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LEVANTAMENTO DE DADOS E CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO 

CLARO PARA APLICAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO DHSVM 

Walter Mendes Filho1, Iria Vendrame2, Nadiane Kruk3, & Mateus da Rocha Andrade.4 

RESUMO --- Os modelos hidrológicos distribuídos são ferramentas que permitem discretizar 
bacias hidrográficas em regiões com características físicas semelhantes. Os parâmetros iniciais em 
modelos distribuídos são comumente estimados usando dados espaciais de solos, vegetação e uso 
do solo. Entretanto, esses são ajustados posteriormente para melhorar as simulações. Tais ajustes 
podem ser devido a diversos fatores como a inabilidade das equações do modelo e das 
parametrizações em representar a física real de uma bacia e sua heterogeneidade, efeitos de escala e 
a existência de erros nos dados de entrada. Assim, com o objetivo de testar o modelo DHSVM 
(Distributed Hydrology Soil Vegetation Model), desenvolvido na década de 1990 na Universidade 
de Washington por Mark Wingmosta, para as condições hidrometeorológicas brasileiras, 
especificamente na bacia do rio Claro, apresenta-se nesse trabalho o estágio atual desse estudo que 
visa também analisar as respostas hidrológicas e a produção de sedimentos nessa bacia, localizada 
na Serra do Mar, no litoral norte paulista. 

ABSTRACT --- The distributed hydrologic models are tools that allow to divide the catchments in 
regions with similar physical characteristics. Usually, initial parameters in distributed models are 
estimated using spatial data of soil, vegetation and land use. However, these are adjusted later to 
improve the simulations. This adjustments are affected by diverse factors as the inability of the 
equations of the model and the parametrization in representing the real physics of a catchment and 
its heterogeneity, effect of scale and the existence of errors in input data. Then, in order to test 
model DHSVM (Distributed Hydrology Soil Vegetation Model), developed in the University of 
Washington by Mark Wingmosta in the decade of 1990, for brazilian hydrometeorological 
conditions, specifically in Claro river catchment, in this work it’s presented the current period of 
this study that it aims at to analyze the hydrologic responses and the production of sediments in this 
catchment located in the Serra do Mar, in the coast north of São Paulo. 

Palavras-chave: modelo hidrológico, respostas hidrológicas, transporte de sedimentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Na área da Serra do Mar no Estado de São Paulo, a ocorrência de chuvas intensas, enxurradas 

e enchentes geram grandes impactos nas atividades sócio-econômicas da região. Devido à 

ocorrência desses desastres naturais faz-se necessário um monitoramento da região e previsões 

confiáveis para que a Defesa Civil possa alertar a população local, e com isso reduzir os prejuízos à 

vida e ao meio ambiente. 

As bacias hidrográficas do Litoral Norte têm grande deficiência de dados hidrológicos, no que 

se refere a vazões líquidas, vazões sólidas e qualidade da água dos rios. Dada a importância da 

região como pólo turístico e também devido a grandes empreendimentos atuarem como indutores 

do crescimento econômico, uma grande degradação ambiental poderá ocorrer, caso a ocupação de 

novas áreas ocorra de forma desordenada. 

Os processos de erosão, a qualidade da água, a dinâmica de nutrientes, a proteção de 

mananciais e a produção de água, são diretamente influenciados pela vegetação. De acordo com 

Linhares et al., (2005), sua retirada acarreta uma série de alterações no meio físico, como a 

diminuição nas taxas fotossintéticas e de evapotranspiração, esta última podendo modificar as taxas 

de precipitação. E essas mudanças vão ocasionar efeito direto sobre a resposta hidrológica de uma 

determinada bacia. 

Mudanças no uso do solo, decorrentes principalmente da expansão das cidades e do aumento 

da densidade populacional fazem o próprio homem ver suas possibilidades de existência ameaçadas 

pela forma desordenada pela qual isso ocorre. Assim, essa maneira como o desenvolvimento urbano 

ocorre é uma das principais responsáveis pelo aumento significativo na freqüência de inundações, 

na produção de sedimentos e na deterioração da qualidade da água das bacias. 

