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Resumo – Pesquisas sobre requisitos para a representação do escoamento em rios e planícies de 

inundação em modelos hidrológicos de grande escala são necessárias visando melhor desempenho e 

eficiência computacional. Entretanto, caracterizações regionais/globais da hidrodinâmica de rios são 

inexistentes. Apresenta-se um mapeamento da hidrodinâmica dos rios da bacia Amazônica. Mapas 

do tipo de escoamento fluvial com resolução de 0,25
o
 foram desenvolvidos a partir da analise dos 

termos das equações de Saint-Venant. Foram utilizadas bases de dados globais de geometria de rios 

baseadas em modelos digitais de elevação e relações empíricas, além de observações de estações 

fluviométricas. Analises de sensibilidade foram utilizadas para avaliar o efeito de erros nas 

variáveis de entrada. Conforme os resultados, 64,5% dos rios (rios de cabeceira e alta declividade) 

podem ser representados por um modelo de onda cinemática, 34,5% (principais tributários e regiões 

com baixa declividade e várzeas inundáveis) por um modelo tipo difusão e 1% (baixo Amazonas) 

pelas equações completas de Saint-Venant. A maior parte dos rios apresenta escoamento subcrítico 

com baixo número de Froude (Fr), enquanto que a região Andina é dominada por altos Fr. Baseado 

em uma análise com dados in situ, o mapeamento teve um índice de acerto de 83,4%.  
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MAPPING LARGE-SCALE RIVER FLOW HYDRAULICS IN THE AMAZON 

BASIN  
 

Abstract – Research on actual requirements for a numerically consistent representation of flow 

dynamics in large-scale river-flood models are needed to improve both modeling performance and 

computational efficiency. Still, regional and global scale characterizations of river hydrodynamics 

are absent. A first attempt to map river hydrodynamics in the Amazon basin is presented. Flood 

wave type maps at 0.25-degree spatial resolution are derived from a classification method based on 

the analysis of Saint-Venant equations terms. Global river geometry datasets derived from both 

digital elevation models and empirical equations supported by stream gauge observations are used 

as input variables. Errors of input variables are estimated and a sensitivity analysis is performed. 

Results show that 64.5% of rivers (headwaters and high slope rivers) can be represented by the 

kinematic wave, 34.5% (main Amazon tributaries, low slope and wetland regions) by the diffusive 

wave and 1% (lower Amazon) by the full Saint-Venant equations. Most of the basin presents 

subcritical flow with very low Froude number (Fr), while the Andean region is dominated by larger 

Fr values and supercritical flow can be found. According to our evaluation mostly based on in situ 

data, the map has a percentage of detection of 83.4%. 
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INTRODUÇÃO 

A dinâmica fluvial tem um importante papel no ciclo hidrológico e no sistema terrestre, 

regulando a descarga de água doce nos oceanos (Oki e Kanae, 2006), a extensão de áreas alagadas 

(Papa et al., 2010) e consequentemente trocas entre a superfície e a atmosfera de agua, energia e 

gases como metano (Gedney et al., 2004).  

Modelos hidrológicos de grande escala são uma das principais ferramentas para predição da 

dinâmica do escoamento em rios. Embora as equações de Saint-Venant (Cunge et al., 1980) 

forneçam a mais completa descrição unidimensional do escoamento em rios, as mais recentes 

abordagens de simulação usam formas simplificadas destas equações, salvo algumas exceções (e.g. 

Paiva et al., 2013). Como o uso de formas mais completas das equações de Saint-Venant resultam 

em custos computacionais adicionais, a equação dinâmica é normalmente substituída por uma 

simples relação entre armazenamento d’água e vazão (e.g. Coe et al., 2008), um modelo de onda 

cinemática ou métodos tipo Muskingum-Cunge (e.g. Collischonn et al., 2007; Getirana et al., 2012) 

ou modelo de onda difusiva (Yamazaki et al., 2011). Consequentemente, processos hidrológicos 

importantes podem não estar sendo representados dependendo das simplificações adotadas. Por 

exemplo, na bacia Amazônica, efeitos de remanso regulam a dinâmica do escoamento fluvial em 

muitos rios (Kosuth et al., 2009; Meade et al., 1991). Estes aspectos motivaram o desenvolvimento 

e a aplicação de modelos hidrológicos e hidrodinâmicos mais complexos para compreender a 

dinâmica do escoamento de grandes rios (e.g. Trigg et al., 2009; Yamazaki et al., 2011; Paiva et al., 

2013 para a bacia Amazônica), incluindo, por exemplo, a questão dos efeitos de remanso. 

