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A RBRH é a revista oficial da Associação Brasi-
leira de Recursos Hídricos, publicada trimestralmente. Os 
objetivos da revista são de: 
 

 Funcionar como fórum para apresentação de co-
nhecimento prático e científico dos aspectos de 
recursos hídricos; 

 Publicar inovações científicas e tecnológicas na 
área de recursos hídricos; 

 Fornecer através dos artigos soluções aos pro-
blemas com base integrada, interdisciplinar e dos 
usos múltiplos dos recursos hídricos e sua con-
servação ambiental. 

 
Os editores da revista incentivam a publicação de 

artigos inéditos abrangendo temas relacionados às seguin-
tes áreas de conhecimento: hidráulica, hidrologia, relações 
entre recursos hídricos e saneamento ambiental, hidrome-
teorologia, hidroeletricidade, irrigação, drenagem, gestão 
quali-quantitativa  das   águas,  limnologia,  hidrogeologia, 
 
 

erosão, sedimentação, tecnologias ambientais, economia 
de recursos hídricos, medições e instrumentação em re-
cursos hídricos. Os artigos podem conter contribuição 
científica e tecnológica nas disciplinas ou nos ambientes 
de recursos hídricos ou experiência inédita em ambientes 
singulares de usos e técnicas conhecidas. 

Os artigos serão publicados quando aprovados 
por pelo menos dois revisores e um editor. Ao final da 
revista são apresentadas as instruções sobre o envio do 
manuscrito.  
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ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos  
Caixa Postal 15029  
91501-970 Porto Alegre, RS  
Tel (51) 33086652  
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RESUMO 
 

A travessia de canais de fundo móvel por dutos deve ser objeto de análise cuidadosa e projeto criterioso, devido à sua 

grande susceptibilidade à instabilidade do leito e das margens, decorrente da erosão. O presente trabalho apresenta os princi-

pais métodos empíricos para estimativa da erosão do leito de canais, além de sua utilização para estimar a erosão nos locais 

de travessia de dutos. Foi realizada coleta de dados em campo de dez travessias, na região próxima à cidade de Barbacena, 

Minas Gerais, Brasil. A metodologia de análise e os respectivos resultados são apresentados. Conclui-se que nenhum dos 

métodos utilizados apresenta desempenho de destaque, recomendando-se a utilização de todos os métodos aplicáveis e a ado-

ção de valores médios para a previsão da profundidade máxima de erosão em travessias de canais por dutos. 

 
Palavras-chave: Dutos. Travessia de canais. Instabilidade. Erosão. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A implantação de dutos e estruturas nas 
margens, leito ou planície de inundação de canais 
deve levar em conta as características hidráulicas, 
morfológicas e de transporte de sedimentos para 
prever o potencial de erosão durante cheias como o 
registrado no Arroio Vacacaí Mirim, no Rio Grande 
do Sul, onde, em apenas uma cheia, o leito teve um 
aprofundamento de mais de meio metro, segundo 
Paiva e Paiva (1999), ou como o ocorrido na cidade 
de Everet — EUA (URLICH et al, 2005) onde a expo-

sição de um gasoduto devido à erosão do leito do rio 
criou risco de acidente por rompimento do duto, 
com perigo para pessoas e meio ambiente. 

Além disso, cabe ao empreendedor arcar 
com os altos custos resultantes de acidentes, que vão 
desde multas, indenizações, recuperação de áreas 
degradadas e até, no caso de haver vítimas, respon-
der criminalmente, tendo em vista que tanto as le-
gislações ambientais quanto as cíveis vêm se tornan-
do cada vez mais rígidas. 

Os estudos empíricos devem ser considera-
dos o mínimo recomendado para execução de pro-
jetos de travessia de dutos em canais. Antes de lan-
çar mão de técnicas mais avançadas, como a mode-
lagem computacional ou física, deve-se realizar uma  
 

1 - Universidade Positivo 
2 - RDR Consultores Associados 

 

análise de custo/benefício para decidir se o ganho 
de precisão e confiabilidade nos resultados compen-
sa o investimento nessa tecnologia e o tempo adi-
cional necessário para utilizá-la, e se os dados dispo-
níveis, ou passíveis de obtenção, são suficientes para 
garantir resultados melhores com modelos mais 
complexos.  

O objetivo do trabalho aqui descrito foi rea-
lizar um levantamento da formulação empregada 
em diferentes situações de travessia de canais por 
dutos, bem como dos dados necessários para sua 
utilização, além de conduzir um estudo comparativo 
entre os resultados obtidos a partir da utilização 
dessas formulações empíricas e da modelagem com-
putacional, utilizada apenas em termos qualitativos 
em função da exigüidade de dados. Para tanto, ini-
cialmente é apresentada uma visão geral sobre re-
moção, transporte e deposição de sedimentos, suas 
causas e efeitos. Na seqüência, são apresentados os 
métodos empregados, os dados necessários, sua 
forma de obtenção e análise. São apresentados, 
ainda, detalhes do programa HEC-6 (USACE, 1993) 
que pode fornecer estimativas “precisas e confiá-
veis”, segundo Bhowmik et al (2008), com maior 

amplitude de aplicação. Finalmente, é apresentado 
um estudo comparativo entre as estimativas de ero-
são obtidas com as diversas metodologias descritas. 
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CONCEITOS 
 
 
Erosão 

 
A erosão é um processo mecânico de des-

gaste dos materiais sólidos e também um processo 
de transformação natural da paisagem que acontece 
através dos tempos geológicos (VANONI, 1977). 
Pode ter como agente os ventos, sendo denominada 
erosão eólica, as geleiras, quando é dita erosão gla-
cial, ou ainda a água, dando origem à erosão hídri-
ca, objeto do presente trabalho. 

Ações antrópicas como, por exemplo, urba-
nização, mineração, atividades agrícolas e constru-
ção de estradas, contribuem com a aceleração da 
erosão, pois alteram o escoamento superficial (VA-
NONI, 1977) e com isso a vazão dos rios, compro-
metendo diretamente a estabilidade dos canais. A 
ocupação humana é um fator ativo e crescente, pois 
o constante aumento da população tende a não 
permitir o estabelecimento de um novo equilíbrio 
natural a partir das alterações já ocorridas. 

Dois fatores principais influenciam a erosão 
em rios: 1) as propriedades hidráulicas, que incluem 
a velocidade da água, o gradiente hidráulico e a 
profundidade do escoamento, associada ao pico de 
vazão e às vazões médias, e 2) a distribuição granu-
lométrica das partículas do leito e das margens do 
canal, ou seja, a presença de diversos diâmetros 
diminui os espaços vazios e conseqüentemente difi-
culta a erosão, ou vice e versa (PEMBERTON e LA-
RA, 1984).  

Se o canal estiver confinado lateralmente, 
mudanças expressivas podem ocorrer no leito. No 
entanto, se a enchente puder ocupar a área de pla-
nície em torno do rio, as mudanças poderão ser 
menores, uma vez que com a disponibilidade de 
maior área na seção transversal para acomodação da 
cheia. a tendência é de menores velocidades de 
escoamento e, conseqüentemente, menor potencial 
de erosão (BREUSERS e RAUDKIVI, 1991). 
 
Estabilidade de Canais 

 
Rios e riachos transportam materiais na 

forma de partículas sólidas, que podem ser removi-
das do leito ou depositadas, dependendo da magni-
tude da força dinâmica do escoamento sobre a par-
tícula. Muito importante na estabilidade de canais é 
a coesão existente entre as partículas, dado que os 
sedimentos fazem parte, na maioria dos canais natu-
rais, da estrutura do próprio canal, tanto no leito 
quanto nas margens. A presença de pelo menos 10% 

de argila no material que compõe o canal faz com 
que o tamanho e o formato das partículas sejam 
menos importantes do que as interações eletro-
químicas em sua estabilidade, possibilitando a for-
mação de uma massa coesa (BREUSERS e RAUD-
KIVI, 1991). Além disso, influem na estabilidade a 
composição, o formato, a distribuição granulométri-
ca das partículas e, ainda, os eventos geológicos tais 
como estratificação ou compressão. Para caracteri-
zar a estabilidade de um canal é necessário conhecer 
o limite entre repouso e movimento do material 
particulado. Para tanto pode ser utilizado o parâme-
tro de Shields, o qual relaciona forma e tipo de ma-
terial e as características do fluido (GRAF, 1984). A 
Figura 1 representa a Curva de Shields, limite entre 
as condições de estabilidade e remoção de partículas 
de sedimento do leito (BRIGHETTI; MARTINS, 
2001). 
 
Onde: 
 

 = gDV /*  parâmetro de Shields; 

Re*
 = número de Reynolds crítico= /*DV ; 

*V = velocidade de corte, (m.s-1);  

g = aceleração da gravidade (m.s-2); 
D = diâmetro médio das partículas de sedimento do 
leito (m); 
 = viscosidade cinemática, (m2. s-1).  

 

 
 

Figura 1 - Curva de Shields, limite entre estabilidade e 

remoção do material particulado do leito (adaptado 

de Brighetti e Martins, 2001). 

 
 

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
 

A hidrosedimentologia estuda a remoção 
(erosão), o transporte e o depósito de sedimentos 
provocados pela água. As conseqüências destes fe-
nômenos podem ser benéficas: deposição de maté-
ria orgânica (Rio Nilo), produção de materiais de 

Remoção de material 

Estabilidade  



Re* 
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construção (areia, seixo rolado, etc.) (CARVALHO, 
1994) ou prejudiciais: causando desestabilização de 
estruturas, assoreamento e alteração da calha dos 
rios. 

Os sedimentos são transportados pela água 
de três formas: em suspensão, por arraste ou salta-
ção. A distribuição vertical dos sedimentos depende 
de sua forma, tamanho, densidade e das característi-
cas do escoamento.  

A capacidade de transporte de sedimentos 
pelo escoamento depende de diversos fatores como: 
vazão; declividade do canal; densidade, formato e 
tamanho da partícula; e força de arraste do escoa-
mento. Desta forma, diversas tentativas foram feitas 
ao longo da história para determinar a inter-relação 
dos fatores atuantes sobre as partículas e, a partir de 
dados de campo, deduzir a influência do escoamen-
to sobre os sedimentos (LELIAVSKY, 1964).  
 

 
EROSÃO DE CANAIS 
 
 

Para conhecer a erosão de canais é necessá-
rio que sejam feitos levantamentos de dados sobre a 
morfologia fluvial e as condições hidráulicas do 
trecho em estudo, que deverão ser combinados com 
experiências já realizadas e com a seleção apropria-
da da formulação a ser aplicada (PEMBERTON; 
LARA, 1984).  

Embora as formulações empíricas não for-
neçam uma solução genérica, aplicável a todas as 
situações, elas podem ser utilizadas e propiciam 
meios para os engenheiros desenvolverem seus pro-
jetos, pois, assim como no caso das equações com 
base teórica, estas permitem prever as respostas do 
leito e das margens sob determinadas condições de 
escoamento. O profissional deve, ainda, julgar e 
decidir quais equações melhor atendem às necessi-
dades de projeto e dar ênfase à metodologia de 
estudo analítico da erosão (PEMBERTON; LARA, 
1984). 

A previsão da erosão do canal de um rio, ds 
(Figura 2), exacerbada em eventos extremos de 
vazão (cheias), é necessária para projetos de instala-
ção ou recuperação de estruturas (PEMBERTON e 
LARA, 1984). A erosão do leito ou das margens deve 
ser levada em conta em projetos de quaisquer estru-
turas que venham a ser executadas sob canais, como, 
por exemplo, dutos. É necessário considerar que 

pode ocorrer erosão máxima localizada ( sd ) (Figu-

ra 2) devido à concentração do escoamento em 
alguma parte do canal.  

 

Esboço da erosão em canal natural (adaptada de 

Pemberton e Lara, 1984). 

 

Para tanto, são apresentados a seguir os 
procedimentos técnicos mais aplicáveis e o equacio-
namento desenvolvido para prever erosão, baseado 
em condições práticas. 
 
 
MÉTODOS EMPÍRICOS PARA A ESTIMATIVA DA 

EROSÃO DO LEITO 

 
 

A escolha do método deve levar em conta as 
características do trecho do canal que será estudado, 
por exemplo: quando não houver restrições na lar-
gura do canal, a erosão é calculada a partir das mé-
dias hidráulicas, mas, se houver estruturas restrin-
gindo sua largura, a erosão é calculada a partir das 
condições hidráulicas geradas pela restrição. Em 
todos os casos deve-se efetuar a análise com base nas 
características hidráulicas do canal principal (PEM-
BERTON e LARA, 1984), além disso, deve-se consi-
derar que a previsão da profundidade de erosão não 
é um procedimento preciso (JOYCE; CHANTLER, 
2001).  

As equações para prever erosões localizadas 
em canais normalmente são agrupadas em duas 
categorias: aquelas utilizadas em erosões naturais e 
as utilizadas em erosões provocadas por estruturas 
construídas pelo homem (PEMBERTON; LARA, 
1984).  

Embora cada situação deva ser analisada in-
dividualmente, existem algumas características que 
devem ser levadas em consideração na escolha da 
metodologia. A conclusão a que chegaram Lane e 
Borland (1954, apud PEMBERTON e LARA, 1984), 
é que as enchentes não causam um rebaixamento 
geral do leito, mas erodem locais onde a seção ofe-
rece restrições ao escoamento. Outra característica 
genérica no transporte de sedimentos é a erosão 
associada com elevada concentração de sedimentos 
durante o pico de vazão. A grande concentração de 
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sedimentos associada ao alto poder erosivo do esco-
amento, faz com que haja deposição de material 
grosso no leito e erosão das margens.  

No presente trabalho serão apresentados 
quatro métodos para estimar a profundidade de 
erosão, descritos por Neill (1973, apud PEMBER-
TON e LARA, 1984), aperfeiçoados pelo United Sta-

tes Bureau of Reclamations (USBR) e utilizados em 

projetos de dutos enterrados e estruturas construí-
das nas margens dos canais, e mais três métodos 
descritos por Joyce e Chantler (2001).  
 
Método de Abbott ou do Canal Efêmero  

 
Um estudo não publicado de Abbott (1963, 

apud PEMBERTON e LARA, 1984), analisou dados 
de vazão de vários rios do sudoeste dos EUA, e de-
senvolveu uma curva envoltória de vazão x erosão do 
riacho Galisteo, que foi posteriormente validada 
com medições de erosão, após enchentes, feitas 
entre 1963 e 1969.  A equação serve de apoio na 
estimativa de erosão para leitos arenosos com D50, 
que é o diâmetro das partículas do sedimento do 
leito para o qual 50% em peso são menores, varian-
do de 0,5 a 0,7 mm. 

 

  240,
s qKd      (1) 

 
onde: 
 

sd = a profundidade máxima de erosão, m; 

K  = coeficiente de ajuste da equação = 1,32;  
q   = a vazão unitária, m3. s-1 por m de largura. 

 
O uso da Equação 1 deve ser limitado a ca-

nais relativamente íngremes, com inclinação varian-
do de 0,004 a 0,008 m/m. Em escoamentos com 
baixas profundidades e com sedimentos de tamanho 
médio a grosso (partículas maiores que 0,25 mm) 
Pemberton e Lara (1984) indicam que o transporte 
de material de fundo seria considerável. 
 
Método de Neill 

 
Neill (1973, apud PEMBERTON e LARA, 

1984) sugeriu uma abordagem, sem restrições quan-
to à utilização, baseada em medições de campo on-
de vazão de cheia e características hidráulicas são 
utilizadas para determinar a profundidade de erosão 
através da Equação 2.  
 

m

i

f
if q

q
dd 








     (2) 

 
onde: 
 

fd  = profundidade erodida abaixo do nível corres-

pondente à vazão de projeto, m; 

id  = profundidade média da seção principal durante 

a cheia, m; 

fq  =vazão de projeto por unidade de largura,m2. s-1; 

iq   = vazão por unidade de largura da porção prin-

cipal do canal, m2. s-1; 
m   = expoente que varia de 0,67 para areia a 0,85 

para cascalho grosso. 
 
Método de Lacey 

 
O método de Neill foi expandido para in-

cluir as equações empíricas da teoria do regime de 
Lacey (1930, apud PEMBERTON e LARA, 1984) e o 
método de remoção nula de Blench, (1969, apud 
PEMBERTON e LARA, 1984), tendo aplicação irres-
trita. A Equação 3 representa o método. 
 

3
1

47,0 









f

Q
dm     (3) 

 
onde: 
 

md  = profundidade média de escoamento corres-

pondente à vazão de projeto, m; 
Q  = vazão de projeto, m3.s-1; 

f = fator de silte de Lacey igual a   2/176,1 mD , 

mD  é igual ao diâmetro médio do material do leito, 

mm. 
 
Método de Blench  

 
O “fator de remoção nula”, representado 

pela Equação (4), prevê a profundidade de erosão 
na qual a remoção e a deposição de sedimentos 
serão iguais, ou seja, o leito não sofrerá mais altera-
ções, (PEMBERTON e LARA, 1984). Não foram 
encontradas restrições de utilização do método na 
literatura. 

 

3/1

3/2

bo

f
fo

F

q
d             (4) 
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onde: 
 
 

0fd   = profundidade de equilíbrio, sem erosão do 

leito, m; 

fq  = vazão de projeto por unidade de largura m3.s-1 

m-1; 

0bF  = “fator de remoção nula” de Blench em m.s-2 

(Figura 3). 
 
 

 
 

Figura 3 - Gráfico para obtenção de Fbo (adaptado de 

Pemberton e Lara, 1984). 

 
 
Para prever a máxima profundidade de ero-

são ( sd ), as equações (2), (3) e (4) são utilizadas 

em conjunto com um fator empírico de ajuste, Zque 
representa as diferentes características morfológicas 
possíveis do trecho em estudo, sendo também um 
fator de segurança adequado para uso em projetos 
(PEMBERTON e LARA, 1984). Os respectivos coefi-
cientes Z são relacionados na Tabela 1. A Equação 
(5) fornece a estimativa de erosão empregando o 
método de Neill, enquanto as Equações (6) e (7), 
empregam, respectivamente, os métodos de Lacey e 
Blench. 
 
 

fs dZd                                                                 (5) 

 
 

ms dZd                                                                 (6) 

 
 

fos dZd                                                                (7) 

Tabela 1- Valores do coeficiente Z para obtenção 

da profundidade de erosão (adaptada de 

PEMBERTON e LARA, 1984). 

 

Características 

Geomorfológicas 

do trecho 

Valores de Z 

Neill 

Lacey; 

Yaremko 

e Cooper 

Blench 

Equações 

para 

trechos 

sem 

restrições 

Trecho 

reto 
0,5 0,25 

1,0 
Curva 

moderada 
0,6 0,5 

Curva 

acentuada 
0,7 0,75 

Curva em 

ângulo 

reto 

 1,0 1,25 

Margem 

rochosa 
 1,25  

 
 
Método da Profundidade Média 

 
A Equação (8) retrata o método da profun-

didade média para estimativa da erosão máxima 
como função da profundidade média na vazão de 
projeto. (URLICH et al., 2005). 
 

hs dd 5,0                                                               (8) 

 
onde: 
 

B

A
dh    , profundidade hidráulica para a cheia de 

projeto, m; 
A = área da seção transversal, m²; 
B = largura superficial, m. 

 
Método de Yaremko e Cooper 

 

O método sugerido por Yaremko e Cooper 
(1983, apud JOYCE e CHANTLER, 2001) para esti-
mar a profundidade de erosão é um método que 
também utiliza a profundidade hidráulica em con-
dições de cheia de projeto. A Equação 9 é utilizada 
pelo método para o cálculo da erosão, não tendo 
restrições de aplicabilidade.  
 

hs dZd                                                                  (9) 

 
onde: 
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Z  = fator que depende da geometria e forma do 
canal (Tabela 1) - mesmo valor válido para o méto-
do de Lacey (1930). 
 
Método da Velocidade Competente ou 

Velocidade Limite 

 

Neill (1973 apud PEMBERTON e LARA, 
1984), ressalta que este método é considerado muito 
conservador para canais com grande transporte de 
material de leito. O método de cálculo está baseado 
na hipótese de que a seção transversal do canal irá 
se ajustar naturalmente até o ponto em que a velo-
cidade média esteja reduzida a um valor em que não 
ocorra movimento do material do leito, segundo 
Joyce e Chantler (2001). A velocidade competente é 
definida como a velocidade de escoamento capaz de 
mover o material do leito. A equação 10 retrata a 
aplicação do método.  
 

)1/(  cmms VVdd                                            (10) 

 
onde:  
 

cV = velocidade competente, m.s-1 

= 
2/13/2

50
3/1 ])1(57,26[ DdS mb  ; 

bS = densidade relativa do material do leito = 

wb  / ; 

b = densidade do sedimento do leito, kg.m-3;  

w = densidade da água, kg.m-3; 

mV = velocidade média de projeto, m.s-1. 

 

ESTIMATIVA DA ALTURA DAS DUNAS 
 

A tensão tangencial sobre o leito móvel dos 
canais pode induzir à formação de dunas, que se 
movem na direção do escoamento por um processo 
de erosão a montante de sua crista e deposição a 
jusante. Estas formas móveis do leito podem ter 
tamanhos que variam dependendo do regime de 
vazões (JOYCE e CHANTLER, 2001). Há interesse 
particular na altura destas dunas para a situação em 
que elas provoquem um acréscimo na erosão do 
leito em conseqüência de sua migração. Diversos 
métodos foram desenvolvidos para o cálculo da 
altura destas ondulações, como os de Yalin (1977) e 
Gill (1971). Metade da média das alturas encontra-
das é acrescida à profundidade de erosão para ob-
tenção do potencial total de erosão do leito do ca-

nal, pois assume-se que a posição vertical da duna se 
distribui igualmente para cima e para baixo a partir 
do leito do canal. Os quatro métodos apresentados a 
seguir fornecem uma boa previsão da altura das 
dunas quando comparadas a alturas observadas 
(medidas in loco) (JOYCE; CHANTLER, 2001). 
 

Método de Gill 

 

Gill (1971) estudou um método para calcu-
lar a altura das formas móveis do leito de canais que 
foi mais tarde modificado por Van Rijn (1984). É 
expresso pela equação 11.  
 

)2/()]1)(/1[( 2
,  nFrd projetocrbmd                 (11) 

 
onde;  
 

Fr = número de Froude para a vazão de projeto; 
n = coeficiente de energia da velocidade para trans-

porte de sedimento, varia  entre 3 e 6 (VAN RIJN, 
1993 apud JOYCE e CHANTLER, 2001); 
 = coeficiente relativo à forma da duna: 0,5 para 

duna triangular e 0,7 para duna arredondada. 
 

Método de Van Rijn 

 
Este método para o cálculo da altura das 

dunas, representado pela Equação 12, baseia-se em 
dados de campo e laboratório para o comportamen-
to das formações móveis do leito (VAN RIJN, 1984). 
 

     TTdDd mmd  255,0exp1/11,0 3,0
50     (12) 

 
Onde: 
 

d = altura da duna, medida da crista ao fundo, m; 

T = tensão tangencial relativa no leito = 

crbcrbcb ,,, /)'(   ; 

cb,' = tensão tangencial sobre o leito = 

2)'/( CVg mw , N.m-2; 

crb , = tensão tangencial crítica no leito (baseada no 

parâmetro de Shields) = )])[(50 crwb gD   , N.m-2; 

cr = parâmetro indicativo do início do movimento 

= )]02,0exp[(1(055,0/24,0 **
bb DD  , de uma repre-

sentação algébrica da curva de Shields, sugerida por 
Soulsby (1997, apud JOYCE e CHANTLER, 2001); 

*
bD = parâmetro adimensional referente ao diâme-

tro da partícula do leito = 
3/12

50 ]/)1[( gSD b  ; 
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'C = coeficiente de Chézy relacionado à resistência 

do grão = )3/12log(18 90Ddm , m1/2.s-1; 

90D = diâmetro para o qual 90 % do material do 

leito é mais fino, m. 
 

Método de Yalin 

 

O método de Yalin (1977) é descrito pela 
Equação 13 e também é utilizado para calcular a 
altura das formas móveis dos leitos.  

 

)/1)(6/1( , projetocrbmd d                                 (13) 

 
onde: 
 

projeto = tensão tangencial no leito na vazão de pro-

jeto
2
mDw VC , N.m-2; 

DC = coeficiente de arraste =   20// hdLnk m ; 

0h = altura da rugosidade do leito, mm (Tabela 2); 

k = constante de von Kármán = 0,41; 

= viscosidade cinemática da água, m2.s-1; 
 
e demais variáveis definidas anteriormente. 
 
Método de Allen 

 
O método sugerido por Allen (1968, apud 

JOYCE e CHANTLER, 2001) é representado pela 
Equação 14.  

 
19,1086,0 md d                                                        (14) 

 

Tabela 2 - Valores da altura de rugosidade em função da 

composição do leito (adaptado de Yalin, 1977). 

 

Altura da rugosidade do leito (h0) 

Composição do leito h0 (mm) 

Lama 200 

Lama e areia 700 

Silte e areia 50 

Areia (não ondulada) 400 

Areia (ondulada) 600 

Areia e conchas 300 

Areia e cascalho 300 

MODELO COMPUTACIONAL HEC-6 
 
 

O Hydrologic Engineering Center, HEC 
(Centro de Engenharia Hidrológica) desenvolveu o 
modelo computacional HEC-6 para o U.S. Army 
Corps of Engineers, USACE (Divisão de Engenharia 
do Exército dos Estados Unidos), em 1986. O pro-
grama (arquivos executáveis e fonte), bem como sua 
documentação estão disponíveis gratuitamente1 para 
o público (USACE, 1993).  

O HEC-6 é um modelo de escoamento uni-
dimensional em canal aberto, capaz de simular alte-
rações na seção transversal do rio, que leva em conta 
na simulação, além da geometria do canal, as carac-
terísticas hidráulicas e o transporte de sedimentos. 
 
Base conceitual 

 
O HEC-6 (HEC, 1991) simula o transporte 

de sedimentos de leito e em suspensão baseado nos 
conceitos de Einstein, que descreve as interações 
dinâmicas na composição do leito, assumindo um 
canal aluvial, onde o material em suspensão e o leito 
são compostos do mesmo tipo de sedimento, calcu-
lando a taxa de transporte de sedimentos. 

A equação unidimensional de energia é u-
sada para calcular o perfil da superfície livre para 
caracterização do escoamento (HEC, 1991). O HEC-
6 estima taxas de transporte para sedimentos com 
diâmetro de até 2048 mm. Métodos diferentes para 
o cálculo do transporte dos sedimentos, como Yang, 
DuBoy’s, Ackers-White, Meyer-Peter-Muller, Toffale-
ti (GRAF, 1971) e outros,  podem ser escolhidos 
pelo usuário. O potencial de transporte de sedimen-
to baseia-se apenas em características hidráulicas e 
do sedimento. As condições de contorno para o 
aporte de sedimentos no rio principal, nos afluentes 
ou pontos de entrada/saída podem variar com o 
tempo. 
 
Pontos fortes do modelo 

 

 Simula a quantidade de sedimento passan-

do através de cada seção transversal e o vo-
lume de sedimento depositado ou erodido 
em cada seção; 

                                            
1  
http://www.hec.usace.army.mil/software/legacysoftware/hec6/h
ec6-download.htm 

 



Travessia de Canais por Dutos – Estimativa da Profundidade de Erosão 

 14 

 Pode ser usado para simular a alteração do 

tipo de sedimentos juntamente com as con-
dições hidráulicas; 

 Também utilizado na simulação do perfil do 

canal ou dragagem de reservatório. 
 
Limitações do modelo 

 

 Não inclui capacidade para simular o de-

senvolvimento de meandros ou distribuição 
lateral de aporte de sedimento através de 
uma seção transversal; 

 Não simula as formações do leito (dunas), 
mas através do coeficiente de Manning (n) 
determinado pelo usuário, pode considerar 
seus efeitos indiretamente;  

 Não simula variações de densidade e cor-

rentes secundárias;  

 Apenas um cruzamento ou ponto local de 

entrada de fluxo é permitido entre duas se-
ções consecutivas; 

 Na análise de eventos únicos, os resultados 
devem ser tomados apenas como qualitati-
vos, úteis na comparação com outros méto-
dos. 

 
 

METODOLOGIA DO ESTUDO 
 

 

A fim de alcançar os objetivos do presente 
trabalho, optou-se pelo estudo de vários casos de 
travessia de canais por dutos.  A oportunidade apre-
sentou-se e motivou o presente trabalho, quando os 
autores participaram da análise das travessias para o 
projeto de um duto que transportará gás do Rio de 
Janeiro até Belo Horizonte. A análise dos dados foi 
inicialmente realizada por Dziedzic e Veiga (2007) 
com base nos métodos recomendados por Urlich et 
al. (2005). A proposta, aqui, foi avaliar mais métodos 
de análise, além daqueles utilizados inicialmente 
para o projeto. 

