Além disso, serão também avaliados alguns casos de impacto hidrodinâmico, retratados pela queda de um bloco indeformável em um
canal de águas tranqüilas. Especial atenção será
dada à transferência de energia entre sólido e fluido, através da medição da altura da onda gerada.
Os resultados obtidos numericamente serão
confrontados com teóricos ou experimentais, quando disponíveis.

(45)

onde o passo do método ∆h foi fixado como ∆t/2.
Síntese
Durante a maior parte das seções anteriores,
os principais aspectos do método SPH foram elucidados. Desse modo, faz-se um resumo ilustrativo dos
passos necessários para a resolução de um problema
regido pelas equações apresentadas:
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mesma comparação, mas com ad = 11,43 cm e contando com uma simulação com 1584 partículas.
Para o caso nd2 = 2, foram também ensaiadas
duas composições geométricas: ad = 5,72 cm e
ad = 2,86 cm. Os resultados, com a respectiva simulação numérica, são mostrados nas Figuras 8a e 8b.
Nas Figuras 7 e 8, os resultados numéricos
foram normalizados, seguindo o mesmo procedimento adotado por Martin e Moyce (1952). Os autores justificaram a utilização da normalização dos
dados mediante a incapacidade do aparato experimental na determinação precisa do tempo inicial do
ensaio. Em termos práticos, esse procedimento apenas translada a envoltória obtida para o alcance da
frente, ajustando o tempo inicial.

Ruptura de barragens
Problemas de ruptura de barragem têm
grande interesse do ponto de vista de Engenharia,
mas por ser do ponto de vista matemático um problema altamente não-linear, soluções analíticas muitas vezes não podem ser obtidas. Então, ensaios experimentais são realizados, como aqueles feitos por
Martin e Moyce (1952). Esses autores utilizaram um
reservatório de dimensão 5,72 × 5,72 × 12,7 cm3,
onde a altura e a largura do fluido retido foram
alteradas, para que diversas relações geométricas
pudessem ser obtidas. A Figura 6 mostra um croqui
esquemático com as dimensões do reservatório usado pelos autores.

Figura 6 — Dimensões e principais variáveis do reservatório usado para ensaios do tipo ruptura de barragem
(unidades em cm).

Adota-se a mesma adimensionalização usada
pelos autores para retratar a evolução do fluido no
canal:
Figura 7 — Avanço da frente: comparação entre resultados
teórico (Ritter, 1892), numérico e experimental, com
a) nd² = 1 e ad = 5,72 cm e b) nd² = 1 e ad = 11,43 cm.

•Z = z/ad é o numero adimensional para o alcance da frente, onde ad é o dobro da base
do fluido retido (uma vez que o ensaio aproveita a simetria do problema) e z é o alcance da frente, medido a partir do eixo de
simetria, no instante inicial;
•T = ndt(g/ad)1/2 é o tempo adimensional, sendo
g a intensidade da força gravitacional, nd2ad
é a altura do fluido retido e t o tempo de
ensaio.

É possível notar, em algumas figuras, uma
mudança de declividade na tendência dos resultados
experimentais. Esse fato pode ser explicado pela
influência dos aspectos viscosos do escoamento, uma
vez que as dimensões características do ensaio e
notadamente da frente da ruptura são relativamente
pequenas. No entanto, a análise de fluido ideal restringe-se à etapa inercial da ruptura, evidenciada
nos primeiros momentos do fenômeno. Nesta região, principalmente nos casos em que a frente de
ruptura possui maior altura relativa (Figuras 7a e
7b), há concordância entre resultados experimentais e numéricos. Essas verificações comprovam a

Para o caso nd2 = 1 e ad = 5,72 cm, tem-se a
respectiva simulação SPH, contando com 1488 partículas para representação do fluido e fronteiras do
problema. A Figura 7a mostra a comparação dos
resultados obtidos com os resultados experimentais
de Martin e Moyce (1952). Já na Figura 7b, faz-se a
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validade do modelo para ruptura de barragem em
fluido ideal.

A comparação teórico-numérica parte da
equação de dispersão das ondas, que relaciona a
freqüência do gerador com o comprimento de onda:
w 2g = gk 0 tanh (k 0 h 0 )

,

(46)

onde wg é a freqüência do gerador de ondas, k0 é o
número de onda (relacionado diretamente com o
comprimento de onda L, sendo L = 2 /k0) e h0 é a
profundidade normal.
Foram simuladas cinco freqüências diferentes do gerador, e o comprimento de onda numérico
foi medido a partir das imagens geradas na etapa de
pós-processamento. Os demais dados relevantes
foram: h0 = 0,15m, α = 0,01, β = 0, c = 10m/s e número de partículas N = 5865.
A Figura 10 mostra a comparação entre os
resultados obtidos.
Justificam-se os erros na comparação teórico-numérica tendo como base a profundidade relativa (h0/L) e declividade (H/L) das ondas geradas.
O valor de h0/L está próximo do limite entre águas
intermediárias e águas rasas. Sabe-se que a teoria de
pequena amplitude, base para obtenção da equação
46, representa bem as ondas em regime de águas
profundas, não repetindo o mesmo grau de sucesso
para ondas em regime de águas rasas.

Figura 8 — Avanço da frente: comparação entre resultados
teórico (Ritter, 1892), numérico e experimental, com
a) nd² = 2 e ad = 5,72 cm (simulação com 2808 partículas) e
b) nd² = 2 e ad = 2,86 cm (simulação com 1404 partículas).

Geração de ondas
Nessa simulação, pretende-se verificar a
formulação da fronteira, a partir da geração de ondas em canal. As ondas são formadas pelo movimento oscilatório de um gerador (tipo pistão), localizado em uma extremidade do canal. Na outra extremidade, opta-se pela presença de uma praia, com
declividade de 30°, sendo responsável pela diminuição dos efeitos da onda refletida. De plano, podemse observar os elementos da simulação através da
Figura 9.
Figura 10 — Comparação teórico-numérica para
a onda gerada pelo batedor

Além disso, os valores de declividade figuram entre 1,5 e 8%, considerados altos para comparação com a teoria linear. Todavia, a configuração
necessária para simular um caso perto do ideal seria
desvantajosa do ponto de vista numérico, pois demandaria uma quantidade maior de partículas (aumento considerável da lâmina normal). Normalmente, considerando apenas um núcleo (processamento não paralelizado), limita-se a simulação em
20000 partículas.

Figura 9 — a) Croqui do aparato e b) partículas
distribuídas para simulação
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Ainda dentro das simulações de geração de
ondas em canais, de acordo com o equacionamento
apresentado em Dean e Dalrymple (1991), a relação
entre altura de onda e deslocamento do gerador
(H/S), para o tipo pistão, é:

(

(

) )

2 cosh 2k p h 0 − 1
H
=
S sinh 2k p h 0 + 2k p h 0

(

)

Impacto hidrodinâmico
Problemas de impacto hidrodinâmico aparecem com freqüência em vários cenários na Engenharia, como, por exemplo, no impacto da estrutura
do casco de embarcações na superfície da água ou o
desmoronamento de massa sólidas em lagos. Aproveitando as características lagrangeanas da formulação SPH, será quantificada, nesta seção, a onda gerada pelo impacto de uma massa sólida indeformável em um canal de ondas. Nessa simulação, foi possível verificar a formulação adotada para sólidos com
deslocamentos livres.
A validação foi efetuada comparando os resultados numéricos, oriundos do código, com os
resultados experimentais e numéricos obtidos por
Monaghan et al. (2003). Estes autores estudaram a
influência do impacto de um bloco indeformável
por meio da medição da altura da onda refletida
pela parede do fim do canal. O aparato experimental contou com um canal de ondas de 40 cm de largura, 40 cm de altura e 7 m de comprimento. O
bloco indeformável utilizado pelos autores possui
uma forma de paralelepípedo com 38,5 cm de largura por 10,7 cm de altura por 30 cm de comprimento, e uma massa de 37,7 kg.
Monaghan et al. (2003) tentaram estabelecer uma relação entre as características físicas e geométricas do bloco incidente com a altura da onda
refletida, considerando válida a suposição de que a
onda refletida se comporta como uma onda solitária
de Kortweg-de Vries, cuja sobrelevacão (η) é dada
por:

(47)

onde kp é o número de onda e h0 é a profundidade
normal.
De modo a verificar a precisão do SPH, é
realizada uma nova simulação, em outra configuração, com: h0 = 0,3m, α = 0,01, β = 0, c = 10m/s e número de partículas N = 15814.
A Figura 11 mostra o resultado da comparação teórico-numérica. Vale observar que o número
de onda da simulação foi obtido através de imagens
(medição direta da distância entre duas cristas sucessivas).

Figura 11 — Comparação teórico-numérica para
a onda gerada pelo batedor

η=

A
2

cosh  x


Para o ponto próximo a (H/S; k0h0) = (1; 1)
na Figura 11, mudou-se a profundidade normal para
1,5m e diminuindo a resolução, mantendo o número de partículas e demais parâmetros praticamente
iguais. Nota-se que a penalização na resolução influencia diretamente a acurácia dos resultados numéricos, e que devido a essa limitação, não foi possível a
obtenção de mais pontos em outras regiões do gráfico.
No entanto, para a região em que a resolução é adequada, os resultados são próximos da proposição teórica (Dean e Dalrymple, 1991) e dentro
da margem de erro esperada em projetos de Engenharia.

4 h 30 / 3A 


(48)

Nascimento (2001), em campanha realizada
no Laboratório de Hidráulica da FEIS/Unesp, também realizou ensaios de impacto hidrodinâmico
para verificar a influência de parâmetros geométricos de um bloco indeformável na energia da onda.
No entanto, Nascimento (2001) restringiu-se a perfis
de onda solitária, adotando a aproximação do Sistema Serre.
Monaghan et al. (2003), diferentemente da
aproximação adotada neste trabalho, incluíram
pequenos ajustes na vizinhança das partículas no
impacto para coincidir a dinâmica do bloco numérico com o experimental. Além disso, no aparato experimental utilizado por Monaghan et al. (2003), o
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bloco indeformável viaja em rampa de baixa declividade (10°), não passa por mudança de declividade
(permanece sobre a rampa, em posição de equilíbrio), sendo a onda formada quase que unicamente
devida ao mecanismo de transferência de energia.
Fatores como mudança da topografia de fundo podem ser eliminados, simplificando a análise, principalmente do ponto de vista numérico.
A Figura 12 mostra uma seqüência de imagens obtida da simulação numérica. Pode-se perceber a formação do splash e a dificuldade na simulação de tais problemas. Já a Figura 13 mostra a relação entre o número de Froude no impacto (Frimp)
do bloco e a respectiva onda gerada adimensionalizada, para cinco velocidades de impacto (Vimp) diferentes. Cabe ressaltar que a velocidade de impacto
utilizada nesse trabalho é a velocidade do bloco
indeformável quando seu centro de gravidade intercepta o plano formado pela superfície livre em repouso.

rácia da solução, elucidado pelos resultados numéricos obtidos nesse trabalho.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Propôs-se, nesta comunicação científica,
fornecer os aspectos básicos dos métodos lagrangeanos, com ênfase ao SPH. Uma breve, porém fundamentada, análise foi empreendida, ilustrando os
principais pontos delicados dessa técnica, tão usada
pela comunidade científica internacional e pouco
explorada no cenário brasileiro.

Figura 13 — Comparação teórico, numérico e experimental
para a onda gerada pelo impacto hidrodinâmico

O equacionamento do método também é
apresentado, fornecendo inclusive ferramentas para
tratar problemas com sólidos indeformáveis, como é
o caso de problemas de impacto hidrodinâmico.
De modo a validar o equacionamento proposto, problemas clássicos da Engenharia são tratados, como a ruptura de barragens e a geração de
ondas através de um batedor de ondas. O impacto
hidrodinâmico também é analisado, através de uma
comparação com resultados experimentais e numéricos de Monaghan et al. (2003).
De plano, em consonância com os resultados ora apresentados, pode-se apontar o SPH como
uma técnica promissora e que deve ser melhor investigada, principalmente no que tange à solução de
problemas não-lineares e/ou descontínuos, ou que
apresentam uma deformabilidade excessiva do domínio de simulação.
Figura 12 — Impacto hidrodinâmico, cujas características
são as mesmas de Monaghan et al. (2003)
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A brief introduction to Lagrangean Techniques: an
Application of SPH to Engineering Problems
ABSTRACT
Lagrangean numerical methods are consolidated
from the point of view of the international scientific community, due to the refinements made over the three decades
since they were created. However, with regard to their application by the Brazilian scientific community, an incipient
development can be seen, despite the advantages presented
by those new techniques. Therefore, the aim of this paper is,
first, to introduce basic concepts and equations on the
numerical Lagrangean techniques, emphasizing the SPH
(Smoothed Particle Hydrodynamics) method. Next, the SPH
is applied to some classical engineering problems, dealing
exclusively with ideal fluid flow. Among these, the problems
of the hydrodynamic impact of a rigid body in a channel
are highlighted.
Key-words: Lagrangean techniques, numerical methods,
SPH, hydrodynamic impact.
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RESUMO
As curvas envoltórias regionais têm sido utilizadas desde o início da década de 1920, como meio simples de sintetizar graficamente o regime de vazões de cheias observadas em estações de monitoramento localizadas em uma ou mais regiões
geográficas. De maneira geral, as curvas envoltórias de cheias representam o conhecimento disponível no que se refere à observação de vazões máximas por área de drenagem, sintetizando graficamente o regime de vazões máximas em uma determinada região. Entretanto, as curvas envoltórias são dependentes das amostras disponíveis, o que implica em limites superiores
empíricos passíveis de serem excedidos. A tarefa de atribuição de uma probabilidade de superação às curvas envoltórias é
complexa e tem sido objeto de recentes investigações [Castellarin et al. (2005) e Castellarin (2007)], à procura de um meio
simples para a obtenção de estimativas preliminares de vazões de projeto de estruturas hidráulicas. Este artigo apresenta o
emprego e a extensão das metodologias descritas nas citadas referências, na construção das curvas envoltórias probabilísticas
para a bacia do alto rio São Francisco, no estado de Minas Gerais. Os resultados aqui obtidos foram considerados satisfatórios, assim demonstrando a viabilidade de se estimar quantis de cheias em pontos diversos de uma região hidrologicamente
homogênea, a partir de um quantitativo mínimo de informações fluviométricas.
Palavras-chave: Curvas envoltórias de cheias, estimação de quantis de vazões máximas, vazões de projeto.

sentada no parágrafo anterior, podendo constituirse em uma ferramenta para o dimensionamento de
estruturas hidráulicas, em locais desprovidos de
redes de monitoramento.
Em geral, as curvas envoltórias de cheias
constituem uma representação gráfica, em escala bilogarítmica, das observações das máximas vazões
ocorridas em diferentes estações fluviométricas versus suas respectivas áreas de drenagem, podendo
sintetizar as vazões máximas em uma dada região
geográfica.
As curvas envoltórias de cheias foram pioneiramente utilizadas por Jarvis (1925), que apresentou um trabalho baseado nas cheias máximas
registradas em 888 estações de monitoramento fluviométrico nos Estados Unidos. No mesmo país,
Crippen e Bue (1977) e Crippen (1982), aprimoraram o estudo inicial feito por Jarvis (1925), utilizando um total de 883 estações de monitoramento fluviométrico para a elaboração de dezessete curvas
envoltórias, sendo uma para cada região com comportamento homogêneo do ponto de vista hidroló-

INTRODUÇÃO
Atualmente, tem-se discutido sobre a necessidade e as diferentes possibilidades de inferir informações hidrológicas em bacias hidrográficas com
escassez ou ausência de dados fluviométricos. Neste
sentido, iniciativas recentes tais como as desenvolvidas pela Associação Internacional de Ciências Hidrológicas (IAHS - International Association of Hydrological Sciences), como aquela denominada PUB
(Prediction in Ungauged Basins), descrita por Sivapalan et al. (2003), têm estimulado o desenvolvimento de trabalhos de concepção de métodos para
a estimação de cheias em bacias hidrográficas para
as quais se dispõe apenas de uma rede de monitoramento deficitária, ou até mesmo de nenhum monitoramento.
Nesse contexto, a interpretação probabilística das curvas envoltórias e a associação de uma probabilidade de igualdade ou superação aos valores
raros e extremos vêm de encontro à afirmação apre-
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Q
ln max
 A

gico. Vogel et al. (2001), elaboraram um estudo
abordando o trabalho de Crippen e Bue (1977) e
Crippen (1982), concluindo que as curvas envoltórias obtidas por esses autores ainda eram válidas
para 740 das 883 estações de monitoramento utilizadas na análise, entre os períodos de 1977 a 1994.
Recentemente, Castellarin et al. (2005) e
Castellarin (2007) propuseram uma metodologia,
apresentando resultados promissores, no sentido da
interpretação probabilística dos métodos empíricos
de construção de curvas envoltórias de cheias.
Com efeito, a associação de uma probabilidade de superação do valor esperado da curva envoltória é de grande utilidade para a estimação de
vazões máximas em diversas bacias hidrográficas, em
geral, e as do estado de Minas Gerais, em particular,
via de regra providas de considerável potencial hídrico e desprovidas de uma eficiente rede de monitoramento hidrométrico. Assim, o presente artigo
objetiva a aplicação da metodologia de interpretação probabilística associada aos valores esperados
das curvas envoltórias de cheias construídas para a
bacia hidrográfica do alto rio São Francisco, considerando a delimitação de regiões homogêneas do
ponto de vista hidrológico.
Como decorrência, em uma segunda etapa,
buscou-se aqui estender a metodologia proposta por
Castellarin (2007), de forma a elaborar a curva de
freqüência completa de vazões máximas para bacias
hidrográficas compreendidas nos limites das curvas
envoltórias traçadas para a região em estudo.
Em última etapa, de posse das estimativas
dos quantis de vazões máximas utilizando a metodologia das curvas envoltórias de cheias, efetuou-se a
comparação dos resultados com os quantis de vazões
máximas estimados pela aplicação da análise de
freqüência regional descrita por Hosking e Wallis
(1997), e pela análise de freqüência local, utilizando
o método dos momentos (MOM) e o método dos
momentos-L (MML). As comparações permitem
considerar que os resultados foram satisfatórios,
assim demonstrando a viabilidade da estimação de
quantis de enchentes raras, a partir de uma coleção
mínima de informações fluviométricas.


 = a + b ln (A )



(1)

na qual Qmax denota a máxima enchente observada
em uma estação fluviométrica de área de drenagem
A, a e b representam coeficientes regionais de regressão estabelecidos com base em um grande número de diferentes locais de monitoramento ao
longo de uma região considerada homogênea, sob a
ótica dos mecanismos físicos e climáticos que governam as ocorrências locais de enchentes extremas.
Em sua interpretação probabilística das curvas envoltórias, Castellarin et al. (2005) adotaram as seguintes premissas: (i) a região que contém as estações fluviométricas em estudo é considerada homogênea, no sentido das hipóteses inerentes ao método de regionalização da cheia-índice, ou indexflood, tal como proposto por Dalrymple (1960); (ii)
a relação entre a cheia-índice (ou a cheia-média)
µ
local, representada por X , e a respectiva área de
drenagem A obedece a uma lei de escala dada por:
µx = C Ab + 1

(2)

na qual b e C denotam constantes, sendo b coincidente com o coeficiente angular da equação (1).
Desta forma, esse coeficiente pode ser expresso por
meio da regressão das cheias-índice, em função de
suas respectivas áreas de drenagem. Por outro lado,
a estimativa do intercepto a pode ser obtida por
meio da seguinte equação:
a=

 Q 

j
max ln  − bˆ ln A j
 
j = 1,...,M  A j 




( )


(3)

onde Qj representa a máxima vazão observada no
local j, entre as M estações fluviométricas da região
homogênea, e Aj representa a respectiva área de
drenagem.
Estimação da probabilidade de superação
da curva envoltória de cheias

BASES TEÓRICAS PARA A APLICAÇÃO
DA METODOLOGIA

Castellarin et al. (2005) propuseram um
estimador empírico da probabilidade de excedência
p, que considera a correlação cruzada entre as diferentes estações fluviométricas. O estimador avalia
um número equivalente de seqüências estatisticamente independentes MEC para as M estações fluviométricas da região homogênea, compostas por n

De modo genérico, uma curva envoltória de
cheias pode ser posta sob a forma:
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dade adota-se, doravante no presente artigo, que a
distância refere-se àquela que separa as seções transversais de duas estações fluviométricas.
Nesse contexto, Castellarin (2007) cita o
trabalho de Tasker e Stedinger (1989), no qual descrevem um modelo de correlação entre as estações
em função da distância, comumente utilizado em
estudos de regionalização. Este modelo é dado pela
seguinte equação:

valores de período comum de dados fluviométricos
concomitantes. Esse estimador empírico é dado
conforme a seguinte equação:
MEC =

M
1 + ρβ (M − 1)

(4)

em que
β=


λ1di, j 

ρi, j = exp  −
 1+ λ d 
2 i, j 


1,4(nM)0,176

(1 − ρ)0,376
β

(5)

ρ
na qual, i,j indica a correlação entre as estações i e

são os valores médios das resonde ρ e (1 − ρ )
pectivas funções de coeficiente de correlação ρ entre
as estações i e j, com 1 ≤ i < j ≤ M. Conforme dedução de Castellarin et al. (2005), a estimação da probabilidade de superação da curva envoltória pode
ser posta sob a forma:
p = 1−

0,376

j, separadas pela distância di,,j, e λ 1 e λ 2 denotam
coeficientes a serem estimados pelo método dos
mínimos quadrados. Para Castellarin (2007), a equação (7) pode ser aplicada para a análise da tendência do decaimento gradual do grau de correlação cruzada em função da distância entre as estações
utilizadas no estudo. Ainda, de acordo com o mesmo autor, uma função de correlação mais simples e
passível de utilização pode ser posta da seguinte
maneira:

nˆ ef − η

nˆ ef + 1 − 2η

(7)

(6)

onde
representa uma probabilidade empírica,
calculada por meio de um parâmetro de posição de
plotagem, o qual é dependente da distribuição sele-

ρi, j = exp ( −λdi, j )

n̂

cionada, e ef denota o número efetivo de observações amostrais, resultante da soma dos tamanhos
efetivos das amostras de todos os subconjuntos regionais.
Posteriormente, Castellarin (2007) propõe a
utilização da distribuição Generalizada de Valores
Extremos (GEV), que de acordo com Vogel e Douglas (2005), é considerado um modelo distributivo
muito usual para descrever o comportamento de
eventos extremos.