Nesse contexto, as cidades da região do litoral norte paulista vivem a expectativa do 

crescimento que pode ser desencadeado pela duplicação da rodovia SP-099, obra que especialistas 

alegam ser urgente, e possibilitará um melhor acesso rodoviário ao porto de São Sebastião para 

agilizar o escoamento da produção industrial do interior paulista e desafogar o porto de Santos. 

No entanto, existe a tendência desse empreendimento piorar a já difícil situação dos 

municípios do litoral norte, que sofrem com a carência de infra-estrutura, saneamento básico e 

habitação. Segundo Borges (2006), a criação do corredor deve acelerar ainda mais as 

transformações pelas quais Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba – cidades que estão na 

lista das que mais cresceram em São Paulo – vêm passando nos últimos anos. Enquanto o número 

de habitantes do estado aumentou 1,5% entre 2000 e 2005, esses municípios tiveram um 

crescimento populacional de, no mínimo, 20% no mesmo período, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Assim, no presente estudo está sendo analisada a situação da bacia do rio Claro, uma das sub-

bacias do rio Juqueriquerê, a qual se localiza nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, 

litoral norte de São Paulo e inicia-se na Serra do Mar, e para essa análise será feito o uso do modelo 

DHSVM – Distributed Hydrology Soil Vegetation Model (Wigmosta, 1994), particularmente 

indicado na avaliação de condições hidrológicas futuras resultantes de mudanças no uso do solo, ou 

de mudanças climáticas, em bacias hidrográficas com topografia complexa e também para relevos 

suaves. 

2 – ÁREA DE ESTUDO – BACIA DO RIO CLARO 

Com área de 70,2 Km2, se insere na maior bacia do Litoral Norte paulista, a do rio 

Juqueriquerê com 419,8 Km2, que é formada por uma série de drenagens com padrão paralelo e 

subparalelo, que partem do planalto do Juqueriquerê, formando o rio Juqueriquerê, o maior da 

região. A sub-bacia do rio Claro está contida nos municípios de Caraguatatuba e de São Sebastião, 

figura 1. Em Caraguatatuba, a bacia do Juqueriquerê compreende desde o ribeirão da Aldeia, o 

córrego da Barra, Ribeirão da Divisa, rio Camburu, rio Novo, rio Piraçununga, parte do rio Claro e 

Perequê Mirim. 

 

 

Figura 1 – Litoral Norte Paulista, cidades de Caraguatatuba e São Sebastião.(IPT, 2002) 
 

Conforme citado no Plano de Bacias do Litoral Norte (IPT, 2002) as projeções de crescimento 

populacional foram superiores no Litoral Norte, quando comparadas ao Estado de São Paulo e ao 

Brasil, durante o período de 1970 a 2000. De 1970 até 1980 a Tgca (Taxa geométrica de 

crescimento anual) do Brasil era de 2,5% e a do estado de São Paulo foi de 3,5%, enquanto que no 

Litoral Norte foi de 6,2%. No período seguinte (1980 a 1991), as taxas de crescimento anual 
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registradas para o Brasil e para o Estado foram de 1,9% e 2,1% respectivamente. No período de 

1996 e 2000, a UGRHI – 03 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Litoral Norte) 

apresentou taxas de crescimento muito elevadas quando comparada com o Brasil e mesmo em 

relação ao próprio estado a que pertence, quando atingiu a marca dos 5,7%. 

Deve-se acrescentar que o Plano de Bacias (IPT, 2002), não considerou empreendimentos 

como a duplicação da rodovia Tamoios (SP-099), a ampliação do porto de São Sebastião e 

tampouco a Planta de Processamento de Gás da Petrobrás, a serem implantados a partir do ano de 

2006, os quais deverão acelerar muito o crescimento econômico e urbano da região. 

Atualmente, a bacia já está bastante antropizada em seu baixo curso e apresenta algumas 

favelas no médio curso. Em visita realizada em março de 2007 pode-se confirmar tais indícios, e 

constar a formação de bancos de areia a montante da captação de água da SABESP, figura 2. 

  

Figura 2 – Bancos de Areia no Rio Claro à montante da captação 
 

De acordo com o relatório emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (2002), que 

contém o plano de gerenciamento de recursos hídricos do litoral norte, na bacia do rio Juqueriquerê, 

o assoreamento dos rios ocorre predominantemente na áreas de planície, tendo como fontes de 

sedimentos os deslizamentos nas encostas e pela erosão decorrente da ocupação humana, tais como 

a retirada de materiais de empréstimo (areia, brita e solo para construção civil), desmatamentos e 

loteamentos. 