A figura 4 mostra a localização das travessias 
analisadas.  
 

CARACTERIZAÇÃO 
HIDROSSEDIMENTOMÉTRICA 
 
Topobatimetria 

 
O levantamento topográfico foi realizado 

com espaçamento médio entre os pontos sempre 
inferior a 5 metros e restringindo-se às margens dos 

canais. O levantamento batimétrico foi realizado de 
forma que a distância entre dois pontos consecutivos 
na seção transversal fosse de, no máximo, 1,0 m. 
 

 
 

Figura 4 - Localização aproximada das travessias 

analisadas, coordenadas geográficas decimais. Destaque 

para a travessia mais ao norte, de “Córrego Grande”, com 

localização indicada pelo círculo tracejado. A linha mais 

espessa indica o gasoduto “GASBEL II”. As demais 

travessias são indicadas por pontos sobre o gasoduto: 

C = Carandaí; Pn — Paraopeba n; R = Ressaquinha; 

X = Xavier (Aeroimagem, 2007) 

 

Hidrometria 

 
Para a determinação da vazão, foram reali-

zadas medições de velocidade da água, com moline-
te, ao longo da seção transversal da travessia, para 
posterior integração numérica do perfil de veloci-
dades na seção transversal. A metodologia utilizada 
para a determinação das distâncias horizontais entre 
as posições de leitura e das profundidades de medi-
ção de velocidade baseou-se nas recomendações de 
Santos et al. (2001).  Nas profundidades inferiores a 

0,6 m, foi efetuada uma leitura a 60 % da profundi-
dade local. Nas profundidades superiores a 0,6 m, 
foram efetuadas duas medições por posição vertical: 
uma a 20 % da profundidade local e outra a 80 %, 
devido à distribuição parabólica de velocidades em 
escoamentos com superfície livre. A média dessas 

R

C

P1
P2

X

P3P4

P5P6
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duas medições foi tomada como a velocidade média 
na vertical em consideração. 
 
Vazão de projeto  

 
Para a avaliação das vazões de cheias associ-

adas aos períodos de retorno estabelecidos, utilizou-
se a análise estatística com base em série histórica de 
máximos anuais. A freqüência de cheias consiste no 
estabelecimento de uma relação funcional entre a 
magnitude de um evento e sua probabilidade de 
ocorrência, a partir da uma amostra de dados. A 
probabilidade de ocorrência de uma cheia é, em 
geral, medida pelo tempo de recorrência (T), en-
tendido como o valor esperado do número de anos 
para que ocorra uma cheia igual ou superior à con-
siderada. Na análise conduzida por Dziedzic e Veiga 
(2007), foram levados em conta tempos de recor-
rência de 2, 10, 20 e 100 anos. Estes mesmos tempos 
de recorrência foram considerados na presente 
análise. 
 
Sedimentometria 

 
Foram coletadas amostras de sedimento do 

leito ativo dos canais em estudo com a utilização de 
draga manual. As amostras foram submetidas a aná-
lise granulométrica, passando inicialmente por pro-
cesso de secagem, peneiramento e então sedimenta-
ção ou método do densimetro (CARVALHO, 1995). 
 
Condições do escoamento 

 
A declividade da linha de energia, Sf, assim 

como a profundidade hidráulica, foram determina-
das por simulação numérica das condições de esco-
amento nas seções naturais, com o auxílio do pro-
grama HEC-RAS (River Analysis System). 

Dentre os tempos de recorrência (Tr) con-
siderados, foi adotado aquele que correspondesse à 
estimativa de maior profundidade de erosão. Cabe 
notar que a maior vazão não corresponde necessari-
amente ao maior poder erosivo, pois este depende 
mais fortemente da velocidade de escoamento que 
da vazão. A velocidade de escoamento, além de de-
pender da vazão, depende também da forma da 
seção transversal, sendo necessário efetuar a verifi-
cação para cada tempo de recorrência. 
 
Cálculo da Profundidade Máxima de Erosão 

 
Os métodos utilizados para o cálculo da pro-

fundidade máxima de erosão, e descritos acima, 
foram: Neill, Lacey, Canal Efêmero (Abbott), Blen-

ch, Yaremko e Cooper, e Velocidade Competente. 
Além disso, para o cálculo da altura das dunas, os 
métodos utilizados, também descritos acima, foram: 
Gill, Van Rijn, Yalin e Allen. 

O programa HEC-6 também foi utilizado 
para prever a profundidade de erosão de cada tra-
vessia e seus resultados confrontados com aqueles 
fornecidos pelos métodos empíricos.  Como não se 
dispõe de dados para calibração do modelo, a com-
paração é feita apenas em relação à ordem de gran-
deza dos valores obtidos. 
 
 

RESULTADOS 
 
 

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos 
para todas as travessias analisadas no presente traba-
lho. O tempo de retorno (linha 2) indicado, e a 
vazão (linha 3) associada, correspondem àqueles 
valores que conduziram à maior profundidade de 
erosão dentre os analisados. A quarta linha da tabela 
contém o diâmetro das partículas do sedimento do 
leito para o qual 50% em peso são menores, obtido 
das curvas granulométricas determinadas em labora-
tório. A quinta linha, que contém a declividade da 
linha de energia do escoamento na região da traves-
sia, e a sexta linha, que contém a profundidade 
hidráulica do escoamento nas condições indicadas, 
foram obtidas com auxílio do programa HEC-RAS 
em função da geometria do canal. A altura das du-
nas (linha 7) foi determinada como a média dos 
resultados fornecidos pelos métodos apresentados 
nas equações (11) a (14). As linhas 8 a 14 apresen-
tam as profundidades máximas de erosão obtidas 
por aplicação dos vários métodos empíricos descri-
tos acima. A linha 15 apresenta as profundidades 
máximas de erosão indicadas pelo programa HEC-6. 
A penúltima linha contém a profundidade de erosão 
obtida como a média dos métodos empíricos aplicá-
veis, acrescida de metade da altura da duna. A últi-
ma linha contém a altura de recobrimento reco-
mendada. 

Dentre os métodos empíricos utilizados, não 
é possível destacar nenhum como mais adequado, 
ou mais recomendável, para utilização em situações 
de projeto. Optando-se, como aqui, por utilizar a 
média dos resultados obtidos pelos vários métodos, 
não é possível indicar um método que tenha forne-
cido valores mais próximos a esse valor médio — os 
métodos da profundidade média e de Yaremko e 
Cooper atendem esse critério para quatro das dez 
travessias cada, o método da velocidade competente 
atende para três travessias, enquanto os métodos de  



Tabela 3 — Resultados obtidos para todas as travessias analisadas — profundidades de erosão calculadas por vários métodos empíricos (em negrito) e pelo programa HEC-6, 

e altura da duna calculada como a média dos resultados fornecidos pelos métodos empíricos descritos no texto. A última linha contém a profundidade de erosão obtida 

como a média dos métodos aplicáveis acrescida de metade da altura da duna. 

 
 
 

↓ Método \ Travessia  Carandaí (m) 
Córrego 

Grande (m) 
Xavier (m) 

Ressaquinha 

(m) 

Paraopeba 1 

(m) 

Paraopeba 2 

(m) 

Paraopeba 3 

(m) 

Paraopeba 4 

(m) 

Paraopeba 5 

(m) 

Paraopeba 6 

(m) 

Tr (anos) 2 100 100 20 100 100 100 2 20 2 

Q (m3.s-1) 10,70 6,96 1,74 4,38 180,04 182,37 187,45 72,78 147,71 74,11 

D50 (mm) 0,385 0,750 0,771 0,120 0,560 0,330 0,650 0,575 0,214 0,250 

Sf (m.m-1) 3,51 x 10-4 3,07 x 10-4 3,50 x 10-4 3,35 x 10-4 3,26 x 10-4 3,98 x 10-4 3,56 x 10-4 3,48 x 10-4 3,49 x 10-4 3,84 x 10-4 

Profundidade hidráulica 

(m) 
1,66 1,26 0,48 1,07 1,45 1,40 1,37 1,86 4,23 2,84 

Altura duna (m) 0,28 0,11 0,04 0,09 0,13 0,13 0,12 0,18 0,48 0,30 

Profundidade média 0,91 0,68 0,26 0,58 0,79 0,76 0,75 1,02 2,35 1,57 

Neill 1,24 0,64 0,31 0,69 1,02 0,88 0,99 1,20 2,78 1,85 

Lacey 0,58 0,44 0,27 0,50 1,88 1,39 1,26 0,98 1,57 1,18 

Canal Efêmero (Abbott) 

Não aplicável: 

inclinação 

moderada 

Não aplicável: 

inclinação 

moderada 

Não aplicável: 

inclinação 

moderada 

Não aplicável: 

inclinação 

moderada 

1,41 

Não aplicável: 

inclinação 

moderada 

Não aplicável: 

inclinação 

moderada 

Não aplicável: 

inclinação 

moderada 

2,27 1,89 

Blench 1,02 0,70 0,42 0,93 1,41 0,89 0,63 1,15 1,87 1,80 

Yaremko e Cooper 0,91 0,68 0,14 0,58 1,16 0,76 0,75 1,02 2,35 1,57 

Continua. 



 

 

 

Continuação 

 

Velocidade Competente 0,80 

Não aplicável: 

transporte de 

sedimentos 

elevado 

Não aplicável: 

transporte de 

sedimentos 

elevado 

0,82 

Não aplicável: 

transporte de 

sedimentos 

elevado 

1,00 

Não aplicável: 

transporte de 

sedimentos 

elevado 

0,97 

Não aplicável: 

transporte de 

sedimentos 

elevado 

Não aplicável: 

transporte de 

sedimentos 

elevado 

HEC-6 (Qualitativo) 1,67 1,34 0,74 1,27 1,75 1,83 1,56 1,92 2,61 2,97 

ds adotado (m) — média 

métodos aplicáveis + ½ 

duna 

0,77 + 0,14 0,57+0,06 0,23+0,02 0,62+0,05 1,19+0,07 0,95+0,07 0,82+0,06 0,97+0,09 1,96+0,24 1,49+0,15 

Altura de recobrimento 

recomendada (m) 
1,4 1,0 1,0 1,0 1,9 1,5 1,3 1,6 3,3 2,5 
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Neill e Blench atendem para uma travessia cada. 
Caso se adotasse o critério de considerar o máximo 
valor obtido dentre aqueles fornecidos pelos méto-
dos utilizados, os métodos de Neill, Lacey e Blench 
atenderiam o critério para três travessias cada, en-
quanto o método de Abbott atenderia para uma 
travessia. 

Quase todos os métodos disponíveis no pro-
grama HEC-6 foram testados. Apenas os métodos de 
Toffaleti e o método combinado de Toffaleti e Me-
yer-Peter e Müller não foram utilizados por insufici-
ência de dados. Os métodos de Madden, Yang, Du-
Boy, Ackers-White, Laursen e Copeland apresenta-
ram resultados com variação inferior a 10% entre 
eles. Os métodos de Colby e Meyer-Peter e Müller 
apresentam resultados com variação superior a 
300% entre eles e variação da ordem de 70% em 
relação aos demais métodos. Assim, foi escolhido o 
método de Yang para padronização das estimativas, 
pois seus resultados apresentaram a mesma ordem 
de grandeza daqueles obtidos pelos métodos empí-
ricos. Além disso, Yang e Wan (1991) verificaram 
que, para rios com fundo arenoso, o método de 
Yang tende a fornecer os resultados mais precisos. 
Observa-se, entretanto, que os resultados obtidos 
com a utilização do programa HEC-6 são superiores 
ao máximo valor obtido com os métodos empíricos 
em oito dos dez casos analisados, mostrando ten-
dência de superestimativa. Pela maior dificuldade de 
utilização em relação ao emprego dos métodos em-
píricos, recomenda-se o uso do programa HEC-6 
apenas em situações com abundância de dados e em 
travessias de maior porte. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente trabalho descreve os principais 
métodos de cálculo de erosão em leitos de rio para 
projetos de travessias de canais por dutos, identifi-
cando os dados necessários para sua aplicação, e 
permitindo o planejamento de campanhas de ob-
tenção desses dados. Alguns métodos foram omiti-
dos por não serem aplicáveis a nenhum dos casos 
aqui apresentados. Um exemplo é o método de 
Borah (1989), aplicável a canais aluviais. 

As profundidades máximas de erosão lista-
das na penúltima linha da tabela 3 são utilizadas 
para definir as alturas de recobrimento dos dutos 
nas travessias (última linha da tabela 3), ou seja, a 
que profundidade abaixo do fundo do canal devem 
ser instalados. 

As diferenças entre os resultados fornecidos 
pelos diferentes métodos podem se dever aos dife-
rentes parâmetros utilizados nas várias equações, e 
às diferenças de características entre as condições de 
obtenção de cada equação aqui utilizada e as condi-
ções de campo das travessias avaliadas. Apesar de 
cada método de cálculo ter sido utilizado apenas 
quando as condições observadas permitiam sua apli-
cação, obedecendo as respectivas limitações, as ob-
servações de campo foram poucas e pontuais e po-
dem não ter caracterizado adequadamente as con-
dições em cada travessia. Além disso, conforme es-
pecificado para cada método de cálculo, em alguns 
casos a literatura não especifica condições de aplica-
ção da equação, o que pode conduzir a erros, caso 
estejam sendo extrapolados os limites representados 
pelos dados utilizados para a obtenção da respectiva 
equação. 

As profundidades máximas de erosão para 
cada travessia analisada foram calculadas como a 
média dos resultados fornecidos pelos métodos apli-
cáveis a cada caso. Esse procedimento foi adotado 
em função dos resultados fornecidos pelos diferen-
tes métodos serem da mesma ordem de grandeza 
para cada travessia. Caso se observe grande discre-
pância entre os resultados fornecidos pelos diferen-
tes métodos, essa estratégia deve ser revista pelo 
projetista. Os valores devem ser analisados quanto a 
sua magnitude e coerência em relação à viabilidade 
prática e econômica de execução, além de se consi-
derar a obtenção de mais dados para melhoria dos 
resultados. 

Um possível critério de validação dos resul-
tados é a comparação entre a altura de recobrimen-
to recomendada e a profundidade hidráulica em 
cada sessão. Nas dez travessias avaliadas, pode-se 
perceber que esses valores são da mesma ordem de 
grandeza. Em casos nos quais isso não seja observa-
do, deve-se considerar, também, a obtenção de mais 
dados de campo. 

No caso específico das travessias analisadas, 
os autores recomendam, além de adotar a média dos 
resultados fornecidos pelos métodos, a utilização de 
um coeficiente de segurança de 1,5 e uma profun-
didade mínima de recobrimento de 1 m, em função 
da escassez de campanhas sistemáticas de monito-
ramento sedimentométrico e de erosão, e de terem 
sido observados dutos expostos em algumas travessi-
as pré-existentes. Essas recomendações devem ser 
revisadas em função das condições de cada projeto, 
e da disponibilidade de dados que permitam a veri-
ficação dos modelos empíricos e a calibração de 
modelos computacionais. Os autores optaram por 
recomendações a favor da segurança em função da 
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necessidade de fornecer parâmetros de projeto em 
situação de escassez de dados. Essa escassez é, infe-
lizmente, a regra na maioria das situações de proje-
tos semelhantes no país. 
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Pipeline Crossings Of Mobile-Bed Channels — Esti-
mated Depth Of Erosion 
 
ABSTRACT 
 

Pipeline crossings of mobile-bed rivers must be 
the subject of thorough analysis and careful design 
considerations, since they are highly susceptible to 
instability of the bed and the banks during floods. 
The present work presents the main empirical 
methods for the calculation of bed erosion, and 
their use for estimating bed erosion at pipeline 
crossings. Data were collected in the field for ten 

pipeline crossings, near Barbacena, a town in the 
state of Minas Gerais, Brazil.  The method of analysis 
and the ensuing results are presented.  In conclu-
sion, it is observed that none of the scour prediction 
methods showed outstanding performance. It is 
recommended that all applicable methods be used 
and average values are adopted for predicting max-
imum bed scour at pipeline crossings. 
Keywords: pipeline crossing, mobile-bed channel, 
instability, erosion. 
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RESUMO 
 

O aproveitamento da energia de ondas oceânicas constitui uma oportunidade real para suprir parte das demandas 

energéticas em diversos países. Atualmente, os impactos ambientais têm limitado o crescente uso dos combustíveis fósseis. 

Além disso, os elevados custos de investimento necessários para expansão do atual modelo de geração de energia configuram 

um cenário desafiador para os próximos anos. Dentro desse panorama, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar o 

potencial energético de ondas oceânicas no litoral do Rio Grande do Sul. Os dados de ondas utilizados nas avaliações foram 

coletados na zona marítima próxima ao Porto de Rio Grande durante os anos de 1996 a 1999, totalizando dezesseis meses 

de monitoramento da agitação marítima da região. O conjunto de dados foi tratado e agrupado mês a mês e nas quatro 

estações climáticas resultando informações de potenciais energéticos mensal, sazonal e anual. A média anual encontrada foi 

de 8,6 kW por metro de frente de onda. Um breve estudo de viabilidade econômica revelou que é viável implantar uma usina 

para aproveitamento da energia de ondas com custos de investimento semelhantes aos projetos de usinas eólicas atualmente 

em implantação no Brasil. O estudo também incluiu uma avaliação técnico-econômica para quatro alternativas de 

aproveitamento. O trabalho apresenta ainda a alternativa mais viável para explorar o potencial energético identificado, 

apontando que esta modalidade de geração de energia pode ser utilizada como importante ferramenta no desenvolvimento 

sustentável da região. 

 

Palavras-chave: Energia dos oceanos. Energia de ondas. Potencial energético. Avaliação técnico-econômica. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Os aproveitamentos energéticos baseados 
em recursos renováveis enfrentam várias 
dificuldades de aceitação, devidas principalmente 
aos elevados investimentos iniciais e aos baixos 
rendimentos finais. Entre os recursos disponíveis, as 
usinas baseadas em energia hidráulica e energia 
eólica apresentam desenvolvimento completo, mas 
outros recursos têm sido amplamente desenvolvidos, 
mostrando-se capazes de fornecer suprimentos 
bastante razoáveis. 

Entre os recursos disponíveis, a energia de 
ondas oceânicas ainda se encontra em fase 
intermediária de desenvolvimento, mas apresenta 
razoável desempenho econômico, alcançando em 
vários empreendimentos custos específicos por 
potência instalada um pouco superiores aos custos 
atuais de usinas eólicas. 
 

*Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), UFRGS 

 

Uma das dificuldades dos sistemas de 
geração a partir de ondas oceânicas é o alto 
investimento inicial. A maioria das tecnologias ainda 
não alcançou maturidade tecnológica e isso exige 
ainda pesados investimentos em desenvolvimento. 
Contudo, alguns estudos apontam que quando estes 
sistemas alcançarem condição de maturidade terão 
custos de instalação e geração semelhantes aos 
projetos das centrais eólicos mais caros (CRUZ; 
SARMENTO, 2004). E isto não significa que estas 
tecnologias não sejam atrativas, principalmente em 
circunstâncias onde disponibilidade de outros 
recursos renováveis se mostrem limitadas. 

Segundo Stefen et al. (2006), a energia 
obtida a partir de ondas oceânicas pode ter 
impactos positivos na matriz energética brasileira, 
visto que o litoral é extenso, com aproximadamente 
9.000 km. A estimativa é de que seja possível 
disponibilizar aproximadamente 40 GW para o 
sistema interligado brasileiro, considerando apenas 
o aproveitamento ao longo do litoral das regiões sul 
e sudeste do Brasil. 

Este artigo é dedicado à identificação de 
potencial energético no litoral do Estado do Rio 
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Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, a partir de 
dados coletados em frente ao Porto de Rio Grande. 
Além disso, o artigo apresenta alguns apontamentos 
sobre a viabilidade econômica de usinas baseadas 
em recursos energéticos ainda em fase de 
amadurecimento e discute o emprego de usinas 
baseadas nas concepções conhecidas como Osprey, 
Limpet e Pelamis, além de um projeto desenvolvido 
pela Coppe, da UFRJ, para geração de energia na 
região considerada. 
 
 

FORMAÇÃO DE ONDAS 
 

 

As ondas do mar são, em última análise, 
uma forma de energia solar. O solo, a água, a 
vegetação e em geral todos os elementos presentes 
na atmosfera e na superfície do planeta têm 
diferentes capacidades caloríficas. Aquecem-se de 
modos diferentes sob efeito de radiação solar 
incidente, e de mesmo modo se resfriam também de 
modos diferentes devido à ausência ou à redução de 
insolação. 

O ar próximo das superfícies de menor 
capacidade calorífica se aquece e expande com 
maior rapidez, de forma contrária ao que acontece 
com o que está próximo das superfícies em 
resfriamento, ou do que está próximo das 
superfícies de maior capacidade calorífica. Formam-
se assim zonas de baixas e de altas pressões, 
forçando o ar a se movimentar de umas às outras 
para compensar diferenças ou desequilíbrios de 
pressão. Esse movimento das massas de ar ocorre das 
zonas de altas pressões para as zonas de baixas 
pressões, ao nível do solo, ocorrendo o movimento 
contrário nas camadas mais altas da atmosfera. Esse 
movimento é o vento e conforme os ventos atuam 
sobre a superfície dos oceanos, transferem sua 
energia e provocam a formação de ondas. 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA 
 

 

Os mecanismos de transferência de energia 
do vento para a superfície da água são complexos, 
podendo-se identificar alguns aspectos importantes. 
O ar que escoa sobre a superfície do mar transfere 
energia através da atuação de tensões cisalhantes, 
resultando na formação e crescimento das ondas. O 
fluxo turbulento do ar, próximo à superfície livre, 
gera uma intensa variação das tensões cisalhantes e 

do campo de pressões, quando estas oscilações 
entram em fase com as ondas já existentes ocorre 
uma intensificação no processo de geração das 
ondas. Por último, quando as ondas atingem um 
determinado tamanho, o vento pode exercer uma 
ação mais intensa na sua face, acarretando um 
crescimento ainda maior.  

A quantidade de energia transferida e a 
altura das ondas geradas pelo vento dependem não 
só da intensidade do vento, mas de sua duração e da 
dimensão da zona onde este atua, que se designa 
por fetch ou comprimento de geração. Em cada uma 

destas etapas ocorre concentração de energia de 
modo que níveis de potência solar da ordem de 100 
W/m2 podem eventualmente se transformar em 
ondas com níveis de potência acima de 1.000 W por 
metro de comprimento de onda (THORPE, 1999). 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS ONDAS 
 
 

As ondas podem ser classificadas a partir de 
diversos critérios, de acordo com seu período ou sua 
freqüência, com as forças perturbadoras e com as 
forças restauradoras. 

As ondas de menor período têm como 
principal força perturbadora o vento, que atua na 
interface entre atmosfera e oceano. O vento 
transfere energia da atmosfera para o oceano, 
resultando no movimento irregular da superfície, 
que é denominado por agitação marítima. Neste 
processo, a gravidade atua como força restauradora, 
para recuperar a condição de equilíbrio. 

As ondas de maior período têm como 
principais forças perturbadoras os sistemas de 
tempestades e tsunamis, bem como o movimento da 
Terra na órbita do Sol e o movimento da Lua na 
órbita da Terra. A força de Coriolis age como força 
restauradora primária. 

Tsunami é uma palavra de origem japonesa 
que designa ondas longas geradas em oceanos, 
mares, baías, lagos, a partir de movimentos sísmicos, 
ou de vulcanismo, ou de deslizamentos de solo 
submarino, ou de impacto de meteoritos, ou até de 
fenômenos meteorológicos (BRYANT, 2001). 

Segundo Silveira e Varriale (2005) as ondas 
que se propagam na interface líquido-gás, devido à 
influência do campo gravitacional, são denominadas 
ondas de gravidade. Na interface líquido-gás há 
também a possibilidade de surgirem ondas de 
tensão superficial. No entanto, efeitos de tensão 
superficial são totalmente desprezíveis para as ondas 
oceânicas, por serem perceptíveis apenas se seu 
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comprimento de onda for inferior a um centímetro. 
No presente trabalho, foram consideradas 

as ondas de gravidade superficiais, cuja força per-
turbadora é o vento e a força restauradora é a ação 
da gravidade, visto serem as que apresentam maior 
conteúdo energético a ser explorado. 
 
 

ENERGIA DAS ONDAS 
 
 

Em um sistema dinâmico conservativo 
submetido a oscilações de pequena amplitude, a 
energia cinética e a energia potencial são iguais. A 
densidade média de energia cinética pode ser 
obtida calculando a energia cinética de um 
elemento de fluido de altura dz, comprimento dx e 
de largura unitária, integrando entre a superfície e o 
fundo, como aparece na equação (1). 
 

 dz vu  
2

1
dx

1
E 22

h0

c 


 






 (1) 

 
Nessa equação, Ec é a densidade média de 

energia cinética; u e v são as componentes 

horizontal e vertical da velocidade das partículas de 
água; dz é a altura do elemento fluido; dx é o 

comprimento do elemento fluido; η é a elevação da 

superfície; ρ é a massa específica da água; λ é o 

comprimento de onda. 
Substituindo estas componentes pelas 

expressões que as definem em águas profundas, 
obtém-se as equações (2) e (3), onde a é a 

amplitude da onda; ω é a freqüência angular; k é o 
número de onda; t é o tempo. 
 

 tkxcoskzexpau   (2) 

 

 tkxsinkzexpav   (3) 

 
A densidade média de energia cinética Ec 

[Nm/m2] é fornecida pela equação (4), onde g é a 
aceleração da gravidade, em m/s2; e a é a amplitude, 

em metros. 
 

2
c ga

4

1
E   (4) 

 
A densidade média de energia potencial em 

relação ao nível médio (z=0) é dada pela equação 
(5), onde Ep é a densidade média de energia 

potencial em Nm/m2. 
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  (5) 

 
Usando as equações (4) e (5), obtém-se a 

densidade média de energia total para ondas de 
gravidade, dada pela equação (6) onde ET é a 

densidade média de energia total expresso em 
Nm/m2. 
 

2
pcT ga

2

1
EEE    (6) 

 
O fluxo médio de energia é a taxa que a 

energia das ondas se propaga por unidade de 
comprimento de crista, através de um plano vertical 
perpendicular à direção de propagação da onda. É 
obtida a partir da velocidade de grupo Cg e da 
densidade de energia total ET, conforme aparece na 

equação (7). 
 

gT cEP   (7) 

 
A velocidade de propagação da energia da 

onda é dada pela equação (8). 
 



4

gT
cg  (8) 

 
Assim, o fluxo médio de energia P é 

calculado para ondas monocromáticas simples 
através da equação (9). 
 

THg
32

1
P 22


  (9) 

 
O mar pode ser modelado como um 

processo aleatório, resultado da superposição de um 
grande número de componentes monocromáticas. 
Assim, parâmetros de ondas como período, altura e 
direção devem ser tratados por métodos estatísticos. 
Os parâmetros estatísticos mais utilizados são a 
altura significativa Hs e o período médio de energia 
Te. 

O fluxo de energia para um mar real é 

calculado através da equação (10), onde S(f,θ) é a 

distribuição de densidade de energia em termos de 
freqüência e direção. 
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A integração da equação (10) leva a uma 

expressão da potência por unidade de comprimento 
de crista de onda, conforme mostrado na equação 
(11). 
 

e
2

S

2

TH
64

g
]m/W[P




  (11) 

 

Como ρg2/64 equivale a 490,60, a potência 

em kW/m será finalmente expressa pela equação 
(12). 
 

e
2

S T H 4906,0]m/kW[P    (12) 

 
Esta é a equação que foi empregada na 

avaliação do recurso energético na área de estudo. 
 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 
 

A avaliação do recurso energético das ondas 
exige dados referentes à altura e ao período das 
ondas oceânicas. Estes dados podem ser obtidos 
com medições in situ, com medições remotas ou 

com modelagens numéricas. 
As medições in situ são geralmente 

efetuadas por bóias-ondógrafo ou por sistemas 
submersos, como por exemplo, sensores acústicos e 
sensores de pressão. Esses métodos de obtenção de 
dados são de difícil execução, existindo risco de 
destruição ou avaria dos equipamentos. Neste 
trabalho, foram utilizadas medidas in situ que foram 

obtidas através de uma bóia-ondógrafo, conforme 
detalhado a seguir. 

Durante o período de aquisição dos dados 
ocorreram dois sinistros, impossibilitando uma 
coleta contínua dos dados apresentados. 
 
 

DESCRIÇÃO E POSICIONAMENTO 
DO ONDÓGRAFO 
 
 

O equipamento utilizado para coleta de 
dados foi um ondógrafo direcional da marca 
Waverider e aparece na figura 1. É uma bóia de 0,9 
m de diâmetro, dotada de acelerômetros capazes de 

medir as acelerações sofridas pela bóia em função 
do movimento sobre as ondas.  

O ondógrafo foi programado para coletar 
dados com intervalo de três horas, para alturas 
significativas inferiores a 2 metros. No caso de 
tempestades, a aquisição era praticamente contínua, 
com intervalo de 30 minutos entre as aquisições. 