(8)

ρ

onde, i, j indica a correlação entre as estações i e j,
separadas pela distância di,,j, e λ denota o coeficiente de decaimento exponencial da correlação cruzada para a região em estudo.
Estimação do número efetivo de observações
amostrais
De acordo com Castellarin (2007), a condição de períodos em comum entre todos os dados de
vazões máximas anuais entre as séries hidrológicas,
registradas em estações fluviométricas de uma região considerada homogênea, é raramente verificada
na prática da hidrologia, inviabilizando a aplicação
da equação (4).
Dessa maneira, o mesmo autor propõe a
estimação de um número efetivo nef de observações
amostrais, segundo o seguinte raciocínio: suponha
que uma determinada região homogênea contenha
M estações de monitoramento, onde cada estação
possua n registros de vazões máximas anuais. Primeiro, torna-se necessário identificar os registros

Modelagem da correlação cruzada entre as estações
De acordo com Castellarin (2007), uma
possível aproximação da modelagem da correlação
cruzada entre as estações de monitoramento utilizadas no estudo consiste no cálculo dos coeficientes
de correlação amostrais utilizando estimadores já
propostos por Stedinger (1981). Desse modo, buscase a correlação cruzada entre as estações de monitoramento através de fórmulas de correlação empíricas em função das distâncias entre as seções transversais dessas estações ou entre os centróides das
bacias hidrográficas por elas drenadas. Por simplici-
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(4) e (5), IS denota o número de vezes em que
uma combinação de dados de vazão em comum
ocorreu única e exclusivamente para aquele ano, ou
anos, ao longo da serie hidrológica, que caracterizam a formação de um subconjunto regional. Para
o exemplo apresentado na Figura 1, tem-se três subconjuntos regionais, onde os valores de L S e IS são,

únicos de vazão máxima anual, ou seja, o número de
vezes, n1, em que o registro de vazão máxima é presente em apenas um determinado ano ao longo da
série histórica, não ocorrendo nenhum outro valor
de vazão em comum no mesmo ano em nenhuma
das M estações. Desta forma, por definição, essas
observações são efetivas.
Assim, os registros de vazões máximas remanescentes, ou seja, (n-n1) pertencentes às M estações inseridas dentro de uma região homogênea,
são subdivididos em subconjuntos regionais Nsub.
Desta maneira, quando ocorrerem dois ou mais
registros de vazões máximas em comum para um
determinado ano ou seqüência de anos da série
hidrológica, sendo esses registros únicos para esse
mesmo período, eles irão constituir um subconjunto
regional Nsub. Essa operação é ilustrada na Figura
1, a qual mostra a definição de subconjuntos regionais hipotéticos.
Desta forma, após definidos os registros em
comum de vazões que constituem um subconjunto
regional composto por L S postos de monitoramen-

respectivamente: subconjunto 1 (2 e 3), subconjunto 2 (4 e 8), subconjunto 3 (2 e 3).
Conjunto de estações - original
Ano
Estação 1
Estação 2
Estação (M -1)
Estação M
Subconjunto

(

1,4 LS ⋅ lS

n1 1

2

3 1

n1

Estação 2
Estação (M -1)
Estação M
Subconjunto

n1

1

2

3

Figura 1 - Exemplo de definição dos subconjuntos
regionais

Estimação da posição de plotagem
De acordo com Castellarin (2007), a estimação da posição de plotagem por meio da distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV) é a
que fornece os melhores resultados para a aplicação
da metodologia para a interpretação probabilística
das curvas envoltórias. Assim, conforme apresentado
por Arnell et al. (1986), reportado no trabalho de
Castellarin (2007), uma estimativa da posição de
plotagem para o cálculo de uma probabilidade empírica η segundo uma distribuição de freqüência
GEV pode ser aproximada pela seguinte relação
linear:

)
(9)

)0,176

(1 − ρ )0,376

3

Ano

onde
β=

2

Estação 1

de observações corresponde àqueles a serem efetivamente utilizados no estudo, dentre os registros das
estações, de maneira a reduzir a correlação cruzada
entre essas estações de monitoramento.
Nesse contexto, a equação para o cálculo do
número efetivo de observações amostrais é definida
da seguinte forma:

(

n1 1

Conjunto de estações - rearranjado

to, dentre as M estações constituintes de uma região
considerada homogênea, pode-se definir o conceito
de número efetivo de observações utilizado na análise. Considerando os subconjuntos regionais formados a partir dos registros fluviométricos disponíveis
para a região considerada homogênea, com registros de vazões máximas anuais em comum para um
ou mais anos ao longo da série hidrológica, composto por L S estações fluviométricas, o número efetivo

Nsub
LS ⋅ lS
nef = n1 + ∑

s = 11 + ρβ  L − 1
  S
 

1 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... n

η(κ ) ≅

(10)

exp(γ ) − 1
π2
−
κ ≅ 0,439 − 0,462κ
exp(γ )
12exp(γ )

(11)

onde γ = 0,5772 representa a constante de Euler e
κ é o parâmetro de forma da distribuição GEV.
Para Castellarin (2007), a aplicação da equação (11)

β
0,376
possuem o
em que os termos ρ e (1 − ρ )
mesmo significado daqueles presentes nas equações
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para a estimação da posição de plotagem segundo
uma distribuição GEV traz vantagens em relação às
outras constantes na literatura, uma vez que a referida equação é dependente apenas do parâmetro de
forma κ .

Conhecidas as estimativas dos parâmetros de
forma, escala e posição da distribuição de freqüências GEV, pode-se construir a curva de freqüência
completa para qualquer bacia de área de drenagem
compreendida nos limites da curva envoltória traçada para a região em estudo.

Estimação da probabilidade de superação
da curva envoltória

Avaliação de desempenho da metodologia estendida

Após o cálculo da probabilidade empírica e
do número efetivo de observações amostrais a serem
utilizados no estudo, pode-se estimar por meio da
aplicação da equação (6) uma probabilidade de
superação p, cujo inverso, denota o tempo de retorno associado ao valor esperado da curva envoltória
traçada para uma determinada região homogênea.

Uma vez efetuada a estimação dos quantis
de vazões máximas de interesse, utilizando a metodologia que associa um tempo de retorno às das
curvas envoltórias de cheias, tal como descrito por
Castellarin (2007), estendida para o cálculo da curva
total de freqüência, a comparação é efetuada com os
quantis de vazões máximas estimados pela regionalização hidrológica utilizando os momentos-L, descrita por Hosking e Wallis (1997), e também pela análise de freqüência local, utilizando as estimativas dos
parâmetros da distribuição GEV pelo método dos
momentos (MOM) e pelo método dos momentos-L
(MML).
Por fim, pode-se calcular o desvio médio
percentual para cada região homogênea, onde temse a análise dos desvios percentuais entre as estimativas dos valores de quantis de vazões máximas obtidos tanto pela metodologia das curvas envoltórias de
cheias, quanto pela regionalização utilizando os
momentos-L.

Extensão da metodologia proposta por
Castellarin (2007)
Sabendo-se a probabilidade de superação, e
conseqüentemente o tempo de retorno, do valor
esperado da curva envoltória, pode-se estimar a
vazão para esse mesmo período de retorno em
qualquer bacia pertencente àquela região homogênea, na qual a distribuição Generalizada de Valores
Extremos seja considerada o modelo probabilístico
regional. Assim, conhecido o quantil de vazão estimado através da envoltória, denotado por XT, e
admitindo que a região em estudo tenha a distribuição GEV como o modelo distributivo para descrever
o comportamento de vazões máximas anuais, e com
a média das máximas vazões obtida pela lei de escala
proposta por Castellarin et al. (2005), pode-se estender a metodologia e construir a curva de freqüência completa para aquela bacia em particular,
ou para qualquer outra localizada na área de estudo.
De fato, uma vez estimado o parâmetro de
forma regional κ , por meio do método dos momentos-L, tal como descrito por Hosking e Wallis (1997),
as estimativas dos outros parâmetros, a saber, o de
escala α e o de posição β da distribuição GEV podem
ser calculadas por meio da solução do sistema formado pelas equações (12) e (13), que representam
a média e a função de quantis da distribuição GEV,
respectivamente:
µX = β +

α
[1 − Γ(1+ κ )]
κ

x(T) = β +

κ

α  
1  
1 − − ln1 −  
κ    T  



APLICAÇÃO DA METODOLOGIA
PROPOSTA
Para a aplicação da metodologia proposta, a
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM, 2001) forneceu um estudo de regionalização
de vazões máximas anuais para a porção mineira da
bacia do rio São Francisco, abrangendo as sub-bacias
40 e 41, conforme a divisão da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL). A escolha desta área
como região para a aplicação da metodologia devese à qualidade, quantidade e disponibilidade de
informações hidrológicas fornecidas através da rede
hidrométrica operada na bacia.
Outro aspecto importante a ser mencionado
é o fato das regiões homogêneas já estarem definidas conforme estudo produzido por CPRM (2001).
São elas: Região MAX I — Alto rio das Velhas, Região
MAX II — Baixo rio das Velhas, baixo e médio rio
São Francisco e rio Lambari, Região MAX III — Rios
Borrachudo e Abaeté, baixo e médio rio Indaiá,

(12)

(13)
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lis (1997), analisando os dados sob o ponto de vista
da discordância, da aderência e da homogeneidade.
Entretanto, as regiões MAX III e MAX IV, definidas
como homogêneas por CPRM (2001), não apresentaram bons resultados para a medida de aderência
para uma distribuição de freqüências GEV. Na busca
dos ajustes desejados, optou-se por trabalhar com o
rearranjo de alguns postos fluviométricos pertencentes às regiões MAX II, MAX III e MAX IV, uma
vez que estas são fronteiriças, permitindo que as
estatísticas locais não prevalecessem sobre as características físicas locais nestas mesmas regiões. Nesse
contexto, optou-se pela exclusão da estação fluviométrica Fazenda São Félix (40975000), pertencente
à região homogênea MAX III, uma vez que sua
permanência implicaria na inviabilidade de aceitação conjunta dos critérios de discordância, homogeneidade e aderência propostos por Hosking e
Wallis (1997). Além disso, a estação Barra do Funchal (40930000), pertencente à região homogênea
MAX IV, foi transladada para a região homogênea
MAX II.
Tais procedimentos, tanto de exclusão
quanto de deslocamento de estações de monitoramento de uma localidade a outra, são recomendados por Hosking e Wallis (1997) desde que exista
um sentido físico em seu emprego, ou seja, que as
estatísticas locais não prevaleçam sobre as características físicas locais dessas regiões.

Região MAX IV — Alto rios Indaiá, da Perdição e
Bambuí, Região MAX V — Alto rio São Francisco,
Região MAX VI — Alto e Médio rio Pará, Região
MAX VII — Alto e Médio rio Paraopeba. A Figura 2
ilustra os limites geográficos das 7 regiões homogêneas mencionadas. Assim, foram usadas, a priori, as
regiões delimitadas no referido estudo, sujeitas a
posterior delimitação de novas regiões homogêneas.
Conforme menção anterior, o trabalho de Castellarin (2007) pressupõe que a distribuição de freqüências a ser utilizada seja a Generalizada de Valores
Extremos (GEV).

Elaboração das curvas envoltórias empíricas

Figura 3 - Ajuste potencial sobre a lei de escala para a
região MAX I

Figura 2 - Limites geográficos das regiões homogêneas
definidas por CPRM (2001)

O traçado das curvas envoltórias faz-se por
meio da equação (2), pressupondo uma lei de escala
entre a cheia-índice local e a respectiva área de drenagem. Nesse sentido, para cada estação fluviométrica de uma região homogênea, foram tomadas as
médias de suas vazões máximas anuais. Em seguida,
foram elaborados gráficos das áreas de drenagem

Dessa maneira, algumas regiões homogêneas, previamente definidas por CPRM (2001), foram verificadas sob o critério da aderência. Para tal,
utilizou-se o conjunto de rotinas computacionais em
linguagem Fortran-77 propostas por Hosking e Wal-
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das estações fluviométricas versus suas respectivas
cheias médias anuais. Após o ajuste potencial, têm-se
os gráficos tais como exemplificados pelas Figuras 3
e 4.
Com o valor do coeficiente angular, a ser
obtido pela subtração da unidade ao valor do expoente do ajuste potencial, pode-se calcular o coeficiente linear da curva envoltória por meio da aplicação direta da equação (3). Este procedimento é
repetido para cada posto de uma região considerada
homogênea, e o máximo valor do coeficiente linear,
dentre os postos pertencentes àquela região, é utilizado para o cálculo da envoltória.

O eixo das abscissas denota os logaritmos
naturais dos valores da área de drenagem das respectivas estações componentes da bacia. As Figuras 5
e 6 apresentam as curvas envoltórias traçadas para as
regiões MAX I e MAX II, embora esse procedimento
tenha sido realizado para as 7 regiões homogêneas.

Figura 6 - Curva envoltória traçada para a região MAX II redefinida

Redução da variabilidade espacial contida
nos dados amostrais
Castellarin (2007) propõe os modelos apresentados pelas equações (7) e (8), no sentido de se
reduzir a variabilidade espacial contida nos dados
amostrais das estações fluviométricas. O mesmo
autor relata que a aplicação tanto da equação (7)
quanto da equação (8) implica em resultados semelhantes. Nesse sentido fez-se a opção pela utilização
da equação (8), pela sua maior facilidade de ajuste.
Ainda, de acordo com Castellarin (2007), qualquer
um dos dois modelos pode ser calibrado por meio
de dois procedimentos distintos, a saber: (i) para
toda a área de estudo, e (ii) utilizando as estações
agrupadas por região homogênea.
No presente trabalho efetuou-se a calibração da equação (8) utilizando os dois procedimentos mencionados. A aplicação da equação (8) iniciase com o cálculo da correlação entre as estações i e j,
cujas seções transversais são separadas pela distância
di,j, abrangendo todas as estações presentes no estudo, ou agrupadas por região homogênea. Assim,
pode-se construir a representação gráfica das distâncias entre as estações versus os valores dos coeficientes de correlação. A Figura 7 ilustra os resultados
obtidos para a calibração da equação (8) para toda a
área de estudo.
Tais como em outros estudos dessa natureza
(Castellarin, 2007), verifica-se aqui a enorme disper-

Figura 4 - Ajuste potencial sobre a lei de escala para a
região MAX II redefinida

O cálculo da curva envoltória é decorrente
da manipulação da equação (1). Na aplicação, foram tomados os logaritmos naturais do quociente
dos valores das vazões máximas anuais das séries
registradas pelas estações fluviométricas, pertencentes a uma mesma região homogênea, pelas respectivas áreas de drenagem, e compilados no eixo das
ordenadas do gráfico da curva envoltória.

Figura 5 - Curva envoltória traçada para a região MAX I
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Tabela 1 - Síntese completa dos resultados relativos à aplicação da metodologia
Calibração do modelo de correlação para toda a região
Cálculos Efetuados

Número de estações
Número de observações
Número de observações únicas (n 1 )
Número de observações efetivas (n ef )
Parâmetro de forma da GEV (k )
Coeficiente angular (b )
Coeficiente linear (a )
Parâmetro (C )
Parâmetro do modelo de correlação (λ )
Probabilidade empírica (η )
Subconjuntos amostrais (N sub )
Probabilidade de excedência (p )
Tempo de retorno (anos)
Cálculos Efetuados

Número de estações
Número de observações
Número de observações únicas (n 1 )
Número de observações efetivas (n ef )
Parâmetro de forma da GEV (k )
Coeficiente angular (b )
Coeficiente linear (a )
Parâmetro (C )
Parâmetro do modelo de correlação (λ )
Probabilidade empírica (η )
Subconjuntos amostrais (N sub )
Probabilidade de excedência (p )
Tempo de retorno (anos)

MAX I

8
245
9
104,11
0,0297
-0,2169
0,9563
0,7636
-0,006
0,4253
21
0,0055
181
MAX I

8
245
9
104,11
0,0297
-0,2169
0,9563
0,7636
-0,006
0,4253
21
0,0055
181

MAX II

MAX III

MAX IV

redefinida

redefinida

redefinida

19
545
1
216,37
0,0655
-0,1732
0,6277
0,3990
-0,006
0,4087
53
0,0027
366

4
74
8
47,58
-0,0839
0,1815
-1,9300
0,0657
-0,006
0,4778
10
0,0110
91

3
98
22
63,23
0,0544
-0,8248
3,4350
17538
-0,006
0,4139
4
0,0092
108

MAX V

MAX VI

MAX VII

5
146
9
71,07
-0,0896
0,1518
-1,1430
0,0856
-0,006
0,4804
9
0,0073
136

8
193
7
106,06
-0,0658
-0,2851
1,2444
0,9096
-0,006
0,4694
20
0,0050
200

14
328
3
116,06
-0,0037
-0,0999
-0,2896
0,2319
-0,006
0,4407
42
0,0048
208

MAX V

MAX VI

MAX VII

5
146
9
124,37
-0,0896
0,1518
-1,1430
0,0856
-0,038
0,4804
9
0,0042
239

8
193
7
128,88
-0,0658
-0,2851
1,2444
0,9096
-0,014
0,4694
20
0,0041
243

14
328
3
169,22
-0,0037
-0,0999
-0,2896
0,2319
-0,019
0,4407
42
0,0033
303

Calibração do modelo de correlação por região homogênea
MAX II

MAX III

MAX IV

redefinida

redefinida

redefinida

19
545
1
196,33
0,0655
-0,1732
0,6277
0,3990
-0,005
0,4087
53
0,0030
332

4
74
8
43,66
-0,0839
0,1815
-1,9300
0,0657
-0,004
0,4778
10
0,0119
84

3
98
22
85,21
0,0544
-0,8248
3,4350
17,538
-0,082
0,4139
4
0,0069
146

vações independentes entre os postos. Dessa forma, para cada uma das 7 regiões homogêneas, são
definidos os subconjuntos regionais e o número de
observações únicas.

são entre os pontos, a qual, provavelmente, reflete
a incapacidade da distância entre as estações, apenas, em explicar a correlação entre as correspondentes vazões máximas anuais. Certamente, a inclusão de outras variáveis explicativas, mais representativas das distâncias relativas entre as posições
prevalentes dos mecanismos geradores das enchentes nas bacias em análise, poderia trazer algum benefício neste contexto, embora com a desvantagem de uma implementação muito mais
complexa.
No quadro de sua inserção na metodologia
de interpretação probabilística de curvas envoltórias de cheias, a representação da correlação cruzada por meio de um método simples, tal como o
modelo de decaimento exponencial, conforme
sugestão de Castellarin (2007), apresenta-se como
uma alternativa parcimoniosa, viável e de execução
prática.
Esse procedimento, segundo Castellarin
(2007), busca a consideração da correlação cruzada entre as estações de monitoramento utilizadas
no estudo e o conseqüente uso apenas das obser-

Figura 7 - Calibração da equação (8) para toda
a área de estudo
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resta o cálculo dos parâmetros de posição e escala,
os quais podem ser obtidos por meio das equações
(12) e (14):

Cálculo do número efetivo de observações
amostrais
O cálculo do número efetivo de observações amostrais é executado aplicando-se as equações (9) e (10). A próxima etapa consiste na obtenção do grau de correlação entre os subconjuntos regionais, por meio da utilização do modelo de
correlação cruzada proposto conforme a equação
(8), seja esta calibrada por região homogênea, ou
para toda a área de estudo.
Com efeito, pode-se entrar com a distância
entre as estações pertencentes aos subconjuntos
regionais formados para uma região homogênea
em um gráfico tal como apresentado pela Figura 7,
que denota o modelo exponencial calibrado para
toda a área de estudo, e assim obtêm-se o coeficiente de correlação entre os dados das estações que
constituem os subconjuntos regionais. Análise
similar pode ser realizada utilizando a equação (8)
calibrada por região homogênea. Repetindo esses
procedimentos para todos os subconjuntos regionais formados para cada umas das 7 regiões homo0,376
gêneas, pode-se calcular os termos (1 − ρ )

ρ

β = µx −

α
[1− Γ(1 + κ)]
κ

(14)

Com efeito, a manipulação matemática do
sistema formado pelas equações (12) e (14) gera a
expressão (15), a qual é utilizada para a estimação
do parâmetro de escala da distribuição GEV:
α=

(XT − µx )κ

{

[− 1 + Γ(1 + κ)] + 1 − [− ln(1 − 1/T )]κ

}

(15)

Estimado o parâmetro de escala, o mesmo
pode ser levado à equação (14) para a obtenção do
parâmetro de posição da distribuição GEV. De
posse da estimativa dos três parâmetros que descrevem o comportamento da distribuição GEV,
pode-se traçar a curva de freqüência completa para
a bacia com área de drenagem compreendida nos
limites da curva envoltória. A próxima etapa consiste na comparação dos resultados obtidos àqueles
referentes à análise de freqüência local, usando o
método dos momentos (MOM) e o método dos
momentos-L (MML) para a estimação dos parâmetros da distribuição de freqüência GEV. Em seguida, faz-se também a comparação daqueles quantis
estimados pela aplicação da metodologia das curvas envoltórias com aqueles obtidos através da
análise de freqüência regional utilizando os momentos-L. Uma vez que neste estudo foram analisadas 61 estações de monitoramento fluviométrico,
optou-se por apresentar os gráficos com as respectivas curvas de freqüências, apenas para as estações
com o maior número de registros fluviométricos
para as regiões homogêneas MAX I e MAX II. As
Figuras 8 e 9 ilustram essas curvas, onde os termos
sobrescritos (1) e (2) indicam, pela ordem, a estimação do tempo de retorno associado à curva
envoltória utilizando a equação de correlação calibrada para toda a região e por região homogênea.
Finalmente foi calculado o desvio médio
percentual para as estações pertencentes a cada
região homogênea, onde tem-se a análise dos desvios percentuais entre as estimativas dos valores de
quantis de vazões máximas obtidos tanto pela metodologia das curvas envoltórias de cheias, quanto
pela regionalização utilizando os momentos-L,
conforme apresentado na Tabela 2. Dessa maneira,
pode-se notar que, para um dado período de retor-

e

β

das equações (10) e (9), respectivamente, efetuando o cálculo do número de observações efetivas.
A Tabela 1 apresenta a síntese completa
dos resultados obtidos pela aplicação da metodologia aos dados da bacia do alto rio São Francisco.
Estimação dos quantis de vazões máximas
utilizando o tempo de retorno associado
às curvas envoltórias de cheias
O quantil de vazão máxima anual XT pode
ser obtido utilizando-se uma distribuição de freqüência GEV, ajustada para o período de retorno
associado às curvas envoltórias traçadas para as 7
regiões homogêneas presentes no estudo. A média
das vazões máximas anuais pode ser estimada pelo
ajuste potencial sobre a lei de escala proposta por
Castellarin et al. (2005). Dessa forma, pode-se aplicar o sistema formado pelas equações (12) e (13),
que representam a média e a função de quantis da
distribuição GEV, respectivamente.
Para a aplicação dessas equações, resta a
estimação dos parâmetros de forma κ , escala α e
posição β , da distribuição GEV. O parâmetro de
forma regional foi estimado aplicando-se o método
dos momentos-L. Estimado o parâmetro de forma
regional para cada uma das 7 regiões homogêneas,
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Tabela 2 - Desvios médios por estação para as regiões homogêneas
Região MAX I
T (anos)

2
5
10
50
100
500
1000
10000
T (anos)

2
5
10
50
100
500
1000
10000
T (anos)

2
5
10
50
100
500
1000
10000
T (anos)

2
5
10
50
100
500
1000
10000

1

Região MAX II redefinida
2

Desvio Médio (%)

Desvio Médio (%)

-2,1
13,4
19,0
26,3
28,3
31,6
32,7
35,2

-2,1
13,4
19,0
26,3
28,3
31,6
32,7
35,2

Região MAX III redefinida
1

2
5
10
50
100
500
1000
10000
2

Desvio Médio (%)

Desvio Médio (%)

2,9
-6,0
-9,5
-14,4
-15,8
-18,1
-18,9
-20,7

2,7
-5,5
-8,8
-13,3
-14,5
-16,7
-17,4
-19,0

Região MAX V
1

2

Desvio Médio (%)

-1,7
18,8
27,3
39,4
42,9
48,8
50,7
55,4

0,7
13,5
18,9
26,5
28,6
32,3
33,5
36,5

1

T (anos)

2
5
10
50
100
500
1000
10000

Desvio Médio (%)

Região MAX VII

T (anos)

T (anos)

2
5
10
50
100
500
1000
10000

1

2

Desvio Médio (%)

Desvio Médio (%)

-5,3
47,0
68,7
99,2
108,0
122,9
127,8
139,8

-5,5
48,0
70,2
101,4
110,4
125,6
130,6
142,9

Região MAX IV redefinida
1

2

Desvio Médio (%)

Desvio Médio (%)

0,8
-0,7
-1,3
-2,3
-2,6
-3,1
-3,2
-3,7

1,0
-1,6
-2,8
-4,6
-5,1
-6,0
-6,3
-7,1

Região MAX VI
1

2

Desvio Médio (%)

Desvio Médio (%)

-4,7
12,6
19,6
29,3
32,1
36,8
38,3
42,0

-4,0
10,9
17,0
25,4
27,8
31,8
33,1
36,3

Os termos sobrescritos (1) e (2) acima dos "Desvios Médios" indicam
2

Desvio Médio (%)

Desvio Médio (%)

-3,0
12,3
18,6
27,3
29,9
34,2
35,6
39,1

-2,2
9,8
14,7
21,6
23,6
27,0
28,1
30,8

a estimação do tempo de retorno associado à curva envoltória
utilizando a equação de correlação calibrada para toda a região e por
região homogênea, respectivamente.