3 – ESCOLHA DO MODELO  

Os modelos variam em termo de complexidade, processos considerados e quantidade de dados 

requeridos. Desta forma não existe um modelo que seja o melhor para todas as aplicações, devendo 

a escolha de um modelo ser feita conforme a aplicação do modelo e tipo de bacia estudada. 

Um outro fator decisivo na escolha de um modelo é a escala temporal em que se deseja 

trabalhar. Existem modelos que simulam eventos isolados, e outros que atuam de forma contínua. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

Para análises de tendências do comportamento da bacia é interessante o uso de modelos que 

trabalhem de forma contínua no tempo. 

Para avaliar a produção de sedimentos, inicialmente cogitou-se trabalhar com o modelo 

TOPOG Vertessy et al., (1990) e (1993), que estima essa produção através da erosão causada pelo 

impacto das gostas de chuva e do escoamento superficial. Mas segundo Doten e Lettenmaier 

(2004), as principais fontes de sedimentos em bacias com altas declividades e solos rasos são: perda 

de massa causada por deslizamentos; erosão superficial e erosão causada por estradas. 

Segundo Ferro e Minacapilli (1995), existe uma forte dependência entre os processos 

envolvidos na produção e transporte de sedimentos com características locais o que torna os 

modelos distribuídos mais apropriados para esta aplicação. 

Dessa forma, optou-se por utilizar o modelo DHSVM – Distributed Hydrology Soil 

Vegetation Model (Wigmosta, 1994), um modelo distribuído baseado em parâmetros físicos, que 

fornece uma representação dinâmica dos processos em uma bacia na escala espacial descrita pelo 

Modelo Digital do Terreno (MDT) e é particularmente indicado para se avaliarem condições 

hidrológicas futuras resultantes de mudanças no uso do solo, ou de mudanças climáticas, permitindo 

a avaliação de todas as respostas hidrológicas da bacia e a análise de interações entre sub-bacias. 

Sendo executado em ambiente LINUX e com código aberto, a utilização desse modelo 

possibilita ainda uma melhor compreensão dos processos, podendo no futuro propor e implementar 

possíveis mudanças. 

3.1 – Modelo DHSVM  

O Distributed Hydrology Soil Vegetation Model (DHSVM) começou a ser desenvolvido no 

começo da década de 1990 na Universidade de Washington por Mark Wingmosta. Trata-se de um 

modelo distribuído, fisicamente baseado, que representa efeitos da topografia, solo e vegetação nos 

fluxos de água de uma bacia hidrográfica. Na figura 3 encontra-se a representa do modelo. 

 

Figura 3– Representação da discretização e fluxos calculados pelo modelo. (Wigmosta et al., 2002) 
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O modelo hidrológico DHSVM tem evoluído bastante desde sua versão original conforme 

Wigmosta et al.,(1994). Adicionou-se uma representação tridimensional do escoamento superficial, 

bem como a versão que permite simular os impactos da construção de rodovias na redistribuição da 

água em trechos de jusante na bacia, e recentemente, em abril de 2006, foi disponibilizado o 

módulo que estima o transporte de sedimentos em uma bacia hidrográfica. 

Conforme Doten e Lettenmaier (2004), o módulo de transporte de sedimentos do DHSVM 

representa as principais fontes de produção de sedimentos nestas áreas que são: perda de massa 

causada por deslizamentos; erosão superficial e erosão causada por estradas. 

O algoritmo que determina a perda de massa causada por deslizamentos é baseado em uma 

análise estatística de fatores de segurança existente em modelos de previsão de estabilidade em 

áreas inclinadas. Este algoritmo possui um segundo módulo que determina a redistribuição do solo 

após a ocorrência do deslizamento até que este solo chegue a um curso d’água. A erosão laminar e a 

erosão causada pela presença das estradas são calculadas baseadas na energia disponível no 

escoamento superficial e na precipitação para causar o destacamento do solo. Neste módulo também 

são considerados a cobertura vegetal do solo e um fator empírico de erodibilidade do solo. 