Em outubro de 1996, o ondógrafo foi 
posicionado na batimetria de 15 m e nas 

coordenadas 32° 10’ S e 51° 58’ W, em frente ao 

molhe leste da barra do Porto de Rio Grande. A 
figura 1, à direita, mostra um registro do 
lançamento do ondógrafo. A figura 2 mostra uma 
imagem do Google Earth (2011) com sua 
localização. 
 
 

 
 

Figura 1 - Boia ondógrafo, à esquerda, e seu lançamento 

em Rio Grande, RS, em outubro de 1996 

Fonte: Strauch (1999). 

 
 

 
 

Figura 2 - Localização do ondógrafo nas imediações do 

Porto de Rio Grande, RS 

 

32° 10’ S 
51° 58’ W 
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Após o fundeio, seguiu-se a obtenção dos 
dados por praticamente dez meses ininterruptos, até 
que em agosto de 1997, durante uma tempestade, 
rompeu-se o fundeio do ondógrafo, deixando-o à 
deriva. O ondógrafo foi novamente reposicionado, 
sofrendo novo e definitivo sinistro em abril de 1998. 

Após cerca de dezesseis meses de 
monitoramento, com interrupções em agosto de 
1997 e em abril de 1998, foi possível elaborar uma 
base preliminar de dados, estabelecendo o 
comportamento das ondas na região do Porto de 
Rio Grande, RS. Estes dados foram utilizados para 
efetuar uma quantificação de potencial energético 
disponível na região. 
 
 
RECURSO ENERGÉTICO 
 
 

Os dados coletados forneceram informações 
relativas à direção de propagação, à altura 
significativa, ao período e à energia de pico das 
ondas. 

A avaliação do recurso energético 
considerou o período médio de energia (Te), que é 

essencial para quantificar o recurso energético, que 
foi obtido a partir do período médio de cruzamento 
de zeros para os referidos intervalos de coleta de 
dados. 

A equação (13) mostra a expressão utilizada 
para determinação do período médio de energia, 
onde Tz é o período de cruzamento de zeros. 

 

ze T 21,1T   (13) 

 
A seguir são apresentados os resultados de 

recurso energético sazonal e anual para a região 
selecionada neste estudo. 

A tabela 1 apresenta os valores médios 
mensais para a altura significativa e o período médio 
de energia, além dos valores médios mensais para a 
potência por metro de frente de onda. 

A tabela 2 mostra valores médios sazonais 
para a altura significativa, para o período médio de 
energia e para a potência por metro de frente de 
onda. 

O maior valor de potência por metro de 
frente de onda está disponível no mês de maio, 
enquanto o valor mínimo aparece em janeiro. 

Considerando médias sazonais, o valor 
máximo estará disponível no outono, enquanto os 
meses de primavera e de verão apresentam médias 
sazonais bastante próximas entre si, estando o valor 

mínimo disponível no verão. 
O valor médio anual de potência por metro 

de frente de onda é de 8,60kW/m. 
 
 
VIABILIDADE ECONÔMICA 
 
 

Esta análise não pretende ser rigorosa e tem 
como finalidade uma comparação entre as 
alternativas de geração eólica e a partir de ondas, 
quanto aos aspectos de investimentos iniciais, custos 
de operação e manutenção, amortização e retorno 
dos investimentos. 

A análise é feita somente para a instalação 
desses sistemas e para o primeiro ano de operação. 
Anos subseqüentes podem ser analisados, 
considerando-se taxas de inflação e depreciação dos 
equipamentos. 

O método da anuidade, que determina o 
custo anual do capital A, em função da taxa de juro 
i, do capital inicial C e do período de amortização n, 

aparece na equação (14). 
 

n)i1(1

i
CA


   (14) 

 

Tabela 1 - Valores médios mensais de SH  [m], eT  [s] 

e P [kW/m] para o período de 1996 a 1998 

 

Meses SH  [m] eT  [s] 
P 

[kW/m] 

janeiro 1,23 5,30 4,02 

fevereiro 1,73 5,90 8,82 

março 1,72 6,20 9,17 

abril 1,97 6,20 12,00 

maio 2,06 6,70 14,20 

junho 1,71 6,54 9,60 

julho 1,33 6,00 5,30 

agosto 1,73 6,33 9,50 

setembro 1,45 5,90 6,20 

outubro 1,63 5,90 7,90 

novembro 1,70 5,60 8,10 

dezembro 1,60 5,60 7,17 
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Tabela 2 - Valores médios sazonais de SH  [m], eT  [s] 

e P [kW/m] para o período de 1996 a 1998 

 

Meses SH  [m] eT  [s] 
P 

[kW/m] 

primavera 1,61 5,71 7,40 

verão 1,62 5,80 7,70 

outono 1,88 6,40 11,35 

inverno 1,60 6,30 8,06 

 
 

Para que uma dada usina seja rentável, os 
proventos anuais R da venda de energia devem 

suportar a anuidade e os custos de operação e 
manutenção. 

Exprimindo os custos de operação e 
manutenção como uma fração x do capital investido 

como é comum em projetos de sistemas energéticos, 
é possível escrever a equação (15). 
 

xCAR              (15) 

 
Por outro lado, os proventos anuais da 

venda da energia são dados pelo produto da energia 
anualmente produzida p pela tarifa de venda s, 

conforme (16). 
 

s pR              (16) 

 
O custo de capital C pode ser expresso em 

termos da potência instalada P, através do custo 
unitário de potência instalada b, conforme (17). 

 
P bC        (17) 

 
E a produção média anual de energia 

elétrica pode ser referida à potência nominal do 
equipamento elétrico (em MW) através da equação 
(18), onde h é o número de horas equivalentes à 

potência nominal. 
 

P hp        (18) 

 
Combinando as equações (14) a (18), 

obtém-se o custo unitário de potência instalada b0 

(em US$/MW) compatível com as condições de 
viabilidade econômica, isto é, aquele que permite 
que os proveitos suportem os encargos financeiros e 
de manutenção, em (19), onde s vem expresso em 

US$/MWh. 

  n

0

i11

i
x

s h
b




             (19) 

 
Essa equação será aplicada a um projeto 

típico de energia eólica. A tabela 3 indica os valores 
de referência das variáveis independentes que 
aparecem na equação (19) e os valores de referência 
calculados para o investimento por unidade de 
potência instalada. 
 

Tabela 3 - Investimento por unidade de potência instalada 

obtido através do método da anuidade 

 

ITENS AVALIADOS EÓLICA 

Período de amortização 9 

Taxa de Juros 3% 

Custo O M 

(% investimento) 
3% 

N° de horas de funcionamento 2.300 

Tarifa de venda [US$/kWh] 0,130* 

Investimento [US$/kW] 1.887,25 

Fonte: Cruz e Sarmento (2004). Com adaptações. 

* Tarifa de venda da energia eólica estimado por MATTUELLA, 

2005, para empreendimentos a serem construídos em Nova 

Hartz, São Lourenço do Sul e Tapes, no Rio Grande do Sul. 

 
Aplicando a mesma taxa de juros a projetos 

de energia das ondas obtêm-se os valores da tabela 4 
para duas situações distintas: 
 

I. Uma tarifa de US$ 0,317/kWh, (CRUZ; 
SARMENTO, 2004), correspondente a uma 
situação de tecnologia em fase inicial de 
desenvolvimento, caso em que se considerou 
razoável admitir um período de 
amortecimento de 13,5 anos; 

II. Uma tarifa de US$ 0,125/kWh, 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA 
EÓLICA, 2010) correspondente a uma 
situação de tecnologia em fase final de 
desenvolvimento, caso em que foram 
adotados a tarifa e o período de amortização 
considerados para a energia eólica. 

 
 

Em ambos os casos se admitem 2.190 horas 
de funcionamento e um custo anual de manutenção 
e operação de 8% do investimento, superior em 5% 
ao valor usado na energia eólica, devido à 
agressividade do ambiente marinho e ao sobre custo 
associado às operações no mar (CRUZ; 
SARMENTO, 2004). 
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Nestas condições, as usinas que aproveitam 
a energia de ondas que estão em uma fase inicial de 
desenvolvimento, só serão rentáveis se o custo de 
investimento não for superior a US$ 4.030,10 para 
cada kW instalado. 

A conclusão é que para projetos que 
alcançaram maturidade tecnológica, o investimento 
máximo não deverá ultrapassar o valor de US$ 
1.452,80 para cada kW instalado, tornando-se 
competitivo com os atuais projetos de parques 
eólicos em implantação no Brasil. 
 
 

Tabela 4 - Investimento necessário para projetos de 

energia de ondas, para tecnologias em fase inicial 

e em fase final de desenvolvimento 

 

ITENS AVALIADOS 

Tecnologia 

em fase 

inicial 

Tecnologia 

em fase 

final 

Período de amortização 

(anos) 
13,5 9,0 

Taxa de Juros 3% 3% 

Custo O M 

(% investimento) 
8% 8% 

N° de horas de 

funcionamento 
2.190 2.190 

Tarifa de venda 

[US$/kWh] 
0,315 0,125 

Investimento 

[US$/kW] 
4.030,10 1.452,80 

 
 

TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS 
 

As tecnologias analisadas neste estudo, em 
função dos valores de potência instalada, poderiam 
ser classificadas como Pequenas Centrais 
Hidrelétricas, segundo os critérios estabelecidos 
pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. 
O esquema sugerido no Estudo de Inventário da 
Eletrobrás foi adotado neste trabalho, onde foram 
realizadas análises comparativas das alternativas 
tecnológicas para a área selecionada. Na seqüência, 
procedeu-se a uma análise econômica preliminar 
com o propósito de selecionar uma alternativa para 
explorar os recursos disponíveis no local. Os 
critérios adotados para a seleção prévia das 
tecnologias foram: capacidade de geração 
(potências nominais entre 0,5 MW e 0,75 MW), 
eficiência dos modos de conversão de energia, 
disponibilidade e forma de fixação do dispositivo na 
costa. 

Considerando potência e modo de fixação 
dos aparelhos, as tecnologias pré-selecionadas 
foram: [1] dispositivo OSPREY, com potência 
nominal de 0,5 MW; [2] dispositivo LIMPET, com 
potência nominal de 0,5 MW; [3] dispositivo 
COPPE, com potência nominal de 50 kW, a ser 
expandido com a agregação de módulos para atingir 
0,5 MW; e [4] dispositivo PELAMIS, potência 
nominal de 0,75 MW.  

Os dispositivos de coluna de água oscilante 
(em inglês, oscilating water column, OWC) consistem 

basicamente em estruturas ocas parcialmente 
submersas, que se encontram abertas para o mar 
abaixo da superfície livre da água do mar. O 
processo de geração de eletricidade segue duas 
fases: quando uma onda entra na estrutura o ar que 
se encontrava dentro dela é forçado a passar por 
uma turbina, como conseqüência direta do aumento 
de pressão na "câmara de ar". Quando a onda 
regressa ao mar, o ar passa novamente na turbina, 
desta vez no sentido inverso, dada a pressão inferior 
no interior da "câmara de ar". Para aproveitar estes 
movimentos de sentidos opostos, utilizam-se 
normalmente, turbinas do tipo Wells, que possuem 
a propriedade de manter o sentido de rotação 
independentemente do sentido do escoamento. A 
potência dessas centrais depende do número de 
turbinas instaladas, sendo que se podem utilizar 
grupos de cerca de 0,5 MW de potência instalada. 
Este limite de potência tem a ver com as amplitudes 
de pressão de ar que normalmente é possível criar 
neste tipo de centrais e com as dimensões máximas 
das turbinas. 

O dispositivo de conversão de energia 
desenvolvido pela COPPE da UFRJ (COSTA, 2004) 
foi projetado para produzir 50 kW, a ser expandido 
com a agregação de módulos para atingir 500 kW. O 
aproveitamento da energia das ondas é feito através 
de flutuadores fixados em estruturas horizontais 
articuladas que se movimentam atuando como 
braços de alavanca. Estes braços de alavanca, numa 
certa relação, multiplicam as forças oriundas do 
flutuador para acionar bombas hidráulicas de 
movimentos alternados. Estas bombas succionam e 
comprimem o fluido durante a movimentação dos 
flutuadores para abastecer e manter elevada a 
pressão de uma câmara hiperbárica. Esta câmara é 
previamente pressurizada com gás nitrogênio, 
contendo certa proporção de volume de água, 
caracterizando um acumulador hidráulico. A água, 
que abastece a câmara hiperbárica, é então liberada 
na forma de jato, para acionar uma turbina numa 
vazão igual ou menor àquela enviada pelas bombas, 
através de uma válvula controladora de vazão. A 
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rotação obtida no eixo da turbina é transmitida a 
um gerador elétrico para a conversão da energia 
mecânica em eletricidade. 

O dispositivo Pelamis (PELAMIS WAVE 
POWER, 2011) é uma estrutura semi-submersa 
composta por vários cilindros horizontais, ligados 
entre si por articulações e dispostos segundo a 
direção de incidência das ondas. O movimento das 
articulações provocado pela ondulação é resistido 
por cilindros hidráulicos que bombeiam óleo em 
alta pressão para motores hidráulicos. Os motores 
hidráulicos acionam geradores elétricos, sendo a 
energia transportada por um único cabo umbilical 
para um ponto de ligação no fundo. 

A preferência por dispositivos on shore se 

deu devido à existência de um quebra mar na zona 
avaliada em Rio Grande, que poderia ser 
aproveitado para fixação dos aparelhos. Essa 
estrutura existente confere-lhes vantagens imediatas: 
uma maior facilidade de instalação e manutenção, 
ausência de grandes extensões de cabos submarinos 
e de sistemas de fixação complexos, visto que a 
possibilidade de aproveitar a estrutura existente 
causará reduções significativas no investimento 
(CRUZ; SARMENTO, 2004). 
 

Tabela 5 - Custos de operação e manutenção, da energia 

gerada e da potência instalada para usinas de geração a 

partir de ondas baseadas nas tecnologias Osprey, Limpet, 

Pelamis e Coppe, para uma taxa de retorno de 15% e 

período de amortização de 20 anos 

 

ITEM OSPREY LIMPET PELAMIS COPPE 

Custo O&M 3% 1,5 a 2,7% 8% 9,6% 

Custo 

[US$/kWh] 
12,857 16,826 0,180 0,103  

Custo 

[US$/MW] 
3.035.190 

2.804.252 

a 

5.278.592 

5.278.648 2.820.000 

Potência 

nominal 

[MW] 

2 0,5 0,75 0,5 

Capacidade 

instalada 

[MW] 

20 20 20,25 20 

 
 

Os aparelhos pré-selecionados estão num 
estágio avançado de desenvolvimento, (exceto o 
protótipo da COPPE, que se encontra em fase de 
testes), e apresentam eficiência em torno de 35%, 
no item modo de conversão da energia e 
disponibilidade superior a 95% (THORPE, 1999). 

Após uma seleção em fase preliminar, a 
escolha entre as alternativas foi efetuada buscando o 
menor custo médio de geração (CMG), conforme o 
Manual de Inventário Hidrelétrico (ELETROBRÁS, 
2007). A tabela 5 apresenta um resumo das 
comparações técnico-econômicas para as quatro 
alternativas que foram pré-selecionadas. Os 
resultados indicam que a escolha deve recair sobre o 
protótipo em desenvolvimento pela COPPE, que 
apresenta custo de US$ 0,103/kWh. 
 
 
CONCLUSÕES 
 

A análise do conjunto de dados referentes 
aos meses de fevereiro a Junho apresentou os 
maiores resultados de recurso energético, 
especialmente para o mês de maio (14,2 kW por 
metro de frente de onda). Os meses de julho a 
janeiro apresentaram resultados mais moderados 
(entre 4,02 kW/m a 9,5 kW/m), especialmente para 
o mês de janeiro, onde a média foi de 4,02 kW/m 
para o período de monitoramento. 

Como era esperado, uma análise por 
estação climática revelou que o outono apresenta o 
maior resultado (11,6 kW/m e altura significativa de 
1,9m). A primavera, por sua vez, apresentou o 
menor resultado (média de 7,4 kW/m e altura 
significativa de 1,61m). 

A média anual encontrada foi de 8,6 kW/m, 
superando os resultados obtidos em algumas 
localidades na costa do Brasil, consideradas mais 
promissoras do ponto de vista de geração de 
energia, especialmente em Porto de Pecém na costa 
do Ceará, onde está prevista a instalação de uma 
usina de aproveitamento de energia de ondas. 

Do estudo realizado concluiu-se que os 
projetos de energia de ondas que estão em fase 
inicial de desenvolvimento serão rentáveis se o custo 
de investimento não for superior a US$ 4.030,10 por 
kW instalado. Por outro lado, para os projetos que 
alcançaram maturidade tecnológica, o investimento 
máximo não deverá ultrapassar o valor de US$ 
1.452,80/kW, para tornarem-se competitivos com os 
atuais projetos de centrais eólicas no Brasil. 

O dispositivo da COPPE foi selecionado em 
virtude de possuir os menores custos de geração e 
de instalação, sendo a alternativa mais competitiva 
nos aspectos avaliados. Contudo do ponto de vista 
técnico, o protótipo ainda apresenta algumas áreas 
de incerteza que só poderão ser sanadas a partir da 
realização de testes em condições reais de operação. 
Os testes são primordiais para validar os índices 
técnico-econômicos aqui apresentados. 
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O dispositivo OSPREY mostrou-se adequado 
para ser instalado na zona avaliada neste estudo, 
atendendo ao requisito de profundidade necessária 
para instalação. Contudo, esta alternativa tornou-se 
inviável devido ao seu elevado custo de geração. 

De maneira similar, o dispositivo LIMPET 
que possui o mais elevado custo médio de geração 
(CMG), não atende à recomendação do Estudo de 

Inventário da Eletrobrás, que sugere que a 
alternativa selecionada apresente o menor custo 
médio de geração (CMG). 

A tecnologia PELAMIS requer o maior custo 
de investimento, sendo projetada para aplicações 
offshore. Essa alternativa foi considerada inviável, pois 

deve ser instalada a 100 km da costa, (o que implica 
em um elevado custo de transmissão da eletricidade 
gerada), com grande possibilidade de sofrer avarias 
no sistema de transmissão, devido ao fluxo de navios 
que se dirigem para o Porto de Rio Grande. 
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Evaluation And Use Of The Energy Of Ocean Waves 
On The Coast Of Rio Grande do Sul 
 
ABSTRACT 
 

Harnessing the power of ocean waves is a 
real opportunity to supply part of the energy 
demands in different countries. Currently, 
environmental impacts have limited the increasing 
use of fossil fuels. Moreover, the high investment 
costs required for expansion of the current model of 
power generation constitute a challenging scenario 
for the coming years. In this scenario, the objective 
of this study is to evaluate the potential energy of 
ocean waves on the coast of Rio Grande do Sul The 
wave data used in the evaluations were collected in 
the sea area near the Port of Rio Grande from 1996 
to 1999 totaling sixteen months of sea wave 
monitoring in the region. The data set was 
processed and grouped month by month and for 
the four seasons resulting in monthly, seasonal and 
annual potential energy information. The annual 
average was found to be 8.6 kW per meter of wave 
front. A brief economic feasibility study showed that 
it is feasible to establish a plant for harnessing the 
energy of waves with similar investment costs for 
wind farm projects currently being implemented in 
Brazil. The study also included a technical-economic 
evaluation of four alternatives for use. The work also 
presents the most viable alternative to exploit the 
energy potential identified, indicating that this form 
of power generation can be used as an important 
tool in sustainable development of the region. 
Keywords: ocean energy , wave energy, potential 
energy, technical-economic evaluation. 
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RESUMO 
 

Os ecossistemas costeiros e litorâneos são hábitat de uma grande parte dos recursos marinhos, além de comportarem 

grande parte da população mundial. Também servem de refúgio e berçário para várias espécies, proporcionando renda e 

alimento para as populações locais. Esses ambientes têm uma circulação bastante complexa, resultado das interações entre os 

processos físicos e a geomorfologia. E, muitas vezes, esses locais são modificados pela atividade humana, e mesmo sendo justi-

ficáveis tais mudanças, fazem-se necessários estudos dos possíveis impactos resultantes dessas modificações. O presente estudo 

trata do impacto das modificações ocorridas no Canal da Passagem sobre sua hidrodinâmica, ocasionadas pelo alargamento 

do estreitamento existente sob a Ponte da Passagem, através o modelo numérico (2DH) DIVAST, o qual foi validado para a 

situação com estreitamento. Os resultados mostraram que o estreitamento é responsável pela retenção da coluna d’água tanto 

na enchente quanto na vazante da maré, que se propaga até metade do canal. Como conseqüência, aparece uma região com 

baixos ou nulos gradientes de pressão no meio do canal, sendo constatado nesses locais velocidades muito baixas. Foi apura-

do que o alargamento do estreitamento exerce maior influência na região sul do canal, acarretando um aumento nas magni-

tudes da velocidade, chegando à aproximadamente 0,2 m/s. Já para região norte, a qual é mais influenciada pela região de 

manguezal, foi observada uma diminuição das magnitudes da velocidade, chegando a 0,1 m/s. O alargamento também foi 

responsável pela variação na localização da zona de convergência barotrópica, conhecida como Tombo de Maré. 

 

Palavras chaves: Canal da Passagem. Hidrodinâmica. Estreitamento. DIVAST 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Os ecossistemas costeiros e litorâneos com-
portam grande parte da população mundial, além 
de servir de habitat para uma vasta variedade de 
recursos marinhos. A crescente pressão demográfica 
aliada com uma administração deficiente faz com 
que esses ecossistemas essenciais, e bastante influen-
ciados pela hidrodinâmica, sejam destruídos antes 
que um planejamento adequado possa ser formula-
do e implementado (DIEGUES, 2001). 

A infra-estrutura de saneamento básico nes-
ses locais não tem acompanhado o rápido desenvol-
vimento das atividades econômicas e o adensamento 
populacional, provocando uma crescente poluição 
hídrica, a qual acaba refletindo diretamente na qua-
lidade das águas dos mananciais que abastecem as 
cidades baías e estuários. As conseqüências desse  
 
 

*Departamento de Engenharia Ambiental — UFES 

 

fato acabam refletindo diretamente sobre o homem, 
acarretando em perturbações na saúde e alterações 
no comportamento das populações, na economia, 
na indústria, no turismo e no ambiente, através da 
degradação da paisagem e alteração dos ecossiste-
mas (MACIEL, 2004). 

O movimento das águas em baías e estuários 
é bastante complexo, tendo em vista as várias intera-
ções entre os processos físicos. Essa circulação tem 
forte influência sobre a distribuição de nutrientes, 
no transporte e dispersão do plâncton, sedimentos e 
contaminantes, além de influenciar, significativa-
mente, no ciclo de vida dos organismos marinhos 
(SANTIAGO, 2004). 

Muitos autores vêm utilizando a modelagem 
numérica como ferramenta para se estudar o com-
portamento hidrodinâmico de regiões estuarinas. 
Esse método, desde de que devidamente calibrado e 
validado, tem-se mostrado como uma ferramenta 
bastante vantajosa devido à portabilidade e ao baixo 
custo, quando comparada com a modelagem física 
ou medições diretas. Por isso estão sendo usadas, 
cada vez mais, para solucionar problemas ambien-
tais, reproduzindo a dinâmica de regiões costeiras e 
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estuarinas, auxiliando na tomada de decisões em 
questões ambientais. 

O presente trabalho tem por objetivo anali-
sar a influência do alargamento de um estreitamen-
to na hidrodinâmica do Canal da Passagem/ES, 
utilizando o modelo numérico bidimensional DI-
VAST, desenvolvido por Falconer (1976). 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 
O Canal da Passagem, que constitui o objeto 

de estudo, localiza-se no município de Vitória, capi-
tal do Espírito Santo - Brasil (Figura 1). O mesmo 
liga a Baía do Espírito Santo, no início da praia de 
Camburi, à porção norte da Baía de Vitória, sendo 
influenciado pela maré através das duas extremida-
des, além de drenar boa parte da região de mangue-
zal. Possui largura de 80 m, em média, tendo como 
menor largura o estreitamento localizado abaixo da 
Ponte da Passagem, medindo 35 m (RIGO, 2004). 

O clima da região é caracterizado como 
tropical quente e úmido, com temperaturas médias 

de 24,4 °C e 34,4 °C, mínima e máxima, respectiva-

mente. Os ventos predominantes são os de nordeste 
e sudeste, os primeiros associados aos ventos alísios, 
predominantes no verão. Já os de sudeste estão rela-
cionados com as frentes frias, sendo mais freqüentes 
no inverno. 
 

 
 

Figura 1 - Região da Ilha de Vitória, com o Canal da 

Passagem sendo representado em destaque. Em cinza 

escuro se encontra a região de manguezal. 

 

A hidrodinâmica do Canal da Passagem é 
regida principalmente pela maré astronômica, se-
guido da maré meteorológica e finalmente dos ven-
tos (VIÉGAS, 2006). O tipo de maré na região é de 

micromarés, semidiurnas, sendo M2 a principal 
componente lunar de maré com período de 12,42 h. 
 

O modelo DIVAST 

 
O modelo utilizado no estudo foi o modelo 

bidimensional (2DH) DIVAST (Depth Integrated 
Velocities and Solute Transport) desenvolvido por 
Falconer (1976), em linguagem Fortran. O modelo 
simula a distribuição bidimensional da corrente, das 
elevações da superfície da água e de vários parâme-
tros de qualidade da água dentro do domínio mode-
lado em função do tempo, levando em consideração 
as características hidráulicas governadas pela topo-
grafia do fundo, vegetação, efeito do vento de super-
fície e pelas condições de contorno (FALCONER, 
1993). 

As equações que governam o modelo são 
baseadas nas leis físicas de conservação de massa e 
momentum. As equações que descrevem o movi-
mento estão na forma integrada das equações tridi-
mensionais de Reynolds. Essas equações são inte-
gradas na vertical, e utilizam o método de diferenças 
finitas baseado na técnica implícita de direção alter-
nada, a qual envolve a subdivisão de cada passo de 
tempo em dois meio passos. No primeiro meio passo 
de tempo, a elevação da água e a componente U da 
velocidade são solucionadas implicitamente na dire-
ção ‘x’, enquanto que as outras variáveis são repre-
sentadas explicitamente. Para o segundo meio passo 
de tempo, a elevação da água e a componente V são 
solucionadas implicitamente na direção ‘y’, com as 
outras variáveis sendo solucionadas explicitamente 
(FALCONER, 1993). 

Essas equações são apresentadas a seguir, 
com base na seguinte notação de variáveis: p=UH e 
q=VH são as vazões unitárias ou descargas por uni-
dade de largura nas direções x e y, respectivamente 
(m³/s/m); U, V são as médias das componentes da 
velocidade na vertical nas direções x e y, respectiva-

mente (m/s); mq é o termo fonte (m/s); g acelera-

ção da gravidade (9,806 m/s²); H profundidade 

total na coluna da água (H=h+η); η elevação da 

superfície da água acima do nível médio de referên-
cia, tomado como o nível da água em repouso; h 

profundidade da água abaixo do nível médio; a  é 

a massa específica do ar ( 1292  Kg/m³);  é a 

massa específica da água (Kg/m³); C é o coeficiente 

de rugosidade de Chezy (
1/2 /m s ); wC  coeficiente 

de resistência do ar/água; x e y são as coordenadas 

cartesianas (m); f é o parâmetro de Coriolis devido 
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à rotação da terra, 2f sen  (  é velocidade 

de rotação angular da terra e   é o ângulo geográ-

fico da latitude,   = 
57, 27 10x 

radianos/s; xW  e 

yW  são as componentes da velocidade do vento nas 

direções x e y, respectivamente, medida a 10 m de 

altura (m/s);  é o fator de correção do momen-

tum para um perfil de velocidade vertical não-
uniforme; e é a viscosidade turbulenta média na 

vertical (m²/s) (FALCONER, 1993). 
A equação diferencial parcial que expressa o 

princípio de conservação de Massa é escrita como: 
 

m

p q
q

t x y

  
  

  
     (1) 

 
As equações para conservação de momen-

tum nas direções x e y são: 
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As regiões a serem modeladas devem satisfa-

zer as seguintes condições: escoamento predomi-
nantemente horizontal e com boa mistura vertical, 
ou variações verticais insignificantes no escoamento. 
Essas regiões são representadas através de pontos 
discretos em uma malha composta de células qua-
dradas (FALCONER, 1993). 
 
Malha Computacional 

 
Foi utilizada uma malha regular com células 

de 25x25 metros, sendo o eixo x composto por 630 
células e o eixo y 600 células, tendo o eixo x da gra-

de uma orientação de 148° em relação ao norte, 
com sua origem fixada nas coordenadas UTM de 

7758980.04 N e 353816.25 E, no sistema de referên-
cia SAD69. Essa grade compreende todo o sistema 
estuarino da Ilha de Vitória e Baía do Espírito Santo. 
No entanto, foi focada apenas a região do Canal da 
Passagem. 
 