Tabela 3 - Síntese dos cálculos efetuados para as regiões MAX II-a e MAX II-b
Cálculos Efetuados
Número de estações
Número de observações
Número de observações únicas (n 1 )
Número de observações efetivas (n ef )
Parâmetro de forma da GEV (k )
Coeficiente angular (b )
Coeficiente linear (a )
Parâmetro (C )
Parâmetro do modelo de correlação (λ )
Probabilidade empírica (η )
Subconjuntos amostrais (N sub )
Probabilidade de excedência (p )
Tempo de retorno (anos)

MAX II-a1

MAX II-b1

MAX II-a2

MAX II-b2

6
158
8
119,54
-0,0948
-0,2405
0,6980
0,6847
-0,006
0,4828
13
0,0043
231

5
146
16
96,67
0,0061
-0,1217
-0,7707
0,2169
-0,006
0,4362
14
0,0058
172

6
158
8
101,89
-0,0948
-0,2405
0,6980
0,6847
-0,003
0,4828
13
0,0051
197

5
146
16
106,83
0,0061
-0,1217
-0,7707
0,2169
-0,009
0,4362
14
0,0053
190

Os termos sobrescritos (1) e (2) indicam a estimativa do tempo de retorno associado à curva envoltória utilizando a equação de correlação
calibrada para toda a região e por região homogênea, respectivamente, nesta tabela, na Tabela 4 e nas Figuras 10 e 11.
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Tabela 4 - Desvios médios por estação para as regiões MAX II-a e MAX II-b

T (anos)
2
5
10
50
100
500
1000
10000

Região MAX II-a
Desvio Médio
(%)1
-2,3
6,2
10,3
16,7
18,7
22,3
23,5
26,6

Desvio Médio
(%)2
-2,8
7,2
12,0
19,5
21,8
26,0
27,4
31,0

T (anos)
2
5
10
50
100
500
1000
10000

Região MAX II-b
Desvio Médio
(%)1
0,6
-0,9
-1,6
-2,5
-2,8
-3,3
-3,4
-3,8

Desvio Médio
(%)2
0,7
-1,3
-2,2
-3,5
-3,8
-4,5
-4,7
-5,2

essa redefinição, foram repetidos os procedimentos descritos ao longo do presente artigo para essas
localidades. A Tabela 3 apresenta a síntese dos
novos resultados. As Figuras 10 e 11 ilustram, pela
ordem, as curvas de freqüência obtidas utilizando
o tempo de retorno estimado pelas curvas envoltórias das regiões MAX II-a e MAX II-b. Os termos
sobrescritos (1) e (2) indicam a estimação do tempo de retorno associado à curva envoltória utilizando a equação de correlação calibrada para toda
a região e por região homogênea (MAX II-a e
MAXII-b), respectivamente. Para a análise dos
desvios percentuais entre as estimativas dos valores
de quantis de vazões máximas obtidos tanto pela
metodologia das curvas envoltórias de cheias,
quanto pela metodologia de regionalização utilizando os momentos-L, efetuou-se o cálculo dos
desvios médios percentuais para as regiões homogêneas MAX II-a e MAX II-b, apresentados na Tabela 4.

Figura 8 - Curvas de freqüência (Região MAX I)

no, T = 100 anos, por exemplo, o desvio médio
percentual entre a aplicação da interpretação probabilística da curva envoltória de cheias e a utilização da metodologia descrita por Hosking e Wallis
(1997), para a região homogênea MAX VI, oscila
em trono de 25%.
Conforme pode ser observado na Tabela 2,
e também na Figura 9, os resultados obtidos para a
região homogênea MAX II redefinida foram discrepantes em relação às demais estações. Os desvios médios por estação para essa região variaram
em média aproximadamente 70%, para um período de retorno de apenas 10 anos, comparados aos
quantis de vazão estimados pela regionalização
utilizando os momentos-L. Acredita-se que uma
das justificativas para tais resultados seja a existência de regiões de comportamento hidrológico
singular, inseridas dentro da região homogênea
MAX II redefinida. Nesse sentido, optou-se por
uma nova redefinição desta região, sendo ela subdividida nas regiões MAX II-a e MAX II-b. Após

Figura 9 - Curvas de freqüência (Região MAX II
— redefinida)
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Figura 10 - Curva de freqüência para a estação Iguatama

Figura 11 - Curva de freqüência para a estação Porto Pará (CEMIG)

mogênea MAX II redefinida foi subdividida nas
regiões MAX II-a e MAX I-b. Em seguida, foram
executados os mesmos procedimentos metodológicos descritos no presente artigo para essas duas
regiões. De posse dos resultados, apresentados na
Tabela 4, observa-se a sensível diminuição dos
desvios percentuais após a subdivisão da região
MAX II redefinida, com resultados próximos àqueles obtidos para as outras regiões. A análise conjunta da Tabela 4, e também das Figuras 10 e 11,
mostram resultados similares àqueles obtidos para
as demais regiões homogêneas.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos resultados contidos nas Figuras 8 a 11 mostra que os quantis de vazões estimados, para diferentes períodos de retorno, são semelhantes tanto para o tempo de retorno associado à
curva envoltória utilizando o modelo de correlação
calibrado para toda a área de estudo, quanto por
região homogênea. Para o presente estudo, portanto, o tempo de retorno estimado para a curva
envoltória diferiu segundo a maneira pela qual o
modelo descrito pela equação (8) foi calibrado.
Entretanto, para a estimação dos quantis de vazão
máxima, as diferenças entre os tempos de retorno
associados às curvas envoltórias traçadas para as 7
regiões homogêneas, tanto pela calibração da equação (8) para toda a área de estudo ou por região homogênea, foram pouco expressivas. Diferenças significativas, tanto para a estimativa da média
das vazões máximas, quanto das vazões máximas
ocorreram para a região homogênea MAX II. Tal
constatação pode ser observada na Figura 9, e
também na Tabela 2, onde, para um tempo de
retorno de apenas 10 anos, os desvios médios ficaram em torno de 70%. Desta forma, a região ho-

CONCLUSÃO
Os resultados aqui obtidos podem ser considerados satisfatórios, quando comparados àqueles resultantes de metodologias consagradas, como
a análise regional por momentos-L. Ressalta-se,
entretanto, que requer um conjunto menor de
informações fluviométricas disponíveis em uma
região. Com efeito, a partir de um quantitativo
mínimo de informações, ou seja, a curva envoltória
traçada para uma região considerada homogênea
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e a estimativa do parâmetro de forma da distribuição GEV, pode-se estimar quantis de vazões de
cheias para qualquer localidade interna à região,
com área de drenagem compreendida pelos limites extremos da curva envoltória.
A metodologia aqui descrita constitui uma
pequena extensão daquela proposta por Castellarin (2007), no sentido da obtenção não apenas da
probabilidade de superação do valor esperado da
curva envoltória regional, como também da curva
de freqüência completa de vazões máximas anuais
em um dado local. Tal extensão se faz com o requisito de estimação do parâmetro de forma regional da distribuição GEV, que, neste trabalho, foi
implementada com o emprego dos momentos-L
regionais. Em aplicações mais amplas, talvez seja
possível empreender a elaboração de mapas de
isolinhas de parâmetros de forma da distribuição
GEV, estendendo-se por vastas áreas geográficas,
de modo a facilitar o seu emprego, em conjunto
com as curvas envoltórias regionais.
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Flood Frequency Estimates at Ungauged Sites as
Derived From Probabilistic Regional Envelope
Curves
ABSTRACT
Regional envelope curves have been used since
the beginning of the 20th century as convenient summaries of the largest flood discharges observed at all gauging
stations located in one or more geographical regions.
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Usually the envelope curve for a specific region relates the
upper bound on all observed floods of record to the corresponding drainage areas. Regional envelope curves have
been used by practitioners worldwide as a simple and
expeditious procedure to provide preliminary estimates of
design floods for hydraulic structures, in spite of the fact
that they have been usually regarded as deterministic
graphical tools and, as such, they were not associated
with probabilistic statements. In this paper, we applied
and extended the methods introduced by Castellarin et al.
(2005) and Castellarin (2007) to construct probabilistic
flood envelope curves to the upper São Francisco river
basin, located in the the Brazilian state of Minas Gerais.
Key-words: Envelope curves for floods, estimates of maximum discharges, design floods.
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RESUMO
As escalas espaciais influenciam a magnitude dos processos hidrológicos. Neste trabalho visa-se a avaliar o efeito da
mudança de escala espacial no transporte de sedimentos em suspensão em uma bacia com uso predominante agrícola. Foram
analisadas as escalas variando de 1 m2 (lisímetro) a 29,89 km2 (3 seções fluviométricas) na bacia do ribeirão Concórdia,
localizada no município de Lontras, SC. Foram coletadas amostras durante 24 eventos de cheias no período de janeiro de
2008 a outubro de 2009. No lisímetro foram amostradas as águas escoadas superficialmente ao longo do evento pluvioso.
Nas seções fluviométricas foram instalados amostradores de nível ascendente e descendente. O lisímetro representa a produção
de sedimentos em áreas com cultivo de cereal. As cargas de sedimentos em suspensão nas três estações fluviométricas foram
diferentes, não refletindo uma evolução espacial proporcional à área de drenagem. A seção fluviométrica intermediária apresentou os maiores valores médios de concentração, enquanto na seção de montante, os valores foram os mais baixos. Nota-se
que as heterogeneidades espaciais na bacia hidrográfica influenciam fortemente as concentrações de sedimentos em suspensão
encontrados no escoamento fluvial.
Palavras-chave: erosão do solo, poluição difusa, bacia agrícola.

quantidade e/ou a qualidade da água no exutório.
Os estudos nas pequenas bacias hidrográficas são
muito utilizados em diversos problemas ambientais.
Em uma bacia, os processos e os fatores determinantes da produção e transporte de sedimentos são
múltiplos.
Silveira & Tucci (1998) afirmam que a heterogeneidade das pequenas bacias é muito grande,
ou seja, ocorre uma dificuldade na caracterização de
regiões quando diminui a área da bacia, e reduz a
escala de detalhamento.
Os sedimentos são, provavelmente, o mais
significativo de todos os poluentes em termos de sua
concentração na água, seus impactos no uso da água
e seus efeitos no transporte de outros poluentes
(Brooks et al., 1991). O conhecimento da capacidade de transporte está intimamente ligado ao conhecimento da dissipação de energia no escoamento da
água (Righetto, 1998). Segundo Christofolleti
(1981), em períodos de cheia, o curso fluvial tem
sua potência aumentada e, consequentemente, maior capacidade para o transporte de sedimentos de
diversos diâmetros. Seguindo esta lógica, à medida
que a vazão diminui, a velocidade do fluxo reduz,
reduzindo, por conseguinte, a capacidade de trans-

INTRODUÇÃO
As interações no sistema hidrológico podem
ser estudadas em diferentes escalas espaciais e temporais. Em cada escala, as medidas e os métodos
variam de acordo com os processos considerados. A
análise espacial e temporal dos processos é complexa, o que resulta muitas vezes na adoção de simplificações, que envolvem, entre outras coisas, a discretização espacial e temporal dos fenômenos estudados.
A integração das diversas escalas é um problema
científico que tem sido estudado em bacias hidrográficas (Blöschl & Sivapalan, 1995, Blöschl, 2001,
Ocampo et al., 2006, Wagener et al. 2007). Devem ser
consideradas, simultaneamente, as dimensões características dos fenômenos elementares, a escala prática das observações e as coletas de dados e a escala
do problema a ser resolvido (Grimaldi, 2004).
A escala da bacia hidrográfica permite limitar a variabilidade e heterogeneidade do meio que
são estudadas nas escalas inferiores. Seu caráter
integrador é, por um lado, o seu principal interesse
e, por outro, seu principal limite. Esta abordagem
privilegia os processos dominantes que agem sobre a
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peração Ambiental e de Apoio ao Pequeno Produtor
Rural (PRAPEM/MICROBACIAS), desenvolvido
pela Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. A bacia do ribeirão Concórdia possui uma área de drenagem de
30,74 km2 (Figura 1). A região climática, de acordo
com a classificação de Thornthwaite (Thornthwaite,
1948) é definida como sendo clima mesotérmico
úmido do tipo B3 B'3 ra', sem estação seca definida
e com precipitações anuais entre 1600 e 1800 mm.
De acordo com Köeppen (Köeppen & Geiger,
1928), o clima é do tipo Cfa. A vegetação original da
área pertence à Floresta Ombrófila Densa.

porte de sedimentos. Ao sofrer reduções na energia
do fluxo, o material em suspensão rapidamente
sedimenta e permanece imóvel enquanto a força
necessária para seu deslocamento não se desenvolver novamente. Megahan (1999) afirma que o
transporte durante um evento de alto fluxo é em sua
maioria de sedimentos que se encontram prontamente disponíveis para o transporte conforme ocorre o aumento de fluxo. Ocorre defasagem durante o
evento quando os sedimentos não estão imediatamente disponíveis ou quando aqueles gerados em
pontos mais distantes levam algum tempo para chegar às estações de medição. Tanto a disponibilidade
local e abastecimento de sedimentos a montante das
estações de medição são influenciados pela história
antecedente de fluxo ao longo do rio.
Seeger et al. (2004) e Zabaleta et al. (2007)
analisaram a relação entre as características das bacias hidrográficas, os fatores que atuam na vazão de
um evento e a concentração de sedimentos em suspensão em rios. A análise da interação da quantidade de sedimentos produzidos durante um evento
chuvoso e as características da vazão podem ajudar
no entendimento dos processos que atuam no
transporte e deposição de sedimentos. Segundo
Williams (1989), as concentrações de sedimentos e
as vazões em um rio podem ser influenciadas pela
intensidade das precipitações e por sua distribuição
na bacia hidrográfica. Vários fatores influenciam a
relação entre a concentração de sedimentos em
suspensão e a vazão, podendo-se destacar a intensidade da chuva, a variação temporal e diferentes
tipos de uso da terra, que podem beneficiar ou dificultar a ocorrência dos processos erosivos, a declividade da bacia hidrográfica e as condições de umidade e descarga que influenciam na quantidade de
sedimento a ser fornecida por erosão das vertentes e
do canal (Reid et al., 1997).
Neste trabalho procura-se estudar o efeito
da mudança de escala espacial no transporte de
sedimentos em suspensão em uma bacia com uso
predominantemente agrícola. Ela é ocupada por
pequenos e médios produtores rurais.

4

Figura 1 — Localização da bacia do ribeirão Concórdia em
Lontras — SC e dos pontos de monitoramento

A bacia é monitorada em quatro pontos,
sendo três seções fluviométricas (pontos 1 a 3) e um
lisímetro (ponto 4). Nas seções fluviométricas foram
instalados sensores de nível e amostradores de água
de nível ascendente (ANA) e amostrador de nível
descendente (AND), construído e implantado conforme descrito por Paranhos et al. (2002). O lisímetro de 1 m3 permite monitorar e avaliar o escoamento superficial e escoamento sub-superficial profun-

MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo é a bacia do ribeirão Concórdia, SC, que pertencente à rede de pesquisa de
bacias experimentais do bioma da Mata Atlântica. O
ribeirão Concórdia é afluente do rio Lontras e este
por sua vez, é afluente do rio Itajaí-Açu. A bacia está
inserida entre as monitoradas pelo Projeto de Recu-

98

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.1 Jan/Mar 2011, 97-104

Neste ponto está instalado um amostrador de nível
ascendente com sete garrafas para amostragem de
sedimentos em suspensão na água. A primeira garrafa coletora está instalada na cota 0,25 m, que corresponde a uma vazão de 0,11 m³s-1 e a última, na
cota 1,09 m, com vazão de 5,17 m³s-1. O solo encontrado neste ponto é o Cambissolo háplico alumínico
típico. Na área de contribuição deste ponto também
pode ser encontrado Argissolo vermelho-amarelo
alítico típico. O terreno nesta região apresenta declividade elevada. Do lado direito existe uma estrada
rural e, do lado esquerdo, uma residência e instalações rurais. A montante do ponto de coleta há uma
pequena faixa de mata ciliar, com cerca de 15 metros de largura.
A seção fluviométrica do Ponto 3 é constituída por um vertedor misto, equipado com um sensor
de nível de boia, com funcionamento idêntico ao da
seção anterior. Nesta seção foram instalados 7 garrafas para amostragem de sedimentos em no amostrador de nível ascendente, a cada 15 cm de profundidade, iniciando na cota 0,21 m, que corresponde a
uma vazão de 0,029 m³s-1 e terminando na cota 0,69
m, com vazão de 0,56 m³s-1. Neste ponto o lado esquerdo o terreno é bastante íngreme, apenas com
vegetação rasteira. Localiza-se na latitude de 27º 09’
58,2” S e longitude 49º 29’ 28,2” W, com altitude de
397,5 m. No lado direito, o ribeirão está afastado da
estrada e protegido por vegetação fechada. A montante do ponto de coleta, o terreno também é protegido pela mesma vegetação. O solo é o Argissolo
vermelho-amarelo alítico típico. O relevo a montante é declivoso.
No Ponto 4, está instalado o lisímetro volumétrico, que foi construído utilizando-se chapas de
acrílico com dimensões de 1 x 1 x 1 m, constituindo
uma amostra indeformada de solo. Ele é representativo da produção de sedimentos em área com cultivo
agrícola. Possui instalação para coleta do escoamento superficial e sub-superficial profundo. Situa-se na
latitude 27º 11’ 20,5” S e longitude 49º 29’ 40,1” W,
com altitude de 365 m. O solo é o Cambissolo háplico Ta distrófico típico. O terreno é utilizado para
cultivo de cereais há pelo menos quinze anos, sem
nenhuma prática evidente de conservação do solo,
exceto algumas adubações verdes esporádicas. A
principal cultura é o milho, em plantio convencional. No período de abril a julho de 2008, o terreno
estava ocupado por uma forrageira de inverno. Após
a retirada desta cultura, o solo ficou descoberto até
início de setembro do mesmo ano, quando se iniciaram as atividades de preparo do solo (revolvimento)
para o plantio de milho. O plantio da cultura se deu

do. As seções fluviométricas de coleta encontram-se
como bacias embutidas. As áreas de drenagem dos
Pontos 1, 2 e 3 são 29,89, 5,81 e 2,36 km2, respectivamente. Os quatro pontos amostrais permitem uma
análise de mudança de escala espacial.
Os amostradores ANA e AND possibilitam a
coleta de amostras de água na profundidade, ao
longo da ascensão e da recessão da onda de cheia.
As tomadas de água são posicionadas em profundidades pré-estabelecidas. As amostragens são realizadas no momento em que o escoamento fluvial atinge essas profundidades. O ANA é composto por um
conjunto de garrafas, o qual, a cada garrafa são acoplados dois tubos, um para admissão da amostra e
outro para saída do ar. O tubo de admissão é em
forma de sifão para manter a coleta mesmo com
pequenas oscilações de nível. A coleta de água em
cada cota inicia no instante em que o nível de água
passa pelo ponto mais alto do sifão. O AND parte do
mesmo princípio, mas possui um sistema de roldanas com alavanca, que mantém o bico de entrada
fechado durante a elevação do nível de água. A partir do momento em que o nível começa a baixar, o
contrapeso força a abertura do bico de entrada,
permitindo o enchimento da garrafa.
O Ponto 1, situado na latitude 27º 10’ 45,7”
S e longitude 49º 31’ 17,1” W, a uma altitude de 346
m, localiza-se próximo ao exutório da bacia e o solo
é Gleissolo háplico Ta alumínico típico. A seção
fluviométrica possui sensor de nível, funcionando
pelo registro de pressão da coluna de água, com
registrador automático, com coleta de dados a cada
5 min, os quais são armazenados em um datalogger.
Neste ponto estão instalados 16 garrafas para amostragem de sedimentos em suspensão frascos coletores, sendo 8 no ANA e 8 no AND. O ANA inicia a
coleta na cota 2,05 m, que corresponde a uma vazão
de 0,29 m³s-1e termina na cota 3,52 m, que corresponde a uma vazão de 6,05 m³s-1. O AND inicia na
cota 3,72 m e termina na cota 2,32 m, que correspondem as vazões 8,15 m³s-1 e 0,59 m³s-1, respectivamente. Os amostradores estão instalados distanciados da estrada, sendo o lado direito do leito do rio
ocupado por uma residência e o esquerdo por uma
pequena área de pastagem, a cuja montante existem
lagoas para criação de peixes. A montante dos amostradores a área é ocupada por um reflorestamento
que ocupa as duas margens.
O Ponto 2 situa-se na latitude de 27º 10’
28,3” S e longitude de 49º 28’ 28,3” W, com altitude
de 349 m. A seção fluviométrica é equipada com um
sensor de nível de bóia, com registro automático, a
intervalos de 5 min, armazenado em datalogger.
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Figura 2 — Evolução das precipitações e das vazões na bacia do ribeirão Concórdia

no final do mês de outubro de 2008, permanecendo
implantada no local até março de 2009. A partir
deste mês, o milho foi sendo retirado aos poucos da
lavoura, conforme disponibilidade do proprietário.
No lisímetro, a lavoura foi retirada na primeira
quinzena de maio. Deste período, até outubro de
2009, o solo ficou descoberto, sendo ocupado apenas por algumas plantas invasoras.
Foram coletadas amostras de água dos amostradores de nível ascendente, nível descendente
e lisímetro no período de janeiro de 2008 a outubro
de 2009, em vinte e quatro eventos de cheia.
As amostras foram levadas ao Laboratório
Físico-Químico de Engenharia Ambiental da FURB,
onde foram secas em estufa a 60º C, para determinação dos valores de concentração de sedimento
suspenso, obtidos pelo método da evaporação
(USGS, 1973).