Entretanto, estas formulações mais complexas podem não ser necessárias em algumas regiões e as 

simplificações podem ser aplicadas para uma melhor eficiência computacional. Portanto, o 

conhecimento a priori das características hidrodinâmicas do escoamento fluvial poderiam ser 

utilizados guiar os novos desenvolvimentos em modelagem de grande escala. Entretanto, 

caracterizações regionais ou globais da hidrodinâmica de rios são pouco comuns. Este trabalho 

aborda este tema, descrevendo e avaliando uma abordagem que permite a classificação do 

escoamento fluvial na grande escala.  

Neste artigo, apresenta-se uma caracterização espacial (0.25° × 0.25°) da hidrodinâmica dos 

rios Amazônicos em termos do tipo de escoamento baseado no método de Moussa e Bocquillon 

(1996), bases de dados globais e observações in situ. Apresenta-se também um mapa de número de 

Froude onde a presenta de escoamento subcrítico ou supercrítico pode ser identificada. Os 

resultados são avaliados em termos da probabilidade de um tipo de escoamento ocorrer em uma 

determinada célula e através de comparação com resultados obtidos usando observações in situ.  

HIDRODINÂMICA DO ESCOAMENTO EM RIOS 

As equações de Saint-Venant, que representam o escoamento unidimensional gradualmente 

variado e não permanente em canais através de simplificações das equações de Navier-Stokes, 

fornecem a mais completa representação 1D da hidrodinâmica em rios. São compostas pelas leis de 

conservação de massa e quantidade de movimento (Cunge et al., 1980): 
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sendo Q [m
3
.s

-1
] a vazão, t [s] o tempo, x [m] a dimensão especial longitudinal, y [m] a 

profundidade d’água, g [m.s
-2

] a aceleração da gravidade, A [m
2
] a área molhada e S0 [m.m

-1
] e Sf 

[m.m
-1

] as declividades do fundo e de atrito na direção x.  

A equação de conservação de quantidade de movimento (Eq. 2) consiste no balance entre 

inércia (i) local e (ii) convectiva com forças de (iii) pressão (iv) gravidade e (v) atrito. Estas 

equações podem ser simplificadas, dando origem a diferentes tipos de modelos, dependendo dos 

termos da Eq. (2) que são considerados desprezíveis se comparados aos outros (Moussa e 

Bocquillon, 1996): KI - onda cinemática: (iv) e (v); DF - onda difusiva: (iii), (iv) e (v); SD - onda 

dinâmica permanente: (ii), (iii), (iv) e (v); GV - onda gravitacional: (i) , (ii) e (iii). 

A fim de classificar o escoamento de acordo com o tipo de modelo de onda, utilizou-se a 

abordagem de Moussa e Bocquillon (1996) (Fig. 1). Analisa-se o escoamento usando as equações 

de Saint-Venant como uma superposição de dois regimes: um regime permanente e uma 

perturbação do primeiro. Os termos da Eq. (2) correspondentes a menos de 1% da soma dos 

restantes são considerados desprezíveis, resultado em um dos modelos descritos acima. Utilizam-se 

dois parâmetros: o número de Froude (F0) do escoamento não perturbado e o período adimensional 

(T+) da perturbação aplicada ao regime permanente:  
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onde v0, y0 e Sf0 são a velocidade do escoamento [m.s
-1

], a profundidade d’água [m] e a declividade 

de atrito [m.m
-1

] do escoamento não perturbado, e T0 é o período da perturbação [s]. Fr é 

normalmente definido como a razão entre forças de inércia e gravidade, sendo o escoamento 

definido como subcrítico se Fr < 1 ou supercrítico no caso contrário. Os parâmetros de entrada para 

o cálculo de F0 e T+ (v0, y0, Sf0 e T0) foram estimados com bases de dados globais e apoiados em 

observações in situ, conforme descrito a seguir. 