Campanhas 

 
O modelo foi executado para o mês de mar-

ço de 2009, considerando duas situações distintas: 
uma com o estreitamento de 35 metros que existe 
abaixo da antiga Ponte da Passagem, e outra simu-
lando o alargamento do estreitamento para 50 me-
tros. 

Os resultados do modelo, considerando o 
estreitamento de 35 metros, foram confrontados 
com dados experimentais, obtidos durante algumas 
horas para os dias 20 e 27, através do equipamento 
ADP (Acoustic Doppler Current Profilers) Aquadopp de 

2 MHz da marca NORTEC AS. O equipamento foi 
fundeado, em um ponto previamente escolhido, por 
12 horas nos respectivos dias de campanha. 
 

 

 
 

Figura 2 - Localização das estações de cálculo do modelo 

distribuídas ao longo do Canal da Passagem. 

 

Estações 

 
Para a realização da análise dos resultados 

numéricos foram distribuídas 69 estações de cálculo 
do modelo ao longo do Canal da Passagem (Figura 
2). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Comparação do modelo com o resultado de campo 

 
Para a campanha do dia 20 de março (Figu-

ra 3) os resultados de elevação simulados na prea-
mar foram subestimados em até 0,047 m, enquanto 
na baixamar os resultados simulados foram superes-
timados em até 0,021 m. Para altura de onda, o valor 
experimental foi 0,012 m superior ao modelado, o 
que em termos percentuais corresponde a 2,4%. 
 Já para a campanha do dia 27 de março 
(Figura 4), houve uma superestimativa na preamar e 
uma subestimativa na baixamar de até 0,082 e 
0,173m, respectivamente. Para altura de onda, o 
experimental foi 0,044 superior ao modelado, ou 
seja, 2,8%. 
 

 
 

Figura 3 - Comparação dos dados de elevação do modelo 

com os dados experimentais obtidos pelo equipamento 

ADP para o dia 20 de março de 2009. A variável  

representa a profundidade média e  a variação do 

nível d’água provocado pela ação da maré. 

 

 
 

Figura 4 - Comparação dos dados de elevação do modelo 

com os dados experimentais obtidos pelo equipamento 

ADP para o dia 27 de março de 2009. A variável  

representa a profundidade média e  a variação do 

nível d’água provocado pela ação da maré. 

 

 

O coeficiente de correlação cruzada para o 
dia 20 de março foi de 0,9923, enquanto para o dia 
27 março o coeficiente de correlação cruzada foi de 
0,9876. Portando, o modelo DIVAST apresentou 
boa concordância com os dados de campo. 
 

Hidrodinâmica do Canal da Passagem com 

o estreitamento 

 
Na Figura 5 se encontra representada a ele-

vação da água para o período de sizígia, compreen-
dido entre 08:00 horas do dia 27/03/2009 e 00:00 
horas do dia 28/03/2009. Cabe ressaltar que foi 
escolhido representar o período de sizígia, já que o 
comportamento é mais pronunciado. 

 

 
 

Figura 5 - Deslocamento da superfície da água para algu-

mas estações de cálculo distribuídas ao longo do Canal 

da Passagem considerando como única forçante a maré 

astronômica. Às 726 horas de simulação corresponde 

as 08:00 horas do dia 27/03/2009 e as 742 horas de 

simulação corresponde as 00:00 horas do dia 28/03/2009. 

 
Tendo em vista que o estreitamento se en-

contra entre as estações de cálculo do modelo 056 e 
057, percebe-se que o estreitamento provoca um 
atraso na propagação da onda de maré na enchente 
e na vazante, sendo mais pronunciado durante os 
períodos de vazante. Esse atraso provocado pelo 
estreitamento também foi observado por Maciel 
(2004). 

Na Figura 6 estão representadas a elevação 
ao longo do Canal da Passagem para diferentes ho-
ras de simulação para dois períodos, com o intervalo 
entre 350,34 e 359,17 compreendendo um período 
de sizígia e o intervalo entre 561,34 e 571,50 com-
preendendo um período de quadratura.  

Foi observado que há um gradiente de pres-
são provocado pelo estreitamento, sendo mais pro-
nunciado durante os períodos de enchente e vazan-
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te. Na maré vazante, o estreitamento promove uma 
retenção de água ao norte do mesmo (353,67 e 
564,34 horas de simulação), e durante a enchente 
essa retenção se dá ao sul do estreitamento (359,17 
e 571,50 horas de simulação). Esse gradiente de 
pressão provocado pelo estreitamento também foi 
observado por Maciel (2004). 
 

 
 

Figura 6 - Elevação ao longo do Canal da Passagem para 

diferentes horas durante dois períodos, com o intervalo 

entre 350,34 e 359,17 compreendendo um período de 

sizígia (350,34-preamar; 353,67-vazante; 356,17-baixamar; 

359,17-enchente) e o intervalo entre 561,34 e 571,50 com-

preendendo um período de quadratura (561,34-preamar; 

564,34-vazante; 568,00-baixamar; 571,50-enchente). 

 
Além disso, foi observado na extremidade 

norte do canal (1 até a 8) que o estreitamento não 
exerce nenhuma influência na elevação da onda de 
maré, tendo em vista que, durante o instante de 
tempo de enchente e vazante, a elevação permane-
ceu em zero. 

Nas proximidades da estação 30 foi identifi-
cada uma região de máximos de elevação, ou seja, 
onde são encontrados os menores gradientes de 
pressão: na enchente é o local onde está localizado 
o menor nível d’água e na vazante o de maior nível 
d’água. Para as situações de preamar e baixamar, 
com relação à estação 1, não foi observado esse pa-
drão tão pronunciado de retenção de água. 

Na Figura 7 estão plotadas as magnitudes da 
velocidade para diferentes horas de simulação ao 
longo do Canal da Passagem, com o intervalo entre 
350,34 e 359,17 compreendendo um período de 
sizígia e o intervalo entre 561,34 e 571,50 compre-
endendo um período de quadratura. 

Constatou-se que, no entorno  da estação 
30, são encontradas as menores velocidades, além de 
duas regiões com picos de velocidade.  O primeiro 
pico de velocidade se encontra próximo às estação 

8, localizado ao norte do canal, enquanto o segundo 
pico ficou localizado na região do estreitamento, 
entre as estações 56 e 57. 

 

 
 

Figura 7 - Magnitude das velocidades ao longo do Canal 

da Passagem, para diferentes horas durante dois perío-

dos, com o intervalo entre 350,34 e 359,17 compreenden-

do um período de sizígia (350,34-preamar; 353,67-vazante; 

356,17-baixamar; 359,17-enchente) e o intervalo entre 

561,34 e 571,50 compreendendo um período de quadra-

tura (561,34-preamar; 564,34-vazante; 568,00-baixamar; 

571,50-enchente). 

 
Em alguns momentos de sizígia, no caso 

para uma vazante, com relação a estação 1, 
representado na Figura 7 pelo instante de 353,57 
horas de simulação, os picos de velocidade para as 
duas regiões foram de aproximadamente 0,92 m/s, 
enquanto próximo à estação 30, os valores foram 
próximos de zero. Dessa maneira, foi verificado um 
gradiente nas magnitudes da velocidade dos 
extremos para o centro do canal.  

Esse padrão nas magnitudes foi mantido 
durante a maioria dos instantes, entretanto, durante 
a baixamar, com relação à estação 1, as magnitudes 
ao norte do canal foram bem maiores que as 
encontradas na região do estreitamento, como visto 
para os instantes de 356,17 e 568,00 horas de 
simulação. Entretanto, durante a enchente, com 
relação à estação 1,  para um momento de sizígia 
representado pelo instante de 350,34 horas de 
simulação, as maiores velocidades encontradas 
foram na região do estreitamento. 

Cabe ressaltar que a região onde foram 
encontradas os “máximos de elevação” (Figura 6) 
coincidem com a região onde são encontradas as 
menores velocidades (Figura 7). 

Essa região de baixos ou nulos gradientes de 
pressão é conhecida como Convergência Barotrópi-
ca, ou “Tombo de Maré” e foi constatada em vários 
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outros trabalhos realizados no local (RIGO & SAR-
MENTO, 1993; RIGO, 2004; MACIEL, 2004 e 
MOTTA, 2008). A zona de convergência barotrópica 
também foi constatada por Warner  et al. (2003), no 

estudo realizado na Baía de São Francisco, na Cali-
fórnia. 

Considerando que a interação entre duas 
ondas progressivas propagando-se em sentidos opos-
tos produzem uma onda estacionária de velocidades 
nulas, e como o Canal da Passagem é aberto à maré 
nos seus dois extremos, tem-se que a região de Con-
vergência Barotrópica se dá pela interação da onda 
de maré que se propaga de sul para norte, proveni-
ente da Baía do Espírito Santo, e da onda de maré 
que se propaga de norte para sul, proveniente da 
Baía de Vitória. De acordo com Warner et al. (2003), 

essas zonas de convergência são importantes pois 
podem acumular substâncias dissolvidas e sedimen-
tos no local da convergência. 

Os jatos formados na região do 
estreitamento ocorrem em virtude da conservação 
de massa, dada pela equação de continuidade para 
fluidos incompressíveis, Q=Sc (onde Q é vazão 
volumétrica, S é a área das seção transversal e c é 
velocidade média do escoamento). Além disso, foi 
observado que esse aumento de velocidades, 
provocados pelo estreitamento, é responsável pela 
formação de vórtices (Figura 8). 
 

 
 

Figura 8 - Vórtices, formados pelo aumento das velocida-

des na região do estreitamento, sendo mostrados na 

região demarcada pelos círculos. 

 
Já as altas velocidades encontradas na região 

norte do canal, são provocadas pela presença de 
uma grande área de manguezal e por ter o canal 
mais estreito que o da Baía de Vitória.  

Na preamar, grande parte da região entre 
marés está cheia d’água, e a partir do início da 

vazante toda essa água armazeda irá vazar com uma 
velocidade maior que a do enchimento, já que o 
gradiente de pressão provocado pela região entre 
marés durante a vazante irá contribuir para o 
aumento das magnitudes da velocidade no canal 
principal. Esse aumento das magnitudes da 
velocidade devido a presença do manguezal já foi 
relatado por vários autores (MAZDA et al., 2002; 
STRUVE et al., 2003; WU et al., 2001). 

Já para situação de enchente, a maré 
propagando-se da Baía de Vitória para o Canal da 
Passagem encontra uma região mais estreita o que 
faz valer a lei da conservação de massa, dada pela 
equação de continuidade, situação já discutida para 
a presença do estreitamento no escoamento da 
região sul do canal. 
 

Modificações na hidrodinâmica do Canal da 

Passagem com o alargamento do estreitamento 

 
Analisando os resultados do alargamento do 

estreitamento, verifica-se que a onda de maré se 
propaga de sul para norte do Canal da Passagem ou 
vice-versa de maneira mais uniforme, não ocorrendo 
um atraso tão pronunciado entre as estações 56 e 57 
(Figura 9), como ocorreu para a situação conside-
rando o estreitamento (Figuras 5). Isso vem a corro-
borar com a explanação dada no estudo feito por 
Maciel (2004), o qual o autor argumentou que o 
estreitamento atrasa a onda maré tanto para encher 
quanto para vazar. 
 

 
 

Figura 9 - Deslocamento da superfície da água ao longo do 

Canal da Passagem considerando como única forçante a 

maré astronômica, considerando o alargamento do estrei-

tamento para um período de sizígia. Às 726 horas de simu-

lação corresponde as 08:00 horas do dia 27/03/2009 e as 

742 horas de simulação corresponde as 00:00 horas do dia 

28/03/2009. 
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Comparando os resultados de elevação ao 
longo do Canal da Passagem Figura 10, na qual es-
tão representadas a elevação sem e com o alarga-
mento, nota-se que, para a maioria das estações, a 
diferença foi bastante reduzida. Entretanto, durante 
os períodos de vazante e enchente (com relação a 
estação 1) para um período de sizígia (353,67 e 
359,17 horas de simulação, respectivamente) foram 
observadas as maiores variações.  

 

 
 

Figura 10 - Diferença da elevação sem e com o alargamen-

to para diferentes horas de simulação. As linhas contínuas 

e as linhas pontilhadas estão representando a elevação 

considerando o alargamento, enquanto as linhas com 

símbolo (*) estão representando a elevação com o estrei-

tamento. O intervalo entre 350,34 e 359,17 representa um 

período de sizígia (350,34-preamar; 353,67-vazante; 

356,17-baixamar; 359,17-enchente) e o intervalo entre 

561,34 e 571,50 representa um período de quadratura 

(561,34-preamar; 564,34-vazante; 568,00-baixamar; 

571,50-enchente). 

 
O estreitamento funciona como uma barrei-

ra hidráulica para propagação da onda de maré, 
assim para o instante de 353,67 horas de simulação 
(período de vazante), quando se considera o alar-
gamento, ocorre uma menor retenção de água na 
região sul do canal, com isso o nível d’água diminui 
na região sul e aumenta na região norte do canal. Já 
para o instante de 359,17 (período de enchente), 
ocorre a situação inversa, verificando-se que o nível 
d’água ao norte do canal diminui e aumenta no sul. 
No extremo norte do canal foi observado que a 
influência do estreitamento é mínima, não havendo 
variações significativas na elevação (Figura 10) e nas 
magnitudes da velocidade (Figura 11). Nesse local, o 
maior influenciador na hidrodinâmica é a região de 
manguezal. 

 

 
 

Figura 11 - Diferença das magnitudes da velocidade sem e 

com o alargamento do estreitamento para diferentes ho-

ras de simulação. O intervalo entre 350,34 e 359,17 repre-

senta um período de sizígia (350,34-preamar; 353,67-

vazante; 356,17-baixamar; 359,17-enchente) e o intervalo 

entre 561,34 e 571,50 representa um período de quadra-

tura (561,34-preamar; 564,34-vazante; 568,00-baixamar; 

571,50-enchente). 

 
A Figura 11 representa as conseqüências do 

alargamento nas magnitudes da velocidade. Pode-se 
observar que há uma redução das velocidades da 
estação 1 até as proximidades da estação 28, e de-
pois desta estação ocorre uma acréscimo das veloci-
dades.  

Nota-se que há dois picos, sendo um de re-
dução e outro de magnificação. Como o estreita-
mento provoca a formação de jatos durante a en-
chente e a vazante, ocorre que com o alargamento 
isso é bastante minimizado. Essa diferença chegar a 
0.38 m/s na enchente (estação 56), e 0.32 m/s na 
vazante (estação 57). 

Na situação de baixamar, para um período 
de sizígia representado na Figura 11 pelo instante de 
356,17 horas de simulação, ocorre uma redução das 
velocidades tanto ao norte quanto ao sul do canal: 
no entanto, nas proximidades da estação 40 foi veri-
ficada uma intensificação das velocidades. Já para 
baixamar em um período de sizígia representado na 
Figura 11 pelo instante de 568,00 horas de simula-
ção, foi verificado que a variação foi ínfima. 
 

 

CONCLUSÃO 
 
 

Foi verificado que o estreitamento promove 
a retenção da coluna d’água tanto na enchente 
quanto na vazante de maré, e devido a essa retenção 
sua influência se propaga até a metade norte do 
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canal. Com isso são encontrados no meio do canal, 
nas proximidades da estação 30, regiões com máxi-
mos e mínimos de elevação, na vazante e enchente, 
respectivamente.  

Com relação à velocidade, foi constatado 
que há duas regiões de máximas velocidades, uma 
no extremo norte do canal e outra na região do 
estreitamento, e uma região de velocidades bastante 
baixas, sendo esta região coincidente com de máxi-
mos de elevação. Além disso, foi observado que o 
estreitamento é responsável pela formação de jatos e 
vórtices em suas proximidades. 

Considerando o alargamento, foi observado 
um aumento nos gradientes de pressão, ocasionan-
do mudanças nas magnitudes da velocidade, já que a 
barreira física que retinha a água foi retirada. 

O aumento do gradiente de pressão se deu 
na região sul do canal, e devido a esse aumento foi 
constatado uma elevação nas magnitudes da veloci-
dade nessas regiões, chegando à aproximadamente 
0,2 m/s na estação 40. Já para região norte do canal, 
foi constatado que o mesmo sofre uma maior influ-
ência da região de manguezal, sendo averiguada 
nesses locais uma diminuição das magnitudes da 
velocidade, chegando a 0,1 m/s na estação 22. A 
única exceção a esses padrões se deu para os instan-
tes de baixamar.  

Em virtude do alargamento foi verificada 
uma variação na localização da zona de convergên-
cia barotrópica, e isso se deve a mudança dos pa-
drões nos gradientes de pressão formados pelo en-
contro das marés que entram pelos dois extremos 
do Canal da Passagem.  
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Analysis Of The Influence Of The Enlargement Of A 
Constriction Of The Hydrodynamics In Teh Canal 
da Passagem, Victoria, ES, Using Numerical Mod-
eling 
 
ABSTRACT 
 

Coastal ecosystems are the habitat of a large 
part of marine resources, and also support a lot of 
the world's population. They are also a refuge and 
nursery for many species, providing income and 
food for local populations. These environments 
have a fairly complex hydrodynamics, the result of 
interactions between physical processes and geo-
morphology. Often these places are modified by 
human activity and even though such changes can 
be justified, it is necessary to study the potential 
impacts resulting from these modifications. This 
study addresses the impact of changes occurring in 
the hydrodynamics of Canal da Passagem due to the 
enlargement of  the constriction under the bridge, 
through numerical model (2DH) DIVAST, which 
was validated for the situation with the constriction. 
The model results reveal that the constriction is 
responsible for retaining water both in flood and 
ebb tide which propagates to the northern half of 
the channel. Consequently a region appears  with 
low or no pressure gradients in the middle of the 
channel, and very low velocities were found at these 
places. It was found that enlarging the constriction 

has more influence on the southern channel, result-
ing in an increase in the magnitude of speed, reach-
ing approximately 0.2 m/s. However for the north-
ern region, which is under greater influence from 
the mangrove, a decrease in magnitudes of velocity 
was found,  reaching 0.1 m/s.  Enlargement of the 
constriction was also found to influence the location 
of the Barotropic Convergence zone. 
Keywords: Canal da Passagem, hydrodynamics, con-
striction, DIVAST 
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RESUMO 
 

O presente artigo aborda conceitos teóricos econômicos básicos (teorias de jogos e de capital social) que podem 

auxiliar no entendimento e na gestão mais efetiva dos recursos de uso comum, como é o caso da água e dos comitês de bacia. 

Partimos do pressuposto de que a incorporação de alguns instrumentais analíticos das Ciências Sociais atuais podem 

permitir aos leitores, mesmo sem intimidade com essa literatura, perceberem tanto a complexidade da ação coletiva quanto as 

dificuldades da gestão de recursos de uso comum.  

 
Palavras-Chaves: Recursos naturais de uso comum. Água, comitês de bacia.  Ciências Sociais. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Os recursos naturais de uso comum 
(públicos ou de uma coletividade), como a maioria 
dos temas vinculados ao meio ambiente, são por 
natureza interdisciplinares, ou seja, envolvem 
disciplinas de diferentes matizes. Nesses casos, um 
dos desafios a ser minimizado é a dificuldade de 
interação entre pesquisadores com diferentes 
formações acadêmicas, envolucrados em um projeto 
comum.  

O objetivo deste artigo é apresentar ao 
pesquisador com fortes trades offs com as atividades 

de gestão de recursos naturais de uso comum uma 
gama restrita de “meso teorias” ou esquemas 
analíticos de alcance médio que facilite uma maior 
compreensão e melhor participação na discussão e 
análise desse importante issue. 

Na caracterização das distintas áreas do 
conhecimento podem ser utilizadas diversas formas 
de tipologias, dependendo dos objetivos, 
prioridades ou mesmo das dimensões que o autor 
pretenda comparar entre as diferentes disciplinas 
científicas. 

Neste artigo — ainda que reconhecendo o 
reducionismo dessas agregações —, optamos por 
destacar, inicialmente, três grandes blocos nas áreas 
científicas. O primeiro seria formado pelo que se  
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denomina comumente como Ciências Hard ou 

Naturais, que englobariam, entre outras, a física, a 
química, a geologia e a biologia. Em contraposição 
às mesmas, estariam as chamadas Ciências Soft, 

também conhecidas como Ciências Humanas, entre 
as quais se destacam as Ciências Sociais lato sensu, 

como a história, a economia, a demografia, a 
sociologia, a antropologia, a ciência política, entre 
muitas outras.  

Um terceiro grupo seria formado pelas 
chamadas Ciências Aplicadas, algumas mais 
diretamente vinculada às Ciências Hard — como as 

diversas engenharias, a informática e as Ciências 
Agrárias — e outras mais ligadas às Ciências 
Humanas e Sociais como é o caso, por exemplo, da 
Demografia e da Didática. Nesse grupo há também 
disciplinas que utilizam concomitantemente — ainda 
que em graus diferenciados — os aportes dos dois 
primeiros grupos, como ocorre com a Medicina, 
com alguns ramos da Geografia e mais fortemente 
com temas vinculados ao ambiente. 

Uma das diferenças entre os três primeiros 
blocos citados seriam as possibilidades diferenciadas 
do uso dos instrumentais fornecidos por um quarto 
grupo de disciplinas denominadas de Ciências 
Básicas (ou Instrumentais) como é o caso, 
especialmente, da Matemática e da Estatística. As 
maiores possibilidades do uso dessas disciplinas 
instrumentais por parte das Ciências Hard, 

permitindo maior rigor nas análises de fenômenos 
estudados, levou a que as mesmas durante muito 
tempo fossem também conhecidas como Ciências 
Exatas. Essa denominação tem perdido força, por 
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um lado, pelos avanços das pesquisas que mostraram 
que a denominação “exatas” nem sempre pode ser 
usado de forma literal (os resultados no campo da 
Física Quântica, por exemplo, são sempre 
probabilísticos) e, por outro, porque cada vez mais, 
tanto as Ciências Aplicadas como as disciplinas das 
Ciências Humanas, com maior ênfase nas Ciências 
Sociais, também utilizam o aporte das disciplinas 
Instrumentais. Obviamente, no caso das Ciências 
Sociais lato sensu, a Economia é a que utiliza em mais 

larga escala esse instrumental, seguido pela Ciência 
Política e a Sociologia. 

Por fim, há também as denominadas 
Ciências Interdisciplinares — consideradas como um 
subtipo das Ciências Aplicadas — que se 
caracterizariam por perpassar tanto disciplinas das 
Ciências Hard, como aquelas das Humanas, 

especialmente às das chamadas Ciências Sociais. 
Temas atuais de extrema relevância como o 
processo de urbanização, o meio ambiente, a gestão 
de recursos hídricos, entre outros, são exemplos 
típicos do que estamos falando. 

A questão da gestão de recursos naturais de 
uso comum, considerada como um grande desafio 
na área do Meio Ambiente, é emblemática pelos 
fortes trade offs entre as Ciências Hard e as Ciências 
Sociais lato sensu. 

Entretanto, como foi mencionado 
anteriormente, a necessidade de pesquisadores 
extremamente especializados para enfrentar as 
diferentes dimensões desse importante issue 

ocasionam limites concretos para diálogos profícuos 
entre estudiosos voltados para as diferentes 
dimensões dos recursos naturais de uso comum. 

No que se refere aos pesquisadores das 
Ciências Sociais que atuam nessa área, ainda que 
acompanhem o debate que ocorre nas áreas hard — 

tais como o aquecimento global, o efeito estufa, o 
impacto de desmatamento na deteriorização do 
meio ambiente —, eles nem sempre possuem 
formação científica suficiente para discutir em 
profundidade as perspectivas distintas sobre alguns 
dos citados temas. 

Nessas circunstâncias, normalmente, se 
aceita de forma passiva o mainstream existente, ou as 

posições desses pesquisadores passam a acompanhar 
o ponto de vista de um pesquisador das Ciências 
Naturais prestigiado pelo seu círculo de relações, ou 
a de um cientista de grande renome, seja ele 
canônico ou heterodoxo. Em suma, trata-se de um 
posicionamento que se poderia designar de, no 
mínimo, muito próximo ao de uma escolha 
ideológica. Obviamente que essa postura pode ser 
minimizada por todos aqueles cientistas sociais que 

buscam aprofundar uma compreensão mais 
sistemática dos temas de maior interface com o seu 
objeto de estudo. 

Por outro lado, no que se refere aos 
pesquisadores das Ciências Naturais, primeiramente, 
há de se destacar que mesmo em temas que seriam, 
em princípio, mais próximos das Ciências Sociais, 
são grandes as contribuições desses cientistas. 
Entretanto, no caso brasileiro, é relativamente 
recorrente se presenciar exposições ministradas por 
cientistas naturais, que após analisarem diferentes 
dimensões e idiossincrasias dos recursos de uso 
comum — normalmente embasadas em pesquisas 
científicas rigorosas — ao final da apresentação, ao se 
referirem às medidas a serem tomadas pelas 
autoridades competentes, abandonam o discurso 
acadêmico e resvalam para uma retórica de senso 
comum. Algumas vezes, conclamando, de forma 
genérica, a todos os presentes, à população, às 
empresas e ao governo para que busquem 
implementar ações pautadas nos resultados 
científicos apresentados, sem se darem conta dos 
constrangimentos e dos desafios para se lograr a 
“cooperação” necessária entre esses atores para a 
gestão dos recursos naturais de uso comum.  

As dificuldades de um percentual expressivo 
de pesquisadores para compreender a 
complexidade e os dilemas da ação coletiva no 
enfrentamento da questão dos recursos de uso 
comum são bastante preocupantes, pois impedem 
que os mesmos possam desempenhar um papel mais 
consistente na defesa de políticas públicas 
embasadas em relevantes pesquisas científicas.  

Tendo em vista essas considerações, este 
artigo prioriza como público-alvo esse tipo de 
pesquisador, que, por sua legitimidade científica, 
pode desempenhar papel não desprezível no 
processo mais amplo de indução de mudanças 
incrementais no comportamento dos diferentes 
atores políticos.   

Partimos do pressuposto de que a 
incorporação de alguns instrumentais analíticos das 
Ciências Sociais atuais, que poderíamos denominar 
de microabordagens podem permitir aos leitores, 
mesmo sem intimidade com essa literatura, 
perceberem tanto a complexidade da ação coletiva 
quanto as dificuldades da gestão de recursos de uso 
comum.  

Uma apropriação dessa literatura básica 
evidentemente não se propõe a superar 
idiossincrasias advindas de diferentes formações 
científicas, mas pode mitigar conflitos e ampliar a 
cooperação entre pesquisadores com diferentes 
tipos de experiência acadêmica. 
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O presente artigo está dividido em quatro 
seções, sendo a primeira dedicada a descrever as 
especificidades dos recursos de uso comum. Na 
segunda, busca-se, de forma sintética, chamar 
atenção para a importância das instituições e dos 
atores na gestão de recursos de uso comum. A 
terceira seção, visando uma melhor compreensão 
teórica dos problemas relativos à coordenação, ao 
acesso, ao uso e à preservação dos recursos de uso 
comum — se propõe analisar, sucintamente, três 
conhecidas “representações analíticas” que 
apresentam interfaces importantes: o dilema 
olsoniano do free rider; o “dilema do prisioneiro”; e a 

“tragédia dos comuns”. Por fim, a parte final do 
artigo tem por objetivo discutir alguns desafios e 
alternativas voltadas para incrementar a cooperação 
na gestão dos recursos de Uso Comum. 
 
 

AS IDIOSSINCRASIAS DOS RECURSOS DE 
USO COMUM  
 
 

O direito brasileiro, por meio do Código 
Civil vigente, declara serem bens públicos de uso 
comum do povo os rios, os mares, as estradas, ruas e 
praças (DOU, 2002). O uso dos bens públicos, por 
sua vez, pode ser comum, exercido em igualdade de 
condições por todas as pessoas, ou privativo, 
praticado com exclusividade, mediante título 
conferido pelo Estado (por tempo determinado). 

Em princípio, a regra é a utilização gratuita 
dos bens públicos de uso comum, embora seja 
permitida a cobrança pelo Código Civil. O uso dos 
bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 
conforme for estabelecido legalmente pela entidade 
a cuja administração pertencerem. Ao contrário do 
uso comum, o privativo geralmente não é gratuito. A 
tese da onerosidade, para alguns, baseia-se no fato 
do beneficiário dever compensar a comunidade pela 
desigualdade de desfrute do seu bem. Daí a 
expressão compensação financeira, constante do art. 
20 da Constituição Federal, e a terminologia recurso 
hídrico, utilizada na lei sobre a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, que aborda a água na condição 
de bem econômico ou recurso de uso comum 
(POMPEU, 2004). Para Elionor Ostrom (1999) os 
recursos de uso comum ou bens comuns são 
sistemas de recursos, naturais ou não, que possuem 
duas características essenciais: a primeira é que as 
unidades de recursos exploradas por um indivíduo 
deixam de estar disponíveis a outros — ou seja, 
unidades do recurso podem ser subtraídas. A 

segunda é que são suficientemente amplos para 
tornar altamente onerosa a exclusão de potenciais 
beneficiários. 