mais chuvoso nos meses de agosto de 2008 a fevereiro de 2009. O total precipitado de fevereiro de 2008
a junho de 2009 foi de 2068,25 mm. A vazão máxima
no Ponto 1 foi de 19,39 m³s-1, enquanto no Ponto 3
foi de 2,59 m³s-1. A vazão média nas três seções fluviométricas foi de 0,55, 0,12 e 0,06 m³s-1 nos pontos 1,
2 e 3, respectivamente.
Concentrações de sedimentos em suspensão
No lisímetro, as coletas de amostras de água
foram realizadas no final do evento de chuvas intensas. O lisímetro expressa uma concentração média
do evento hidrológico completo. Na Figura 3 são
apresentadas as concentrações determinadas nas
amostras coletadas no período de abril de 2008 a
outubro de 2009.
Nota-se que, ao longo do período, a quantidade de sedimentos transportados pelo escoamento
superficial se manteve estável em grande parte do
período monitorado. Variou apenas em três eventos
que coincidem com a época de preparo do terreno
para o plantio (07/10/2008) e época de semeadura
e germinação do milho. As práticas da agricultura
convencional causam um revolvimento maior no
solo, podendo justificar as variações na concentração de sedimentos encontrados na bacia.
A Tabela 1 apresenta as concentrações instantâneas características nos quatro pontos de monitoramento. No Ponto 1, os valores observados de

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Precipitação e Vazão
A Figura 2 apresenta a evolução das séries
temporais de precipitação e vazões medidas nas três
seções fluviométricas. A distribuição temporal das
precipitações foi variada, apresentando um período
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no Ponto 1. As concentrações instantâneas no Ponto 2 são superiores aquelas medidas no Ponto 1. O
Ponto 2 possui uma área da ordem de 19,5% daquela do Ponto 1. Isto indica que o efeito de deposição
é mais importante na área contribuinte do Ponto 1
do que no Ponto 2, fazendo com que exista uma
redução das concentrações instantâneas com o acréscimo da área de drenagem da bacia.
No Ponto 3, as concentrações de sedimentos
em suspensão apresentaram média de 1,62 ± 1,46 g
L-1. O valor máximo observado nas médias dos eventos foi 8,74 g L-1, e o mínimo, de 0,05 g L-1. Neste
ponto, a medição da vazão é realizada com um vertedor misto. O amostrador está colocado próximo
da parede do vertedor. Isto provoca uma alteração
da velocidade média do escoamento, fazendo com
que uma parcela dos sedimentos transportados seja
depositada a montante do amostrador. Desta forma,
a concentração de sedimentos medida nas amostras
de água é inferior as medidas nas outras duas seções
fluviométricas.
A correlação entre vazão e concentração de
sedimentos não foi satisfatória em nenhum dos pontos amostrados. Segundo Paiva et al. (2000), existe
uma relação biunífica entre cota e descarga se o
regime de escoamento for uniforme, ou seja, se a
declividade da linha de energia for igual à declividade de fundo do canal. Além disto, em pequenas
bacias hidrográficas, como é o caso desta, em estudo, a situação se modifica, pois as ações antrópicas
têm efeitos imediatos nos rios, que nem sempre são
expressos nas observações ou registros feitos nas
estações fluviométricas.
A Tabela 2 apresenta as concentrações médias de sedimento em suspensão encontradas nos
quatro pontos de coleta, ao longo dos eventos de
chuva monitorados. As concentrações médias foram
determinadas pela divisão entre o somatório do
produto da concentração e a vazão e o somatório
das vazões instantâneas. As concentrações médias no
Ponto 1 variaram entre 0,15 e 9,74 g L-1 enquanto no
lisímetro variaram entre 0,26 e 18,5 g L-1. Estes dois
pontos de monitoramento representam a maior e a
menor, dimensões respectivamente. Através das
concentrações médias por evento, pode-se observar
que os valores encontrados no lísimetro foram menores do que nos outros três pontos monitorados,
exceto quando em eventos onde ocorre revolvimento do solo para atividades agrícolas. Nesse caso, os
valores encontrados no lisímetro foram até cinco
vezes maiores do que nos outros pontos monitorados. O lisímetro representa uma superfície homogênea de produção de sedimentos, onde o efeito de

07/10/2008

concentração de sedimentos apresentaram média de
2,82 ± 2,46 g L-1. O valor máximo foi 29,92 g L-1 e o
mínimo de 0,027 g L-1. A concentração de sedimentos no início da onda de cheia é elevada, apresentando um pico anterior em relação ao pico de vazão
e, na sequência, um decréscimo na concentração
ainda na fase de ascensão do hidrograma. Esta concentração elevada no início das ondas de cheia provavelmente está relacionada à intensidade da chuva,
carga de sedimento disponível para transporte e a
contribuições externas, conforme citado por Williams (1989).
No Ponto 2, os valores observados de concentração de sedimentos apresentaram média de
6,20 ± 5,42 g L-1. O valor máximo observado nas
médias dos eventos foi 47,66 g L-1 e o mínimo 0,41 g
L-1.
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Figura 3 — Concentração média de sedimentos no escoamento superficial do lisímetro, por evento chuvoso

Tabela 1 - Concentrações características na bacia do
ribeirão Concórdia durante período observado
Concentrações
(g L-1)
Máxima
Mínima
Média
Desvio Padrão

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Lisímetro

29,92
0,027
2,82
2,46

47,66
0,41
6,20
5,42

8,74
0,05
1,62
1,46

18,50
0,10
1,51
3,43

A concentração de sedimentos no início da
onda de cheia é elevada, apresentando um pico.
Este pico de concentração de sedimentos é anterior
em relação ao pico de vazão e, em seqüência, ocorre
um decréscimo na concentração, mesmo na fase de
ascensão do hidrograma. Este comportamento na
evolução das concentrações é similar ao observado
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(68,3 e 55,5 %), erosão nas estradas (28,1 e 37,6 %)
e erosão na rede fluvial (3,6 e 6,9 %).
A Figura 4 apresenta a comparação entre as
concentrações médias obtidas com as coletas no
Ponto 2 e as concentrações obtidas no lisímetro, nos
dias 07/10, 18/10, 25/10, 02/11, 12/11, 22/11,
28/11/2008, 23/02, 20/07, 11/09 e 28/9/2009.

deposição é muito menor do que na área de contribuição do Ponto 1.
Tabela 2 - Concentrações médias (g L-1) por evento de
chuva nos quatro pontos monitorados na bacia Ribeirão
Concórdia
Evento

Ponto 2

Ponto 3

Lisímetro

30/01/2008 0,60

Ponto 1

NC

NC

NC

18

02/03/2008 0,52

NC

NC

NC

16

21/04/2008 0,92

NC

NC

0,87

02/05/2008 4,70

NC

NC

0,97

26/06/2008 0,34

NC

NC

1,10

12/09/2008 2,26

NC

0,48

0,70

21/09/2008 0,15

NC

NC

NC

05/10/2008 3,70

3,03

1,40

18,50

18/10/2008 3,97

14,25

4,38

0,97

23/10/2008 0,64

3,87

1,12

NC

25/10/2008 1,09

3,14

0,34

3,01

02/11/2008 3,26

1,78

NC

6,55

12/11/2008 0,40

1,21

0,25

0,56

23/11/2008 1,77

5,47

0,19

0,96

16/01/2009 5,24

NC

3,24

NC

09/02/2009 1,56

NC

NC

0,62

23/02/2009 3,76

2,91

1,16

0,52

09/03/2009 2,10

6,64

2,54

NC

12/07/2009 4,09

1,26

0,32

0,26

28/08/2009 9,74

5,27

NC

NC

11/09/2009 4,23

1,03

NC

0,61

28/09/2009 6,94

15,70

5,03

0,27

28/09/2009

18/10/2008

Ponto 2

Lisímetro
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Figura 4 — Concentração média de sedimentos na seção 2
e no lisímetro, nos mesmos eventos

Comparando-se as concentrações médias
nos pontos de coleta da rede de drenagem e aquelas
medidas no lisímetro, nota-se que nesta bacia a contribuição específica das áreas agrícolas é menor
quando comparada com outros pontos. Destacamse, neste caso, concentrações elevadas apenas nos
períodos em que ocorre revolvimento do solo. Ressalta-se que, neste caso, não existe o efeito da deposição dos sedimentos transportados pelo escoamento superficial, devido ao comprimento da rampa ser
pequeno. A Tabela 1 e a Figura 2 demonstram que,
nos pontos monitorados da bacia, a maior contribuição de sedimentos é proveniente do ponto 2, situado imediatamente a jusante da estrada, podendo
esta ser uma das principais fontes de sedimentos na
bacia, já que grande parte da estrada está localizada
imediatamente ao lado do ribeirão. E a área do lisímetro, ocupada por atividade agrícola apresentou os
menores valores em grande parte do período monitorado.
A análise de mudança de escala espacial
tornou-se muito difícil, pois os valores médios encontrados foram bastante diferentes. A correlação
da concentração de sedimentos entre pontos de
diferentes escalas não foi satisfatória. Segundo Mendiondo & Tucci (1997), as condições iniciais atuantes na micro-escala se filtram e seus efeitos se superpõem para dar uma resposta hidrológica na mesoescala. Elas têm um efeito menor à medida que

*NC = não coletado

As maiores concentrações médias de sedimentos são encontradas no Ponto 2, que se localiza
ao lado de uma estrada, e possui vários pontos de
contribuição de materiais provenientes dela, exceto
quando ocorre movimentação do solo para plantio
na área agrícola. Isto significa que a contribuição
das áreas de estradas e vias de acesso, nas bacias
hidrográficas rurais, pode apresentar uma contribuição significativa de sedimentos ao sistema de drenagem (Cao et al., 2009). Minella et al. (2007), estudando as principais fontes de sedimentos em bacias
rurais, através de traçadores naturais, verificaram
que os sedimentos transportados em suspensão têm
como origem a erosão proveniente de área agrícola
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cresce a intensidade e a uniformidade espacial das
chuvas. Quando se trata de microescalas, é preciso
contar com o máximo de fatores que influem no
processo hidrológico para obter uma boa estimativa
de informação. Para Collischonn (2001), à medida
que se aumentam as escalas espaciais da bacia, ocorre uma regionalização de parâmetros (porcentagem
de areia e silte no solo, porosidade, temperatura
média etc.). Assim, para se obter bons resultados, é
necessário que sejam estimados alguns parâmetros
em escala local e sejam associados a medições feitas
em escala global, para se contornar possíveis erros.

CONCLUSÃO
As concentrações instantâneas e as médias
dos eventos de cheias são variáveis ao longo dos
quatro pontos de monitoramento. A comparação
entre os pontos de maior e de menor dimensão
espacial mostra o efeito da deposição na redução
das concentrações ao longo da bacia. Quando são
comparadas as concentrações do lisímetro com aquelas medidas no Ponto 2, este efeito não fica evidenciado. As variações não evidenciam uma tendência espacial, que pudesse explicitar um processo de
mudança de escala. Condições locais, nas proximidades do ponto de amostragem, influenciaram nos
resultados obtidos. O Ponto 3 foi influenciado pelo
local de instalação do amostrador de nível ascendente, refletindo a importância em se desenvolver
bem o design dos projetos previamente a sua implantação, enquanto no Ponto 2, este foi influenciado pela estrada de terra situada nas proximidades
do ponto de amostragem, o que gerou uma superestimação.
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rainfall events were sampled in the lysimeter. Upward and
downward level samplers were installed in rivergauging
sections. The lysimeter represents the sediment productions
areas planted with grain crops. Loads of suspended sediments at the three rivergauging stations were different, not
reflecting a spatial evolution proportional to the drainage
area. The intermediate rivergauging section presented the
highest mean concentration values, while in the upstream
section, the values were the lowest. It is observed that spatial heterogeneities strongly influence the suspended sediment concentrations found in river flow.
Key-words: soil erosion, diffuse pollution, agricultural
basin.

Suspended Sediment Transport in Agricultural
Areas on Different Spatial Scales
ABSTRACT
Spatial scales influence the magnitude of the
hydrological processes. This research aims to evaluate the
effect of a changing spatial scale in the production and
transport of suspended sediments in a watershed. Scales
were analyzed ranging from 1 m² (lysimeter) to 29.89 km²
(3 rivergauging stations) in Ribeirão Concórdia basin,
located in the municipality of Lontras, SC. Samples were
collected during 24 floods events, in the period from January 2008 to October 2009. Superficial runoff waters from
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RESUMO
A crescente exploração das águas subterrâneas, devido, principalmente, aos baixos custos e boa qualidade tem exigido a necessidade de regulação de suas disponibilidades, tanto em quantidade quanto em qualidade. Um dos instrumentos
instituídos pela Lei Federal nº. 9.433/97 para efetivar este controle é a outorga de direito de uso das águas, mediante a
verificação de critérios pré-estabelecidos. Todavia, verifica-se que não há critérios consolidados para determinação da outorga
das águas subterrâneas. Sendo assim, neste artigo são propostos critérios da outorga de direito de uso aplicados às águas
subterrâneas, compatíveis com as suas condições de armazenamento e escoamento e com suas relações com o ciclo hidrológico,
particularmente com as águas fluviais. Como caso de estudo foi utilizada a parcela da Bacia Sedimentar Costeira ParaíbaPernambuco inserida na Região do Baixo Curso do rio Paraíba, estado da Paraíba, Brasil. Através da construção de um
modelo conceitual dos processos hidrogeológicos da região em estudo, estabeleceram-se critérios de outorga de acordo com a
realidade da bacia. Como resultados, foram propostos níveis de abrangência destes critérios, assim definidos: níveis global,
regional e local. A criação do nível de abrangência regional demandou que fossem identificadas sete “zonas de gerenciamento”, nas quais poderão ser estabelecidos critérios diferenciados de uma zona para outra.
Palavras-chave: gestão de recursos hídricos, critérios de outorga, Bacia do rio Paraíba.

No caso da outorga para águas subterrâneas
ainda não há critérios consolidados e aplicados por
todas as autoridades outorgantes brasileiras. Alguns
dos estados analisam os pedidos de outorga por
meio dos testes de bombeamento dos poços, outros
em função da média da capacidade específica dos
aquíferos. A maioria leva em conta as precauções
por parte do usuário de modo a evitar a contaminação do aquífero (ANA, 2007).
Verifica-se, portanto, que quantitativamente
a outorga restringe-se à visão do desempenho do
poço ou, quando muito, da produtividade local do
aquífero, sem alcançar a escala da potencialidade e,
consequentemente, de sistemas, subsistemas ou de
unidades aquíferas, o que conduz às suas relações
com o ciclo hidrológico e, particularmente, com as
águas fluviais. Muito menos, ainda, é considerada a
íntima relação entre água subterrânea e meio ambiente.
Configura-se, assim, a necessidade do estabelecimento de critérios de outorga adequados para
águas subterrâneas que contemplem a demanda

INTRODUÇÃO
A promulgação da Lei Federal nº. 9.433/97
deu grande impulso ao processo de gestão das águas
no Brasil, ao instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos e, como suporte para a sua implantação, criar o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Com a inclusão de princípios,
fundamentos e de um modelo de gestão já aceitos
mundialmente e objetivando a real implementação
de instrumentos de gestão, a Lei das Águas dotou a
gestão dos recursos hídricos de inovação e modernidade.
Dentre os instrumentos instituídos por esta
Lei, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos configura-se como um dos mais relevantes. A
sua efetivação possibilita o controle dos usos da água
pelo Poder Público, visando garantir o cumprimento dos objetivos da política com base nos seus fundamentos e respeitando-se as diretrizes gerais de
ação para a sua implementação.
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abrangentes possíveis, que compreendam desde a
bacia hidrográfica (unidade de gestão de recursos
hídricos), até propriamente o poço.
Dentro deste enfoque, propõe-se que os
pedidos de outorga sejam analisados segundo critérios definidos e escalonados por níveis de abrangência. Sendo assim, foram estabelecidos três níveis de
abrangência de critérios de outorga: o global, o
regional e o local, os quais funcionarão como um
“funil” — partindo do mais abrangente para o menos
abrangente (Figura 1).

ecológica natural e/ou de metodologias eficientes
que levem, em cada caso, à definição satisfatória
desses critérios. O presente artigo apresenta um
conjunto de critérios organizados em etapas metodológicas a serem empregadas na análise de processos de outorga. Esta metodologia está sendo testada
no sistema aquífero costeiro Paraíba-Pernambuco,
inserido na bacia do rio Paraíba, estado da Paraíba.
O sistema Paraíba-Pernambuco é compartilhado por mais de um estado. Considerando que os
estados possuem o domínio das suas águas subterrâneas, é importante a interação entre esses visando a
gestão conjunta no caso dos sistemas compartilhados.

Nível Global
Define-se como global, o nível de abrangência que considera a bacia hidrográfica como
um todo, dentro de uma visão sistêmica e integradora do ciclo hidrológico.
Neste nível são considerados os limites
de retirada de água subterrânea na bacia hidrográfica e as necessidades hídricas das espécies ripárias,
ou seja, a consideração da demanda ecológica.
Podem ser avaliadas a interconexão e a interdependência entre os fenômenos que atuam no
ciclo hidrológico e os efeitos conjuntos da explotação da água subterrânea e da extração de água superficial sobre o escoamento do rio, englobando
também os demais processos que operam no regime
hidrológico na bacia.

CRITÉRIOS DE OUTORGA DE
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Considera-se, nesta pesquisa, como definição de água subterrânea mais completa, a baseada
nos conceitos de Albuquerque e Rêgo (1998) e de
Albuquerque (2007), a saber: “água subterrânea é
aquela que ocorre e que circula em profundidade preenchendo poros de naturezas diversas (vazios entre grãos,
fraturas, falhas e fissuras abertas, cavidades cársticas,
juntas entre camadas ou entre colunas de rochas vulcânicas, etc.) e/ou que aflora e circula em superfície formando
lagos, lagoas ou constituindo o escoamento de base da rede
hidrográfica superficial” (Albuquerque, 2008).
Outro conceito fundamental para a eleição
de critérios adequados de outorga é o da visão sistêmica das águas subterrâneas. Segundo Albuquerque (2007), um sistema aquífero é “um conjunto de
elementos de um todo, entre si relacionados e que funciona
como uma estrutura organizada, a qual se relaciona com o
meio exterior”.
O sistema aquífero é formado, no caso mais
completo, por dois subsistemas: um superior, livre
ou freático, e um inferior, de comportamento hidrostático confinado, separados por uma formação
semi-impermeável (aquitardo), através do qual podem ocorrer trocas de recursos hídricos na dependência das condições das cargas hidráulicas relativas
desses subsistemas, formando uma superfície hidrostática regional. O sistema aquífero pode escoar,
também, direta e subsuperficialmente, ao mar, se o
mesmo é costeiro (Albuquerque, 2004).

Global

Regional

Local

Figura 1 — Esquema dos níveis de abrangência dos
critérios de outorga.

Nível Regional
Define-se como regional, o nível de
abrangência estabelecido a partir de zonas de recarga e descarga de água subterrânea, ou seja, de acordo com o comportamento físico dos processos, incluindo-se aqui aqueles instituídos a partir do conhecimento das especificidades comuns a uma determinada região da bacia.

Os níveis de abrangência dos critérios de outorga
A metodologia proposta parte do princípio que a outorga deve seguir critérios os mais
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O Sistema Aquífero Paraíba-Pernambuco
apresenta o maior e melhor potencial hídrico do
estado da Paraíba. Os aquíferos mais captados são o
Barreiras, os depósitos arenosos Quaternários da
planície costeira (ambos integrantes do subsistema
livre), o Beberibe Superior, também conhecido
como Itamaracá, e o Beberibe Inferior, formadores
do subsistema confinado (AESA, 2006). O Beberibe
Superior também pode integrar o subsistema livre,
nos locais onde a Formação Gramame, de calcáreos
confinantes não ocorre.