 
Figura 1 - Critério de Moussa e Bocquillon (1996) para classificação do tipo de escoamento. 

METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO NA BACIA AMAZÔNICA 

Dados utilizados 

A escala especial adotada neste estudo (0,25° × 0,25°, ou ~25km na linha do equador) foi 

escolhida para estudar o escoamento em grandes rios (>10
4
 km

2
) com potencial aplicação a modelos 

de grande escala e/ou globais e estando de acordo com as informações disponíveis na escala 
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regional e global. Os parâmetros utilizados foram: área de drenagem a montante A [km
2
], 

comprimento do rio principal L [km], declividade da bacia Slp [m.m
-1

], largura do rio W [m], vazão 

média anual Qmean [m
3
.s

-1
], extensão de áreas alagadas Afld [%] e número de meses quando ocorre 

90% da precipitação anual P90 [meses]. Utilizou-se o algoritmo FLOW (Yamazaki et al., 2009) para 

computar os parâmetros A, L e S, baseado nos dados topográficos do Modelo Digital de Elevação da 

missão “Shuttle Radar Topography Mission” (SRTM). W foi estimado usando uma relação empírica 

desenvolvida para a escala global W = max(10, β.Qmean
0,5

) por Getirana et al. (2012), sendo β =18 

na região de estudo. Qmean foi estimada usando a base de dados global de escoamento de Cogley 

(2003) (Fig. 2b). Afld foi obtido da base de dados “Global Lakes and Wetland Database” (GLWD) 

(Lehner e Döll, 2004). P90 foi calculada a partir de dados de precipitação do “Climatic Research 

Unit” (CRU) CL 2.0 dataset (New et al., 2002) que fornece climatologia mensal na escala 10’ 

obtida de dados de estações in situ. Também foram utilizados dados de vazão diária de 156 estações 

fluviométricas para o período entre 1970 e 2005 (Fig. 2a) além de cerca de 25 mil medições 

instantâneas de velocidade do escoamento e profundidade d’água em 255 estações. Estes dados 

foram obtidos da Agência Nacional das Águas (ANA).  

 
Figura 2 - A bacia Amazonica: (a) principais afluentes e estacoes fluviometricas (pontos brancos), (b) vazao media 

(Qmed), (c) profundidade d’água (y0), (d) declividade da agua local (S), (e) velocidade media de escoamento (v0) e (f) 

tempo de pico (tp). 
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Cálculo do tempo de pico 

O período de perturbação T0 foi considerado igual ao tempo de pico (tp), definido aqui como o 

tempo para o rio passar de uma situação de vazões baixas até o pico do hidrograma durante um 

evento de cheia. O procedimento para a estimativa de tp ao longo de toda a bacia Amazônica foi 

dividido em três etapas: (1) estimativa de tp em postos fluviométricos a partir de vazões diárias, (2) 

desenvolvimento de um modelo estatístico para tp usando algumas variáveis explicativas (3) 

aplicação para toda a bacia Amazônica. O algoritmo para estimar tp analisa series de vazão diária, 

buscando pares de pontos de inflexão de vazões mínimas e máximas e calcula intervalo de tempo 

entre estes pontos. Maiores detalhes deste método podem ser encontrados em Getirana e Paiva 

(2013). A partir dos valores obtidos em cada estação fluviométrica, utilizou-se análise de regressão 

múltipla para desenvolver um modelo estatístico de tp em função dos seguintes parâmetros: A, L, 

Slp, Qmean, P90 e Afld. Através do método “stepwise regression” (Draper e Smith, 1998), o melhor 

modelo estatístico obtido foi:  

tp = 7,3618·A
0,2560

·Slp
-0,3036

·P90
-1,4662

  (MAE = 44%)     (5) 

onde MAE é o erro médio absoluto. 