Essa última característica dos bens públicos 
afeta fortemente a ação coletiva (associação e 
mobilização) dos potenciais beneficiários em prol 
dos mesmos. Como não há possibilidade de exclusão 
dos não participantes, quanto maior for a amplitude 
do bem público ou coletivo maior será o incentivo à 
deserção dos atores envolvidos (OLSON, 1999). Em 
outras palavras, como o interesse comum não leva, 
nos grandes grupos, à mobilização dos futuros 
beneficiários, torna-se necessário o uso de outras 
estratégias e incentivos adicionais para lograr uma 
maior participação. 

Em se tratando de unidades de recursos re-
nováveis, como no caso da água, as partes retiradas 
não devem comprometer o estoque, portanto, ga-
rantir a renovação do mesmo é um aspecto primor-
dial da boa gestão desses recursos. Embora a água 
seja um recurso renovável, está, também, sujeita ao 
esgotamento e à escassez. Essa condição está rela-
cionada a possibilidades de comprometimento da 
qualidade, em função do mau uso, e da quantidade 
em função da sobre-exploração e de fatores que 
influenciam o ciclo hidrológico, podendo inviabili-
zar o seu uso por outro indivíduo, recaindo, portan-
to, em questão análoga à da subtração de unidades 
ou quotas. 

Desse modo, nos processos de gestão de 
recursos de uso comum podem-se diferenciar dois 
elementos constitutivos: o sistema de recursos e as 
unidades de recursos. Ostrom (1999) considera que 
um sistema de recursos é melhor compreendido 
quando considerado como estoques variados 
capazes de, sob condições favoráveis, produzir uma 
quantidade máxima de fluxo do bem sem que se 
comprometa o estoque ou o próprio sistema de 
recursos. Assim, as águas doces, tanto superficiais 
quanto subterrâneas, são exemplos de sistemas de 
recursos. O segundo elemento considerado por 
Ostrom (1999) é o fluxo de unidades de recurso 
produzidas pelo sistema. Essas unidades 
correspondem à parcela do sistema de recursos da 
qual os indivíduos se apropriam ou usam, por 
exemplo, a quantidade de metros cúbicos de água 
que são extraídos de um determinado corpo 
hídrico. Este é, portanto, o grande desafio da gestão 
dos recursos de uso comum: coordenar os diversos 
interesses de uso a fim de manter os estoques e, ao 
mesmo tempo, permitir o uso por parte de todos. 

Dessa forma, um determinado recurso de 
uso comum pode ser apropriado por um grupo de 
indivíduos que usam o sistema de recursos ao 
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mesmo tempo. Embora o processo de apropriação 
das unidades de recurso possa ser realizado por 
múltiplos apropriadores de forma simultânea ou 
consecutiva, as unidades do recurso em si não são 
suscetíveis da apropriação ou uso conjunto. Ou seja, 
os mesmos metros cúbicos de água que um 
determinado usuário retira, por exemplo, para 
irrigar suas terras, não poderá ser usado pelo seu 
vizinho. Em outras palavras, o sistema de recursos 
pode ser utilizado de maneira conjunta enquanto 
que as unidades de recurso não. As arenas desse tipo 
— denominadas pela literatura como “jogo de soma 
zero” — apresentam conflitos difíceis de serem 
processados, pois, na falta de uma coordenação 
adequada do uso do recurso escasso, o aumento de 
ganhos de um ator significa uma perda 
correspondente de outro. 
 
 

O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E DOS 
ATORES 
 
 

As instituições consideradas por Ostrom 
(1999) podem ser descritas como um conjunto es-
pecífico de normas e relações que canalizam com-
portamentos a fim de atender a determinadas neces-
sidades humanas (BUTTEL, 2001). Incluem-se aí as 
regras formais e informais da sociedade que regu-
lam as interações humanas e limitam o conjunto de 
escolhas dos indivíduos.  

As regras são definidas (OSTROM et al. 

1994) como sendo os preceitos que especificam 
quais ações ou resultados são requeridos, proibidos 
ou permitidos, e as sanções autorizadas caso as re-
gras não sejam seguidas. Assim, as regras servem 
para estabelecer ordem nas atividades sociais e au-
mentar a previsibilidade de seus resultados. Para 
Ostrom & Ahn (2001), as regras também estão rela-
cionadas a padrões de atividades em diversos níveis, 
podendo incluir desde atividades operacionais diá-
rias até atividades constitucionais, que ditam as re-
gras gerais em uma escala “macro” sobre como os 
indivíduos podem se comportar na sociedade. 
 As abordagens de Ostrom (1999) apresen-
tam forte sintonia com as de Douglas North, um dos 
mentores do chamado neo-institucionalismo, para o 
qual as instituições são responsáveis pela definição 
das “regras do jogo” em uma sociedade. Em outras 
palavras, as instituições forneceriam, também, os 
valores morais e cognitivos tanto para a interpreta-
ção da realidade quanto para a ação de seus atores. 
Incluem-se aí os constrangimentos formais (normas, 

leis, regras) e os informais (convenções, códigos de 
conduta, cultura, hábitos, entre outros) de modo a 
orientar as ações dos indivíduos quanto ao que deve 
e o que não deve ser feito (NORTH, 1990). 

Para North (1990), as “regras do jogo” são 
perfeitamente análogas às de um esporte coletivo, 
como o futebol. Em outras palavras, elas consistem 
em regras formais escritas, assim como códigos de 
condutas não escritos que suplementam as regras 
escritas.  

Uma distinção crucial deve ser feita entre 
instituições e organizações. Assim como as institui-
ções, as organizações proporcionam uma estrutura 
para as interações humanas. De fato, quando exa-
minamos os custos que surgem como uma conse-
quência da moldura institucional, vemos que eles 
são o resultado não só da moldura, mas também das 
organizações que se desenvolveram em consequên-
cia dessa moldura. Conceitualmente, o que deve ser 
claramente diferenciado são as regras e os jogado-
res.  

Continuando com a analogia esportiva, as 
instituições seriam as “regras do jogo” e as organiza-
ções os times de futebol que participam de um tor-
neio. O propósito das regras é definir a maneira 
pela qual o jogo deve ser jogado. Mas o objetivo do 
time dentro desse conjunto de regras é vencer o 
jogo — a partir de uma combinação de habilidades, 
estratégia e coordenação; por meios justos e às vezes 
injustos. A montagem das estratégias e habilidades 
de um time é um processo diferente da criação, 
evolução e consequências das regras (NORTH, 
1990). 

Na abordagem northiana, organizações in-
cluem corpos políticos (partidos políticos, o Senado, 
uma câmara municipal, uma agência reguladora, 
etc), corpos econômicos (firmas, sindicatos, fazen-
das familiares, cooperativas, etc), corpos sociais (i-
grejas, clubes, associações atléticas, etc) e corpos 
educacionais (escolas, universidades, centros de 
treinamento vocacionais, etc). São grupos de indiví-
duos ligados por algum propósito comum para al-
cançar determinados objetivos (NORTH, 1990). 

Tanto o nascimento das organizações quan-
to a sua evolução através do tempo são fundamen-
talmente influenciados pela moldura institucional, 
sendo que as organizações, por sua vez, influenciam 
a evolução da moldura institucional. 

As instituições reduzem a incerteza proven-
do uma estrutura para vida cotidiana. Além disso, 
elas afetam o desempenho da economia pelos seus 
efeitos nos custos de troca e produção. Em conjunto 
com a tecnologia empregada, as instituições afetam 
os custos de transação e de transformação (produ-
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ção). As mudanças institucionais — evoluções ou 
regressões — ocorrem por meio de processos com-
plexos, uma vez que as mudanças na margem po-
dem ser tanto consequências de transformações nas 
regras, como também decorrente de constrangi-
mentos informais e, ainda, de maior ou menor efi-
cácia das organizações. De mais a mais, as institui-
ções geralmente mudam de maneira incremental ao 
invés de fazê-lo de maneira descontinuada.  
 A estratégia central das instituições é, por-
tanto, facilitar a superação dos dilemas da ação cole-
tiva. São situações nas quais os indivíduos agem de 
modo a maximizar a satisfação de suas próprias pre-
ferências, comprometendo, assim, a obtenção de um 
possível resultado adequado para todo o coletivo. 
Considera-se que tais dilemas se produzem, em par-
te, pela ausência de arranjos institucionais que se 
existentes impediriam, por meio da coerção, que 
cada ator adotasse uma estratégia para maximização 
de seus ganhos individuais. As instituições, portanto, 
representam arranjos e estratégias socialmente cons-
truídos, favorecendo muitas vezes a obtenção de 
conquistas coletivas e reprimindo as racionalidades 
individuais que estejam baseadas em opções opor-
tunistas individualistas. 
 

 

ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE A 
GESTÃO DE RECURSOS DE USO COMUM 
 
 

No sistema de recursos de uso comum 
qualquer intervenção sofrida, melhoria ou 
degradação pode, a princípio, atingir a todos os seus 
usuários de forma simultânea. Pensando em termos 
de ganhos, todos se beneficiam com a melhoria da 
qualidade do sistema (isto é, um “jogo de soma 
positiva”) ou, em caso de degradação, todos 
perderiam (isto é, “jogo de soma negativa”), ainda 
que de maneira diferenciada; havendo ou não 
contribuído, respectivamente, para este ganho ou 
perda. 

Por sua vez, por exemplo, considerando a 
natureza unidirecional dos rios há o agravante de 
que os usuários, tanto os beneficiados quanto os 
prejudicados estão sempre abaixo, à jusante do 
ponto de interferência, o que é um fator negativo 
para a proteção e o uso múltiplo e comum desse 
recurso.  

Durante muito tempo — em contextos 
similares ao acima relatado —, não havia contestação 
sobre a aplicabilidade do chamado “Teorema de 
Pigou”. Traduzindo de forma livre, o Teorema de 

Pigou afirma que toda vez que uma transação lato 

sensu (ação, omissão ou permissão) envolvendo dois 

ou mais atores (instituições, empresas ou 
indivíduos) afeta positiva ou negativamente 
terceiros, o mercado por si só não seria capaz de 
cobrar dos beneficiários os ganhos indevidos ou 
ressarcir aqueles que tiveram prejuízos. Isso significa 
que, nesses casos, uma intervenção externa, 
normalmente o Estado, seria a única forma de 
minimizar os efeitos não esperados dessas transações 
(PIGOU, 1962). 

O Teorema de Pigou gozou de uma virtual 
unanimidade entre os economistas de diferentes 
correntes até a publicação do clássico trabalho de 
Ronald Coase (1960): “The problem of social cost”. 
No referido artigo — que influenciou fortemente a 
“Escola de Chigaco” (Chicago School of Politcal 
Economy) — Coase refuta a análise de Pigou, con-
trapondo a possibilidade de negociações voluntárias 
exitosas nos casos de danos a terceiros decorrentes 
de uma atividade produtiva. Coase afirma que nesses 
casos é possível alcançar um “Pareto — Eficiente” por 
meio de negociações voluntárias, desde que não 
haja “custos de transações” e uma legislação que 
regule o litígio. Ressalte-se que a legislação para 
Coase é importante apenas para incentivar os parti-
cipantes a iniciarem a negociação, uma vez que o 
autor vai procurar demonstrar que, independente 
de quem a lei penaliza, na verdade o resultado da 
negociação tende a ser quase o mesmo. 

O que ficou conhecido metaforicamente na 
literatura como “Teorema de Coase” foi testado 
através de diversos estudos de casos hipotéticos en-
volvendo sempre dois agentes (por exemplo, agri-
cultor prejudicado por pecuarista; consultório mé-
dico afetado pelos ruídos de uma panificação vizi-
nha, entre outros) nos quais Coase busca demons-
trar que a negociação — quando ocorre — sempre 
favorece ambas as partes. 

Por outro lado, Mancur Olson critica forte-
mente a possibilidade de generalização das negocia-
ções coasianas, argumentando que o resultado vai 
sempre depender do tamanho do grupo em questão 
(OLSON, 2000). O autor ressalta que o raciocínio 
de Coase não leva em conta os constrangimentos da 
ação coletiva dos grandes grupos, tema desenvolvido 
no seu livro “A lógica da Ação Coletiva”. 

Para Olson, o “Teorema de Coase” pode 
não funcionar, mesmo imaginando que os “custos 
de transação” fossem integralmente cobertos por 
algum agente externo (Estado, Agência não gover-
namental, etc.). Quando o grupo que partilha inte-
resses comuns é pequeno — através de estratégias de 
interação e da utilização de “incentivos seletivos” — 
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pode-se alcançar uma barganha mutuamente vanta-
josa. Entretanto,  
 
(…) if a group is sufficiently large, its members will not 

have any incentive to engage in the costil bargaining and 

strategic interaction that would work out (…) Coaseian 

bargain. (…) Any expectation that the Coaseian bargain 

would be made would generate a game without a core — a 

continuing effort of all rational individuals to be in a 

subgroup that obtained the largest gains, the coalition of 

free riders (OLSON, 2000, p. 87). 

 
Como pode ser visto a seguir, isso ocorre in-

clusive em casos mais extremos de arenas de “jogo 
de soma negativa” onde, a médio ou longo prazo, 
pelas dificuldades de coordenação de terceiros e de 
mobilização para ações coletivas, todos os atores são 
prejudicados. 

Para uma melhor compreensão teórica do 
problema relativo à coordenação do acesso, do uso e 
da preservação dos recursos de uso comum vamos 
discutir três conhecidas representações analíticas 
que apresentam interfaces importantes: o dilema 
olsoniano do free rider, o “dilema do prisioneiro” e a 

“tragédia dos comuns”. 
 
 

O DILEMA OLSONIANO DO FREE RIDER 
 
 
 O argumento central de Olson baseia-se no 
fato de que se nenhum indivíduo pode ser excluído 
de um bem coletivo uma vez que este já tenha sido 
provido, as pessoas que serão beneficiadas têm pou-
cos incentivos para contribuir de maneira voluntária 
para a produção desse bem. A lógica da ação coleti-
va aceita como um de seus pressupostos a percepção 
de que os custos operativos da formação de sujeitos 
coletivos não compensam os resultados das ações 
por eles empreendidas, uma vez que indivíduos 
racionais podem alcançar seus objetivos por meio da 
estratégia do “carona”. A estratégia do “carona” ou 
free-rider é aquela na qual indivíduos autointeressa-

dos usufruem os benefícios da ação coletiva, sem 
despender esforços para a sua obtenção. Sua estra-
tégia dominante é a deserção, uma vez que o bem 
coletivo implica no usufruto do bem por todos, 
mesmo daqueles que não cooperam na realização 
das ações tendo em vista a sua obtenção. De fato, os 
autores Olson (1999) e Ostrom (1999) concordam 
que os indivíduos não agiriam racionalmente a favor 
de objetivos grupais ou coletivos, a menos que fos-
sem coagidos a fazê-lo ou que recebessem para isso 
algum tipo de incentivo seletivo. Indivíduos racio-

nais agem em função de seus interesses próprios e 
essa estratégia não produz bens públicos. 
 
 

O DILEMA DO PRISIONEIRO 
 
 
 Caracterizado como um jogo não cooperati-
vo devido à falta de confiança recíproca dos atores 
envolvidos. Nesse contexto (desconfiança) a ten-
dência é que os participantes abram mão da “esco-
lha ótima” — por essa exigir coordenação e confian-
ça entre os envolvidos — optando conscientemente 
por uma “escolha subótima”, mas que dependa ape-
nas de sua própria ação. Essa é uma das representa-
ções mais conhecidas na literatura (contada com 
pequenas diferenças por diferentes autores) para 
explicitar os efeitos negativos decorrentes da não 
negociação entre atores envolvidos em uma ação 
coletiva. Ressalte-se que há fortes críticas ao modelo 
na medida em que utiliza o caso de um grupo pe-
queno, ou seja, “dois prisioneiros” para demonstrar 
problemas decorrentes das dificuldades da não ne-
gociação. Os problemas de negociação na verdade 
são comuns aos grandes grupos devido aos altos 
custos de negociação, sendo que os pequenos gru-
pos se destacam especificamente pela maior possibi-
lidade de sucesso de negociação coletiva (COASE, 
1960; OLSON, 1999; 2000). Outros críticos lem-
bram, ainda, que toda a trama do “dilema do prisio-
neiro” cairia por terra se os dois prisioneiros fossem, 
por exemplo, mãe e filho. 
 

 

A TRAGÉDIA DOS COMUNS 
 
 

Esse modelo ficou conhecido a partir da 
publicação, em 1968, do artigo de Hardin. O autor 
questiona a possibilidade de se encontrar uma “so-
lução técnica” para o problema da distribuição de 
recursos no planeta, dado ao crescimento exponen-
cial da população, sem que se modificassem valores, 
ideias e, até mesmo, a moralidade (HARDIN, 1968). 
Este autor argumenta, através de sua conhecida 
metáfora do pastor em um “campo aberto a todos”, 
que onde muitos usuários têm acesso a um recurso 
para uso comum haverá um nível de extração maior 
que o ótimo, levando à sobreexploração do recurso. 
A argumentação de Hardin é ilustrada pela ideia de 
um pasto “aberto a todos”, onde cada pastor, racio-
nal, se sente impulsionado a introduzir cada vez 
mais animais no pasto, porque recebe um benefício 
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direto, na íntegra, por cada um de seus próprios 
animais, e arca apenas com os custos resultantes do 
sobre pastoreio rateados entre todos os pastores. 
Essa coletividade, acreditando na liberdade dos bens 
comuns, teria como destino uma tragédia, já que 
cada indivíduo persegue seu próprio interesse, preso 
em um sistema que o compele a aumentar seu gado 
sem nenhum limite, em um espaço que é limitado. 

A discussão sobre como organizar a gestão 
dos recursos de uso comum é bastante polêmica. O 
argumento sustentado pelas teorias convencionais 
dos recursos de uso comum é que, caso não haja 
mecanismo de cooperação entre os atores 
envolvidos, a busca de maximização dos interesses 
individuais de cada um dos agentes acarretará a 
médio ou longo prazo um “jogo de soma negativa” 
em que com a degradação do bem comum todos os 
atores sairão perdendo. Mesmo tendo consciência 
desse futuro sombrio, a inexistência de coordenação 
ou pactuação de um acordo entre os envolvidos, fará 
com que a busca de maximização dos usos por cada 
agente, nessas circunstâncias, seja encarada como 
uma ação racional, pois é a única forma — antes da 
degradação do bem comum — que cada ator tem de, 
pelo menos, não sofrer perdas muito maiores que a 
média dos atores envolvidos.  

Em situações desse tipo, os atores não 
seriam capazes de encontrar formas de cooperação 
ou negociação voluntária entre si devido aos altos 
“custos de negociação” (COASE, 1960). Ou seja, 
somente poderiam escapar de um laisser faire com 

perdas para todos os envolvidos por meio da 
intervenção de uma instituição externa — capaz de 
diminuir consideravelmente os “custos de transação” 
— seja ela um órgão governamental (Estado), uma 
entidade pública não estatal, ou ainda, um 
colegiado representativo dos consumidores, com 
poderes coercitivos para com os membros que não 
sigam as regras acordadas (OLSON, 2000).  

As possibilidades de construção de formas 
de coordenação em ambientes desse tipo — que 
envolvem a necessidade de pactuação de um 
número muito grande de atores (individuais e 
coletivos), com interesse diversos — exige uma 
instituição coordenadora com autoridade de 
regulação e uma relativa capacidade de controle dos 
diferentes agentes. Além disso, como a coerção por 
si não é suficiente para empreitadas dessa 
magnitude — seja por limitações estruturais do órgão 
regulador, seja pelas inúmeras possibilidades dos 
agentes de burlarem as regras — seria necessário que 
essa política regulatória fornecesse também, entre 
outras vantagens, incentivos seletivos para os 
participantes como forma de legitimar e tornar mais 

eficiente as atividades de coordenação (OSTROM, 
1999; OSTROM ; AHN, 2001). 

Em suma, “a tragédia dos comuns” chama a 
atenção para a impossibilidade da produção do bem 
público numa situação de busca de maximização do 
ganho individual no uso dos recursos comuns ou 
públicos, o que simplesmente inviabilizaria sua pre-
servação, prejudicando igualmente a todos os inte-
ressados. Pode-se admitir que, no curto prazo, a 
realização do autointeresse seja uma estratégia ra-
cional do ator; porém, no médio prazo, pode ser a 
pior estratégia possível para todos.   

O modelo teórico, apesar de sua interessan-
te intuição a respeito das dificuldades relativas à 
coordenação do acesso aos bens comuns, aprisiona 
os indivíduos numa trágica armadilha de sua própria 
racionalidade. A tragédia dos comuns, através do 
exemplo clássico do uso de terras coletivas por ato-
res individuais sem a existência de mecanismos de 
coordenação dos atores (seja através de uma autori-
dade externa ou de mecanismos de cogestão), de-
monstra que, em um mercado sem regulação, as 
ações racionais individuais de cada ator — em parti-
cular para aumentar os seus ganhos de curto prazo — 
aceleram o processo de “tragédia” de todos os parti-
cipantes. No caso em pauta, a inexistência ou impos-
sibilidade de coordenação confiável das ações indi-
viduais faz com que, mesmo nos casos em que os 
diversos atores tenham plena consciência da inevi-
tabilidade do desastre geral, cada ator busque ma-
ximizar seus interesses para pelo menos perder me-
nos que os demais. 
 
 

À GUISA DE CONCLUSÃO: DESAFIOS PARA 
INCREMENTAR A COOPERAÇÃO NA 
GESTÃO DOS RECURSOS DE USO COMUM 
 

 

 Os modelos apresentados colocam em ques-
tão as possibilidades e condições nas quais as pessoas 
se dispõem a cooperar. Resumidamente, podemos 
dizer que juntas essas abordagens chamam atenção, 
especialmente, para a necessidade do enfrentamen-
to de três importantes constrangimentos: 
 

a) o “dilema olsoniano do free rider” (“carona”), 

ou seja, daquele indivíduo que terá um 
comportamento não cooperativo, se puder 
se beneficiar do bem coletivo produzido pe-
los demais; 

b) o “dilema do prisioneiro”, onde, em função 
do baixo nível de confiança entre os pares, 
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tende-se a priorizar estratégias individualis-
tas, que deságuam em soluções “subótimas”; 
e 

c) a “tragédia dos comuns”, que ao apresentar 
uma situação de não cooperação onde es-
tratégias individualmente racionais podem 
conduzir a resultados coletivamente irracio-
nais, traz um paradoxo que questiona a a-
firmação de que os seres humanos racionais 
sempre podem alcançar resultados racio-
nais. 

 
Em suma, esses modelos — o “dilema olsoni-

ano do free rider”, o dilema do “prisioneiro” e a “tra-

gédia dos comuns” — colocam em questão as possibi-
lidades e condições nas quais as pessoas se dispõem 
a cooperar. Todos eles têm em essência que o com-
portamento mais provável é o do “carona”. Entre-
tanto, se todos os indivíduos dependentes de um 
bem coletivo decidissem se comportar como caro-
nas, o benefício comum não seria produzido, muito 
pelo contrário, o resultado seria ruim para todos os 
interessados. Assim, por algum tempo, as únicas 
opções colocadas para esse problema residiam na 
necessidade de que houvesse algum mecanismo de 
coerção externo. 

McKean e Ostrom (2001) defendem que é 
fundamental o reconhecimento de que a 
propriedade comum ou coletiva significa, na prática, 
a propriedade privada compartilhada, e não de livre 
acesso. A falta de rigor nessas definições teria sido o 
erro fundamental do modelo da “tragédia dos 
comuns” de Hardin, uma vez que este autor 
considerou que as pastagens eram de livre acesso e 
não de propriedade comum, não estando sujeitas a 
nenhum tipo de regulação, nem mesmo acordos 
entre seus usuários. 

Essa falta de articulação e de negociação en-
tre os usuários, que é impressa nos modelos teóricos, 
é um importante fato a ser destacado. Embora os 
modelos possam ser aplicáveis a determinadas situa-
ções reais, não considera que a racionalidade hu-
mana seja capaz de apreender que, sob determina-
das situações, a cooperação é a melhor alternativa, 
ainda que para isso seja necessário arcar com algum 
ônus dela resultante. Além de que, essa racionalida-
de seria um tanto míope, pois um ser racional pode 
ser definido como aquele que toma decisões pro-
porcionais e coerentes com o conhecimento que 
tem do meio ambiente onde vai aplicá-las, tendo em 
vista a sua capacidade de implementá-las.  

Dentro desse mesmo contexto, Ostrom 
(1999) faz a seguinte reflexão: o paradoxo de que 
estratégias racionais individuais levam a resultados 

coletivamente irracionais parece desafiar a convic-
ção fundamental de que seres humanos racionais 
possam obter resultados racionais. 

Por sua vez, Adhikari (2001) comenta que, 
desde a publicação do artigo de Hardin (1968), tem 
ocorrido um crescente debate sobre a questão dos 
recursos de uso comum, direitos de propriedade e 
degradação dos recursos naturais, dentro do qual 
diversos autores têm argumentado que uma gestão 
coletiva e descentralizada, incluindo os usuários de 
recursos comuns, poderia ser uma forma mais ade-
quada de superar o problema da tragédia dos co-
muns. Essa é uma alternativa, também, defendida 
por Ostrom (1999), quando procura entender como 
indivíduos cousuários de recursos seriam capazes de 
criar uma forma efetiva de governança e gestão des-
ses, de modo a resolver os dilemas da cooperação. 
Nesse sentido, sua argumentação admite como plau-
sível que os indivíduos interessados criem institui-
ções que favoreçam a cooperação entre eles. 

Em suma, o problema da gestão dos recur-
sos de uso comum traz os dilemas da ação coletiva, 
onde, por muito tempo, predominou uma visão 
dicotômica entre as possibilidades do Estado ou do 
mercado solucionarem a questão. Embora elas não 
estivessem completamente incorretas, falharam ao 
desconsiderar que muitos problemas da ação coleti-
va estão enraizados em redes, organizações ou rela-
ções entre os indivíduos — o que constituem elemen-
tos do que tem sido chamado de capital social. 

O argumento básico de Robert Putnam 
(1996), um dos principais autores da teoria do capi-
tal social, é que o funcionamento de instituições 
democráticas é condicionado pela existência de uma 
sociedade civil ativa e vibrante, em outras palavras, 
de uma sociedade que tenha uma grande reserva de 
capital social. O autor parte de uma pesquisa empí-
rica que teve como objeto os governos regionais da 
Itália (década de 1970), que, no período em ques-
tão, viviam uma transição na qual a tradição secular 
de centralização do governo italiano dava lugar a 
novos governos regionais autônomos. A lógica do 
argumento de Putnam (1996) é que uma sociedade 
civil é fundamental para o fortalecimento de uma 
ordem política democrática (RENNÓ, 2003). Nessa 
lógica, um eficiente arranjo institucional deliberati-
vo deve ser precedido por uma sociedade organiza-
da. 

Nesse mesmo sentido, segundo a teoria do 
capital social, indivíduos que são mais confiantes uns 
nos outros, mais tolerantes a divergências políticas e 
mais otimistas quanto a seus futuros são também 
mais propensos a envolverem-se em distintas formas 
de ação coletiva porque são mais abertos à interação 
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com estranhos (PUTNAM, 1996). A confiança in-
terpessoal estimula a mobilização em torno de as-
suntos coletivos porque gera expectativas positivas 
acerca do comportamento de outros. Na essência do 
conceito de confiança, de acordo com vários auto-
res, está a ideia de reciprocidade (PUTNAM, 1996; 
HARDIN, 1968). Uma pessoa confia em outra por-
que espera dela certo tipo de atitude. Quando há 
confiança interpessoal generalizada, o espaço para 
comportamentos oportunistas é reduzido, já que 
tendem a prevalecer padrões comportamentais coo-
perativos.  

A tolerância política, por sua vez, é um sinal 
de que um indivíduo aceita diferenças de ponto de 
vista e respeita posições e preferências contrárias às 
suas (PUTNAM, 1996). Um indivíduo tolerante 
busca conciliação e aceita conviver com visões de 
mundo conflitantes, ambas as características impor-
tantes para quem participa em formas de ação cole-
tiva, como nos casos dos comitês de bacia hidrográ-
fica. Por isso, pessoas otimistas quanto ao futuro 
também estão mais propensas a envolverem-se em 
movimentos e grupos sociais, pois também tendem a 
ver outras pessoas de maneira positiva. 