As características de vegetação e solo são determinadas para cada célula de grade do modelo, 

que apresenta uma resolução horizontal em torno de 10 a 100 m. O terreno modelado é dividido em 

células computacionais centralizadas nos nós do modelo de elevação digital. Essa caracterização da 

topografia é utilizada para modelar os controles da topografia sobre: (1) a absorção da radiação de 

ondas curtas, (2) a precipitação, a temperatura do ar, e (3) o escoamento da água para jusante na 

bacia. 

As características da vegetação e as propriedades do solo devem ser fornecidas para cada 

célula. Em cada célula a superfície do terreno modelada pode ser composta de uma combinação de 

vegetação e solo. A cada passo de tempo computacional, o modelo fornece soluções simultâneas 

para as equações de balanço de água e energia em cada célula da bacia. Cada célula individual é 

interligada hidrologicamente a outras células vizinhas, através do encaminhamento do escoamento 

superficial e do sub-superficial. A evapotranspiração é representada usando-se o modelo de dossel 

em duas camadas com cada camada dividida em áreas úmida e seca. 

O potencial de evaporação é primeiramente calculado para o dossel e representa a máxima 

taxa de água que pode ser removida das células vegetais e do solo via evapotranspiração. 

A taxa potencial de evaportranspiração para o dossel é dada por; 
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Onde ∆  é a inclinação da curva de tensão de saturação versus temperatura, noR  é a densidade 

de fluxo de radiação líquida, ρ  é a densidade de ar úmido, pc
 é o calor específico do ar a uma 

pressão constante, se  e é a pressão de vapor saturado na temperatura do ar, e é a pressão de vapor, 

aor  é a resistência aerodinâmica do transporte de vapor entre o dossel e a altura de referência, vλ  é o 

calor latente da vaporização da água, e γ  é a constante psicrométrica.  

A transpiração de superfícies vegetadas secas é calculada usando-se a aproximação de 

Penman-Monteith. 
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γ
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        (2) 

Onde tjE
é a taxa de transpiração, pjE

 é a taxa de evaporação e cjr
 é a resistência do dossel ao 

transporte de vapor. 

O movimento da água na zona não saturada é calculado usando a lei de Darcy. A descarga da 

camada de raízes mais profunda recarrega o lençol freático local. Cada célula troca água com as 

células adjacentes como uma função das condições hidráulicas resultantes, numa representação 

transiente tridimensional do escoamento superficial e do escoamento sub-superficial saturado. Os 

retornos do escoamento sub-superficial na forma de fontes, como contribuição ao escoamento 

superficial são gerados em pontos do greide em que a superfície do lençol intercepta a superfície do 

terreno, conforme pode ser visualizado na figura 4 

 

Figura 4– Representação do movimento da água a jusante no modelo. (Wigmosta et al., 2002) 
 

A rede de drenagem é representada por uma série de trechos conectados, com cada trecho 

passando através de uma ou mais células do modelo de elevação de terreno. À medida que a água 

superficial e sub-superficial são encaminhadas para jusante em direção a um córrego, poderão ser 

interceptadas por uma rodovia. A água superficial das valetas laterais à rodovia é encaminhada 

através da rede de drenagem da rodovia até que alcance um canal natural. 
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4 – EFEITO DAS FLORESTAS NO CICLO HIDROLÓGICO  

Na área de estudo existe uma grande parte de remanescentes de mata atlântica, fato que leva à 

necessidade de se avaliar as componentes do ciclo hidrológico para essa situação, uma vez que é de 

fundamental importância o papel da vegetação no balanço de energia e no fluxo de volumes de 

água, sendo que a parcela inicial da precipitação é retida pela vegetação. 

Quanto maior é a superfície de folhagem, maior a área de retenção da água. Já o volume retido 

é evaporado assim que houver capacidade potencial de evaporação. Assim que esse volume retido 

pelas plantas é totalmente evaporado, as plantas começam a perder umidade para o ambiente, 

através da transpiração, e por meio de suas raízes, as plantas retiram essa umidade do solo. 

De acordo com Oliveira Júnior e Dias (2005), a interceptação da cobertura florestal, influencia 

a redistribuição da água da chuva, com as copas das árvores formando um sistema de 

amortecimento, direcionamento e retenção das gotas que chegam ao solo, afetando a dinâmica do 

escoamento superficial e o processo de infiltração. Nessa situação o abastecimento da água é 

favorecido e a variação de vazão ao longo do ano, reduzida, além do retardamento dos picos de 

cheia. 