Neste nível avalia-se a necessidade de
proporcionar os usos múltiplos e prioritários. Obrigatoriamente devem ser consideradas a demanda
ecológica natural da bacia, a possibilidade de ocorrência de intrusão salina em componente do sistema
aquífero e a sua vulnerabilidade à poluição.
Análise específica de cada região deve
ser realizada para identificar se um determinado
critério regional estabelecido para certa região de
estudo pode ou não ser utilizado para outra.
Nível local

O modelo hidrogeológico conceitual
da área de estudo

Os critérios estabelecidos como locais
consideram as interferências da captação de água
subterrânea em uma escala reduzida, ou seja, o objeto principal de análise é o poço e as consequências
de sua perfuração em um determinado local da
bacia. Geralmente, as práticas comuns de planejamento de uso dos recursos hídricos subterrâneos
consideram apenas essa abordagem, ao levar em
conta, exclusivamente, a análise do efeito do bombeamento de poços em áreas de sua proximidade.
Podem ser avaliados aqui desde a qualidade das águas e usos preponderantes até a racionalização do uso da água, com incorporação de alternativas de gerenciamento da demanda nos sistemas
de recursos hídricos dos usuários.

Os modelos conceituais baseiam-se na representação do comportamento hidrogeológico
através dos processos físicos que envolvem o fenômeno estudado e da constituição geológica do sistema aquífero em questão, ou seja, diz respeito às
relações do sistema aquífero com o ciclo hidrológico
e, particularmente, com os cursos d’água superficiais
que lhes são sobrepostos. No âmbito das águas subterrâneas, esta relação se materializa através dos
processos naturais de recarga, circulação do sistema
e descarga.
Recarga
As condições geológicas, hidrológicas e
morfológicas da Bacia Sedimentar Costeira ParaíbaPernambuco indicam que a recarga dos principais
aquíferos se processa essencialmente por infiltração
de chuva, diretamente nas áreas de afloramento das
formações, secundariamente por processo de infiltração vertical de um aquífero a outro, devido à
diferença de pressão hidrostática entre eles (SUDENE, 1975).
Sobre os tabuleiros arenosos das formações
Beberibe e Barreiras, a recarga do sistema aquífero
também se processa, durante o período de cheias,
por transferência de uma parte das águas fluviais
que adquirem carga hidráulica superior à do sistema
aquífero (Costa et al, 2007).

Zonas de gerenciamento
Considerando que o nível intermediário
de abrangência de critérios (o nível regional) demanda áreas de gerenciamento menores que a bacia
hidrográfica ou área de estudo, foram criadas as
chamadas “zonas de gerenciamento”, as quais serão
abordadas posteriormente.

CASO DE ESTUDO
A área de estudo corresponde à porção da
Bacia Sedimentar Costeira Paraíba-Pernambuco
presente na Região do Baixo Curso da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, estado da Paraíba. Configurase como uma das regiões mais desenvolvidas do
Estado, uma vez que abrange municípios com grande expressividade econômica, como Cabedelo, João
Pessoa e Santa Rita, cujos PIBs per capita estão entre
os dez maiores do estado (IBGE, 2005). A área de
estudo está compreendida nos limites das coordenadas 35º21’29” e 34º48’43” W, 6º55’6” e 7º24’55” S
e possui uma extensão de 1.158 km².

Circulação do sistema
A circulação é ditada pela distribuição das
cargas hidráulicas, influenciada na sua trajetória,
pelos acidentes tectônicos que o afetaram. Normalmente, o escoamento se faz a partir das cargas maiores para aquelas menores, sendo comandadas por
fronteiras de carga constante como os rios e, principalmente, o mar, destino final do fluxo subterrâneo.
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Nos dias atuais, a situação na região em
estudo é diferente. Costa et al. (2007) relatam os
seguintes aspectos:
•

•
•

•

•

Critérios de outorga no nível global
Prioridades de uso das águas superficiais
Como critério inicial, propõe-se o uso das
águas superficiais como prioritário em relação ao
uso das águas subterrâneas, uma vez que estas últimas são consideradas estratégicas, devendo ser utilizadas quando não houver outra alternativa de suprimento hídrico superficial.
Essa premissa está fundamentada no modelo conceitual dos processos hidrogeológicos, anteriormente descritos, uma vez que se constata que a
água subterrânea está sendo utilizada de maneira
excessiva, fato este revelado pelos níveis potenciométricos negativos em vários poços da região.
É necessário, então, que o órgão gestor
detenha o conhecimento da disponibilidade hídrica
superficial, determinada pelos volumes dos reservatórios disponíveis na área em que se deseja a outorga. Existindo essa alternativa de suprimento de água
na região, com disponibilidade para atendimento
com um nível tolerável de garantia, o usuário ficaria
impossibilitado de requerer uma outorga para captação de água subterrânea.
Porém, alguns fatores devem ser considerados, como por exemplo, a situação sócio-econômica
do usuário e a localização do usuário na bacia, uma
vez que, estando o manancial superficial muito distante do local que será utilizada a água, a adução
pode tornar a captação mais onerosa do que a perfuração de um poço próximo.
Não existindo fonte hídrica superficial capaz de atender àquele usuário, procede-se então
com a avaliação pelos outros critérios propostos a
seguir.

Na orla marítima os poços apresentam níveis estáticos negativos em relação ao nível
do mar. Em consequência, o fluxo subterrâneo está invertido;
Há uma punção considerável na área englobada pelos distritos industriais de João
Pessoa e Bayeux;
Os rios Marés, Jaguaribe, Cuiá tornaram-se
rios influentes, perdendo vazão de base pela
exploração excessiva desta parcela do sistema aquífero;
As linhas piezométricas, na área entre as cidades de Cruz do Espírito Santo e Santa Rita, apresentam-se muito próximas, revelando um gradiente hidráulico relativamente
acentuado, traduzindo uma provável redução de permeabilidade;
Possibilidade de que esteja em curso a interiorização da interface água doce subterrânea/água salgada marinha, ou uma contaminação do aquífero inferior pela filtração
descendente de águas do aquífero quaternário superior, localmente salinizado, causada pela redução da carga de pressão do
aquífero Beberibe, devido à exploração de
uma vazão superior à vazão do escoamento
natural subterrâneo deste aquífero.

Descarga natural

A descarga natural do sistema aquífero se
faz para os cursos d’água (vazão de base) da bacia,
totalizando 135,10 hm³/ano (AESA, 2006) e para o
Oceano em quantidade não estimada, mas, seguramente, muito pequena.

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE OUTORGA
DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
PARA A ÁREA DE ESTUDO

Os critérios de outorga de águas subterrâneas concebidos estão expostos a seguir segundo a
inserção no respectivo nível de abrangência.
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Potencial de água subterrânea
O potencial de água subterrânea na bacia
hidrográfica pode ser utilizado como ponto de partida para um critério global de outorga, pois o mesmo agrega princípios de aproveitamento de recursos
hídricos, pois é a partir do potencial que se calculam
as disponibilidades de recursos hídricos.
Desse potencial de recursos hídricos da
bacia hidrográfica somente uma parcela pode ser
outorgada, visto que deve ser descontada a porção
relativa à demanda ecológica.
Albuquerque (2008) estimou a vazão de
base a partir da separação deste segmento dos hidrogramas de vazões médias mensais e identificou
(pela projeção do ramo assintótico da curva no eixo
das vazões), no mesmo hidrograma, a vazão média
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Figura 2 — Zonas de Gerenciamento.

mandas da água subterrânea na região, uso e ocupação do solo e densidade demográfica.

das mínimas, a qual relacionou com a vazão de
base média. Concluiu que a parcela da vazão de
base que atende a demanda ecológica natural corresponde à média das vazões de base mínimas,
verificadas no auge da estação de estiagem, suficientes para manter toda a vida vegetal e animal da
bacia. Esta média seria em torno de 40% da descarga de base média de longo período. Os 60%
restantes constituiriam a parcela disponível para
exploração.
Sendo assim, a autoridade outorgante
avaliaria, primeiramente, o requerimento de outorga relacionando-o com o potencial outorgável,
ou seja, com os 60% disponíveis para exploração.
No caso da área de estudo, esse valor corresponde
a 81,06 x 106 m3/ano ou 2,57 m3/s, visto que 40%
já estariam comprometidos com a demanda ecológica (54,04 x 106 m3/ano ou 1,71 m³/s).

Prioridades de uso da água
Em situações de escassez hídrica, os usos
prioritários de recursos hídricos já foram definidos
na Lei 9.433/97 como sendo o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Porém, ao
conceder uma outorga, o órgão gestor deve analisar outras prioridades além dessas mencionadas,
principalmente, porque na Lei consideram-se os
usos prioritários apenas em situações de escassez.
A Resolução do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos CNRH nº. 16/2001 ressalta que
a outorga deverá observar as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos. No entanto,
o Plano de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba
não traz nenhuma definição de ordem de prioridades de uso em relação à outorga. Na Paraíba, as
prioridades estão estabelecidas no Decreto Estadual nº. 19.260/97 e seguem a seguinte ordenação: 1.
abastecimento doméstico; 2. abastecimento coletivo especial; 3. outros abastecimentos coletivos de
caráter não residencial; 4. captação direta para fins
industriais, comerciais e de prestação de serviços;
5. captação direta ou por infra-estrutura de abastecimento para fins agrícolas; 6. outros usos permitidos pela legislação em vigor.

Critérios de outorga no nível regional
Para este nível intermediário de abrangência de critérios foram criadas, na área de estudo, as
chamadas “zonas de gerenciamento”, conforme Figura 2.
Tais zonas (em número de sete) foram
definidas com base no modelo hidrogeológico
conceitual da área de estudo, levando-se em consideração ainda vários outros fatores, tais como:
níveis topográficos, falhas tectônicas, condição de
pressão dos aquíferos (confinado ou livre), de-
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base nas características intrínsecas dos sistemas de
água subterrânea que depende da sensibilidade
dos aquíferos a impactos humanos e/ou naturais e
é função de fatores hidrogeológicos. Como resultados da avaliação da vulnerabilidade podem ser
obtidos mapas que apresentam zonas com maior
ou menor sensibilidade à contaminação, que geralmente são construídos para o aquífero livre.
Sendo assim, para emitir uma outorga para
a exploração de água subterrânea, as suas coordenadas geográficas seriam plotadas no mapa de
vulnerabilidade de aquíferos e verificada em que
região se encontra a captação. Uma captação requerida numa região de extrema ou alta vulnerabilidade seria mais restritiva do que em uma região
na qual a vulnerabilidade é baixa.

Sugere-se como critério de outorga que
sejam mantidos como usos prioritários, o abastecimento humano e a dessedentação de animais,
seguidos pelos usos para fins industriais, comerciais e de serviços e por fim os usos para fins agrícolas (irrigação, piscicultura, carcinicultura, etc.).
Intrusão salina
Em aquíferos litorâneos, a água subterrânea flui naturalmente no sentido do mar, por estar
sempre com maior carga hidráulica. A água salina,
porém, por processos difusivos, penetra parcialmente no subsolo continental e por ser mais densa
que a água doce, forma com ela uma interface
oblíqua penetrando por baixo da mesma, formando uma cunha salina na zona costeira.
A cunha salina é mantida em equilíbrio
pela descarga subterrânea de água doce ao mar.
Com a exploração do aquífero de forma intensiva,
essa condição de equilíbrio é perturbada pelo
bombeamento excessivo e a superfície piezométrica é rebaixada, a descarga diminui e a cunha salina
tende a avançar no continente, atingindo áreas de
captação dos poços e poluindo a água extraída.
Em relação à vazão do escoamento subsuperficial ao mar, a sua exploração por poços deve
guardar certa distância em relação à linha da costa
de forma a manter a situação original do escoamento subterrâneo, do interior para o litoral.
Sendo assim, o critério de intrusão salina
seria verificado nas regiões litorâneas. Uma outorga somente seria concedida se fosse resguardada
certa distância da linha da costa, distância esta
determinada através de investigações usando um
modelo de fluxo subterrâneo.

Critérios de outorga no nível local
Qualidade de água
A qualidade de água subterrânea é outro
critério a ser considerado, tendo em vista o uso
proposto para a água a ser captada e a classe em
que estiver enquadrado o aquífero. Tal qualidade
depende de parâmetros físicos, químicos e biológicos da água.
Esse critério refere-se à qualidade da água
captada no aquífero a certa profundidade, diferentemente da outorga qualitativa, a qual se relaciona
com a qualidade da água a ser lançada no corpo
hídrico receptor.
Sendo assim, dependendo da classe em
que estiver enquadrada a água subterrânea e do
uso a que se pretende dar a ela, faz-se necessário
tratamento adequado para torná-la passível de
utilização.
O órgão gestor deverá avaliar com minúcia
a análise da qualidade de água subterrânea (na
profundidade solicitada) anexada pelo requerente
e confrontá-la com o enquadramento naquele
aquífero ou porção de aquíferos.

Vulnerabilidade dos aquíferos
A outorga de águas subterrâneas implica
no conhecimento quali-quantitativo das águas
transmitidas em aquíferos. Do ponto de vista qualitativo, a outorga deve respeitar o instrumento de
enquadramento, que indica as metas de qualidade
a serem alcançadas em determinados aquíferos ou
porções destes.
O enquadramento das águas subterrâneas
combinado com o mapeamento da sua vulnerabilidade deve permitir a definição de áreas de restrição e controle do uso das águas subterrâneas de
acordo com os usos preponderantes e as classes
dos corpos de água superficiais para os quais contribuam.
A vulnerabilidade é fundamentada com

Interferência entre poços
Se dois poços situados próximos um do
outro são bombeados simultaneamente, seus cones
de depressão podem se expandir ao ponto de se
encontrarem. Neste caso, ocorre o que se chama
de “interferência entre poços”, pois o rebaixamento de
cada um deles sofrerá um acréscimo correspondente ao rebaixamento do outro, na área de interferência entre poços. No caso da existência de
vários poços (uma bateria de poços), aos rebaixa-
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confinante (ou semiconfinante) ou, o que é o
mesmo, pela profundidade do topo do aquífero, já
que nunca se deve penetrar no domínio das reservas intersticiais, sob pena de poder provocar a
compactação do aquífero na área de influência do
poço, pela redução da pressão neutra e consequente aumento da pressão efetiva. O raio de influência de poços abertos em aquíferos confinados
ou semiconfinados é bastante grande, da ordem de
centenas e, até, milhares de metros (Albuquerque,
2004).

mentos de cada um deles se somam os rebaixamentos decorrentes da influência dos poços vizinhos na área de interferência (Rêgo & Albuquerque, 2004).
Esta interferência irá reduzir o rendimento potencial dos poços envolvidos, podendo, em
severas circunstâncias, causar rebaixamentos que
tornariam os poços mais rasos.
Propõe-se que a interferência entre poços
seja determinada através do raio de influência do
poço, o qual é entendido como a distância compreendida entre o poço de bombeamento ao nível
do aquífero, onde já não são mais observados os
efeitos do bombeamento, ou seja, a distância a
partir da qual, os efeitos de um bombeamento
num determinado poço são nulos.

Gestão da demanda
Gestão da demanda se traduz em medidas
direcionadas a reduzir o consumo final dos usuários do sistema, sem prejuízo dos atributos de higiene e conforto dos sistemas originais. Essa redução
pode ser buscada mediante mudanças de hábitos
de uso da água ou mediante a adoção de aparelhos
e equipamentos poupadores (PNCDA, 1999).
Sendo assim, ao avaliar um requerimento
de outorga, deve-se verificar se o usuário utilizará
com racionalidade aquela quantidade de água
outorgada.
Para um usuário que utilize a água para
abastecimento humano, como as concessionárias
de abastecimento de água, a emissão da outorga
ficaria vinculada a um plano de ações preventivas e
corretivas de adução de água, tendo como meta a
redução das perdas por vazamentos e desperdício
na rede de distribuição. Para um usuário de irrigação, a concessão da outorga ficaria vinculada à
adoção de um método de irrigação mais eficiente.
Para um usuário do setor industrial, ficaria vinculada à apresentação de um projeto de redução de
desperdícios e/ou reuso de água.

Rebaixamentos máximos permissíveis
Ao bombear-se água de um poço tubular,
o nível da água subterrânea ajusta-se a este bombeamento formando um cone de rebaixamento.
Quando a taxa de bombeamento é menor ou igual
à taxa de recarga do aquífero, o cone de rebaixamento se estabiliza com o tempo. Porém, quando a
extração ocorre de forma descontrolada ou abusiva, em local de elevada concentração de poços,
excede-se a capacidade de recarga natural do aquífero, conduzindo à queda contínua dos níveis de
água subterrânea e à redução da reserva hídrica.
Como consequência, a água passa a ser encontrada
em profundidades cada vez maiores, sendo necessário maior consumo de energia para bombear a
água, acarretando queda de rendimento do poço
tubular.
Para minimizar a interferência entre poços
tubulares, podem ser estabelecidas taxas menores
de vazão e/ou tempo de bombeamento, implantar
rodízio no funcionamento de poços ou determinar
rebaixamentos máximos permissíveis.
Sugere-se que sejam analisados os rebaixamentos máximos permissíveis de acordo com a
condição de pressão dos aquíferos, ou seja, livre ou
confinado.
No subsistema livre ou em suas unidades
integrantes, o rebaixamento máximo é de aproximadamente 2/3 da espessura saturada. Para além
desse limite, o poço tende à exaustão, podendo ter
reflexos negativos nos recursos hídricos superficiais, ao menos na área do raio de influência do
poço.
No subsistema confinado (ou semiconfinado), o rebaixamento máximo admitido é dado
pela profundidade da base da formação geológica

CONCLUSÕES
Sobre o modelo conceitual
O modelo conceitual elaborado nesta pesquisa, permitiu que fossem propostos critérios de
outorga para águas subterrâneas condizentes com
a realidade da bacia sedimentar em estudo.
Verificou-se que a região avança para uma
situação de maior criticidade no que se refere ao
uso desordenado da água subterrânea, visto que
muitos poços já apresentam níveis estáticos negativos e que é provável que esteja ocorrendo a intrusão da água salina nas regiões litorâneas.
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Sobre os níveis de abrangência
Os níveis de abrangência possibilitaram
uma melhor espacialização dos critérios de outorga, baseados, na maioria das vezes, em critérios
localizados, ou seja, aqueles em que considera-se
apenas o poço e a sua vazão de teste atingida. Com
a definição dos níveis de abrangência, foram concebidos os critérios de outorga generalizados para
a bacia hidrográfica (critérios globais), critérios
específicos para cada zona de gerenciamento (critérios regionais) e critérios específicos para o usuário ou o poço (critérios locais).
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Sobre as zonas de gerenciamento
A elaboração do mapa de zonas de gerenciamento mostrou-se necessária devido à aplicação
de critérios de abrangência intermediária (critério
regional), os quais seriam utilizados em zonas específicas.
Sobre os critérios de outorga
Os critérios estabelecidos buscaram expressar os problemas de gerenciamento de recursos hídricos existentes na bacia caso de estudo e
atuar no ordenamento destes problemas. Podem
ser citados, entre outros, os seguintes: i) o critério
de interferência entre poços e rebaixamentos máximos admissíveis atuariam no controle da exploração desordenada da água subterrânea através de
poços; ii) o critério de intrusão salina atuaria no
controle deste fenômeno nas regiões litorâneas;
iii) o critério da gestão da demanda atuaria no
controle do desperdício e poluição das águas subterrâneas.
Foi possível inserir os critérios nos níveis
de abrangência definidos, porém, admite-se que
alguns critérios podem ser utilizados em mais de
um nível de abrangência. Como exemplo, cita-se o
critério de qualidade de água que pode ser considerado como critério local, se considerada a qualidade da água do poço, ou regional, se consideradas qualidades diferenciadas em cada zona.
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Establishment of Criteria For Groundwater Rights
ABSTRACT
The increasing exploitation of groundwater,
mainly due to its low cost and good quality requires regulation of its availability both in quantity and in quality.
One of the instruments established by Brazilian Federal
Law no. 9.433/97 to accomplish this control is granting
water rights according to pre-established criteria. However, there are no consolidated methodologies for establishing groundwater rights. This research aims to establish
criteria for water rights applied to groundwater, consistent with their conditions of storage and disposal and
their relationship to the hydrological cycle, particularly
with the river water. The case study concerns the portion
of the Sedimentary Coastal Paraiba-Pernambuco Basin in
the Lower Course of the Paraiba river basin, Paraiba
state, Brazil. By constructing a conceptual model of hydrological processes in the region, it was possible to establish criteria considering the reality of the basin. As a
result three levels of water rights criteria were proposed:
global, regional and local. The establishment of the regional level required that seven “management areas” be
created, in which different criteria may be established from
one area to another.
Key-words: water resources management, criteria for
groundwater rights, Paraiba River Basin.
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RESUMO
Os modelos de simulação hidrológica chuva-vazão são aplicados para a obtenção de séries sintéticas de vazões a
partir de dados históricos de precipitação. Há uma crescente demanda em aplicar esses modelos hidrológicos para bacias
hidrográficas para as quais se tem uma rede de monitoramento fluviométrico incipiente, ou até mesmo inexistente. Entretanto, na ausência de dados fluviométricos, o modelo de transformação de chuva em vazão não pode ter seus parâmetros calibrados. Como alternativa, pode-se utilizar métodos de transferência espacial de informações, denominados de regionalização
hidrológica, para inferir os parâmetros do modelo chuva-vazão em locais desprovidos de dados de vazão. Os métodos estudados nesta pesquisa foram aplicados na bacia do Rio Paraopeba, afluente do Rio São Francisco, localizada no estado de Minas Gerais. Tal bacia foi escolhida devido à sua disponibilidade de dados. O modelo hidrológico utilizado neste trabalho é o
SMAP em escala mensal, cuja estrutura conta com seis parâmetros relacionados às características físicas da bacia. Para a
regionalização foi utilizado o método da regressão linear múltipla, relacionando os parâmetros com as características geomorfológicas, climáticas, hidrogeológicas e pedológicas da bacia. As equações obtidas foram verificadas, quanto a sua adequação, pelo método Jack-knife. Os resultados encontrados mostram que o método permite inferir vazões médias mensais em locais
desprovidos de dados com uma boa precisão. Além disso, uma vez que os modelos regionais foram construídos a partir de
características físicas de fácil obtenção, avalia-se que o método pode ser reavaliado e estendido para outros locais não estudados aqui.
Palavras-chave: Regionalização hidrológica, modelos chuva-vazão, SMAP.