Uma leitura ortodoxa de Putnam (1996) 
poderia nos levar a pensar que as sociedades com 
baixo grau de “capital social” — como a brasileira e a 
de outros países emergentes — estariam fadadas ao 
fracasso no enfrentamento dos dilemas de ação 
coletiva, através de mecanismos democráticos. Res-
salte-se — mesmo reconhecendo a importante con-
tribuição de Putnam — que trabalhos recentes têm 
matizado interpretações culturalistas que superesti-
mam a importância da “confiança interpessoal” 
como elemento central para explicar políticas e 
contextos democráticos.  
 Dessa maneira, conforme observado por 
Levi (1996), as instituições resolvem problemas da 
ação coletiva trazendo à tona contribuições de indi-
víduos que, por sua vez, só conseguem realizar seus 
desígnios porque existe alguém (ou algumas pesso-
as) que têm o poder de coordenar, ou coagir, ou 
mobilizar um grupo de pessoas para agir conjunta-
mente. 

Teoricamente, no campo das políticas pú-
blicas, há possibilidades de oficializar distintos for-
matos institucionais em consonância com as correla-
ções de forças existentes entre os atores envolvidos. 
Mesmo nos casos em que os atores com maior con-
trole sobre os recursos críticos (financeiros, políti-
cos, organizacionais, etc) tendam a optar por um 
determinado arranjo institucional, a autonomia 
relativa do sistema político, bem como as especifici-
dades e a capacidade de pressão dos grupos envolvi-

dos, conspiram contra um alinhamento automático 
entre, por exemplo, a esfera econômica e a esfera 
política (marxismo ortodoxo). 

Quando se deseja incentivar mudanças, ou 
em outras palavras, utilizar o próprio formato insti-
tucional como uma das variáveis independentes (ou, 
pelo menos, intervenientes) no processo, o grande 
desafio é o de não se replicar automaticamente o 
encaixe “quase perfeito”, pois esse seria um fator 
inibidor de mudanças (LEVI, 1996). Por outro lado, 
não deve, muito menos, cair no extremo oposto, 
uma vez que uma forte assimetria entre normas 
organizacionais e o equilíbrio de forças entre os 
agentes, significa inviabilizar o processo de institu-
cionalização por boicote dos atores com maior con-
trole sobre recursos estratégicos, quando estes ve-
nham a sentir-se prejudicados (REIS, 2000; LEVI, 
1996; AZEVEDO & ANASTASIA, 2002). 

O que se demanda, portanto, é um apro-
fundamento da democracia, capaz de lidar com a 
necessidade de se criar formas alternativas de orga-
nizações, como as instituições deliberativas, nas 
quais a participação de representantes da sociedade 
organizada na deliberação e planejamento de estra-
tégias e soluções para problemas coletivos seja fun-
damental, tanto pelos fins em si, como pelo processo 
aí envolvido (EVANS, 2003). Nesse sentido, diversos 
arranjos institucionais têm sido criados nos últimos 
anos visando o cogerenciamento de recursos de uso 
comum, o empoderamento das comunidades locais 
e sua capacitação para uma participação cada vez 
mais qualificada nos processos de gestão. Várias 
combinações de divisão de responsabilidades entre 
poder público e usuários têm sido criadas, em dife-
rentes níveis, tanto em uma instância quanto em 
outra (NYIKAHADZOI & SONGORE, 1999).  

Entre essas inovações, tem-se a implementa-
ção das chamadas “instituições híbridas”, que são 
formadas, em parte, por representantes do Estado, 
e, em parte, por representantes da sociedade civil, 
com poderes consultivos e/ou deliberativos, que 
reúnem, a um só tempo, elementos da democracia 
representativa e da democracia direta” (AVRITZER, 
2000). Essas instituições permitem maior participa-
ção de grupos organizados da sociedade na elabora-
ção, na implementação e na fiscalização das políticas 
públicas, como é o caso dos comitês de bacia hidro-
gráfica. 

Ressalta-se que a política nacional de recur-
sos hídricos (Lei nº. 9433/1997) preconiza, para a 
gestão das bacias hidrográficas, um formato institu-
cional de “gestão participativa”, pois compartilham 
tanto atores governamentais (três níveis de gover-
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no), como usuários de água (empresas públicas e 
privadas) e representantes da sociedade organizada. 

Assim, um governo que propicie um ambi-
ente institucional no qual os indivíduos possam criar 
organizações para lidar com uma diversidade de 
problemas e oportunidades de ação coletiva pode 
aumentar, significativamente, o capital social de sua 
população. Nesse sentido, levando em conta o pou-
co tempo da política nacional de recursos hídricos e 
o histórico nacional de participação política, os co-
mitês de bacia são muito mais do que a entidade 
responsável pela gestão das águas, mas principal-
mente um berço de oportunidades de criação de 
capital social voltado para a sustentabilidade hídrica. 
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Management Of Natural Resources For Common 
Use: Peculiarities And Theoretical Approaches 
 
ABSTRACT 
 

This article discusses economic concepts 
(games theory and social capital) that can help 
undestand and manage resources for common use 
more effectively, as in the case of water and river 
basin committees. We begin with the assumption 
that the incorporation of a few analytical instru-
ments of current Social Sciences can allow even 
readers who do not have close contact with this lit-
erature, to realise both the complexity of collective 
action and the difficulties of management of re-
sources for common use. 
Keywords: natural resources for common use; water; 
water basin committees; Social Sciences. 
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RESUMO 
 

Atualmente, a gestão de reservatórios de acumulação hídrica constitui um tema complexo e polêmico, envolvendo 

procedimentos operacionais ainda não equacionados, à conta de fatores diversos no ambiente holístico, dentre os quais as 

divergências políticas, a falta de comunicação entre os gestores, e os efeitos das mudanças climáticas. Ao ser considerada tal 

assertiva, descrevemos um modelo computacional, dentro de uma abordagem hiper-heurística híbrida, com análise 

multicritério e metodologia própria de análise dinâmica de riscos, consistindo esse desenho da integração de modelos 

hidrológicos, de simulação, de apoio à decisão e análise de riscos, em um cenário real e atual, onde, com a consideração 

multicritérios de análise e alternativas apropriadas de benefícios, é formalizada uma decisão factível e imparcial. Os 

resultados  obtidos, deste estudo, mostram claramente, as falhas encontradas, na operação do reservatório Castanhão, no 

Estado do Ceará, de domínio público e alvo principal da nossa atenção. Deduz-se, desse modo, a necessidade da gestão 

participativa, bem como a utilização de ferramentas tecnológicas da informática e da telecomunicação, que possibilitem essa 

integração, em tempo real, para eventos críticos, como no caso das cheias, sem desprezar, no entanto, os estudos históricos 

não normatizados de operações passadas. 

 

Palavras-chave: Análise de riscos. Heurísticas. Apoio à decisão. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 A água, em abundância ou escassez, gera 
conflitos e opiniões divergentes quanto à sua 
utilização, por conta da sua natureza limitada e dada 
à sua vocação para fomentar relações e ações 
humanas. Distribuída irregularmente, no tempo e 
no espaço, por força das condições geográficas, 
climáticas e meteorológicas, assume capital 
importância para os seres vivos. Apesar de 
considerada um bem natural renovável, há 
necessidade de que seja preservada e bem 
gerenciada, pelo entendimento de que é um recurso 
finito e de ocorrência aleatória. 
 Decidir sobre a gestão das águas, consiste na 
escolha da melhor alternativa, de acordo com 
critérios prévios, a partir de determinada 
quantidade de informações e com foco em um 
objetivo. As visões diversas dos tomadores de 
decisão, provocam discordâncias, dada à 
complexidade dos cenários, que transcende à 
modelagem  matemática e  exige, cada vez  mais, o  

*Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — Fortaleza - 

CE 

armazenamento persistente das experiências e 
conhecimentos, no tempo e no espaço, 
consolidados com as ferramentas céleres da 
computação digital. 
 O planejamento e gerenciamento de 
recursos hídricos, para resultados favoráveis, devem 
integrar diversas tecnologias, colaborativamente, 
capazes de promover a superação de obstáculos e o 
atendimento racional à demanda por reservas 
hídricas. Diante das incertezas que se anunciam, 
técnica e bom senso precisam estar juntos, ligando o 
real ao imaginário, na luta para a melhoria das 
condições humanas, em antecipação às necessidades 
futuras. 
 Os reservatórios, utilizados para 
regularização temporal e espacial da água, suprem 
as necessidades, para atender à demanda, em 
períodos de escassez, quando devem ser realizadas 
contenções em períodos de deflúvios intensos. 
Torna-se imperativo que os elementos que os 
alimentam (rios, precipitações, dentre outros) e os 
que ocasionam perdas de seu volume (evaporação, 
infiltrações etc) sejam monitorados, dinamicamente. 
Para a efetiva gestão, as informações disponíveis 
devem ser organizadas, proporcionando rapidez e 
integração. 
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 Objetiva-se, com este estudo, a aplicação de 
um modelo híbrido de tomada de decisão, focado 
em três eixos: conhecimento, integração e 
colaboração, com visões no passado, presente e 
futuro, e considerando os ambientes de certeza, 
risco e incerteza (Figura 1). No eixo do 
conhecimento, os  dados podem ser inseridos 
estática e dinamicamente, baseados em séries 
históricas e comunicação telemétrica, bem como na 
experiência e legislação vigente. No eixo de 
integração são acoplados modelos de balanço 
hídrico, simulação, análise de risco, computacionais 
e sistemas de decisão. Já no eixo de colaboração, há 
que se considerar as conferências de decisão com os 
vários atores do cenário em análise, de forma a 
identificar, avaliar e decidir a operação de um 
reservatório, em escalas temporais apropriadas e em 
ambiente de decisão específico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - Abordagem global 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
 Conforme Porto e Azevedo (2002), a 
tomada de decisões a respeito de sistemas de 
recursos hídricos deve considerar os aspectos 
hidrológicos, ambientais, econômicos, políticos e 
sociais, mutáveis no tempo e associados a incertezas, 
de difícil quantificação. À medida que as demandas 
de água crescem, acirram-se os conflitos e disputas, e 
os sistemas de recursos hídricos tendem a se tornar 
maiores e mais complexos. Assim, a construção e 
gerenciamento destes sistemas estão associados, 
geralmente, a investimentos de grande porte, longos 
prazos e políticas cuidadosas de operação e 
manutenção. Tais características impõem a 
necessidade de planejamentos estratégicos que 
conciliem eficiência econômica, sustentabilidade, 

flexibilidade e equidade.  
 A necessidade de representação de 
fenômenos naturais complexos, através dos diversos 
modelos existentes, é fundamental para o 
planejamento e a gestão dos recursos hídricos. É 
através deles que se procura o entendimento dos 
processos naturais e se analisa a resposta do sistema 
para cenários diferentes, dando vez à coleta de 
elementos para as tomadas de decisões. 
 Segundo Braga (1987), modelos de 
simulação são formados por expressões matemáticas 
em sequência lógica, descrevendo o sistema no 
espaço e no tempo, representando e operando de 
forma a mais detalhada possível, fornecendo 
informações e avaliando o comportamento do 
sistema real. Na operação de reservatórios, a 
simulação realiza, em um intervalo de tempo, o 
balanço de massa nos locais de interesse, 
considerando as características físicas no sistema e as 
regras de operação. Sua principal vantagem é a 
aplicação em sistemas complexos, aceitando 
formulações diversas de restrição, mesmo sem 
determinar uma política ótima de operação, 
objetivo este dos modelos otimizantes. A solução é 
encontrada iterativamente e comparando seus 
desempenhos. No contexto de Allen et al.(1991), o 
problema de operação de reservatórios pode ser 
exposto com a questão: “que volume de água deve 
ser armazenado em determinado reservatório, para 
prover determinada demanda, a um nível aceitável 
de confiança, e que vazão regularizar, em 
obediência aos limites físicos e políticos existentes?”. 
 Quando o problema é formulado em um 
longo intervalo de tempo (uma semana ou mais), é 
chamado de planejamento de operações, a longo 
prazo; caso seja formulado dentro de um curto 
espaço de tempo (um dia ou menos), dá-se ao 
problema o nome de operação de reservatórios, em 
tempo real. Na aplicação à operação de 
reservatórios, ainda segundo Allen et al.(1991), o 
interesse é saber qual liberação de fluxo efluente do 
mesmo é aceitável, a título de minimização dos 
riscos com escassez de água e inundações, e 
aproveitando, ao máximo, o beneficio dessa água, 
baseado em princípios de gerenciamento e 
desenvolvimento sustentável.  
 No tocante à metodologia multicritério, 
observa-se que ela consiste em tomar decisões 
baseadas em informações teóricas concisas, 
considerando os diversos fatores atuantes. É uma 
técnica de pesquisa operacional que lida com 
problemas de otimização de processos. Ao contrário 
do que ocorre com os problemas de otimização 
clássica, em que se busca o ótimo, os problemas de 
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Apoio à Decisão Multicritério (ADM) evitam uma 
solução pré-formatada, fugindo, assim, do 
“paradigma do ótimo” (CLÍMACO, 2004), lidando 
com ótimos de Pareto, onde se procura o ótimo 
possível, em contraponto ao ótimo absoluto da 
programação matemática. Uma alternativa é um 
ótimo de Pareto, se for impossível passar desta 
alternativa para outra, melhorando um critério, sem 
piorar, pelo menos, um outro critério. Percebe-se 
então, que o ótimo de Pareto é uma alternativa não 
dominada. Trata-se, no caso, de uma técnica 
quantitativa para tomada de decisão, que permite a 
objetivação dos juízos de valor ou subjetividade 
inerente ao processo decisório em que interagem 
vários agentes e cuja decisão deve ser baseada em 
múltiplos critérios. Ademais, alguns paradigmas 
devem ser superados, priorizando-se a decisão 
imparcial e objetiva, bem como a escolha de uma 
alternativa viável.  
 Segundo Olson (2001), os estudos que 
comparam as diversas modalidades de ADM 
demonstram que não existe nenhuma metodologia 
que se destaque de outras, em todos os contextos de 
decisão que envolvem múltiplos critérios. Assim, um 
analista de decisão deve possuir conhecimentos 
suficientes para estabelecer a metodologia a ser 
empregada no ambiente de estudo, em função da 
decisão a ser tomada.  
 O processo para a escolha de um algoritmo 
multicritério depende de muitos fatores, tais quais as 
características do problema, o contexto e a estrutura 
de preferência do decisor (BELTON; STEWART, 
2002). 
 Neste estudo, alguns métodos foram 
utilizados para comparação, sem a preocupação com 
a escolha de um melhor possível. Contudo, fez-se 
oportuno atentar para a redução da complexidade 
do cenário avaliado, e a consequente 
implementação dos métodos simples e objetivos, 
com características de simplificações matemática e 
eficiência computacional, para prover as 
necessidades. 
 Em sistemas de recursos hídricos há a 
aleatoriedade dos processos hidrológicos, fonte de 
incertezas na análise da disponibilidade da água, as 
quais são tratadas por abordagens estocásticas. Essa 
incerteza é fato gerador de complicações em 
processos de tomada de decisão. Já na abordagem 
implicitamente estocástica, os problemas são 
resolvidos, considerando o conhecimento total ou 
parcial desses eventos, base para a fundamentação 
da análise de riscos. Tais eventos são analisados 
através de observações detalhadas nas séries 
históricas de dados e, diante da não disponibilidade 

destes dados, são usadas séries sintéticas, geradas 
através de modelos estocásticos de simulação. 
 A maioria das decisões, complexas ou não, é 
tomada com lastro em algum tipo de previsão, a 
qual, por sua própria natureza, já insere o fator 
incerteza no modelo, bem como a própria 
insuficiência de informações (ANDRADE, 2000). 
Assim, como mecanismo de análise do grau de 
incerteza existente no processo, procura-se fazer 
uma estimativa do risco envolvido. 
 Mesmo com significados distintos, as 
palavras “risco” e “incerteza” podem muitas vezes 
estabelecer uma relação sinônima. Conforme Vieira 
(2005), “são as incertezas que nos cercam, a fonte 
geradora dos riscos que nos ameaçam”. As incertezas 
não são quantificáveis, quando geradas por 
fenômenos naturais (aleatórios) ou epistêmicos 
(falta de conhecimento). Por sua vez, geram 
imprecisão, ou seja, dificuldade de distinguir as 
coisas em seus limites, além de ambiguidades, com 
respeito aos relacionamentos múltiplos com 
alternativas não especificadas. Entra nesse contexto, 
todo tipo de erro envolvido na relação do homem 
com a natureza, na determinação e processamento 
de informação de variáveis randômicas.   
 Enquanto isso, os riscos, são quantificáveis, 
quer impostos pela natureza ou tendo o homem 
como principal agente gerador. Define-se então, o 
termo “risco”, como a  probabilidade de excedência 
ou não da distribuição de probabilidade de variáveis 
aleatórias. Ainda de acordo com Andrade (2000), 
risco é definido como uma estimativa do grau de 
incerteza que se tem, inerente à realização de 
resultados futuros desejados.  
 Segundo Vieira (2005), a análise de risco 
pode ser definida como “um corpo de 
conhecimento (metodologia) que avalia e 
determina a probabilidade de um efeito adverso de 
um agente (químico, físico, ou outro), processo 
industrial, tecnologia ou processo natural”. 
Considerando-se a probabilidade como medida de 
incerteza, mesmo que o problema seja novo, para 
um decisor, há sempre informações sobre o 
problema, aptas a determinar a sensibilidade sobre 
os componentes envolvidos. 
 Decisão é uma ação escolhida como um 
meio efetivo e eficiente de obter um resultado 
esperado na realização de um objetivo, para os quais 
os meios e os recursos foram alocados (ANDRADE, 
2000). Como um instrumento de gestão, envolvendo 
a tomada de decisão, a análise de riscos 
compreende, de uma forma geral, quatro etapas: a 
identificação ou qualificação dos riscos; a 
quantificação dos riscos; a minimização dos riscos; e 
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a mitigação ou remediação dos efeitos dos riscos. 
 Levando-se em conta o mundo real, a 
obtenção de probabilidades nem sempre é possível, 
devido à quantidade de fatores envolvidos e 
questionamentos discordantes da subjetividade. O 
decisor poderá ter problemas quanto à escolha de 
uma alternativa, que poderá resultar em sucesso, 
caso ocorra um evento favorável, ou em fracasso, se 
o evento  ocorrido for desfavorável.  
 Do ponto de vista da heurística, ou seja, a 
capacidade de um sistema inovar e desenvolver 
técnicas imediatas, métodos exploratórios são 
utilizados para resolver problemas, através de 
aproximações sucessivas e avaliando os resultados, 
até que a solução seja encontrada. Na verdade, com 
aplicações algorítmicas, os resultados são avaliados, 
empiricamente.  O que se observa é que as técnicas 
heurísticas não asseguram as melhores soluções, não 
obstante serem consideradas aproximadas e válidas. 
Via de regra, a validade dos resultados não é 
justificável por termos estritamente lógicos, caso 
como o deste estudo, em que são consideradas as 
variáveis aleatórias de precipitação, vazão e outras, 
de natureza puramente estocástica. Mesmo assim, há 
de se considerar as estratégias heurísticas, para a 
definição dos problemas: busca às cegas, baseada na 
experiência (heurística) e racionalidade, com uso 
do raciocínio no foco sistêmico.  
 No caso do modelo híbrido proposto, via 
integração de técnicas de modelagens diversas, com 
avaliação em tempo real, amplia-se o conceito de 
heurística para hiper-heurística (Figura 2), ou seja, 
algoritmos que operam com uma grande 
generalidade. A compreensão que a análise permite, 
é a de um conjunto de métodos que podem ser 
aplicáveis a um extenso conjunto de problemas. Não 
entra no mérito a exigência de alterações 
substanciais, resolvendo-se o conflito entre a 
implementação e a qualidade, sem a mínima 
pretensão de querer superar outras técnicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Heurística. 

Fonte: Burke et al. (2003) 

METODOLOGIA 
 
 O modelo adotado, neste trabalho, é o 
hipotético-dedutivo, heurístico, que consiste em 
apresentar um problema e lançar hipóteses para 
explicá-lo, via execução de operações que busquem 
tornar falsas essas hipóteses. Caso o resultado refute 
alguma delas, ocorre sua eliminação; do contrário, é 
aceita. Conforme Lakatos e Marconi (1991), na 
prática, a incerteza sobre sua verdade ou falsidade, 
sempre existe.  
 É desse modo que se formula, desenvolve-se 
e aplica-se um modelo para resolução de problemas, 
envolvendo operação de reservatórios, baseado em 
métodos de simulação, contemplando funções 
caracterizadas por critérios da receita líquida 
advinda do balanço hídrico de um reservatório e de 
regiões de influência, com finalidade de prover a 
melhor representação e compreensão do 
comportamento desse sistema físico, quando 
submetido a um determinado conjunto de 
condições variáveis no tempo.  
 Conforme Campos (2006), não se pode 
limitar os estudos a uma simples aplicação da série 
histórica de vazões; há, pois, que se fazer a 
modelagem matemática, estabelecida com base no 
balanço hídrico e condições definidas pelas 
características hidráulicas dos reservatórios, 
condições hidrológicas, ambientais, políticas e 
socioeconômicas, que serão identificadas para a 
operacionalidade do sistema. Exige-se, assim, o 
conhecimento dos principais componentes de um 
sistema hídrico, como: vazões afluentes, demandas, 
vazões de restrição à jusante do ponto de interesse, 
limites operacionais dos níveis dos reservatórios, 
volumes precipitados e evaporados nas bacias 
hidráulicas, volumes armazenados nos reservatórios, 
volumes mínimos e máximos permitidos nos 
reservatórios. A modelagem visa, então, o estudo de 
cenários futuros, com as devidas restrições técnicas e 
operacionais.  
 A estratégia metodológica traçada, neste 
estudo, considerou os seguintes passos: 
 

 Elaboração de cenários: estudar, entender, 

analisar e descrever o comportamento do 
problema, montando alternativas possíveis, 
em função dos objetivos fixados; 

 Simulação de cenários; 

 Avaliação do desempenho do sistema: 

avaliar, quanto à eficiência dos resultados, 
utilizando indicadores e estruturas de 
decisão; e, 
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Figura 3 - Diagrama esquemático das áreas de interesse (ROI) 

 
 
 

 Selecionar o melhor cenário: avaliar, 

comparar, classificar e selecionar cenários. 
 
 O cenário em estudo, para aplicação da 
metodologia, foi o sistema do reservatório    
Castanhão (Figura 3), situado na bacia hidrográfica 
do rio Jaguaribe, estado do Ceará, na região 
nordeste do Brasil. Concluído em 2003, pelo 
DNOCS (2009), observa-se que, até o presente 
momento, pela análise dos dados de monitoramento 
hidrológico, não existem regras objetivas para sua 
operação. Dada à sua complexidade e em função da 
área geográfica, em que se insere, há a necessidade 
de definições, capazes de prover tomadas de decisão 
efetivas, para sua operação. A metodologia eleita 
emprega as seguintes etapas: 
 

 Reconhecimento do Sistema Hídrico e 

levantamento dos diversos tipos de usos; 

 Diagnóstico Institucional / Organizacional, 

com caracterização de responsabilidades; 

 Planejamento e simulação da operação do 
sistema; 

 Balanço Hídrico (demanda x oferta); 

 Articulação e mobilização dos técnicos e 

agentes decisores; 

 Formação de conferências de grupo com os 

envolvidos no processo de decisão; e, 

 Monitoramento contínuo do sistema. 
 
 Levando em conta o cenário, em estudo, 
diagramado de acordo com a Figura 3, quanto ao 
modo de operação, especificamente, foram 
estabelecidos os seguintes ambientes de análise, 
visualizados na Figura 4 e na Tabela 1:  
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Figura 4 - Perfil do reservatório Castanhão 

 

Tabela 1 - Zonas de decisão 

Ambiente Zona Zona (Cota h) Escala Observações 

Certeza Volume morto e 
conservação 

0 < h < 100 Mês, ano Segurança 
máxima 

Risco Controle de cheias 100 < h <106 Dia, hora Segurança 
relativa 

Incerteza  Volume não 
controlado 

106 < h < 111 Hora Segurança 
mínima 

 
 

 Ambiente de certeza: corresponde à cota 

menor que 100,00m, definido como a 
operação do volume morto e volume de 
conservação, com análise temporal mensal e 
sob influência de critérios políticos, sociais, 
econômicos e ambientais. Objetiva manter o 
máximo do volume existente; 

 Ambiente de risco: corresponde à variação 
da cota de 100,00m a 106,00m e análise 
temporal, em escala diária ou horária, 
objetivando o controle de cheias, com 
prevalência de critérios técnicos, em 
detrimento dos demais. Necessita reter o 
mínimo do volume; e, 

 Ambiente de incerteza: corresponde à cota 

acima de 106,00m e cujo volume 
caracteriza-se pela falta de controle. É uma 
zona de alerta, onde todo o conhecimento 
multidisciplinar deve ser analisado. 
Necessita avaliação contínua e em tempo 
real. 

 
 Na determinação do comportamento do 
reservatório utiliza-se, preferencialmente, a 
metodologia do balanço hídrico, que consiste em 

igualar as entradas e saídas no sistema, conforme 
Eq. 1: 
 

dV / dt = E - S        (1)

 
Onde: dV/dt é a variação do volume ao longo do 
tempo; E, o resultado de todas as entradas no 
sistema; e S, o resultado de todas as saídas do 
sistema.  
 São consideradas entradas, os deflúvios 
afluentes e as precipitações sobre o espelho d'água 
do lago. Já as saídas são representadas pelas 
retiradas diversas (abastecimento, irrigação, 
regularização do rio etc) e evaporações. Assim, de 
acordo com Campos (2006), a equação do balanço 
hídrico pode ser expressa por: 
 

Vt+1 = Vt + ( Pt — Et) (At+1 + At)/2 + It — Rt - Lt     (2)

 
Onde: V é o volume, P a precipitação, E a 
evaporação, A a área, I a vazão de entrada, R a vazão 
de retirada e L a vazão liberada em um tempo t. 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 —Jul/Set 2013,53-67 

 59 

 

Figura 5 - Integração de modelos 

 
 

Tabela 2 - Regiões de interesse (ROI) do cenário avaliado 

 

ROI Natureza Descrição da bacia Nó de influência 

0 Master Médio Jaguaribe Açude Castanhão 

1 Slave Alto Jaguaribe Rio Jaguaribe, em Jaguaribe

2 Slave Salgado Rio Salgado, em Icó 

3 Slave Baixo Jaguaribe Rio Jaguaribe, em Peixe Gordo

4 Slave Banabuiú Rio Banabuiú, em Morada Nova

 
 
 
 A modelagem integrada, descrita na Figura 
5, estabelece os relacionamentos entre diversos 
componentes do sistema, para uma dada região de 
interesse. A par disso, serve de base para compor o 
fluxo de informação no cálculo do balanço hídrico, 
considerado em vários critérios de análise, bem 
assim suprir o modelo de decisão, para 
estabelecimento de alternativa sugerida para a 
operação do reservatório, no caso da liberação de 
vazão. Objetiva, também, manter a segurança da 
barragem e minimizar os efeitos de inundação na 
região da bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe.  
 Enquanto isso, a modelagem decisória 
corresponde à integração dos elementos 
participantes do cenário. Em resumo, consiste na 
definição de critérios e alternativas de decisão, 
considerando os aspectos envolvidos, estabelecendo, 
assim, uma estrutura aqui chamada de Plano de 
Decisão (PD), na verdade uma matriz de pesos de 
decisão, formada por colunas de critérios e linhas de 
alternativas possíveis. 
 Para a formatação de um PD é escolhida 

uma estrutura de decisão convencional, levando em 
conta, também, a variação dos pesos dos critérios no 
espaço (Regions of Interest — ROI) e no tempo. As ROI 

(Tabela 2) podem ser consideradas como mestres 
(master) e escravas (slave). A ROI master é a 

responsável pela decisão final requerida; já as ROI 
slave são responsáveis por decisões complementares 

(Figura 6), que ficam à mercê da vontade do 
decisor, que pode desabilitá-las ou não, para análise, 
como critério à ROI master. 

 Cada critério pode, por sua vez, apresentar 
uma natureza estática ou dinâmica. Se de natureza 
estática, os pesos são fixados através de alterações 
propostas, local ou remotamente, pelas conferências 
de decisão, em um ambiente de colaboração 
geograficamente distribuído.  
 Caso a natureza seja dinâmica, o peso de 
cada critério é formalizado como uma função 
específica, tomando como parâmetro, além do 
ajuste temporal, dada sua natureza, uma variável de 
referência (benefício), associada a cada alternativa. 
Para as conferências, há necessidade da utilização de 
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conjuntos difusos (fuzzy sets), conforme o critério 

utilizado, para análise e codificação semântica dos 
pesos de cada alternativa. 
 