Velocidade e profundidade do escoamento 

A velocidade do escoamento nos rios v0 foi estimada através da equação de Manning (Chow, 

1959; Cunge et al., 1980). Considerando uma seção retangular, tem-se v0 = (1/y0
2/3

.Sf
1/2

, onde é 

o coeficiente de rugosidade de Manning e Sf é a declividade de atrito. Embora  seja um parâmetro 

empírico e seu valor seja desconhecido na maioria dos rios, é possível estima-lo baseado em valores 

da literatura, por exemplo Chow (1959) sugere  entre 0,025 e 0,045 em rios semelhantes aos 

Amazônicos. Neste estudo adotou-se  = 0,04. Sf foi aproximado pela declividade S0 obtida do 

modelo digital de elevação do SRTM pelo algoritmo FLOW. A declividade de atrito pode variar 

temporalmente, e a incerteza deste parâmetro foi abordada na analise de sensibilidade descrita 

posteriormente. Baseado na seguinte relação para um canal retangular y0 = Qmean/(v0.W), a equação 

de Manning por ser reescrita como: 
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        (6) 

Os valores estimados de v0 estão apresentados na Fig. 2e. Os valores de y0 e v0 foram 

calculados para a célula correspondente a cada estação fluviométrica e comparados com valores 

observados, resultando em valores de MAE iguais a 41% e 66%, respectivamente. Maiores detalhes 

são encontrados em Getirana e Paiva (2013). 

Análise das incertezas 

Como as informações utilizadas neste estudo são oriundas de bases de dados globais e 

relações empíricas, que estão sujeitas a erros que podem ser significativos, a incerteza nas variáveis 

de entrada e o consequente impacto sobre a classificação dos tipos de escoamento deve ser levada 

em conta. Para tanto, fez-se uma análise de sensibilidade, onde o método de classificação foi 

analisado para diversos valores de cada variável de entrada, considerando uma distribuição 

uniforme e erros característicos os valores de MAE descritos anteriormente, ou seja, 44% (tp), 66% 

(v0), 41% (y0) e 10% para Sf0 baseado em Lefavour e Alsdorf (2005). Posteriormente, para cada 

célula foi possível identificar o tipo de escoamento com maior probabilidade de ocorrência 

considerando na incerteza dos parâmetros do método.  



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

RESULTADOS 

Conforme a Fig. 3a, a maior parte dos rios Amazônicos (~99%) possui escoamento que pode 

ser representado pelos modelos de onda cinemática (KI) ou difusiva (DF). Os rios localizados em 

cabeceiras e regiões de altas declividades como a região Andina, exibem um escoamento 

cinemático, representando 64,5% da bacia Amazônica. Os principais tributários da bacia e rios com 

baixa declividade, localizados principalmente na Amazônia central no Brasil, mas também nas 

regiões das planícies bolivianas (llanos de Moxos) e peruanas, apresentam um escoamento do tipo 

difusivo (34,5% da bacia). Estes resultados mostrando a presença de escoamento difusivo nos 

principais rios amazônicos concordam com estudos baseados em observações como Kosuth et al. 

(2009) e Meade et al. (1991), que mostram a presença de efeitos de remanso nos rios Solimões, 

Negro, Madeira, Purus e Amazonas. Estão também de acordo com Trigg et al. (2009) que 

classificaram o escoamento de um pequeno trecho do rio Solimões como difusivo. As equações 

completas de Saint-Venant, incluindo a inércia, mostram regular o escoamento no baixo Amazonas, 

onde os efeitos da maré foram demonstrados por Kosuth et al. (2009) e em algumas regiões 

limitadas dos rios Solimões e Japurá (~1% da bacia). Os escoamentos do tipo onda gravitacional e 

onda dinâmica permanente não foram encontrados nesta bacia.  

Na maior parte da bacia, as incertezas nas variáveis de entrada tiveram um baixo impacto na 

classificação do tipo do escoamento. Conforme a análise de incertezas (Fig. 3c), cerca de 43% das 

células apresentaram somente um tipo de classificação em 76% dos casos o tipo de escoamento 

mais provável tem probabilidade maior que 80%.  