Com a finalidade de contribuir para o conhecimento e entendimento referente à disponibilidade hídrica em bacias desprovidas ou carentes de
uma rede de monitoramento hidrométrico, este
trabalho busca estudar um método de análise regional hidrológica, que permita estimar os parâmetros
de um modelo hidrológico chuva-vazão por meio de
relações com as características climáticas e geomorfológicas da bacia hidrográfica em estudo.
Um modelo de simulação hidrológica chuva-vazão, ou simplesmente modelo chuva-vazão, é
uma representação matemática simplificada dos
processos que ocorrem no ciclo da água em uma
bacia hidrográfica, e é utilizado para simular respostas da bacia a eventos de precipitação. Tais estudos
hidrológicos se fazem necessários em bacias rurais,
bem como em bacias urbanas, com vistas à obtenção
de séries de vazões úteis para a gestão de recursos
hídricos e aplicações em projetos de engenharia.
Dessa maneira pode-se compreender e conhecer os
impactos advindos das intervenções humanas, por

INTRODUÇÃO
Os modelos de simulação hidrológica chuvavazão podem ser aplicados para a obtenção de séries
sintéticas de vazões a partir de dados históricos de
precipitação e evaporação. Percebe-se uma crescente demanda em aplicar modelos hidrológicos em
bacias hidrográficas, nas quais se tem uma rede de
monitoramento fluviométrico incipiente, ou até
mesmo inexistente. Sabe-se, entretanto, que na ausência de dados fluviométricos, o modelo de transformação de chuva em vazão não pode ter seus parâmetros calibrados a partir da comparação direta
entre as vazões simuladas e observadas. Nessas circunstâncias, é preciso utilizar métodos de transferência espacial de informações ou, em outras palavras, compensa-se a insuficiente caracterização temporal de determinada variável por sua melhor caracterização espacial, tal como preconizado nos princípios gerais da regionalização hidrológica.
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tura de modelo hidrológico parcimonioso é selecionada e ajustada para respostas observadas de bacias
hidrográficas monitoradas. Em seguida, equações de
regressão são desenvolvidas na tentativa de explicar
os valores dos parâmetros que foram calibrados.
Ainda se tratando dessa segunda situação,
embora alguns dos parâmetros do modelo possuam
uma forte correlação com características físicas de
bacias hidrográficas, é comum que pouca ou nenhuma correlação significativa seja encontrada para
parâmetros de diferentes modelos. Além disso, essa
abordagem também apresenta mais alguns desafios
como, por exemplo, os erros de estrutura do modelo e as dificuldades de se encontrar uma estratégia
de calibração adequada, preservando o significado
físico dos parâmetros do modelo. Ao mesmo tempo,
há uma premissa de que a incerteza é inerente e
inevitável na modelagem hidrológica (Yadav et al.,
2007).
Nesse sentido, diversas iniciativas têm sido
feitas em busca de avanços para realizar predições
de vazões em bacias sem monitoramento fluviométrico. Uma dessas iniciativas é a da IAHS — International Association of Hydrological Sciences, a qual consiste
no esforço da comunidade científica internacional
em buscar e implementar programas para fazer
predições de vazões em bacias sem monitoramento
hidrométrico intitulada Predictions in Ungauged Basins — PUB. Sivapalan et al. (2003) definem PUB como a predição ou previsão de informações hidrológicas em bacias não monitoradas ou pouco monitoradas, no que diz respeito à quantidade ou qualidade da água, associadas às incertezas dessas estimativas, usando dados climáticos, pedológicos, de uso do
solo e geológicos.
Nesse contexto, a presente pesquisa propõe
uma metodologia para a regionalização de parâmetros de um modelo conceitual de simulação hidrológica chuva-vazão, em intervalo de tempo mensal,
por meio de métodos estatísticos, visando equacionar a relação dos parâmetros deste modelo com as
características fisiográficas, geológicas e meteorológicas da bacia, permitindo, assim, a inferência de
informações hidrológicas em regiões com carência
de dados fluviométricos.

meio de simulações de diferentes cenários de uso e
ocupação do solo na bacia em estudo.
Para as aplicações supracitadas, destacam-se
os modelos conceituais, uma vez que esses utilizam
uma estrutura lógica com equações matemáticas
compostas de parâmetros, os quais apresentam analogias com os processos físicos envolvidos. Além
disso, essa classe de modelagem requer uma menor
quantidade de dados de entrada quando comparados aos modelos fisicamente fundamentados, nos
quais se tem a necessidade de uma maior quantificação dos processos hidrológicos modelados, de modo
a permitir sua utilização prática. Esse fato ocorre
porque os modelos fisicamente fundamentados
apresentam relações diretas dos parâmetros e de
suas funções, com os processos físicos, fazendo-se
necessária uma estrutura do modelo mais delineada
e complicada, face à complexidade de todos os fatores que afetam o ciclo hidrológico.
Os processos hidrológicos, tais como a precipitação, a evaporação, a infiltração e o escoamento
em rios dependem de um grande número de fatores, o que dificulta na quantificação destes fenômenos físicos. O modelo chuva-vazão é uma possível
representação desses processos, buscando estimar a
disponibilidade hídrica simulando as vazões na saída
da bacia considerando diferentes eventos de precipitação. Entretanto, o ambiente natural está sempre
sendo modificado, sendo necessário monitorar o seu
comportamento, para que seja possível prever a sua
resposta a diferentes ações, tais como precipitações
extremas, modificações do uso do solo e estiagens
(Tucci, 1998). Assim sendo, é importante que os
parâmetros estimados para o modelo possam ser
relacionados com as características naturais e com o
uso do solo da bacia hidrográfica, possibilitando a
inferência de informações hidrológicas em locais
com ausência de dados de vazão.
Segundo Yadav et al. (2007) a dificuldade
em utilizar modelos hidrológicos em bacias não
monitoradas pode ser dividida em dois tipos de situações: utilização de modelos fisicamente fundamentados e regionalização de parâmetros de modelos
conceituais a partir das características físicas da bacia. Esses mesmos autores descrevem cada uma dessas situações da seguinte forma: o primeiro caso,
espera-se que os parâmetros do modelo estejam
diretamente relacionados com as características
físicas da bacia, podendo ser estimados pela coleta
de dados físicos na bacia, entretanto diferenças de
escalas e erros na estrutura do modelo, muitas vezes
dificultam a especificação desses dados físicos; na
segunda situação, para aplicar modelos conceituais,
utilizando regionalização de parâmetros, uma estru-

MATERIAL E MÉTODOS
O Modelo Hidrológico
A finalidade do modelo na aplicação deste
trabalho é estimar uma série de vazões médias mensais em bacias sem monitoramento fluviométrico.
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taxa de impermeabilização do solo, sendo o máximo
teórico igual a 100.

Para utilizar modelos hidrológicos para predição de
vazões em bacias não monitoradas é enfatizada por
vários autores (Kim e Kaluarachchi, 2008; Limbrunner et al. 2005; Diniz, 2008; Alexandre et al. 2005) a
necessidade de se trabalhar com modelos hidrológicos parcimoniosos, ou seja, com um reduzido número de parâmetros a serem estimados.
No que se refere à disponibilidade de dados
hidrológicos, a maioria dos modelos utiliza, no mínimo, os dados de precipitação, evaporação e vazão
em sua estrutura. À medida que a complexidade do
modelo aumenta, outros dados, tais como o uso do
solo e a geologia da bacia, são necessários. Uma vez
que o objetivo desta pesquisa é justamente estimar
vazões em bacias desprovidas de dados fluviométricos, verifica-se que o modelo a ser utilizado deve ser
o mais simples possível no tocante aos dados de
entrada. Um modelo com tais características é o
SMAP, do acrônimo Soil Moisture Accounting Procedure, introduzido por Lopes et al. (1981). Trata-se de
um modelo conceitual, com apenas 4 parâmetros
calibráveis e 2 parâmetros de inicialização fixos, que
mostrou resultados satisfatórios nas avaliações aqui
realizadas. Além disso, o SMAP necessita somente de
dados mensais de precipitação e evaporação, os
quais são relativamente abundantes nos locais onde
a metodologia foi testada.
O SMAP simula o balanço da umidade do
solo fundamentado em três reservatórios lineares
fictícios que representam a superfície e as zonas não
saturada e saturada do solo. Neste trabalho escolheu-se trabalhar com dados mensais e, portanto o
reservatório de superfície é excluído da estrutura do
modelo, pois o amortecimento desse reservatório
ocorre em intervalos menores que o mês. A equação
de separação da chuva efetiva do SCS - Soil Conservation Service é utilizada para efetuar o cálculo da chuva efetiva. A Figura 1 ilustra a estrutura de integração dos reservatórios fictícios, empregada pelo modelo.
A cada evento de precipitação (P), é feito
um balanço de massa. Uma fração da precipitação é
calculada pela equação 1 obtida pelo método do
SCS e transferida como escoamento superficial.
ES =

(P − Ai )2
(P − Ai + S )

Figura 1 - Esquema físico do modelo SMAP
(Adaptado de Lopes et al., 1981)

A técnica do SCS que, em geral, se aplica
para eventos isolados de precipitação-vazão, foi substituída por Lopes et al. (1981) por uma função exponencial para ser utilizada de forma contínua. Tal
substituição foi oportuna no caso desta pesquisa
uma vez que a variável CN seria calculada como um
valor médio o que o tornaria pouco sensível às variabilidades das bacias. Essa função substitui uma
família de curvas do SCS que dependem da precipitação efetiva, dada por:
ES = P × TU

E2

(2)

na qual, TU é a taxa de umidade do solo e E2 é o
parâmetro de escoamento superficial, adimensional,
determinado a partir de valores observados de chuva
e vazão.
No reservatório do solo (RSOLO) ocorrem
duas saídas: uma através das perdas por evapotranspiração (ER) e a outra pela recarga (REC) do reservatório subterrâneo (RSUB). A recarga acontece
quando for ultrapassada a capacidade de campo do

(1)

Na equação 1 Ai é a abstração inicial e S é a
abstração potencial (quantidade máxima de água
que pode ser retida no solo). No método do SCS a
abstração potencial S é parametrizada pela variável
CN (curve number), que tem valores crescentes com a
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na qual Qest é a vazão estimada pelo modelo, Qobs é a
vazão observada e n é o número de meses simulados.
O modelo SMAP possui seis parâmetros em sua estrutura, dentre os quais apenas quatro foram estimados pela calibração automática, a saber: E2,
CREC, K e SAT.
As variáveis de estado iniciais do modelo
SOLIN e SUBIN são estimadas de acordo com o período inicial da calibração, sendo recomendado
iniciar no final do período de estiagem, quando tais
parâmetros possuem valores mínimos.
Foi utilizado o critério de Nash para avaliar
a qualidade da calibração, tal critério é dado por:

solo, que ocorre quando a quantidade de água infiltrada for maior que a capacidade do solo de reter
água por capilaridade. A entrada de água no RSOLO
é dada por: P — ES — EP, na qual EP é a evapotranspiração potencial. As duas saídas mencionadas são
quantificadas pelas seguintes equações:
ER = EP × TU

(3)

REC = RSOLO × TU 4 × CREC

(4)

nas quais, CREC é o coeficiente de recarga subterrânea.
O modelo inicia-se com as seguintes condições de umidade:
RSOLO (1) = SOLIN × SAT

RSUB(1) =

NASH = 1 −

(5)

SUBIN × A × 2630
1− K

Q i −Q i
= ∑  obs i est
Q obs
i =1

Fobj






(8)

Uma análise gráfica dos dados de saída foi
realizada de forma a avaliar a adequação do modelo
aos dados observados.

(6)

nas quais SOLIN é a taxa de umidade inicial do solo,
SUBIN é a vazão básica inicial, A é a área de drenagem, SAT é a capacidade de saturação do solo e K é
a constante de recessão do escoamento subterrâneo.
Finalmente o cálculo da vazão é dado pela
soma dos escoamentos superficiais e de base na área
de drenagem da bacia.
A calibração dos parâmetros do modelo foi
feita de forma automática, utilizando o algoritmo
DDS — Dynamically Dimensioned Search — desenvolvido
por Tolson (2005). O DDS é um algoritmo de busca
que foi desenvolvido com a finalidade de encontrar
soluções satisfatórias, não necessariamente ótimas,
de acordo com uma função objetivo. A busca é realizada sorteando-se soluções candidatas com um conjunto de valores de parâmetros e estes valores são,
em seguida, perturbados, ou seja, alterados em seu
valor, de forma aleatória. Estas perturbações são
amostradas de uma distribuição normal com uma
média de zero e desvio padrão 0,2. Caso o conjunto
de parâmetros amostrados forneça um melhor valor
para a função objetivo, este é tomado como referência para a próxima amostragem.
Foi adotado como critério a minimização da
diferença entre as vazões estimadas e observadas
dada pela seguinte função objetivo:

n

2
∑ (Q est − Q obs )
2
∑ (Q obs − Q obs )

Regionalização de Parâmetros
Segundo Vogel (2005), a dificuldade em
calibrar um modelo de simulação hidrológica em
locais sem dados de vazão é similar ao de estimar
uma distribuição de probabilidades em bacias sem
monitoramento fluviométrico e, portanto, a regionalização de parâmetros de modelos é beneficiada
pelo longo histórico de métodos estatísticos de análise regional de freqüências.
Alguns dos métodos de transferência espacial de informações hidrológicas são descritos por
Vogel (2005), tais como: Regressão, Interpolações
espaciais e Calibração híbrida. Exemplos de aplicação desses métodos são apresentados por Alexandre
et al. (2005), Kim e Kaluarachchi (2008), Helvemans
et al., (2006), Fernandez et al. (2000) e Castellarin et
al. (2007).
O método estatístico de análise regional
utilizado neste trabalho é o de regressão múltipla,
sugerido por Kim e Kaluarachchi (2008) como um
método já aprimorado que geralmente apresenta
resultados satisfatórios, dependendo do modelo
hidrológico utilizado e das características da bacia a
serem relacionadas.
As características mencionadas dizem respeito às propriedades físicas e geomorfológicas tais
como: área de drenagem, declividade, comprimento
do talvegue, densidade de drenagem, precipitação
média anual dentre outras. É possível ainda relacionar com a variável CN do modelo desenvolvido pelo
SCS que pode ser mapeada para cada região.

2

(7)
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Verificação

Para possibilitar a relação dos parâmetros de
um modelo hidrológico com as características físicas
da bacia é necessário que estas tenham uma variabilidade espacial no local em estudo. Por esse motivo
o levantamento dessas características constitui-se
uma parte importante do estudo de regionalização
de parâmetros de um modelo hidrológico.
No trabalho aqui descrito, o método de
regressão linear múltipla foi utilizado para regionalizar os parâmetros do modelo SMAP. As variáveis
explicativas foram escolhidas pelo método estatístico
Step Forward Regression, o qual realiza um teste de
uma seqüência de combinações possíveis de variáveis, acrescentando-as passo a passo. Esse método é
aplicado iterativamente de modo a incluir variáveis
explicativas, verificando as respectivas significâncias
por meio do cálculo da estatística Fparcial. Assim, após
avaliar essas combinações a mais significativa é a
escolhida.
O teste do Fparcial utiliza a distribuição F de
Snedecor determinando-se os níveis de significância
que se deseja para avaliar a contribuição de uma
variável explicativa ao modelo de regressão múltipla
(Naghettini e Pinto, 2007).

Para a avaliação do resultado obtido no
método de regressão, foram quantificados e analisados os erros contidos no modelo regional e, por
meio desses, as incertezas. Foi utilizado o método
Jack-knife, o qual consiste em uma repetida análise
dos resultados obtidos excluindo-se um dos postos
para a regressão com a finalidade de validar o modelo utilizando o mesmo. Esse procedimento deve ser
feito para todos os postos utilizados na regionalização dos parâmetros do modelo, visando verificar se
os erros são aceitáveis.
Este procedimento é resumido por Castellarin et al. (2007), passando pelas seguintes etapas:
1. selecionam-se as N estações fluviométricas
utilizadas no estudo;
2. uma das estações, chamada aqui de estação
s, é retirada do modelo ajustado;
3. o modelo regional é então refeito considerando a relação dos dados de vazão com as
características geomorfoclimáticas da bacia
das N-1 estações restantes;
4. usando o modelo regional produzido na etapa 3 é feita a estimativa de vazões para a
estação s;
5. as vazões estimadas na etapa 4 são comparadas com as vazões observadas da estação s
calculando-se o somatório de erros relativos;
6. as etapas 2 a 5 são repetidas N-1 vezes, podendo-se ao final obter valores para analisar
a robustez do modelo regional.

Análise de sensibilidade
O método para análise de sensibilidade
utilizado neste trabalho foi o proposto por Abdulla e
Al-Branih (2000) que o aplicaram para reduzir o
número de parâmetros a serem estimados para o
modelo conceitual de transformação de chuva em
vazão SFB — Surface inFiltration Baseflow.
O método proposto é realizado adotando o
seguinte procedimento:

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA
1. O modelo é calibrado automaticamente para todos os parâmetros do modelo;
2. Faz-se uma alteração no valor de apenas um
parâmetro mantendo fixos os demais, as
porcentagens de alteração indicadas são de
±10%, ±20%, ±30%, ±50%;
3. Calcula-se a variação no escoamento total
em porcentagem;
4. Repete-se os passos 1 a 3 para todos os outros parâmetros.

Localização da bacia em estudo
Foi realizada uma aplicação na bacia hidrográfica do Rio Paraopeba, sub-bacia do Rio São
Francisco, localizada a montante da barragem de
Três Marias, na região central do estado de Minas
Gerais. Essa bacia foi escolhida devido à disponibilidade de dados necessários para a validação do método de regionalização estudado.
Dados Hidrológicos e Meteorológicos Utilizados

A análise de sensibilidade é importante para
se conhecer a estrutura do modelo e entender como
os valores dos parâmetros alteram os resultados da
simulação.

Os dados de vazão e precipitação utilizados
neste trabalho são os disponibilizados pela ANA e
consistidos pela CPRM (2001). Os dados evaporimétricos foram obtidos do posto Porto Pará, operado
pela CEMIG.
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Tabela 1 - Estações fluviométricas usadas na calibração
dos parâmetros do modelo

Código
40549998
40579995
40680000
40710000
40740000
40800000
40865001

Área
(km2)
461
579
486
2.760
3.939
5.680
10.192

Qmlt
(m3/s)
8,3
10,4
8,7
47,4
66,9
87,1
145,4

NASH
0,81
0,75
0,71
0,86
0,88
0,76
0,74

O número de tentativas para a calibração foi
900 e o número de avaliações da função objetivo foi
200 para todas as sub-bacias estudadas. O número
de tentativas de busca do algoritmo foi definido
fixando-se duas estações fluviométricas e realizando
testes de calibração. A avaliação para a definição do
número de repetições do algoritmo de busca é feita
pelo coeficiente de NASH, em relação ao qual observa-se que a partir de determinado número de
repetições não ocorre melhorias no desempenho da
calibração.
Considerando que o início da simulação do
modelo foi no mês de outubro, início do ano hidrológico, verificou-se que taxa de umidade do solo
SOLIN é próximo ao mínimo observado e igual a
0,35, como foi proposto por Lopes et al. (1981). A
vazão de base inicial, SUBIN, foi estimada pelo estudo de regionalização realizado por CPRM (2001).
Os ajustes encontrados foram considerados
satisfatórios pela avaliação feita nos coeficientes de
NASH e pela análise gráfica do hidrograma observado e simulado. Na figura 3, mostra-se um exemplo
de ajuste realizado para o posto 40549998, São Brás
do Suaçuí.

Figura 2 - Localização da área de estudo

Os dados de entrada do modelo são: evaporação, vazão média e precipitação, em intervalo
mensal. Devem possuir o mesmo período base para
possibilitar a simulação hidrológica e não podem ter
falhas, uma vez que a simulação hidrológica de forma contínua depende das características temporais
de cada série. A estação evaporimétrica e as fluviométricas foram plotadas no mapa da bacia em estudo a fim de se conhecer a distribuição espacial das
informações hidrológicas (figura 2).
Análise da Calibração
As estações fluviométricas utilizadas para a
calibração automática dos parâmetros do modelo
estão apresentadas na tabela 1. O período base utilizado é de outubro de 1992 a setembro de 1998,
totalizando seis anos de dados mensais.
A calibração dos quatro parâmetros do modelo foi realizada automaticamente utilizando-se o
algoritmo de busca global denominado DDS — Dynamically Dimensioned Search, desenvolvido por Tolson (2005).

Figura 3 - Variação temporal de vazões observadas e
simuladas na estação São Brás do Suaçuí
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Na figura 4, observa-se que a dispersão dos
erros relativos apresenta-se de forma aproximadamente constante. Isso indica que a função objetivo
não priorizou nenhuma parte específica do hidrograma (picos ou estiagens).
Regionalização de Parâmetros
De acordo com a estrutura do modelo
SMAP, foram levantadas características físicas, climáticas, pedológicas e hidrogeológicas, dentre as quais
apenas as pedológicas e hidrogeológicas apresentaram correlação com os parâmetros do modelo. As
variáveis escolhidas foram:

•
•
•
•

Os valores dos parâmetros e das características das sub-bacias, com exceção ao coeficiente de
escoamento, foram estimados por EMBRAPA (2005)
e estão apresentados na tabela 2. A partir dessas
variáveis foi possível explicar os valores de cada um
dos quatro parâmetros a serem obtidos por meio das
seguintes equações de regressão:
{R2=0,94}

(10)

E 2 = −0,96Cesc − 1,29PM −0,77

{R2=0,81}

(11)

K = 0,35Cesc 0,076 PM 0,026Cesp 0,480T −0,033

{R2=0,98}

(12)

Análise de Sensibilidade

Cesc: coeficiente de escoamento
η: porosidade do solo (m3/m3)
PM: ponto de murcha permanente
(cm3/cm3)
CAD: capacidade de água disponível (mm)
Cesp: capacidade específica (m3/h.m)
Arm: armazenamento subterrâneo (mm)
T: transmissividade do aqüífero (m2/dia)

CREC = −0,39 + 1,27Cesc

{R2=0,88}

Dentre as variáveis utilizadas para regionalizar os parâmetros do modelo SMAP, o coeficiente
de escoamento (Cesc) é a única cuja estimação exige alguma informação fluviométrica. De fato, o coeficiente de escoamento Cesc é obtido pela relação
entre as variáveis altura média anual de precipitação
e deflúvio anual. Apesar disso, tendo em vista a alta
correlação da variável Cesc com os parâmetros do
SMAP e a significativa melhoria da qualidade dos
modelos regionais após a sua inclusão, resolveu-se
mantê-la nas equações de estimação de parâmetros.
Vale ressaltar, entretanto, que ao lidar com bacias
desprovidas de dados fluviométricos, a variável Cesc
e/ou as variáveis que lhe dão origem teriam que ser
obtidas por métodos regionais, ou até mesmo por
interpolação em um mapa de isolinhas, possibilitando, assim, a aplicação das equações 9 a 12.
Na figura 5, apresenta-se um exemplo de
dispersão dos valores calibrados versus simulados,
para um dos quatro parâmetros ajustados. Observase que o modelo encontrado apresenta um ajuste
adequado. Para os outros três parâmetros os ajustes
encontrados foram semelhantes.