 
 

Figura 6 - Rede de ROI 

 
 O Plano de Decisão (PD) resume o cenário 
avaliado, descrevendo as regiões de interesse no 
sistema. Com os aspectos e especificidades 
caracterizados na formação de cada critério, são 
definidos, no processo de modelagem, os elementos 
participantes da sua formação. Cada critério possui 
características próprias de configuração e, 
obviamente, quanto mais bem descrito for, melhor 
reflete a realidade do modelo. Em se tratando das 
alternativas, segundo a experiência do responsável 
pela modelagem, essas sugerem a realidade, quanto 
aos valores esperados de liberação de vazão pelo 
reservatório operado.  
 Após o processamento dos dados para uma 
data, em uma escala de tempo, o PD é preenchido 
com os pesos inerentes a cada critério, para cada 
alternativa, em uma apresentação temporal aqui 
denominada análise dinâmica de riscos, a qual se 
vale de processos de análise de riscos, em tempo 
real, e com variáveis obtidas, também, em tempo 
real. 
 O peso de cada critério é então calculado, 
segundo sua natureza e modelagem matemática, 
considerando aqueles de natureza dinâmica, como 
uma função do tempo e da variável de referência de 
uma alternativa, observadas as variáveis 
componentes de seus nós, no caso, agregadores de 
variáveis específicas, em pontos de interesse. Os 
critérios ditos colaborativos não são calculados, mas 
seus pesos são definidos em escala semântica de 
avaliação própria, através das conferências de 
decisão. 
  Já os pesos dos critérios de conferência são 
estabelecidos, estaticamente, segundo a experiência 
do agente participante. Estes podem, contudo, 
sofrer uma mutação para a natureza dinâmica, caso 
haja a necessidade de avaliação de impactos de uma 
forma mais detalhada em relação às alternativas. 
Neste caso, há a necessidade de um pré-
processamento. A opção recai na natureza estática, 

quando se quer diminuir a complexidade dos 
cálculos. 
 Após o preenchimento e validação dos 
critérios e alternativas do PD, realiza-se o 
processamento, segundo configurações escolhidas. 
Com a obtenção do resultado, e a decisão sobre as 
alternativas propostas, procede-se, então, a uma 
análise de contexto, observando-se a necessidade ou 
não de calibração do modelo. 
 Tomando-se como referência a equação do 
balanço hídrico (Eq. 1), foram realizadas as 
seguintes formulações, considerando um tempo 
corrente t, e um tempo anterior t-1, e um tempo 
posterior t+1, em escala de tempo previamente 
configurada. No caso do processamento em 
ambiente de risco, optou-se pela escala temporal 
diária para avaliação. Uma escala horária também é 
apropriada, no caso de recepção de dados 
telemétricos, em tempo real. Assim: 
 

Vt = Vt-1 +(Pt-1 — Et-1)(At + At-1)/2+ It-1 — Rt-1 - Lt-

1 

    (3)

 
Onde: V é o volume, P a precipitação, E a 

evaporação, A a área, I a vazão de entrada, R a vazão 
de retirada e L a vazão liberada. 
 Em um tempo t, obtêm-se o valor da cota 
(h). O volume e a área são calculados, em função da 
relação cota x área x volume (CAV): 
 

V(ht ) = V(ht -1)+(Pt-1—Et-1)A(ht-1)+It-1— Rt-1- Lt-1     (4)

 
 Considerando as variações com o tempo: 
 

C = -∂ V(ht)/∂ t + (P(ts) — E(ts ∂)) A(ht ∂)/ t 
+ I(ts) — R(ts) - L(ts) 

    (5)

 
 A Função Desempenho (Z), considerada 
para a análise de riscos, será, então: 
 

Z = B — C < 0     (6)

e 

P'(Z<0) = P'(B<C)     (7)

Z = B - [-∂ V(ht)/∂ t + (P(ts) — 
E(ts ∂)) A(ht ∂)/ t + I(ts) — R(ts) — L(ts) ] 

    (8)
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Onde: B é o valor da variável de referência 
(benefício), na alternativa em análise; C o custo; ts o 
tempo para as séries; t o tempo presente; P', a 
probabilidade; V o volume;P a precipitação; E a 
evaporação; A a área; I a vazão de entrada; R a vazão 
de retirada e L a vazão liberada. 
 No processo de análise dinâmica de risco, é 
fundamental a utilização de métodos de simulação, 
considerando as propriedades estatísticas das 
variáveis aleatórias envolvidas em cada ponto de 
análise (nós). 
 O Método de Monte Carlo foi escolhido, 
por ser um processo de operar modelos estatísticos, 
de forma a lidar, experimentalmente, com variáveis 
descritas por funções probabilísticas (ANDRADE, 
2000). Consiste o mesmo na geração de números 
aleatórios, entre 0 e 1, para as variáveis consideradas 
aleatórias e independentes. Através dos cálculos, são 
obtidos valores correspondentes na função de 
distribuição pertinente. Ao que se observa, para 
verificar o comportamento de um modelo, basta que 
se tenha uma série histórica, e dela sejam extraídas 
suas propriedades estatísticas. 
 Procedendo-se dessa forma, os valores são 
atribuídos na função desempenho Z (Eq. 6) e 
realizadas simulações. O risco é então avaliado pela 
razão entre a quantidade de valores Z negativos 
(Falhas), pela quantidade de eventos de Z, gerados 
por simulação. 
 O processamento integrado consiste em 
calcular o resultado de uma forma global, conforme 
as regras configuradas. Considera-se três fases: 
planejamento, execução e análise.  
  A fase de planejamento é orientada pelas 
seguintes etapas: 
 

1. Estabelecimento do cenário; 
2. Seleção das regiões de interesse (ROI). 

Definição da ROI principal (Master) e das 
ROI secundárias (Slaves); 

3. Definição dos aspectos envolvidos; 
4. Definição e configuração dos critérios de 

avaliação, segundo suas propriedades e 
prioridades; 

5. Agrupamento dos critérios, em relação aos 
aspectos considerados; 

6. Definição das alternativas, em ordem 
crescente de receita líquida (benefício); 

7. Definição, para cada ROI, das variáveis de 
interesse e suas entradas e saídas no sistema; 

8. Verificação dos dados necessários ao cálculo 
das variáveis utilizadas; e, 

9. Modelagem do Plano de Decisão. 
 

 A fase de execução consiste em processar o 
modelo, integralmente (Figura 7), calculando cada 
critério, individualmente, e, após o término, 
processar o PD. Considera-se, na execução, a 
escolha de uma data de referência para o horizonte 
de tempo pretendido (Escala de tempo).  
 A Tabela 3  mostra alguns possíveis cenários 
de análise utilizados neste estudo. Em função de 
cada cenário, são considerados os cálculos 
temporais, em uma data de interesse, para análise 
de um evento, na série histórica. Na escala diária, 
como critérios de avaliação no conjunto formado 
pelos dias registrados do mês, são formalizadas as 
seguintes opções de configuração para 
processamento dos dados, como as seguintes:  
 

1. Último dia observado de cada mês; 
2. Primeiro dia observado de cada mês; 
3. Critério pessimista: considera o dia do mês, 

com o maior valor de referência (cota); e, 
4. Critério otimista: considera o dia do mês, 

com o menor valor de referência (cota). 
 
 As séries históricas de cotas disponíveis para 
o açude Castanhão (ROI 0) registram informações 
de maio de 2002 a setembro de 2009. Os anos de 
2002 e 2003 foram desconsiderados, por 
corresponderem ao período de enchimento inicial 
do açude, com a cota do nível d'água abaixo de 
100,00m, caracterizando um ambiente de certeza, 
fora do objetivo proposto.  
 Quanto aos critérios ditos colaborativos, 
configurados como método de conferência, dada à 
falta de dados de decisão, considerou-se um peso 1, 
no caso do valor de referência (vazão) inferior ou 
igual a 22,0 m3/s, correspondendo à vazão de 
regularização; caso  contrário, foi considerado um 
peso zero, ou não impactante.   
 Para cada data avaliada, julgou-se por bem 
considerar, como falha, um resultado não 
admissível, face a critérios em escala crescente de 
prioridade: 
 

1. Falha D> → [D] > 0 e [O] > Q 
 (liberou mais que o sugerido); 

2. Falha D< → [D] < 0 e [O] < Q  
        (liberou menos que o sugerido); 
3. Falha E> → [E] > [C] x Fator%  

 (liberou mais que o aceitável);e 
4. Falha E< → [E] < [C] x Fator% 

 (liberou menos que o aceitável). 
 
 Onde: D é a demanda, O a vazão observada, 
Q a vazão de regularização, C a vazão calculada por 
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Figura 7 - Diagrama de execução 

 

Tabela 3 - Cenários avaliados 
 

 
Legenda: + (Ativo); — (Inativo). 

 
 
simulação e Fator% um percentual de segurança, 
experimental, que se deseja em relação a uma 
resposta (C) de uma ROI. 
 Na fase de análise, e segundo as sugestões 
apresentadas, o decisor avalia o resultado do 
sistema. Caso a decisão sugerida não seja coerente, 
para o decisor, ou grupo de decisores, torna-se 
necessário rever os parâmetros adotados e a 
qualidade dos dados utilizados.  
 No caso de modificações nos parâmetros do 
sistema, a recomendação é voltar à fase de 
planejamento, seguida de uma nova execução do 
modelo (Fase de execução). 
 
 

RESULTADOS 
 
 Após o processamento integrado, para cada 
configuração e cenário escolhidos, segundo as 

influências em cada ROI, foram obtidos os 
resultados parciais com as alternativas de análise de 
escala temporal, mostrados com visões no passado, 
presente e futuro.  
 Os resultados apontam falhas, observadas 
entre o procedimento sistêmico e as decisões 
tomadas (liberação de vazões), no período de 
tempo considerado. A avaliação, no presente, pelo 
não acoplamento da recepção dos dados 
telemétricos, foi realizada com o último registro 
localizado da série de monitoramento hidrológico; 
quanto à previsão futura, realizou-se a avaliação 
apenas com a variação linear do cálculo, na data 
pré-estabelecida, podendo a mesma ser melhorada, 
com a aplicação de outros algoritmos, 
principalmente de Redes Neurais Artificiais (RNA).  
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Tabela 4 - Falhas (%). Visão do passado: última cota observada no mês 

 

 
 
 

Tabela 5 - Falhas (%). Visão do passado: primeira cota observada no mês 

 

 
 
 
 
Visão do passado (Cotas observadas no mês) 

 
 
1. Última cota (Tabela 4, figuras 8 e 9) 
 
 

 
 

Figura 8 - Falhas médias anuais (%) 

 
 

 
 

Figura 9 - Falhas médias dos cenários (%) 

 

2. Primeira cota (Tabela 5, figuras 10 e 11) 
 
 
 

 
 

Figura 10 - Falhas médias anuais (%) 

 
 

 
 

Figura 11 - Falhas médias dos cenários (%) 
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Tabela 6 - Falhas (%). Visão do passado com critério pessimista: maior cota observada no mês 

 

 
 
 

Tabela 7 - Falhas (%). Visão do passado com critério otimista: menor cota observada no mês 

 

 
 
 
3. Critério pessimista: maior cota (Tabela 6, figuras 
12 e 13) 

 

 

 
 

Figura 12 - Falhas médias anuais (%) 

 
 

 
 

Figura 13 - Falhas médias dos cenários (%) 

 

4. Critério otimista: menor cota (Tabela 7, figuras 14 
e 15) 
 
 

 
 

Figura 14 - Falhas médias anuais (%) 

 
 

 
 

Figura 15 - Falhas médias dos cenários (%) 
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Tabela 8 - Resumo das falhas (%) com visão do passado 

 

 
 
 
 
Resumo da visão no passado 
 
 A Tabela 8 e as figuras 16 e 17, resumem o 
processamento com as diversas análises, nas 
alternativas de tempo e escala consideradas para os 
cenários estabelecidos. 
 

 
 

Figura 16 - Falhas médias anuais (%) 

 
 

 
 

Figura 17 - Falhas médias dos cenários (%) 

 
 
 Observou-se que: 
 

1. Conforme a Figura 12, as médias anuais de 
falhas de decisões ficaram 
aproximadamente em 50% , com exceção 
do ano de 2005, em que as cotas registradas 
ficaram, na grande maioria, abaixo de 
100,00m, ou seja, abaixo da zona de risco; e, 

2. Conforme a Figura 13, como esperado, as 
médias das falhas de decisões aumentaram 

com a complexidade do cenário, mesmo 
assim, ainda acima de 40%. O aumento das 
falhas com a complexidade do cenário 
indica, também, uma falta de conhecimento 
do sistema holístico, sem desprezar, 
contudo, a natureza aleatória das variáveis 
envolvidas. 

 
 
Visão do presente 

 
 
 A Figura 18 apresenta o resultado dos 
cálculos efetuados para o dia 21/09/2009, ou seja, 
as últimas informações disponibilizadas para o 
reservatório Castanhão, por ocasião desse 
processamento computacional. De acordo com os 
cálculos realizados, nesta data específica, a cota teve 
uma diminuição de 14cm em relação ao último dia 
observado. Nesta configuração, o balanço hídrico 
apresentou um valor de aproximadamente -52,26 
m3/s, registrando, assim, uma perda de volume. A 
sugestão de decisão é, então, a primeira alternativa, 
ou seja, o reservatório nada deve liberar de vazão.   
 
 

 
 

Figura 18 - Visão do presente. Fonte: VIRTVS (2009) 
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Visão do futuro 

 
 Ainda de acordo com o resultado dos 
cálculos apresentados na Figura 18, para o dia 
seguinte, segundo a escala diária estipulada, nada 
deverá ser liberado de vazão, visto que a cota 
provavelmente continuará a diminuir. Esta previsão 
foi realizada com base em uma variação linear 
simples, podendo ser melhorada bastante com 
outros métodos numéricos mais eficazes. 
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

 Uma das técnicas mais usadas, para solução 
de problemas que envolvem o planejamento de 
recursos hídricos, é a simulação, onde, através da 
criação de cenários futuros, o presente é preparado 
para as possíveis adversidades. As variáveis envolvidas 
devem estar relacionadas, entre si, através de vários 
modelos; as operações devem, pois, ser integradas, 
para o aproveitamento racional dos recursos 
hídricos, servindo de base para as tomadas de 
decisão. As simulações, em diferentes cenários 
hidroclimatológicos, possibilitarão ao gestor 
antecipar-se aos eventuais problemas, provendo 
mecanismos para o desenvolvimento sustentável. 
 O modelo integrado de análise, é 
recomendado para a aplicação, principalmente no 
semiárido brasileiro, onde a falta de recursos 
financeiros é secular e, o que for economizado com 
o planejamento e gestão, poderá ser revertido no 
fomento aos compromissos sociais. 
 O planejamento das operações de sistemas 
de reservatórios é, possivelmente, o momento em 
que mais se emprega a programação dinâmica. 
Considerando um cenário complexo, deverá haver 
clareza em relação às responsabilidades de 
execução, e as decisões somente serão politicamente 
viáveis, se houver razoável certeza de serem atingidas 
as metas traçadas. 
 Com frequência, os modelos de previsão 
não examinam os fenômenos hidrológicos no 
contexto geográfico, utilizando apenas uma 
representação simplificada dos elementos espaciais, 
assumindo a bacia hidrográfica uma condição 
uniforme. Essa limitações podem ser superadas, com 
a utilização de modelos semi-distribuídos ou 
distribuídos, capazes de permitir a detecção de 
efeitos e anomalias locais, de forma a considerar a 
heterogeneidade fisiográfica das bacias e a 
espacialização das simulações (TUCCI, 1998). 
Ferramentas de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) são valiosas, nesse contexto, para 
manipulação desses dados, possibilitando uma visão 
integrada do sistema holístico. Concluímos que: 
 

1. As decisões, frequentemente, são falhas e 
tardias, apontando para a necessidade de 
uma maior integração entre os agentes 
decisores e para o melhoramento da rede 
de informática e telecomunicação; e, 

2. A falta de percepção sistêmica do ambiente 
leva a operações equivocadas, retendo água 
no reservatório quando se deveria liberar, 
ou liberando quando se deveria reter. Os 
fenômenos das enchentes e escassez hídrica 
permanecem aterrorizando a região de 
análise. 

 
 Com base no estudo sugere-se: 
 
I. Para trabalhos futuros: 

 (1) promover a integração de modelos de 
otimização; (2) adicionar ao SAD operação, com 
níveis de alerta, em tempo real; (3) incorporar 
modelos baseados em redes neurais artificiais, para 
previsão de eventos futuros, em curto e médio 
horizontes; (4) observar e analisar as consequências 
e impactos das decisões tomadas, continuamente. 
 
II. Para os operadores do reservatório: 

 (1) promover efetividade na rede de 
comunicação; (2) criar um ambiente colaborativo, 
para as conferências de decisão; (3) aceitar, com 
humildade, a condição de que, somente com a 
união do conhecimento multidisciplinar e ações 
conjuntas, há sustentabilidade e resultados positivos 
das ações tomadas. 
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Dynamic Risk Analysis, A Hyper-heuristic Hybrid 
Decision Support For Reservoir Operation 
 
ABSTRACT 
 

The management of water accumulation 
reservoirs is currently a complex and controversial 
topic, , involving operational procedures that have 
not yet been solved, because of different factors in 
the holistic environment, including political 
differences, lack of communication between 
managers and the effects of climate changes. Thus 
we describe a computer model, within a hyper-
heuristic hybrid approach with multicriteria analysis 
and methodology of dynamic risk analysis. This 
design consists of the integration of hydrologic 
models, simulation, decision support and risk 
analysis into a real and present scenario, where, with 
the multicriteria analysis and consideration of 
appropriate alternatives of benefits, a formal 
decision is feasible and fair. The results of this study 
clearly show the failures encountered in the 
operation of Castanhão reservoir in the state of 
Ceará, which is of public domain and the main 
target of our attention. Thus the need for 
participatory management is deduced as well as the 
use of technological tools of information technology 
and telecommunications, that enable this 
integration in real time for critical events such as 
floods, without neglecting non-standardized 
historical studies of past operations.  
Keywords: Risk analysis, heuristics, decision 
support.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,69-79 

 69 

Análise dos Impactos de Mudanças Climáticas nos Regimes de Precipitação 
e Vazão na Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí 

 

Katiucia Nascimento Adam*; Walter Collischonn* 

katiuciapinto@yahoo.com.br; collischonn@iph.ufrgs.br 

 

Recebido: 24/08/11 - revisado: 23/08/12 - aceito: 20/05/13 

 

RESUMO 
 

Mudanças climáticas podem gerar significativos impactos sobre o regime hidrológico. No âmbito dos recursos 

hídricos, o principal efeito de tais mudanças se faz sentir no escoamento de bacias hidrográficas. Neste trabalho avaliou-se o 

impacto de possíveis cenários de mudanças climáticas sobre os recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Ibicuí, afluente 

da margem esquerda do rio Uruguai. Análises de sensibilidade da vazão em função de mudanças hipotéticas na precipitação 

média anual mostraram que as vazões médias e altas são mais sensíveis a mudanças na precipitação. Para simulação 

hidrológica da bacia foi utilizado o modelo hidrológico MGB-IPH. O período simulado é de 1960 a 2005. Cenários de 

mudanças climáticas para 2050 (janela de 30 anos centrada em 2050) foram obtidos através do gerador de cenários 

MAGICC/SCENGEN, considerando resultados de vinte Modelos Climáticos Globais - GCM’s e três cenários de emissão de 

gases de efeito estufa. Os resultados apontam, quanto à totalidade dos modelos, para acréscimo de temperatura, porém 

quanto à variável precipitação ocorrem maiores incertezas, principalmente em relação à magnitude destas variações. 

Também foram observadas variações destas predições entre os três cenários de mudanças climáticas analisados. As maiores 

incertezas encontradas estão relacionadas à precipitação. A discrepância entre a magnitude das modificações para 

precipitação é muito grande, além do que não há concordância, entre os GCM’s, se esta variável irá aumentar ou diminuir 

no futuro. As incertezas relacionadas às projeções de anomalias de precipitação e temperatura, previstas pelo conjunto de 20 

GCM’s, foram amplificadas ao avaliar o impacto de mudanças climáticas no regime de vazões. 

 

Palavras-chave: Mudanças climática. Simulação de cenários de mudanças climáticas. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

As alterações climáticas podem gerar 
significativos impactos sobre o regime hidrológico, 
entre eles aumento de cheias, secas, erosão, 
deterioração da qualidade das águas e diversidade 
dos ecossistemas. O Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas - IPCC (2007) define 
Mudança Climática como as mudanças de clima no 
tempo devido à variabilidade natural e/ou resultado 
das atividades humanas (ações antrópicas, dentre 
elas a emissão de gases relacionados ao efeito 
estufa).  

Um dos principais efeitos das mudanças e 
variabilidade do clima se faz sentir nos escoamentos 
gerados nas bacias hidrográficas. Portanto é 
imprescindível o estudo destes impactos para o 
adequado gerenciamento dos recursos hídricos. 
 

*Instituto de Pesquisas Hidráulicas — IPH/UFRGS 

 

Atualmente buscam-se relações que 
permitam entender os processos de mudanças 
climáticas a fim avaliar os impactos e mitigá-los. Isto 
envolve estudos de processos climáticos, utilização 
de Modelos Climáticos Globais - GCM’s, simulação 
de cenários futuros, dentre outros.  

Diversos GCM’s tem sido desenvolvidos para 
simular o clima atual e usados para estimar futuras 
mudanças. Esses modelos são considerados pela 
maioria da comunidade científica como a melhor 
ferramenta, pois levam em conta de forma 
quantitativa (numérica) o comportamento dos 
compartimentos climáticos (atmosfera, oceanos, 
vegetação, solos, etc.) e suas interações, permitindo 
que se simulem prováveis cenários de evolução do 
clima para vários cenários de emissões dos gases de 
efeito estufa. 

O IPCC tem adotado um conjunto de 
cenários climáticos, conhecidos como cenários SRES 
(“Special Report on Emissions Scenarios”) que são 
baseados em quatro projeções diferentes de 
emissões de gases de efeito estufa para o futuro, 
relacionados com aspectos de desenvolvimento 
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social, econômico e tecnológico, crescimento 
populacional, preocupação com o meio ambiente e 
diferenças regionais. Os modelos climáticos são 
usados como ferramentas para projeções de futuras 
mudanças do clima, como consequência de futuros 
cenários de forçantes climáticas (gases de efeito 
estufa e aerossóis). Logo, um cenário de mudança 
climática pode ser definido como uma descrição de 
como o futuro se desenrolará, baseando-se num 
conjunto de suposições base, acerca de relações 
chave e mecanismos geradores que devem ser 
coerentes e consistentes.  

No âmbito de bacia hidrográfica a 
abordagem mais comum para estimar impactos de 
mudanças climáticas é avaliar como as anomalias de 
precipitação e de temperatura, ou seja, o 
aumento/diminuição destas variáveis, devido a 
variações de clima, pode afetar o regime de vazão 
dos rios, uma vez que a precipitação esta 
diretamente relacionada ao escoamento de uma 
bacia hidrográfica e a temperatura relaciona-se a 
evapotranspiração e ao balanço hídrico (e.g. JIANG 
et al, 2004).  

O resultado da variação de temperatura e 
precipitação nos regimes de vazão é avaliada através 
de uso de modelos hidrológicos capazes de 
representar grande parte dos processos hidrológicos 
e também as características físicas da bacia 
hidrográfica. O conceito de elasticidade da vazão 
em função de mudanças na precipitação média 
também é uma alternativa para mensurar a 
vulnerabilidade da bacia a mudanças climáticas (e.g. 
FU et al, 2007; CHIEW, 2006). 

Neste trabalho apresenta-se uma análise do 
impacto de possíveis cenários de mudanças 
climáticas sobre o regime precipitação e vazão na 
bacia do Ibicuí e das incertezas associadas a estas 
previsões. Para tanto a utilização do modelo 
hidrológico de grandes bacias MGB-IPH e do 
gerador de cenários MAGICC/SCENGEN. 
 
 

ÁREA DE ESTUDO 
 

 

A área em estudo compreende a bacia 
hidrográfica do rio Ibicuí, principal afluente da 
margem esquerda do rio Uruguai em território 
brasileiro, com área aproximada de 53.000 Km². 
(Figura 1).  

O clima da bacia do rio Ibicuí é 
caracterizado pela sua homogeneidade, no que se 
refere à pluviometria e ao ritmo estacional do seu 
regime.  Quanto ao regime térmico, a temperatura 

igualmente apresenta certa homogeneidade, com 

média entre 16e 20C. Os tipos de solo da região 

são classificados em Alissolo, Argissolo, Afloramento 
Rochoso, Chernossolo, Gleissolo, Litossolo, 
Luvissolo, Neossolo, Nitossolo, Planossolo e 
Vertissolo (EMATER/RS-Ascar, 2008). 
 

 
 

Figura 1- Bacia hidrográfica do Rio Ibicuí (sub-bacias e 

postos fluviométricos). 

 
 

A população total da bacia do Ibicuí é de 
aproximadamente 392.976 habitantes, tendo como 
base econômica a agricultura, destacando-se o 
cultivo de arroz irrigado, que constitui o principal 
uso da água. Segundo informações do banco de 
dados de licenciamento da FEPAM (2008), a área 
destinada à irrigação na bacia em estudo é de 
183.099 ha sendo a maior parte destinada a cultivo 
de arroz, seguida de milho/soja, com demandas de 
água, respectivamente, de 11.500 m³/ha e 4.000 
m³/ha. Cerca de 50% das áreas irrigadas de arroz 
são atendidas por açudes (111.362 ha). O rio 
Uruguai atende diretamente cerca de 10% da área 
destinada a esta atividade, aliviando o consumo 
interno da bacia. 
 
 

METODOLOGIA 
 

No presente estudo o impacto de cenários 
de mudanças climáticas foi avaliado com base em 
quatro principais etapas descritas a seguir: 
 

1. Coleta de dados e simulação hidrológica da 
bacia do Rio Ibicuí: Inicialmente foi 
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realizada a modelagem hidrológica da bacia 
do Rio Ibicuí utilizando dados observados 
de climatologia e vazão. Através desta etapa 
foi possível simular o comportamento 
hidrológico da bacia bem como calibrar 
parâmetros do modelo hidrológico 
utilizado, neste caso o MGB-IPH. Dados 
diários de vazão, chuva e clima foram 
obtidos através da Agência Nacional de 
Águas (ANA) no seu sistema Hidroweb 
(http://hidroweb.ana.gov.br/) para o 
período de 1960 a 2005. 

2. Estimativa das anomalias de temperatura do 
ar e precipitação em cenários de mudanças 
climáticas: Para a geração de cenários de 
mudanças climáticas, obtenção das variações 
de temperatura média mensal (ºC) e 
precipitação (%) foi utilizado o modelo 
MAGICC/SCENGEN. Os dados obtidos por 
este software representam as mudanças 
climáticas previstas para o ano de 2050 
(janela de 30 anos centrada em 2050). Os 
valores de mudanças previstas nas variáveis 
analisadas (temperatura e precipitação) 
representam o aumento ou a redução que 
as mesmas terão no futuro, ou seja, uma 
anomalia, que neste trabalho foi utilizada 
como um incremento, um delta (∆) 

perturbador das séries observadas (séries de 
dados atuais). Com a adição destas 
anomalias nas séries de dados observados 
das variáveis temperatura e precipitação, 
novas séries são obtidas: as séries futuras de 
temperatura e precipitação; 

3. Simulação dos cenários de Mudanças 
Climáticas: a partir da estimativa de 
anomalias de temperatura (∆T) e 

precipitação (∆P) obtidas pelo gerador de 

cenários MAGICC/SCENGEN foram 
obtidas as séries futuras de temperatura e 
precipitação. Tais séries foram usadas como 
dados de entrada do MGB-IPH, gerando 
assim as séries futuras de vazão, ou seja, as 
vazões que poderão ocorrer no futuro de 
2050 (janela de 30 anos centrada em 2050) 
na Bacia do Rio Ibicuí; 4) Avaliação dos 
impactos de mudanças climáticas: a partir 
das séries de dados obtidas na etapa (3) 
foram comparadas as séries de vazão atual e 
futura a fim de mensurar a variação desta 
variável devido ao impacto de mudanças 
climáticas na região. Também foi realizada a 
análise de sensibilidade da vazão em função 
de mudanças hipotéticas na precipitação 

média anual. Em ambos os casos, utilizou-se 
o modelo hidrológico MGB-IPH. O período 
simulado é de 1960 a 2005. 

 
A seguir apresenta-se uma breve descrição 

do modelo hidrológico MGB-IPH, dos cenários de 
mudança climática utilizados neste estudo e do 
gerador de cenários MAGICC/SCENGEN. 
 
Modelo Hidrológico MGB-IPH 

 
O Modelo Hidrológico de Grandes Bacias 

MGB-IPH, descrito em Collischonn (2001) ou 
Collischonn et al (2007), é um modelo distribuído 
desenvolvido para aplicações em grandes bacias .  

O modelo é composto dos seguintes módu- 
los: balanço de água no solo; evapotranspiração; 
escoamentos superficial, sub-superficial e subterra- 
neo na célula; e escoamento na rede de drenagem. 
O modelo é distribuído no espaço, o que significa 
que a bacia hidrográfica é subdividida em unidades 
menores, definidas geomorfologicamente, denomi- 
nadas mini-bacias.  