A precipitação atinge o solo atravessando a vegetação da floresta, ou através dos troncos. A 

diferença é a interceptação. Da parcela de precipitação que atinge o solo, parte pode infiltrar ou 

escoar superficialmente dependendo da capacidade de infiltração do solo, que por sua vez depende 

de condições tais como; quantidade de umidade já existente, características do solo e sua cobertura. 

Essa parcela que infiltra, pode percolar para o aqüífero ou gerar um escoamento sub-superficial ao 

longo dos canais internos do solo, até a superfície ou cursos d’água. 

Para Tucci (2002), normalmente, a capacidade de infiltração de solos com floresta é alta, o 

que produz pequena quantidade de escoamento superficial. Já solos com superfície desprotegida 

que sofre a ação da compactação, a capacidade de infiltração pode diminuir dramaticamente, 

resultando em maior escoamento superficial. Por exemplo, as estradas, sofrem forte compactação 

que reduz a capacidade de infiltração, enquanto o uso de maquinário agrícola para revolver o solo 

durante o plantio pode aumentar a infiltração. De outro lado, essa mesma capacidade de infiltração 

varia com o tipo de solo e com suas condições de umidade. 

Cada camada da estrutura florestal (dossel, liteira e sistema radicular) tem seu papel no ciclo 

hidrológico. O dossel e a liteira interceptam a água da precipitação, diminuem seu impacto no solo, 

ajustando a quantidade que infiltrará, além de isolarem o solo dos ventos e da radiação solar 

(Colman, 1953 apud Linhares et al., 2005). 
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As florestas representam obstáculo ao escoamento da água, com a diminuição de sua 

velocidade, permitindo maior tempo de infiltração no solo, maiores taxas de absorção, menor 

possibilidade de formação de valas e menor probabilidade de erosão. 

A vegetação contribui na estabilização de encostas principalmente pelo reforço mecânico do 

sistema radicular, que dificulta o destacamento do solo pela água da chuva. Outro aspecto 

importante é o fato das raízes também colaborarem freando e direcionando o escoamento abaixo do 

solo, absorvendo a água que voltará à atmosfera sem deslocar-se pelo solo, e aumentando a 

permeabilidade do solo. 

A qualidade da água também é um fator importante a ser citado. Segundo Lima, (1986) apud 

Linhares et al., (2005) à medida que o processo de interação com os componentes (solo, vegetação e 

rochas), que inicialmente se encontra em equilíbrio num ecossistema, passa a sofrer intervenção 

humana, isso resultará na alteração da qualidade da água. 

4 – RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme já mencionado anteriormente, a área escolhida para testar o modelo possui algumas 

características desejáveis para a aplicação do DHSVM, sendo a bacia localizada em sua maior parte 

na Serra do Mar, que é uma região com grandes declividades, solos rasos e altos índices 

pluviométricos. 

4.1 – Dados de entrada no modelo 

O modelo DHSVM necessita dos seguintes grupos de dados: Modelo Digital de Terreno 

(MDT); tipo e profundidade de solos; tipo de vegetação;dados meteorológicos; delimitação da rede 

de drenagem da bacia e indicação das estradas que cortam a bacia. É ainda necessário fornecer ao 

modelo alguns parâmetros específicos como por exemplo a sobrecarga que a vegetação exerce no 

solo ou ângulo de atrito interno do tipo de solo especificado. 

Atualmente o trabalho encontra-se na fase de preparação do banco de dados para executar o 

modelo. Esta etapa é muito extensa, pois modelos físicos exigem uma maior quantidade de dados. 

Todas as informações hidrológicas serão georreferenciadas e em conjunto com mapas 

temáticos de uso do solo, geológico, modelo numérico de terreno, hidrografia, localização de 

rodovias e estradas secundárias, já disponibilizadas para o estado de São Paulo pelo Instituto de 

Geociências da UNICAMP formarão um banco de dados.  

4.1.1 Modelo digital de terreno 

Os dados de topografia foram obtidos do trabalho de Valeriano (2005), estudo onde foram 

capturados dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de todo o território nacional em 

segmentos correspondentes às folhas 1:250.000, de 1º de latitude por 1,5º de longitude e a 
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preparação dos dados consistiu, entre outros, na modificação do modelo digital do terreno (MDE) 

SRTM original para um novo MDE, com a resolução melhorada de 1’’ (~30m). 