Figura 4 - Dispersão dos erros relativos em relação à
vazão média mensal observada na simulação realizada
na estação São Brás do Suaçuí

•
•
•

SAT = 7,05Cesc − 1,48PM 0,78

(9)
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A análise de sensibilidade avaliou qual a
ordem de influência de cada parâmetro no resultado da simulação. O procedimento é realizado fazendo-se perturbações definidas em um dos parâmetros do conjunto ótimo encontrado na calibração
automática mantendo-se fixos os demais. Esse estudo de sensibilidade foi realizado para apenas uma
estação, a São Brás do Suaçuí, código 40549998.
O estudo foi feito utilizando o conjunto
ótimo encontrado como ponto de partida para se
fazer perturbações, para mais e para menos, correspondentes a 10, 20, 30 e 50% do valor central.
Na tabela 3, pode-se verificar a influência de
cada parâmetro nos dados de saída do modelo. Observa-se que o parâmetro E2 é o que mais influencia
os resultados. O parâmetro menos sensível para este
caso é o SAT, o que não era de se esperar uma vez
que no meio natural tal fator interfere significativamente na disponibilidade hídrica da bacia.

Simulação Hidrológica Mensal em Bacias Hidrográficas sem Monitoramento Fluviométrico

Tabela 2 - Valores ajustados dos parâmetros e características das bacias
Estação
40549998
40579995
40680000
40710000
40740000
40800000
40865001

CREC
0,078
0,060
0,181
0,127
0,063
0,051
0,028

K
0,900
0,899
0,900
0,900
0,891
0,875
0,898

SAT
1359
1699
961
1304
1457
1456
1663

E2
4,80
4,44
4,35
4,12
5,07
5,47
6,67

Cesc
0,38
0,36
0,44
0,40
0,35
0,33
0,33

η
0,547
0,538
0,468
0,519
0,528
0,520
0,515

PM
0,215
0,216
0,169
0,197
0,196
0,182
0,178

CAD
111,7
108,1
63,7
95,4
101,6
97,6
94,5

Cesp
0,610
0,656
0,641
0,654
0,640
0,653
0,694

Arm
200,8
195,3
202,7
201,8
201,3
194,8
190,9

T
25,0
65,7
60,5
72,8
59,0
95,6
108,4

Tabela 3 - Porcentagens de alteração no escoamento total para variações dos parâmetros para a estação São Brás do Suaçuí
Parâmetro
E2
CREC
K
SAT
SOLIN
SUBIN

(+50%)
-11,17
5,98
X
-1,17
5,07
7,71

(+30%)
-7,69
3,74
X
-0,99
2,96
4,62

(+20%)
-5,53
2,55
X
-0,79
1,94
3,07

(+10%)
-3,00
1,30
X
-0,48
0,94
1,53

(-10%)
3,50
-1,43
-4,60
0,60
-0,97
-1,57

(-20%)
7,74
-2,92
-6,39
1,48
-1,88
-3,12

(-30%)
12,88
-4,52
-7,39
2,67
-2,76
-4,66

(-50%)
27,36
-8,05
X
6,65
-4,42
-7,78

Enfatiza-se que na estimativa dos parâmetros
de determinada estação retirada os dados da mesma
não foram em momento algum utilizados para a
obtenção das equações de ajuste, essa premissa
torna o método válido para a verificação dos
modelos regionais. Os resultados dessas estimativas
estão apresentados na tabela 4.
Observa-se que os erros relativos dos parâmetros estimados em relação aos calibrados apresentam alguns valores altos. Entretanto, como os parâmetros são pouco sensíveis, erros dessas magnitudes
não alteraram a qualidade da simulação, conforme
pode ser verificado pela tabela 5.
Figura 5 - Parâmetro CREC calibrado versus estimado
Tabela 4 - Porcentagens dos erros relativos dos parâmetros estimados em comparação com os calibrados para
cada estação retirada

Para o parâmetro K não foi possível realizar
as mesmas alterações feitas aos outros parâmetros,
devido ao fato de os limites de valores pré-definidos
para este parâmetro não permitirem.

Estação
retirada
40549998
40579995
40680000
40710000
40740000
40800000
40865001
Média

Verificação
A verificação foi realizada pelo método Jackknife. Esse método visa verificar se o modelo
encontrado é robusto, retirando-se estação por
estação e verificando os resíduos da equação de
regressão múltipla. Portanto, os modelos escolhidos
anteriormente(equações 9 a 12) foram ajustados
novamente com uma estação a menos. Para a
estação retirada foram calculados os erros relativos
dos parâmetros estimados.
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εE2

εSAT

εCREC

εK

15,34
7,63
4,16
7,59
2,88
14,69
17,32
9,94

11,64
11,57
5,09
5,03
5,71
13,25
14,04
9,47

28,39
22,14
12,35
4,90
8,76
51,12
25,86
21,93

1,07
0,10
0,002
0,01
0,46
0,90
0,90
0,49
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dos pela CPRM (2001) e EMBRAPA (2005). Em
locais com escassez de tais dados, a utilização do
método pode se tornar complicada e dispendiosa,
uma vez que deve ser precedida de estudos e levantamentos de campo.
No que se refere à melhoria dos resultados
obtidos e futuros desenvolvimentos, recomenda-se:

A tabela 5 mostra que os erros relativos dos
parâmetros não afetam sobremaneira os resultados
da simulação. Isso leva a considerar que tais erros
são aceitáveis e indicam que as equações de
regressão podem ser utilizadas em locais sem dados.
Tabela 5 - Índices de desempenho na verificação da
regionalização de parâmetros para cada bacia

Estação
40549998
40579995
40680000
40710000
40740000
40800000
40865001
Média

Erro
relativo
médio
0,21
0,23
0,26
0,16
0,15
0,24
0,21
0,21

•
Nash

Qmed,sim

Qmed,obs

0,85
0,73
0,67
0,84
0,89
0,71
0,65
0,76

7,9
9,3
9,0
47,7
60,4
78,6
141,8

7,9
10,3
11,7
51,4
63,0
87,9
135,9

•

CONCLUSÕES E DISCUSSÕES
Os resultados encontrados no decorrer da
aplicação feita na bacia do Paraopeba foram satisfatórios, permitindo dizer que o método proposto
pode ser empregado para estimar séries de vazões
mensais em bacias sem dados, no interior da região
estudada.
Como esperado, verificou-se que os parâmetros do modelo SMAP são mais correlacionados com
as características do solo e subsolo do que com as
características físicas e geomorfológicas da bacia.
Esse fato fica evidenciado pelas relações regionais
mostradas nas equações (9) a (12).
Avaliando-se as equações regionais encontradas verificou-se que as mesmas oferecem estimativas razoáveis para os parâmetros do modelo SMAP.
Além disso, foi verificado que o modelo é pouco
sensível à variação dos parâmetros, o que o torna
particularmente robusto no que se refere à estimativa de séries sintéticas de vazões médias mensais em
locais desprovidos de registros fluviométricos.
Por outro lado, deve-se ter cautela ao utilizar as equações regionais, uma vez que as mesmas
foram obtidas a partir de somente 7 postos fluviométricos. Assim, recomenda-se que em futuras pesquisas mais postos sejam adicionados ao modelo, referendando os resultados aqui encontrados.
Além disso, a aplicação foi favorecida pela
disponibilidade de dados hidrogeológicos compila-

•

Fazer o estudo em uma área com maior disponibilidade de dados (mais estações fluviométricas) e em bacias com maior variabilidade climática, geológica, pedológica e hidrológica. Tal variabilidade se faz necessária
uma vez que na aplicação aqui realizada, verificou-se que alguns parâmetros do SMAP
apresentaram valores aproximadamente
constantes ao longo da bacia do rio Paraopeba, o que dificultou sua regionalização;
Avaliar as incertezas inerentes ao método
proposto. Sobretudo as incertezas relativas à
representação concentrada do modelo
SMAP, à variabilidade das propriedades físicas das bacias estudadas, à variabilidade dos
dados de entrada e às correlações entre os
parâmetros;
Estender o estudo para pequenas bacias (área de drenagem inferior a 100 km2) conhecendo-se detalhadamente a área de estudo, fazendo-se levantamentos de campo
de uso do solo, e avaliar o efeito da alteração dessa variável no comportamento hidrológico da bacia.

Por fim, verifica-se a necessidade de que
novas pesquisas sejam endereçadas no sentido de
incluírem no modelo regional os erros de amostragem e modelagem chuva-vazão, bem como na obtenção de dados característicos do solo e subsolo em
locais diferentes daqueles aqui estudados.
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Regionalization of Parameter Estimation of Hydrological Models in Ungauged Basins
ABSTRACT
Rainfall-runoff simulation hydrological models
are generally applied to obtain synthetic series from historical rainfall records. A recent increase has been noticed in
the demand for applying hydrological simulation models in
watersheds in which there is an incipient gauge network or
even no streamflow gauging at all. However, in the absence
of streamflow data, rainfall-runoff models cannot have
their parameters calibrated. Thus, it is necessary to use
methods to transfer spatial information, generally referred
to as hydrological regionalization, which is the approach
used in this paper. The methods described here were applied
to the Paraopeba river basin, a tributary of the São Francisco river, located in the Brazilian state of Minas Gerais.
The hydrologic model used in this study is SMAP (Soil
Moisture Accounting Procedure) which was calibrated
using as objective function the minimization of the errors
between the observed and calculated flows. For the regiona-
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lization method the multiple linear regression technique
was used, relating the model parameters to the geomorphic,
climatic, hydrogeological and soil characteristics of the
basin. The adjustment equations, as obtained at other
gauging stations, were performed using the Jack-knife method and from the performance indices found it can be
concluded that the method can be used to evaluate, at least
approximately, the availability of water resources in ungauged basins.
Key-words: Hydrological regionalization, rainfall-runoff
models, SMAP.
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RESUMO
Em áreas urbanas, as alternativas tradicionais de intervenção em cursos de água, geralmente baseadas na sua
canalização e retificação, não têm se mostrado satisfatórias, estando associadas a diversos tipos de impacto. Nesse sentido,
novas abordagens para tratar a questão, ambientalmente mais integradas, despontam como solução.
Nesse quadro, a escolha do sistema de drenagem a ser implantado e do tratamento a ser dado aos cursos de água reveste-se de
importância essencial. No entanto, no contexto do processo decisório citado, observa-se a ausência de metodologias de auxílio
à decisão que permitam a avaliação e comparação entre possíveis soluções de projeto. Sendo assim, a presente pesquisa visa,
de certa forma, preencher a lacuna observada, propondo uma metodologia voltada para o diagnóstico e a avaliação de alternativas de intervenção, fundamentada na premissa de que a mudança da abordagem tradicional de isolamento e supressão
das águas superficiais da paisagem das cidades contribui para a minimização dos impactos negativos da urbanização sobre
o meio ambiente e a população.
A sistemática de análise em questão baseia-se em uma avaliação qualitativa das intervenções com o uso de indicadores - propostos pelos autores e ponderados por meio de consultas a especialistas — e estrutura-se em quatro fases distintas. A
primeira delas volta-se para a delimitação e diagnóstico do trecho do curso de água a sofrer intervenção. A segunda corresponde à identificação de alternativas, baseada no diagnóstico previamente realizado e nos objetivos da intervenção. A avaliação das alternativas, correspondente à terceira fase, é resultante da pontuação dos impactos associados a cada indicador,
que leva, finalmente, à última fase, de comparação entre as alternativas, realizada por meio de análise de desempenho das
soluções propostas, com base na agregação dos indicadores por meio de ponderação simples.
O presente documento apresenta a metodologia proposta e a sua aplicação a um estudo de caso, realizado na cidade
de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os resultados obtidos e a análise de sensibilidade e robustez realizada permitiram identificar a utilidade da metodologia na escolha de soluções pré-estabelecidas, abrindo possibilidades, ainda, para concepção de
novas alternativas de intervenção.
Palavras-chave: cursos de água urbanos, intervenções urbanas, indicadores, análise multicritério.

do tempo de concentração das bacias hidrográficas,
aumentando os volumes escoados e potencializando
os fenômenos de enchentes.
No tocante às intervenções diretas, nota-se
que as alternativas usualmente adotadas - baseadas
na canalização e retificação de cursos de água — com
vistas à contenção de inundações e estruturação do
sistema viário, não têm se mostrado satisfatórias,
nem do ponto de vista hidrológico nem do ponto de
vista ambiental, com a potencialização dos impactos
negativos da urbanização, amplamente descritos na
literatura (Asakawa et al, 2004; Reichert et al, 2007;
Riley, 1998; Tucci, 2002 e 2003). No caso brasileiro,
a estruturação do sistema viário ocorre, freqüentemente, junto aos fundos de vale, constituindo as

INTRODUÇÃO
Em áreas urbanas, os rios configuram-se
como estruturas de fundamental importância na
construção da paisagem, representando não apenas
valores ambientais, mas também culturais e estéticos, que se materializam por meio de suas inserções
paisagísticas, usos e apropriações. No entanto, em
decorrência do processo acelerado e desordenado
de produção e ocupação do espaço urbano, diversas
modificações nas condições naturais do meio têm
sido observadas, como a interferência no ciclo hidrológico — com a alteração das condições naturais
de infiltração - e a canalização de rios e córregos.
Ambas as intervenções contribuem para a redução
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avenidas sanitárias, evidenciando a estreita relação
existente entre o sistema viário e o fluvial.
Diante desse quadro e da possibilidade de
neutralização ou ampliação dos efeitos da urbanização, a escolha do sistema de drenagem a ser implantado e do tratamento a ser dado aos cursos de água
assumem papel de extrema importância (Baptista et
al, 2005).
Ainda, atualmente, a degradação dos cursos
de água e os seus respectivos impactos negativos sobre a população e o meio ambiente têm despertado
o reconhecimento da importância de se preservar os
sistemas naturais remanescentes e recuperar os ambientes degradados. Assim, novas abordagens para
tratar a questão, ambientalmente mais integradas,
estão sendo gradativamente mais utilizadas (Castro
et al, 2004; Pompêo, 2000; Rohde et al, 2006; Wade et
al, 1998; Wohl et al, 2005), como a adoção de técnicas compensatórias de drenagem urbana e de medidas visando a restauração ou o restabelecimento das
condições e processos naturais de funcionamento de
canais.
A presente pesquisa insere-se, exatamente,
no contexto do processo decisório citado, visando o
apoio a técnicos e gestores nas tomadas de decisão, à
luz das limitações da abordagem clássica — fundada
na rápida evacuação das águas pluviais por meio da
canalização e retificação de cursos de água — e das
possibilidades das novas formas de intervenção. Adota-se a premissa da conveniência de recuperação e
preservação dos cursos de água em áreas urbanas,
considerando que a mudança da abordagem tradicional de isolamento e supressão das águas superficiais da paisagem das cidades contribui para a minimização dos impactos negativos da urbanização.
Deve-se ainda ressaltar que as sistemáticas
para avaliação das condições de cursos de água usualmente empregadas, como a proposta pelo River
Styles Framework (Brierley e Fryirs, 2008) e pelo
Système D’Évaluation de La Qualité (Oudin, 2001), ou
são mais aplicáveis a bacias rurais ou requerem um
levantamento de dados extremamente amplo e pouco expedito, o que muitas vezes dificulta ou até
mesmo inviabiliza a sua aplicação em áreas urbanas.
Ainda, os indicadores por vezes propostos são, em
muitos casos, bastante complexos, implicando em
análises quantitativas detalhadas, cujos cálculos requerem o uso de ferramentas computacionais específicas.
Dessa forma, este documento apresenta
uma sistemática para avaliação e comparação de
alternativas de intervenção em cursos de água de
fácil aplicação (voltada para a fase de estudos preliminares), baseada na construção de indicadores de

impacto (hidrológicos/hidráulicos, ambientais, sanitários, sociais e no curso de água), devidamente descritos no item a seguir. Conforme considerações de
Bertrand-Krajewski et al (2002) e estudos específicos
já realizados (Moura et al, 2009), indicadores de desempenho assumem um importante papel na concepção e operação de sistemas de drenagem urbana,
tendo-se em vista a complexidade dos fatores envolvidos com a questão, como os aspectos e as limitações técnicas, ambientais e sócio-econômicas, dentre
outras. Sendo assim, indicadores de desempenho
são elementos importantes para auxiliar as tomadas
de decisão que envolvem a análise integrada de múltiplas variáveis, com grande potencial de utilização
em recursos hídricos (Castro et al, 2009), pela simplicidade e abrangência.
A metodologia desenvolvida, apresentada
de forma detalhada ulteriormente, foi aplicada a
três estudos de caso reais na Região Metropolitana
de Belo Horizonte/MG (Cardoso, 2008), sendo um
desses estudos descrito no presente documento. Finalmente, efetuou-se uma análise de sensibilidade e
robustez, evidenciando a consistência, a coerência e
a facilidade de aplicação da metodologia, que pode
vir a constituir uma ferramenta útil de auxílio à decisão na fase preliminar de análise de projetos.

INDICADORES DE IMPACTO
A metodologia para avaliação de intervenções em cursos de água proposta por esta pesquisa é
fundada na análise qualitativa de um conjunto de
indicadores associados a cinco categorias de impacto
(Tabela 1). A sua proposição se deu após a realização de uma vasta pesquisa bibliográfica com o intuito de se encontrar publicações relacionadas ao tema. No entanto, conforme mencionado anteriormente, as propostas relacionadas à avaliação de cursos de água, quando consideram os rios urbanos,
não preenchem plenamente a lacuna referente à
necessidade de uma metodologia de aplicação expedita e que considere a avaliação integrada de múltiplos aspectos, inclusive os sociais. Dessa forma, no
que tange a avaliação de alternativas de intervenção
em rios e córregos urbanos, não foram encontrados
trabalhos similares.
A proposição das categorias de impacto e
dos seus respectivos indicadores foi realizada buscando-se abranger o maior número possível de condições e aspectos impactados quando da intervenção
em cursos de água. Os indicadores foram submetidos à apreciação de 21 profissionais (projetistas,
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junto aos entrevistados (devendo sua soma perfazer
sempre o total de 100 pontos). Desse modo, a proposta metodológica em questão apresenta-se suficientemente flexível para atender situações específicas, considerando-se que a importância de cada indicador poderá variar, não necessariamente coincidindo com as médias constantes da Tabela 1.
A seguir são apresentadas algumas considerações relativas a cada um dos indicadores propostos.

consultores, órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, prefeituras e pesquisadores), tendo
sido obtidas 17 respostas. Solicitou-se a atribuição de
um valor percentual a cada indicador, atribuindo-se,
assim, um peso relativo a cada impacto. Apesar das
limitações do universo amostral, com apenas 17 entrevistas, considera-se que a mesma é significativa
para a pesquisa realizada, tendo em vista, sobretudo,
a diversidade de perfil dos entrevistados.
Tabela 1 — Impactos da intervenção e seus indicadores.

•

•

•

•

Também cabe ressaltar que, apesar do fato
de que o enquadramento dos indicadores em categorias possa soar artificial, uma vez que alguns deles
podem estar relacionados a mais de uma categoria, a
finalidade essencial da sua proposição foi a de orientar e facilitar a pontuação dos indicadores por parte
dos entrevistados.
A Tabela 1 apresenta a média dos pesos atribuídos pelos entrevistados a cada categoria e aos
seus respectivos indicadores, assim como seus coeficientes de variação (CV).
Como pode ser observado, o coeficiente de
variação obtido para cada um dos indicadores propostos apresentou valores elevados. Esse resultado já
era de se esperar, visto que os profissionais consultados apresentam diferentes formações e focos de
interesse.
Neste ponto, ressalta-se um aspecto positivo
da metodologia, uma vez que a média dos pesos atribuídos a cada indicador poderá variar de acordo
com as especificidades de cada caso, dentro dos limites de desvio padrão obtidos na pesquisa realizada

•

•
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Forma/sinuosidade: busca-se a avaliação do
impacto da alternativa de intervenção em
análise na forma e na sinuosidade do trecho
em estudo, tais como alargamentos, retificações, etc.
Leito e margens: este indicador tem como objetivo avaliar a configuração do leito e das
margens do canal (natural, aberto, fechado,
etc.), assim como os tipos de revestimentos
propostos.
Condições de inundação no local: neste caso,
os impactos no nível de risco hidrológico e
na susceptibilidade a inundações devem ser
avaliados de acordo com os objetivos da intervenção e com as técnicas a serem empregadas.
Impacto sobre as vazões de jusante: as alternativas de intervenção podem afetar as condições hidráulicas no local e levar a eventuais
alterações no nível de risco hidrológico a jusante. Assim, soluções que aumentem a velocidade do escoamento e, conseqüentemente, dos picos de cheia, serão possivelmente responsáveis por impactos negativos
a jusante.
Processos de erosão e assoreamento: as condições de erosão, estabilidade das margens do
canal e assoreamento poderão ser reduzidas
ou ampliadas de acordo com a adoção de
determinadas alternativas.
Diversidade de habitats: a diversidade de habitats está intimamente relacionada com a
sinuosidade do canal e o seu tipo de revestimento, assim como com a variedade de
espécies vegetais das áreas marginais, que
criam um ambiente favorável para o desenvolvimento de espécies aquáticas, pássaros e
insetos. Este indicador visa avaliar, portanto,
como uma alternativa de intervenção impacta os habitats existentes, melhorando ou
não as condições diagnosticadas no local.
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•

•

•

•

•

Áreas verdes adjacentes ao corpo de água: a existência de vegetação marginal é de grande
importância para o curso de água, uma vez
que protege as margens, controla os processos de erosão e assoreamento, contribui para a melhoria da qualidade da água e possibilita o aumento da diversidade de habitats.
A magnitude dos impactos decorrentes da
criação, redução ou eliminação de áreas
verdes deve ser avaliada de acordo com os
objetivos da intervenção, que em certos casos, inviabiliza a preservação desses espaços.
Impacto paisagístico: a avaliação do impacto
da intervenção sobre a paisagem deve considerar, como aspecto principal, a incorporação do curso de água como elemento do
tecido urbano. A recuperação e preservação
das áreas marginais, assim como da vegetação nativa, também devem ser avaliadas.
Proliferação de insetos: além da qualidade da
água, este aspecto pode ser uma conseqüência direta da adoção da alternativa de
intervenção. A criação de bacias de detenção ou a construção de sistemas de drenagem ineficientes, por exemplo, podem provocar esse tipo de problema, devendo ser
considerados responsáveis por impactos negativos na área de intervenção.
Áreas e equipamentos urbanos e de lazer: a avaliação deste quesito deve ser realizada observando a existência dos seguintes aspectos: faixas e trilhas para pedestres, ciclovia,
quadras esportivas, playground, mobiliário
urbano, área verde para uso da população e
iluminação pública.
Desapropriação, remoção e reassentamento da
população: em muitos casos, a implantação
de determinadas alternativas de projeto somente é viável com a desapropriação, a remoção e o reassentamento da população do
local objeto de intervenção. Esse tipo de
medida, na maioria dos casos, acaba por gerar inúmeros conflitos sociais, decorrentes
do rompimento de laços afetivos e de pertencimento ao antigo local de moradia e
trabalho das famílias afetadas. Por esse ângulo, considera-se que o impacto gerado pela adoção de tal medida seja negativo. Por
outro, quando se trata de áreas de risco à
ocupação (geológico, de saúde pública,
etc), por exemplo, seus efeitos serão positivos. Dessa forma, tendo-se em vista a complexidade dos fatores envolvidos com a

•

questão, observa-se a necessidade de uma
avaliação bastante prudente das condições
específicas de cada caso, de forma que se
possa proceder a um correto balanço dos
aspectos positivos e negativos decorrentes
da adoção de tal tipo de intervenção. Cabe
ainda ressaltar que, em função do uso da
área a ser desapropriada e da natureza da
ocupação do local (regular ou irregular), o
impacto poderá ter magnitudes diferenciadas. Caberá ao responsável pela análise, portanto, o julgamento apropriado de todos os
aspectos relacionados à questão.
Valorização financeira da área: este indicador
visa avaliar o impacto que as alternativas de
intervenção poderão causar sobre o valor
fundiário e imobiliário da área de estudo e
seu entorno.