 
Figura 3 - Mapas para a Amazônia com os tipos de escoamento mais provável (a) e mais restrito (b), frequencia da 

classificação mais provável (c) e numero de Froude (d). Dinamicas de escoamento sao representadas pelos seguintes 

modelos: onda cinemática (KI), onda difusiva (DF), onda dinâmica permanente (SD), onda gravitacional (GV) e 

equações completas de Saint-Venant (SV). As linhas brancas representam os rios principais. 
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Em uma interpretação mais rigorosa dos resultados, apresenta-se na Fig. 3b o modelo de 

escoamento mais completo observado em cada célula na análise de sensibilidade. Neste caso, a 

maior parte da bacia é classificada com escoamento difusivo (62%), ocorre um aumento de rios 

classificados como SV (5% da bacia) e o escoamento do tipo cinemático predomina principalmente 

na região andina (33%). 

A Fig. 3d apresenta a análise do escoamento dos rios Amazônicos em termos de número de 

Froude. Como esperado, a maior parte da bacia apresenta escoamento subcrítico (99%), com 

valores de Fr muito baixos (Fr<0,1 em 26,8% dos casos e Fr<0,5 em 92,7% dos casos). Os valores 

mais baixos são encontrados principalmente no rio Solimões/Amazonas e nas regiões de planícies 

de inundação brasileiras (Amazônia central), bolivianas e peruanas. Por outro lado, altos valores de 

Fr ou mesmo escoamento supercrítico (Fr>1) principalmente na região montanhosa dos Andes.  

Os resultados do método foram comparados com uma classificação do tipo de escoamento 

baseada em dados (y0 e v0) observados em campanhas de medição de vazões nas estações 

fluviométricas. Baseado nos dados in situ, o escoamento nas estações fluviométricas foi classificado 

como KI, DF e SV em 31%, 65% e 4% dos casos, respectivamente, enquanto que estas 

percentagens foram de 44%, 55% e 1% nas células correspondentes do mapa da Fig. 3a. Em 68% 

dos casos, o tipo de escoamento não se altera entre os períodos de cheias e estiagem. A maior parte 

das diferenças foi encontrada em estações classificadas com SV, que foram classificadas como DF. 

Mesmo assim, um grande número (83,4%) de estações fluviométricas e correspondentes células 

foram classificados com o mesmo tipo de escoamento, o que mostra o bom desempenho do método 

utilizado. Maiores detalhes sobre a análise dos resultados e validação do método são encontrados 

em Getirana e Paiva (2013).  

CONCLUSÕES 

Apresenta-se um método de classificação e caracterização espacial do escoamento fluvial 

voltado para aplicações na grande escala, baseado em bases de dados globais e observações de 

estações fluviométricas. Através das análises na bacia Amazônica, mostra-se que os rios localizados 

em áreas montanhosas, e.g. a região andina, apresentam escoamento cinemático, representando 

64,5% da bacia. Os principais rios amazônicos e regiões com baixa declividade e com extensas 

várzeas inundáveis apresentam escoamento difusivo (~34,5%). As equações completas de Saint-

Venant governam o escoamento no baixo Amazonas e em algumas outras áreas restritas, 

representando ~1% da bacia. A maior parte da bacia possui escoamento subcrítico, com baixos 

números de Froude principalmente no rio Solimões/Amazonas e nas várzeas, enquanto que a região 

andina apresenta altos números de Froude e escoamento supercrítico em alguns casos. Estes 

resultados concordam com alguns estudos anteriores. Além disso, em uma validação baseada em 

dados in situ, mostra-se que o método utilizado teve um índice de acerto de 83,4%. Os resultados 

aqui apresentados são um primeiro ensaio para uma futura caracterização do escoamento nos rios na 

escala global, que potencialmente contribuirá para uma melhor compreensão do comportamento 

hidrodinâmico dos principais grandes rios do globo, e assim guiar futuros desenvolvimentos em 

modelagem hidrológica de grande escala e fornecer as bases técnicas para o gerenciamento de 

recursos hídricos em grandes bacias hidrográficas. 
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