A partir desse MDE, foi possível se delimitar parcialmente a bacia do rio claro com auxilio do 

SIG ArcInfo, conforme se observa na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Delimitação da bacia do rio Claro. 
 

4.1.2 Solos 

O mapa pedológico utilizado foi o desenvolvido pela Oliveira et al. (1999) na escala 

1:500.000 (figura 6) 
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Figura 6 – Mapa pedológico para a região de estudo, Oliveira et al. (1999). 
 

As classes pedológicas encontradas conforme a figura 6, são; 

CX10 – Cambissolos Háplicos distróficos A moderado e A proeminente relevo forte ondulado 

e montanhoso + Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado relevo forte ondulado 

ambos textura argilosa, 

CX11 – Cambissolos Háplicos distróficos textura argilosa e média fase não rochosa e rochosa 

relevo montanhoso e escarpado + Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos textura argilosa 

relevo montanhoso e forte ondulado ambos A moderado e A proeminente, 

CX15 – Cambissolos Háplicos distróficos + Neossolos Litólicos distróficos ambos A 

moderado e A proeminente textura argilosa e média fase não rochosa e rochosa relevo montanhoso 

e escarpado, 

LVA19 – Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos textura argilosa + Cambissolos 

Háplicos distróficos textura argilosa e média fase não pedregosa e pedregosa ambos A moderado 

relevo forte ondulado e montanhoso, 
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ES1 – Espodossolos Ferrocárbicos órticos A proeminente e A moderado textura arenosa + 

Neossolos Quartzarênicos órticos distróficos A moderado, ambos relevo plano. 

4.1.3 Vegetação 

A cobertura vegetal da região de estudo foi obtida do Mapa de Vegetação Remanescente do 

Estado de São Paulo (2004), cujo trabalho foi realizado com base nas folhas topográficas IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na escala 1:50.000, cuja articulação abrange um 

total de 416 cartas para o Estado de São Paulo, e efetuada a análise digital de imagens orbitais do 

satélite LANDSAT 1998-99. 

A partir das informações espaciais e banco de dados relacional, o Programa Biota/Fapesp 

estruturou a base digital em ambiente de SIG. 

 

Figura 7 – Mapa de vegetação da região de estudo, fonte Programa Biota/Fapesp. 
 

As classes encontradas na região de estudo (figura 7) foram; 

b – Floresta Ombrófila Densa Montana  

c – Floresta Ombrófila Densa Submontana  

d – Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas  

n – Formação Arbórea/Arbustiva-herbácea de terrenos marinhos lodosos  

o – Formação Arbórea/Arbustiva-herbácea sobre Sedimentos Marinhos Recentes  

b1 – Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana  

c1 – Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Submontana  

d1 – Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Modelos hidrológicos físicos e distribuídos demandam uma grande quantidade de dados. Para 

aplicar o modelo DHSVM à bacia do Rio Claro, alguns dados já foram levantados, tais como o 

mapa pedológico, o modelo digital do terreno e a cobertura vegetal. 

Alguns dados ainda precisam ser gerados para que se possa alimentar o modelo. São eles: (a) 

rede de drenagem, que para ser gerada, pode-se utilizar comandos do ArcInfo, escritos em Arc 

Marco Language (AML) e disponíveis no endereço eletrônico DHSVM (2004), (b) dados de 

radiação de onda curta, e (c) radiação de onda longa. 

As respostas hidrológicas obtidas serão reflexo da qualidade dos dados de entrada do modelo. 

Assim, nesse artigo procurou-se caracterizar a região de estudo, apresentando os dados necessários 

para a modelagem hidrológica da região, visando o estudo de transporte de sedimentos.No futuro, 

pretende-se fazer uma caracterização e quantificação da contribuição do escoamento sub-superficial 

no escoamento superficial para alguns pontos do perfil do rio Claro, simular planos de inundação 

para chuvas críticas com intensidade igual a de chuvas já ocorridas no passado, que causaram 

grandes inundações e que resultaram em planos de inundação observados e relatados pela 

população local, e avaliar a previsão de produção de sedimentos na bacia. 
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