METODOLOGIA PROPOSTA
A metodologia para avaliação de intervenções em cursos de água proposta por esta pesquisa é
fundada na análise qualitativa do conjunto de indicadores vistos anteriormente, cabendo ao analista
do processo uma avaliação de cada um dos impactos
gerados por cada solução em análise e a sua comparação com a condição previamente diagnosticada.
Ressalte-se que a avaliação aqui proposta se
restringe ao trecho do canal para o qual as alternativas estão sendo estudadas e às suas áreas ribeirinhas,
correspondentes a uma faixa estritamente ligada ao
curso de água. Apesar de sua significativa relevância,
a bacia onde se insere o curso de água não é considerada como unidade de estudo, sendo que a escala
de intervenção em análise consiste de pequenas áreas adjacentes aos cursos de água, possivelmente já
consolidadas em termos de ocupação urbana.

Delimitação/ diagnóstico do trecho
Identificação das alternativas
Avaliação das alternativas
Comparação entre as alternativas
Figura 1 — Etapas metodológicas.

132

RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.1 Jan/Mar 2011, 129-139
das alternativas delineadas previamente, uma alternativa desejável pode, eventualmente, ser estabelecida,
em condições desejáveis, mas de forma realista e
compatível com as alterações já produzidas na bacia
e com as condições específicas locais. Esta alternativa serve de balizamento como uma solução próxima
do ideal na análise comparativa, permitindo ainda,
eventualmente, a identificação de aspectos passíveis
de melhoramento nos projetos das intervenções.

Dessa forma, para um trecho a sofrer intervenção, a avaliação das alternativas e a sua comparação devem ser realizadas conforme as etapas metodológicas apresentadas na Figura 1 e segundo a descrição que se segue.
Etapa 1: Delimitação e diagnóstico do trecho
Nesta fase deverá ser definida a extensão do
curso de água a sofrer intervenção, assim como realizada a sua divisão em sub-trechos homogêneos, de
forma que as propostas de intervenção possam ser
formuladas e analisadas de acordo com características específicas.
Visto o caráter ainda preliminar da análise,
a ser desenvolvida na fase de estudos e projetos básicos, o diagnóstico deve se basear em itens de fácil
obtenção no local. Dessa forma, os seguintes aspectos deverão ser avaliados, em sintonia com o grupo
de indicadores previamente definidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Etapa 3: Avaliação das alternativas de intervenção
As alternativas de intervenção identificadas
devem ser analisadas através dos indicadores já descritos, por meio de uma avaliação qualitativa, realizada de acordo com a seguinte escala de pontuação:
grande piora (-2), pequena piora (-1), indiferente
(0), pequena melhora (+1) e grande melhora (+2).
A situação diagnosticada no local deve ser considerada como referência e base de comparação para as
demais alternativas, sendo que, para ela, todos os
indicadores receberão pontuação equivalente a zero.
A avaliação global de cada alternativa corresponde à soma das avaliações qualitativas dos impactos associados a cada indicador, multiplicadas
pelos seus respectivos pesos.

Sinuosidade do canal;
Configuração do leito e das margens;
Condições das áreas ribeirinhas (taxa de
ocupação, uso do solo, enquadramento legal etc.);
Diversidade de habitats: no curso de água e
nas áreas ribeirinhas;
Condições de inundação;
Existência de áreas verdes;
Existência de áreas e equipamentos urbanos;
Presença de insetos.

Etapa 4: Comparação entre as alternativas
de intervenção
Nesta fase, a análise de desempenho das
propostas de intervenção será possível à luz da comparação dos valores globais atribuídos a cada alternativa, assim como a cada um dos indicadores.
Dessa forma, as alternativas poderão ser
comparadas com a real condição do curso de água,
identificada no diagnóstico, e com a solução desejável,
subsidiando o processo de escolha da melhor intervenção. A análise individual dos indicadores possibilita ainda, eventualmente, a identificação de melhorias nas soluções de intervenção delineadas.
Cabe ressaltar que, apesar da inquestionável
importância, a introdução dos aspectos relacionados
aos custos das alternativas não foi contemplada no
âmbito da pesquisa desenvolvida. De fato, a metodologia aqui apresentada tem como foco apenas a avaliação do desempenho das soluções, devendo os custos constituir objeto de estudos futuros, mais amplos, uma vez que esses devem abranger, para efetiva
consistência, também os aspectos de manutenção e
operação, além dos custos de implantação, cuja obtenção é mais fácil e rápida.

Em suma, as condições geomorfológicas,
ambientais, sanitárias, hidrológicas/ hidráulicas e de
uso e ocupação do solo em que se encontram o curso de água devem ser analisadas de forma realista e
criteriosa, uma vez que o diagnóstico constitui a base para a avaliação dos impactos das alternativas de
projeto.
Etapa 2: Identificação das alternativas de intervenção
Os estudos pré-existentes relativos a intervenções em determinado trecho de um curso de
água certamente apontam para alternativas sintonizadas com o seu objetivo — controle de inundações,
estruturação do sistema viário, etc. Entretanto, com
base no diagnóstico realizado, é possível a identificação de alternativas de intervenção dentro da premissa de buscar-se a manutenção do curso de água
nas condições mais naturais possíveis. Assim, além
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- Trecho #2: neste trecho, com 880 metros de extensão, o canal apresentava-se em sua maior parte em
leito natural, mas com alterações de sinuosidade e
margens. A presença de focos erosivos foi identificada em diversos pontos. Também foi observada a presença de gramíneas e vegetação alterada, bem como
de população residindo nas áreas ribeirinhas, misto
de ocupações regulares e irregulares.

ESTUDO DE CASO
Com a finalidade de avaliar a aplicabilidade
da metodologia proposta a casos reais, foram realizados três estudos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, Minas Gerais. No entanto, apenas um
deles será apresentado no presente documento.
O curso de água contemplado — córrego
Baleares - se localiza na região Norte do município
em questão (bairro Jardim Europa), estando integralmente situado na região administrativa de Venda Nova. É afluente da margem esquerda do córrego Vilarinho, encontrando-se em sua maior parte
em leito natural e apresentando alguns trechos em
canal revestido fechado. A montante, observam-se
trechos de topografia acidentada e, em praticamente toda a sua extensão (1,37 km), verifica-se a ocupação do fundo de vale. A área é habitada por população de baixa renda e é carente de infra-estrutura
viária, de saneamento, dispositivos de drenagem e
equipamentos de lazer.
Diante desse quadro, a Prefeitura de Belo
Horizonte, por meio do Programa Drenurbs - Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento
dos Fundos de Vale e Córregos em Leito Natural de
Belo Horizonte (Belo Horizonte, 2001) estudou três
alternativas de intervenção para o tratamento do
fundo de vale em questão, com vistas a suprir as carências da área e melhorar a qualidade de vida da
população local.
De forma a enriquecer o estudo de análise e
comparação entre as alternativas, na pesquisa que
embasou este artigo (Cardoso, 2008) foram estabelecidas e analisadas outras propostas de intervenção,
tornando o referido estudo mais completo. No entanto, apenas três soluções serão aqui avaliadas, tendo em vista as dificuldades de uma apresentação
detalhada de todos os casos estudados.

Trecho 2

Trecho 3

Trecho 1

Figura 2 — Área de estudo do córrego da Avenida Baleares
(Fonte: PRÁXIS Projetos e Consultoria Ltda).

- Trecho #3: canal em leito natural com 360 metros
de extensão, observando-se ocupação irregular de
áreas de preservação de elevada declividade. Constatou-se ainda a presença de inúmeros focos erosivos e
problemas de instabilidade de taludes. Quanto à
vegetação, observou-se a presença de gramíneas e de
vegetação alterada, com espécies remanescentes de
vegetação nativa.
Etapa 2: Identificação de alternativas
Alternativa de intervenção “A”
Para o trecho #2 é proposta a manutenção
da sinuosidade da calha e a implantação de via na
margem direita do canal. A construção de uma bacia
de detenção para o controle de cheias (com capacidade de armazenamento de 4.800 m3) e de uma área de preservação permanente são as propostas
para o trecho #3 (Figuras 3 e 4).

Etapa 1 — Diagnóstico
Para a realização do diagnóstico do córrego
da Avenida Baleares optou-se pela sua divisão em
três trechos distintos (Figura 2), tendo em vista a
heterogeneidade das condições do leito e das margens e da ocupação das áreas ribeirinhas.
- Trecho #1: trecho de jusante, retificado e fechado,
com 130 metros de extensão, sem integração com a
paisagem local, com ausência de vegetação e de
problemas de inundação. Para todas as alternativas
este trecho permanece conforme as condições diagnosticadas no local.
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Via

Figura 3 - Alternativa A, Trecho #2.
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Alternativa de intervenção “C”
Bacia de
detenção

Com vistas a também possibilitar a análise
de uma intervenção clássica, elaborou-se uma alternativa hipotética considerando a execução de uma
avenida sanitária ao longo do córrego Baleares. Dessa forma, para os trechos #2 e #3 considera-se a canalização do córrego com a manutenção da sua calha aberta e revestimento do leito e margens em
concreto armado (Figuras 7 e 8).

Área verde
Figura 4 - Alternativa A, Trecho #3.

Perfil natural
Via
Alternativa de intervenção “B”
Na Alternativa B, efetivamente adotada, no
tocante ao trecho #2 buscou-se a compatibilização
entre a manutenção da sinuosidade e a implantação
da via com um mínimo de remoção da população.
Esta abordagem implicou em uma intervenção mais
significativa na seção, como pode ser visto na Figura
5.

Figura 7 - Alternativa C, Trecho #2.

Córrego canalizado

Perfil natural
Via

Figura 5 - Alternativa B, Trecho #2.

Avenida sanitária

Para o trecho #3 foi prevista a remoção da
população e a criação de uma extensa área de preservação ao longo do canal, com a criação de áreas e
equipamentos de lazer (Figura 6).

Figura 8 - Alternativa C, Trecho #3.

Etapa 3: Avaliação das alternativas

A Tabela 2 apresenta, para cada uma das
alternativas em análise, o resultado da avaliação de
impactos de cada indicador, variando de -2 a +2,
multiplicado pelo seu respectivo peso.
Para o trecho #1, todas as alternativas propuseram a sua manutenção conforme a situação
diagnosticada no local e, portanto, todos os indicadores de impacto receberam pontuação igual a zero.
Para os trechos #2 e #3 - que apresentavam
extensões diferenciadas — procedeu-se a uma ponderação das notas atribuídas a cada um deles segundo o seu comprimento. Dessa forma, somando-se as
notas referentes a cada trecho, chegou-se a uma
pontuação global para cada um dos indicadores.

Área verde

Área de lazer
Figura 6 - Alternativa B, Trecho #3.

135

Metodologia para Avaliação de Alternativas de Intervenção em Cursos de Água em Áreas Urbanas

ta, ou seja, priorizam-se os aspectos ambientais em
detrimento do desempenho técnico. Os pesos associados às diferentes visões mencionadas são apresentados na Tabela 3. Cabe ressaltar que, no caso das
visões Tecnicista e Ambientalista, a variação dos pesos
dos indicadores foi realizada pelos autores deste
artigo, dentro dos valores do desvio padrão de cada
indicador, perfazendo sempre o valor total de 100
pontos.
Cabe ressaltar que a variação dos pesos, realizada dentro dos valores do desvio padrão de cada
indicador, sofreu pequenos ajustes na pontuação
para que a somatória final continuasse igual a 100.
Na Tabela 3 indicou-se em negrito os pesos que tiveram pontuação elevada e em itálico aqueles com
pontuação reduzida.
Para cada uma das alternativas em análise, o
resultado da avaliação qualitativa de impactos de
cada indicador foi multiplicado pelos novos pesos,
de acordo com a avaliação em análise — neutra, tecnicista ou ambientalista —, conforme apresentado na
Tabela 4.

Tabela 2 — Resultado da avaliação das alternativas.
Grupos de
Impacto
No curso
de água
Hidrológicos
/Hidráulicos
Ambientais

Sanitários
Sociais

Total

Indicador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
-2,32
+10,83
0
+0,81
+18,00
+7,79
+8,58
+8,00
+3,36
+7,25
-11,73
+5,18
+55,75

Alternativa
B
-2,80
+13,40
0
0
+18,00
+6,10
+7,93
+7,44
+8,00
+8,82
-6,23
+5,18
+65,84

C
-12,00
-16,63
0
-11,50
+18,00
-5,30
-7,48
-1,30
+12,00
+2,74
-4,10
+6,75
-18,82

Etapa 4: Comparação das alternativas

A análise dos resultados constantes da Tabela 2 permite constatar que a Alternativa B, efetivamente adotada, apresenta globalmente o melhor
desempenho, agregando melhoria significativa ao
local da intervenção, de forma similar à Alternativa
A. Por outro lado, a alternativa hipotética C, correspondente à implantação de uma avenida sanitária,
apresenta valor global negativo, indicando uma degradação no local da intervenção. Esta piora é também constatada praticamente em todos os indicadores de impacto.

Tabela 3 — Ponderação dos indicadores de acordo com as
diferentes visões.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E ROBUSTEZ
De forma a avaliar a sensibilidade e a robustez da metodologia proposta, foi realizada uma análise das alternativas de intervenção segundo três diferentes possibilidades de ponderação dos pesos dos
indicadores, correspondentes a três diferentes visões
a respeito da questão relacionada a intervenções em
cursos de água urbanos.
A primeira ponderação, já apresentada, corresponde a uma visão considerada neutra, uma vez
que adota diretamente os pesos obtidos por meio da
pesquisa realizada junto aos profissionais. A segunda
ponderação, denominada “Tecnicista”, corresponde
a uma visão mais focada nos aspectos de desempenho técnico da intervenção. Finalmente, a terceira
ponderação, “Ambientalista”, reflete uma visão opos-

Ponderação
de base

Visão
tecnicista

Visão
ambientalista

Indicador

Peso

D.P.

Peso

Peso

1

8,0

3,86

4,14

8,00

2

9,5

4,33

5,17

13,83

3

14,5

4,24

18,74

12,26

4

11,5

4,35

15,85

11,50

5

9,0

2,98

11,98

11,98

6

5,3

2,96

2,34

8,26

7

6,5

1,97

4,53

8,47

8

5,2

2,3

4,71

5,20

9

8,0

5,2

8,00

8,00

10

9,8

3,66

9,80

6,14

11

8,2

4,19

12,39

4,01

12

4,5

2,15

2,35

2,35

Total

100

100

100

De acordo com a avaliação realizada, nota-se
que, para todas as visões em análise, não houve alteração na solução de base, ou seja, no ordenamento
das alternativas. De fato, a Alternativa B apresenta-se
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ções de intervenção bastante distintas, não apresentaram resultados globais tão discrepantes. Isto se
deve ao fato de ocorrer uma situação de compensação decorrente da ponderação das notas obtidas por
trechos, que apresentam extensões diferenciadas.
No entanto, ao se proceder à análise parcial das alternativas, ou seja, por trechos, as diferenças e semelhanças existentes se tornam mais evidentes. Em
situações em que as diferenças são muito visíveis, a
seleção da melhor alternativa é relativamente simples; quando a diferença entre as notas é desprezível, o processo decisório torna-se mais complexo,
implicando na necessidade de uma análise mais detalhada, indicador por indicador. Eventualmente, a
introdução de novos critérios de comparação (e.g.
custos) pode ser oportuna.
Diante do exposto, observam-se, então, duas
possibilidades de avaliação de alternativas quando
ocorre subdivisão de um trecho em segmentos distintos: a avaliação global — que pode tornar difusa as
diferenças existentes entre as alternativas — e a avaliação parcial, que evidencia estas diferenças. Esta
última abordagem permite a composição de novas
alternativas de intervenção, resultado da combinação das melhores soluções propostas para cada trecho. No caso do estudo apresentado, a alternativa B
foi considerada a melhor em ambas as formas de
avaliação.

sempre melhor que as demais; a Alternativa C, correspondente a uma intervenção tradicional, sempre
está associada a uma piora das condições locais,
mesmo sob o enfoque tecnicista, que privilegia os
indicadores mais técnicos em contraposição aos ambientais. Acredita-se que a robustez da metodologia
fica assim demonstrada.
Tabela 4 — Avaliação global das alternativas de
intervenção.

Alternativa
Visão
A
Neutra
+55,75
Tecnicista
+42,02
Ambienta-lista
+74,42

B
+65,84
+54,86
+81,11

C
-18,82
-3,81
-27,80

Por outro lado, constatam-se variações significativas na avaliação dos indicadores, evidenciando
a sensibilidade da metodologia proposta. De fato,
nota-se que uma pequena variação na avaliação qualitativa dos indicadores pode ter conseqüências significativas, podendo até mesmo alterar a colocação
da solução em análise em relação às demais. Dessa
forma, é de fundamental importância uma análise
muito criteriosa dos impactos decorrentes de cada
solução, de forma a não se comprometer o resultado
final da avaliação.

CONCLUSÕES
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos com a aplicação da
metodologia e com a análise de sensibilidade realizada permitem discernir alguns aspectos interessantes, discutidos a seguir.
Inicialmente, o ordenamento das alternativas segundo as diferentes visões vem ao encontro da
premissa assumida de que a adoção de soluções que
considerem a manutenção das condições naturais de
rios e córregos pode minimizar os impactos negativos da urbanização sobre o meio ambiente e a população. Esse resultado é reforçado pela ausência de
alterações na análise de robustez efetuada.
Na pesquisa de mestrado desenvolvida foi
também realizada uma avaliação das propostas de
intervenção por trechos (#2 e #3), de forma que
para cada um deles pudessem ser comparadas as
pontuações das alternativas segundo as visões neutra, tecnicista e ambientalista. Em alguns casos, ficou evidente que algumas propostas, com concep-
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A metodologia desenvolvida para avaliação
de alternativas de intervenção em cursos de água em
áreas urbanas apresentou-se bastante satisfatória,
permitindo nortear a escolha de soluções préestabelecidas com base em uma análise de desempenho multicriterial. Ainda, a análise individual dos
indicadores propostos abre a possibilidade de construção de novas alternativas de intervenção. Assim,
acredita-se que a aplicação da metodologia possa
orientar tanto os profissionais envolvidos com a
concepção de projetos quanto os órgãos ambientais,
responsáveis pelo licenciamento ambiental desse
tipo de intervenção.
Observou-se também a potencialidade da
abordagem metodológica para subsidiar o estabelecimento de regulamentações específicas concernentes a intervenções em rios e córregos em áreas urbanas. Uma extensão do estudo para outras condições
de uso do solo ribeirinho pode apontar para um
possível quadro normativo, mais geral e abrangente.
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Ainda, quanto à ampliação e continuidade
dessa pesquisa, puderam ser identificadas algumas
interessantes possibilidades, como o estudo das alternativas considerando-se a bacia como unidade
espacial de análise, uma vez que a proposta de avaliação apresentada neste documento considera apenas a análise do curso de água e de suas áreas ribeirinhas, não contemplando de forma mais ampla os
demais fatores que interagem na bacia. Também a
associação dos indicadores propostos com outros
que considerem os aspectos legais — como as Leis de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, os Planos
Diretores, dentre outros — os custos de implantação,
operação e manutenção das soluções e a sua eficiência energética é outra perspectiva que se abre com o
presente trabalho. Esse tipo de análise global tornaria a avaliação das alternativas muito mais complexa,
mas ao mesmo tempo mais realista e abrangente,
contemplando os diversos aspectos relevantes na
tomada de decisão.
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Methodology to Evaluate Alternatives for Intervention in Watercourses in Urban Areas
ABSTRACT
The traditional alternatives for intervention in
watercourses, usually based on canalization and straightening, have not been satisfactory and have had major
impacts, mainly in urban areas. The adoption of new,
more environmentally integrated approaches is an alternative solution for intervention. Therefore, selection of drainage systems and type of treatment of watercourses are very
important issues.
The present research is precisely in the context of the decision process mentioned, aiming to help decision-makers in
their choice of project solutions. The proposed methodology,
focused on the evaluation of alternatives for intervention in
watercourses, is based on a qualitative assessment of impacts, through the use of performance indicators.
This paper presents the proposed methodology and its use in
a case study performed in Belo Horizonte, Brazil. The results obtained and the sensibility and robustness analysis
done show the usefulness of the methodology to choose intervention alternatives.
Key-words: urban watercourses, urban interventions, indicators, multicriteria analysis
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- Não devem ser maiores do que meia página;
- Evitar tabelas muito extensas ou repetitivas;
- Não dispor tabelas verticalmente;
- Devem ser criadas no mesmo editor usado para
o texto (Ex. Microsoft Word).

Referências
- Todas devem estar citadas no texto e vice-versa;
- Citações no texto em letras minúsculas e nas referências, em maiúsculas;
- Títulos das publicações em itálico.