O tipo de vegetação e uso da terra dentro 
de cada mini-bacia é categorizada dentro de uma ou 
mais classes de acordo com a escolha do usuário, 
utilizando a abordagem de Unidade de Resposta 
Hidrológica (URH). Uma URH é uma combinação 
única de tipo de solo e de uso da terra.  

A interceptação é computada através de um 
reservatório de volume determinado a partir do 
índice a área foliar da vegetação do bloco. A 
infiltração no solo e o escoamento superficial são 
determinados a partir de modelo baseado em uma 
relação probabilística entre umidade do solo e 
fração de área saturada conforme utilizado por 
Todini (1996) e Moore e Clarke (1981). Os volumes 
de escoamento sub-superficial e subterrâneo são 
funções da umidade do solo. A evapotranspiração é 
determinada pelo método de Penman Monteith 
(SHUTTLEWORTH, 1993). Os escoamentos 
superficial, subsuperficial e subterrâneo são 
propagados em nível de célula através de 
reservatórios lineares. Os volumes gerados nas 
células são propagados pela rede de drenagem pelo 
modelo Muskingun Cunge linear (TUCCI, 2005). 

Devido a uma forte base física o modelo 
MGB-IPH é apropriado para ser utilizado em 
estudos de avaliação de impactos de mudanças no 
uso do solo ou mudanças climáticas. Desde seu 
desenvolvimento, foram realizadas diversas 
aplicações do modelo MGB-IPH em várias regiões 
do país, inclusive em estudos de mudanças 
climáticas na região hidrográfica em estudo.  
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Cenários de Mudança Climática e 

Gerador de Cenários MAGICC/SCENGEN 

 
Todo o processo de obtenção de futuras 

mudanças das variáveis climáticas inicia-se com a 
construção de cenários. Estes podem ser definidos 
como uma descrição possível do futuro, tendo como 
base um conjunto de suposições, acerca de relações 
chave e mecanismos geradores, tais como: 
desenvolvimento tecnológico, flutuações monetá- 
rias, crescimento econômico e populacional, desen- 
volvimento de técnicas para redução de impactos 
ambientais e, principalmente, o grau de emissão dos 
gases de efeito estufa. 

Cenários de mudança climática para bacia 
do Ibicuí foram obtidos a partir do gerador de 
cenários de mudanças climáticas MAGICC/SCEN 
GEN (Model for the Assessment of Greenhouse-gas 
Induce Climate Change/SCENario GENerator) 
versão 5.3 que considera as principais diretrizes 
estabelecidas pelo Quarto Relatório de Avaliação do 
Grupo de Trabalho 1 (Fourth Assessment Report, 
Working Group 1, AR4) do Painel Intergover- 
namental de Mudanças Climáticas (International 
Panel on Climate Change - IPCC). 

O MAGICC/SCENGEN consiste na 
combinação do modelo climático MAGICC e a base 
de dados sobre cenários climáticos SCENGEN. 
Segundo Wigley (2003a), o MAGICC/SCENGEN é 
baseado em um modelo acoplado de ciclo de gases e 
clima (MAGICC) que gera dados de modificação na 
temperatura média global utilizados pelo SCENGEN 
para gerar cenários de mudanças climáticas 
espacializados. MAGICC tem sido o principal 
modelo utilizado pelo IPCC para gerar projeções 
futuras de temperatura média global e nível médio 
do mar. Baseado em cenários de emissões de gases 
do feito estufa e modelos simplificados que emulam 
o comportamento de modelos de circulação geral 
(GCM’s), o MAGICC calcula projeções de 
concentração de gases de efeito estufa, temperatura 
média global e nível médio do mar. Os resultados de 
temperatura média global são utilizados pelo 
SCENGEN para produzir padrões espaciais de 
mudanças climáticas (resultados em uma grade de 
2,5 x 2,5º) a partir de um banco de dados de 
resultados de GCM’s e utilizando o método “pattern 
scaling” descrito em Santer et al (1990) e Mitchell 
(2003). Neste estudo foram utilizadas previsões de 
mudanças climáticas relativas a três cenários de 
emissões de gases de efeito estufa (A1B, A2 e B2) 
simulados por vinte modelos de circulação geral, 
sendo estes os modelos utilizados nas simulações de 
mudanças climáticas do IPCC (AR4).  

Os Cenários de Mudanças Climáticas Utilizados  

 
Cenário A1B - este pertence à família de 

cenários A1 que descreve um mundo futuro onde a 
globalização é dominante, existindo um crescimento 
econômico rápido e um crescimento populacional 
pequeno, com um desenvolvimento rápido de 
tecnologias mais eficientes; Cenário A2 - descreve 
um mundo futuro muito heterogêneo onde a 
regionalização é dominante. Existiria um fortale- 
cimento de identidades culturais regionais, auto-
suficiência em termos de recursos e menos ênfase 
nas interações econômicas, sociais e culturais entre 
as regiões são característicos para esse futuro; e 
Cenário B2 - descreve um mundo no qual a ênfase 
está em soluções locais, na sustentabilidade 
econômica, social e ambiental. As políticas públicas 
e as estratégias empresariais, a nível nacional e local, 
são influenciadas por conceitos ambientalistas, com 
uma tendência para a auto-suficiência local. 
 
Os Modelos de Circulação Geral Utilizados 

 
Os modelos acoplados oceano-atmosfera 

utilizados neste trabalho, são previamente descritos 
a seguir, de acordo com o esquema: Sigla. 
Instituição pertencente. Características de 
componentes atmosféricas e oceânicas, e suas 
respectivas resoluções.  

CCCMA-31. Canadian Centre for Climate 
Modelling and Analysis, Canada. Componente 
atmosférica com 31 niveis verticais e grades de 
resolução de 2.8º x 2.8º (latitude x longitude), 
componente oceânica com 29 níveis verticais e 
grades com resulução de 1.85 x 1.85º (SCINOCCA 
et al., 2008); BCCRBCM2. Instituto Bjerknes Centro 
de Pesquisas Climáticas (BCCR), Bergen University, 
Noruega. Componente atmosférica com 31 níveis 
verticais, componente oceânica com 35 níveis 
verticais e grades de resolução de 0,5º x 1,5 º 
(RAMIREZ e JARVIS, 2010). CNRM-CM3. Centre 
National de Recherches Meteorologiques, Meteo 
France, France. Componente atmosférica com 45 
níveis verticais e grades com resolução de 2.8º x 2.8º, 
componente oceânica com 31 níveis verticais e 
grades com resolução de (0.5º-2º) x 1.875º (SALAS-
MÉLIA et al., 2005); CSIRO-30. CSIRO, Austrália. 
Componente atmosférica com 18 níveis verticais e 
sua resolução horizontal espectral é R21 
(aproximadamente 5.6 até 3.2 graus), componente 
oceânica com 31 verticais e grades com resolução de 
0.84º1 x 875º (GORDON et al., 2002); MPIECH-5. 
Max Planck Institute for Meteorology , Germany. 
Componente atmosférica com 32 níveis verticais, 
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componente oceânica com 41 níveis verticais e 
grades com resolução de 1º x 1º (JUNGCLAUS et 
al., 2005); ECHO-G. Meteorological Institute of the 
University of Bonn, Institute of KMA and Model and 
Data Group, Germany/Korea. Componente 
atmosférica com 19 níveis verticais e 20 níveis 
verticais em sua componente oceânica. 
(GRÖTZNER et al., 1996); FGOALS1G. Institute of 
Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, 
China. Componente atmosférica com 26 níveis 
verticais e grades com resolução de 2.8º x 2.8º, 
componente oceânica com 16 níveis verticais e 
grades com resolução de 1º x 1º (YU et al., 2004); 
GFDLCM20 e GFDLCM21. Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory — NOAA (USA). Componente 
atmosférica com 24 níveis verticais e grades com 
resolução de 2.5° x 2º, componente oceânica 

apresenta uma resolução de 1º em latitude-
longitude, e passando a ter uma resolução maior ao 
norte de 30°. Esta componente apresenta 50 níveis 

verticais no oceano e não tem ajuste de fluxos 
(DELWORTH et al., 2004); GIS-EH e GIS-ER. 
Goddard Institute for Space Studies (GISS), NASA, 
USA. Componente atmosférica com 20 níveis 
verticais e grades com resolução de 5° x 4º, 

componente oceânica com 13 níveis verticais e 
grades com resolução de 4° x 5º (SCHIMIDT et al., 
2005); INMCM-30. Institute of Numerical 
Mathematics, Russian Academy of Science, Russia. 
Componente atmosférica com 21 níveis verticais e 
grades com resolução de 4° x 5º, componente 

oceânica com 33 níveis verticais e grades com 
resolução de 2° x 2.5º (DIANSKY et al., 2002); 

IPSL_CM4. Institute Pierre Simon Laplace (IPSL), 
France. Componente atmosférica com 19 níveis 
verticais e grades com resolução de 3.75° x 2. 5º, 

componente oceânica com 30 níveis verticais e 
grades com resolução de 2° x 2º (MARTI et al., 
2005); MIROC-HI. CCSR/NIES/FRCGC, Japan. 
Componente atmosférica com 56 níveis verticais, 
componente oceânica com 47 níveis verticais e 
grades com resolução de 0.19° x 0.28º (HASUMI e 

EMORI, 2004); CCSM-30. National Center for 
Atmospheric Research — NCAR, USA. Componente 
atmosférica com 26 níveis verticais, componente 
oceânica com 40 níveis verticais e grades com 
resolução de 1° x 1.125º (COLLINS et al., 2005); 

MIROMED. CCSR/NIES/FRCGC, Japan. Compo- 
nente atmosférica com 20 níveis verticais, compo- 
nente oceânica com 43 níveis verticais e grades com 
resolução de 1.4° x 1.4º (HASUMI e EMORI, 2004); 

MRI-232. Meteorological Research Institute, Japan 
Meteorological Agency. Componente atmosférica 
com 30 níveis verticais; componente oceânica com 

grades com resolução de 0.5º- 2.0º x 2.5° 

(YUKIMOTO et al., 2001); NCARPCM1. National 
Center for Atmospheric Research (NCAR), USA. 
Componente atmosférica com 18 níveis verticais e 
grades com resolução de 2.8° x 2.8º, componente 

oceânica com 40 níveis verticais e grades com 
resolução de (0.27º - 1º) x 1° (Washington et al., 

2000); UKHADCM3. Hadley Centre for Climate 
Prediction and Research, Met Office, United 
Kingdom. Componente atmosférica com 19 níveis 
verticais e grades com resolução de 2.75° x 3.75º que 
produz uma grade global de 96 x 73 células, 
componente oceânica com 20 níveis verticais e 
grades com resolução de 1.25° x 1.25º (GORDON et 

al., 2002); UKHADGEM. Hadley Centre for Climate 
Prediction and Research, Met Office, United 
Kingdom. Componente atmosférica com 38 níveis 
verticais e grades com resolução de 1.25° x 1.875º, 

componente oceânica com 20 níveis verticais e 
grades com resolução de 1.25° x 1.25º (JOHNS et 

al., 2006). 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Sensibilidade de Vazões na Bacia do Rio Ibicuí 

 
A análise de elasticidade de vazão em 

relação a mudanças de precipitação foi realizada, 
considerando o cenário natural, para a Bacia do Rio 
Ibicuí em quatro diferentes pontos da bacia, todos 
representando sub-bacias de cabeceira. Estes 
correspondem às sub-bacias do Rio Jaguari, Rio Itú, 
Rio Ibirapuitã e Rio Santa Maria, como apresentado 
na Figura 2. 
 

 
 

Figura 2 - Localização das sub-bacias utilizadas para 

análise de sensibilidade na bacia do Ibicuí 
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Na sub-bacia do Rio Santa Maria o efeito de 
uma mudança na precipitação média é amplificado 
na vazão, em uma razão ∆Q/∆P=2 para a vazão 

média. A cada acréscimo/decréscimo de 1% na 
precipitação média tem-se um acréscimo/de- 
créscimo de 2% na vazão média da bacia. Para a sub-
bacia do Rio Jaguari esta relação é ∆Q/∆P=1.87, 

para a sub-bacia do Rio Itu ∆Q/∆P= 1.6 e para sub-

bacia do Rio Ibirapuitã ∆Q/∆P=1.77. 
O comportamento hidrológico de uma 

região depende dos tipos de solo, rochas, usos do 
solo, dentre outros. A sub-bacia do rio Ibirapuitã, 
por exemplo, possui predominância de solos rasos. 
Um evento de precipitação de pequena magnitude é 
capaz de saturar os solos da bacia. Logo um 
pequeno aumento ou diminuição na magnitude da 
precipitação implicará em um aumento ou 
diminuição principalmente no escoamento 
superficial gerado e pequena alteração na recarga 
do aqüífero. A sub-bacia do Rio Itu apresenta em 
quase sua totalidade solos profundos, e as demais 
sub-bacias ambos os tipos de solo.  

Outro aspecto importante refere-se à 
litologia da região. Predomina-se na bacia do Rio 
Ibicuí (considerando também a do Santa Maria) 
dois domínios morfoestruturais: sedimentar clástica 
e ígnea vulcânica (LEPSCH, 2002). As rochas 
existentes na bacia hidrográfica exercem um 
controle importante sobre a recarga dos aquíferos e 
sobre a conexão rio-aquífero. 
 
Estimativas das Projeções de Anomalias 

de Precipitação e Temperatura para a 

Bacia do Rio Ibicuí 

 
As Figuras 3, 4 e 5 mostram as mudanças na 

temperatura (eixo das ordenadas) e precipitação 
(eixo das abscissas) médias anuais na região da bacia 
do rio Ibicuí previstas para 2050, (resultados obtidos 
do gerador de cenários MAGICC/SCENGEN). Cada 
ponto do gráfico é um resultado relacionado a um 
dos 20 GCM’s para cada um dos cenários de 
mudanças climáticas. Os resultados se referem a 
uma janela de 30 anos centrada no ano de 
referência. Percebe-se que para todos os cenários a 
totalidade dos GCM’s mostra acréscimo de 
temperatura, porém os resultados já são mais 
discrepantes quanto à precipitação. Nos três 
cenários analisados sete dos 20 modelos mostram 
redução enquanto o restante um aumento chuvas na 
bacia do Ibicuí. 
 

 
 

Figura 3 - Mudanças na temperatura e precipitação médias 

anuais na região da bacia do Rio Ibicuí previstas para 2050 

— Cenário A1B-AIM 

 

 
 

Figura 4 - Mudanças na temperatura e precipitação médias 

anuais na região da bacia do Rio Ibicuí previstas para 2050 

— Cenário A2-ASF 

 

 
 

Figura 5 - Mudanças na temperatura e precipitação médias 

anuais na região da bacia do Rio Ibicuí previstas para 2050 

— Cenário B2-MES 
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Uma comparação das estatísticas das 
projeções de anomalias de precipitação (%) média 
mensal para a bacia do rio Ibicuí (janela de 30 anos 
centrada no ano 2050), em função de 20 modelos 
de circulação geral (MAGICC/SCENGEN) e para 
três cenários de emissão de gases (A1B-AIM, A2-ASF 
e B2-MES) é apresentada na Figura 6. 
 

 
 

Figura 6- Comparação das estatísticas das projeções 

de anomalias de precipitação (%) média mensal 

(Cenários A1B-AIM, A2-ASF e B2-MES) 

 

Observa-se na figura acima que poucas 
diferenças são observadas nos valores médios e na 
estimativa das incertezas entre os diferentes cenários 
de emissão de gases no futuro analisado. Observa-se 
ainda que nas estatísticas de projeções de anomalias 
de precipitação, os meses de maio, junho e julho são 
os que apresentam maiores incertezas nas projeções 
e os meses de outubro, novembro e dezembro as 
menores incertezas. No entanto ao analisar os 
resultados de cada um dos vinte GCM’s 
separadamente, nota-se que há grande incerteza 
quanto à magnitude das alterações de precipitação 
previstas por estes modelos.  
 
Simulação dos Cenários de Mudanças Climáticas 

na Bacia do Rio Ibicuí 

 

As anomalias previstas para a área da bacia 
do Ibicuí, em cada grade do mapa gerado pelo 
MAGGIC/SCENGEN, foram interpoladas e agre- 
gadas às séries observadas, resultando em um novo 
arquivo de entrada (das variáveis temperatura e 
precipitação) utilizado pelo modelo hidrológico. 
Mantendo as séries observadas das demais variáveis 
climáticas (umidade relativa, insolação, velocidade 
do vento e pressão), parâmetros e usos da bacia, o 
modelo MGB-IPH foi novamente processado, só que 
agora tendo como resultado uma série de vazões 
futuras na Bacia do Rio Ibicuí.  

Tais análises foram estimadas em seis 
diferentes pontos da bacia do Ibicuí, a saber: Foz do 
Rio Itu, Foz do Rio Jaguarí, Foz do Rio Ibirapuitã, 
Foz do Rio Santa Maria, Foz do Rio Ibicuí e Foz do 
Rio Ibicuí Mirim. 

Para cada um dos 20 modelos climáticos, 
mês do ano e cenário de mudanças climáticas foi 
estimada a média das vazões Q90, Q95 
(representando as vazões mínimas) e a vazão média 
de longo período QMLP, tanto para as séries atuais 
(dados observados) quanto para as séries de vazões 
futuras (séries obtidas através das anomalias de 
temperatura e precipitação) em cada um dos seis 
pontos em análise da bacia a fim de se obter uma 
comparação entre as séries de vazões atuais e 
futuras. Estatísticas do conjunto de resultados dos 20 
modelos climáticos globais nos diferentes cenários, 
como a mediana, o desvio padrão, a mínima e a 
máxima e os percentis 10% e 90% foram analisadas. 
As Figuras 7, 8 e 9 mostram os resultados obtidos 
para a Foz do Rio Ibicuí, onde culmina a vazão das 
demais sub-bacias. 
 

 
 

Figura 7- Análise estatística Q90 — Foz do Rio Ibicuí — 

Cenários AIB-AIM, A2-ASF e B2-MES: mínimo, 

máximo, mediana e 10º e 90º percentis. 

 

 
 

Figura 8 - Análise estatística Q95 — Foz do Rio Ibicuí — 

Cenários AIB-AIM, A2-ASF e B2-MES: mínimo, 

máximo, mediana e 10º e 90º percentis. 
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Figura 9 - Análise estatística QMLP — Foz do Rio Ibicuí — 

Cenários AIB-AIM, A2-ASF e B2-MES: mínimo, 

máximo, mediana e 10º e 90º percentis. 

 

Do resultado da análise estatística (Figura 7 
e 8) feita na foz do Rio Ibicuí observa-se que o 
comportamento, para Q90 e Q95, entre as séries de 
mediana e série atual são bastante similares para 
todos os meses do ano. Para as demais séries maiores 
incertezas são observadas nos meses de inverno, 
como já previsto na estimativa de anomalias de 
precipitação e temperatura. Maiores disparidades 
são encontradas para os valores das séries de 
máximo e mínimo em relação à série atual.  

Quanto à vazão média de longo período 
(QMLP) as incertezas são maiores em todos os 
cenários analisados. Neste caso há maior 
disparidade entre a mediana e a série atual nos 
meses de fevereiro a maio e setembro a outubro 
para o cenário A1B-AIM. Para os cenários A2-ASF e 
B2-MES, tais disparidades entre séries são maiores 
nos meses de fevereiro a junho, setembro e outubro. 
Para esses meses o resultado indica aumento de 
vazão.  

Nas Figuras 7 a 9, também se observa que as 
séries de mediana para o clima atual e as séries de 
mediana prevista pelo conjunto dos 20 modelos 
climáticos são bastante semelhantes.  

No geral decréscimos nas vazões aumen- 
tariam os conflitos quanto ao uso da água, visto que 
a agricultura, com ênfase ao cultivo de arroz seguido 
de soja e milho, destaca-se como a principal 
atividade econômica da região, sendo, portanto, a 
irrigação o principal uso consuntivo de água na 
bacia. Já acréscimos desta variável aumentariam os 
transtornos decorrentes de inundações nas áreas 
ribeirinhas. Em épocas de cheia, a população dos 
municípios ribeirinhos acaba sendo afetada, tanto 
de forma direta, pela inundação das suas residên- 
cias, como indiretamente, através dos reflexos 
provocados na economia (GRIDI, 2001). No entan- 

to, com base na metodologia abordada neste 
trabalho, não se pode afirmar que a vazão na bacia 
do Rio Ibicuí irá aumentar ou diminuir, e esta 
incerteza é devida a discordância entre os resultados 
previstos pelo conjunto dos 20 CGM’s analisados.  

Paiva e Collischonn (2010), utilizando 
metodologia semelhante à descrita neste trabalho, 
avaliaram os impactos de mudanças climáticas para a 
bacia do Rio Quaraí, região hidrográfica vizinha à 
bacia do Ibicuí. O resultado obtido, utilizando seis 
modelos climáticos globais e o gerador de cenários 
MAGICC/SCENGEN versão 4.1, também apontou 
grande incerteza quanto à discrepância dos dados 
gerados pelos GCM’s. A inclusão de um maior 
número de GCM’s poderia diminuir tais diferenças 
de predições. Esta hipótese foi avaliada para a bacia 
do Ibicuí e o resultado mostrou que as incertezas 
continuam, mesmo com um conjunto de 20 GCM’s. 
As maiores incertezas encontradas estão relaciona- 
das à precipitação, o que consequentemente afeta os 
resultados obtidos para as vazões em ordem ainda 
maior. A discrepância entre a magnitude das 
modificações para precipitação é muito grande, 
além do que não há concordância, entre os GCM’s, 
se esta variável irá aumentar ou diminuir no futuro. 

As incertezas relacionadas às projeções de 
anomalias de precipitação e temperatura foram 
amplificadas ao avaliar o impacto de mudanças 
climáticas no regime de vazões. Logo surge a dúvida 
se realmente podemos confiar nos resultados 
obtidos e como usá-los para o gerenciamento dos 
recursos hídricos.   
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

Neste trabalho avaliou-se o impacto de 
possíveis mudanças climáticas sobre o regime de 
vazão na Bacia do Rio Ibicuí. 

Análises de sensibilidade de vazão a 
mudanças de precipitação mostraram que as vazões 
médias e altas são mais sensíveis a mudanças na 
precipitação. As análises de sensibilidade de vazão 
foram realizadas em quatro distintos pontos da bacia 
e mostraram que o efeito de uma mudança na 
precipitação média é amplificado na vazão, em uma 
razão ∆Q/∆P=1,83 para a vazão média. 

A estimativa de anomalias previstas pelo 
conjunto de GCM’s analisados para o ano de 2050 
aponta, quanto à totalidade dos modelos, para 
acréscimo de temperatura. Porém quanto às 
predições de anomalias da variável precipitação há 
maiores incertezas, principalmente quanto à 
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magnitude destas variações. Há também, como de se 
esperar, variações entre os cenários de mudanças 
climáticas. As maiores anomalias de precipitação são 
previstas pelo cenário A1B-AIM, já as menores pelo 
cenário de melhores condições ambientais B2-MES.  

As incertezas relacionadas às projeções de 
anomalias de precipitação e temperatura, previstas 
pelo conjunto de 20 GCM’s, foram amplificadas ao 
avaliar o impacto de mudanças climáticas no regime 
de vazões. Cabe ressaltar que existem grandes 
incertezas quanto à magnitude das variações de 
precipitação prescritas pelos 20 GCM’s utilizados, o 
que confere pouca confiabilidade aos dados obtidos. 
Portanto é necessário cautela ao utilizar os dados de 
variações de precipitação e temperatura preditas por 
este conjunto de modelos.   
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Analysis Of The Impacts Of Climate Changes On 
The Rainfall And Streamflow Regimes In The Ibicuí 
River Basin 
 
ABSTRACT 

 
Climate changes may have a significant 

impact on the hydrological regime. In water 
resources, the main effect of such changes is seen in 
river streamflow. In this study, the impact of possible 
climate change scenarios on the water resources in 
the Basin of Ibicuí River, a left bank tributary of 
Uruguay River is evaluated.  Flow sensitivity analyses 
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based  on hypothetical changes in annual mean 
precipitation showed that the mean and high flows 
are more sensitive to changes in rainfall. The 
hydrologic model MGB-IPH was used to perform a 
hydrologic simulation of the basin. The simulated 
period is 1960 to 2005.  Climate change scenarios 
for 2050 (a 30-year window focusing on 2050) were 
obtained by a MAGICC/SCENGEN scenario 
generator, considering the results of twenty Global 
Climate Models (GCMs) and three scenarios of 
greenhouse gas emissions. The results for all the 
models indicate increased temperature, however 
there are greater uncertainties about the rainfall 
variable, mainly concerning the magnitude of these 
variations. Variations of these predictions were also 
observed among ,the three climate change scenarios 
analyzed. The greatest uncertainties found involved 
precipitation. There is a great discrepancy between 
the magnitude of the modifications for 
precipitation, and, moreover, there is no 
concordance between the GCMs, as to whether this 
variable is going to increase or diminish in the 
future. The uncertainties related to projections of 
precipitation and temperature anomalies foreseen 
by the set of 20 GCMs were amplified when the 
impact of the climate changes on the streamflow 
regime was evaluated.  
Keywords: climate changes, simulation of climate 
change scenarios  
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RESUMO 
 

No Brasil a outorga foi adotada como instrumento de garantia da qualidade e quantidade da água. No entanto, 

ainda se discute quanto aos critérios adotados para o cálculo das vazões outorgáveis, tais como nos estudos de impactos 

ambientais com o objetivo de instalação, construção e operação de hidrelétricas, considerando-se seus usos múltiplos e maxi-

mização dos benefícios do uso das águas em diferentes períodos sazonais. Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar algumas das lacunas, contradições ou incoerências do arcabouço legal bem como a falta de critérios técnicos coeren-

tes em relação à outorga do uso de recursos hídricos. A metodologia aplicada neste estudo é uma análise descritiva e compa-

rativa de várias experiências gerenciais e legais sobre esta temática em vários estados e regiões brasileiras e seus desdobramen-

tos no gerenciamento de recursos hídricos na Amazônia. A análise dos resultados indica que há uma série de óbices que sur-

gem a partir da quantificação genérica das vazões ecológicas, indicando, por vezes, aspectos conflitantes entre a esfera federal 

e a esfera estadual. Como conclusão, observa-se que a vazão ecológica não pode ser definida unicamente com base em parâ-

metros estatísticos hidrológicos, mas a partir de um contexto mais amplo e diverso, considerando, além dos aspectos unica-

mente hidrológicos, também os aspectos ecológicos, econômicos, sociais e culturais. 

 
Palavras Chave: Outorga; Amazônia; vazão ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil o objeto de outorga foi adotado 
como instrumento de garantia da qualidade e quan-
tidade de água e como forma de disciplinamento 
dos seus usos, evitando ou equacionando situações 
de conflitos (SANTILLI, 2007). Constitui-se, portan-
to, em um instrumento de fundamental importância 
para o gerenciamento dos Recursos Hídricos (RO-
DRIGUES et al, 2011) 

No entanto, desde o Código de águas 
(BRASIL, 1934) que já previa a determinação da 
outorga, a vazão remanescente, quantidade de água 
que não pode ser extraída do corpo hídrico, era 
entendida apenas como uma vazão mínima. 

Essas vazões mínimas ou referenciais são as 
quantidades de água que devem ser mantidas no 
corpo hídrico nos períodos de estiagem e que de-
vem suprir todos os usos à jusante do barramento 
(COLLISCHONN et al, 2005). São calculadas com 
base em dados históricos aplicados a modelos esta-
tístico-hidrológicos como Q7/10; Q90% e Q95%. 
 

*UNIFAP — Universidade Federal do Amapá 

Longhi e Formiga (2011) destacam que o 
problema da utilização desses métodos hidrológicos 
é que os mesmos se utilizam apenas das séries tem-
porais de vazões para recomendar as vazões mínimas 
a serem adotadas, com pouco significado ecológico 
e sistêmico (DE PAULO, 2007). No entanto a manu-
tenção dos serviços oferecidos pela água depende, 
além da manutenção das características hidrológicas 
e morfológicas, de características biogeoquímicas da 
água e ecológicas de todos os ecossistemas direta-
mente afetados. 

Alguns pesquisadores destacam que essa va-
zão de referência, baseada apenas em dados hidro-
lógicos, é suficientemente adequada para a proteção 
dos rios já que as alocações de água são geralmente 
feitas a partir de uma vazão de base de pequeno 
risco (HARRIS et al, 2000). 

No entanto há controvérsias sobre essas a-
firmações. No entendimento de Collischonn et al 
(2005) é suscitado o fato de que a manutenção des-
sas vazões mínimas nos corpos hídricos é importante 
porque garante que rios inteiros não fiquem secos, 
na hipótese de que sua manutenção à jusante de um 
importante uso de água não seja ainda suficiente 
para manter a integridade dos ecossistemas. 
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Benetti, Lanna e Cobalchini (2003) defen-
dem que a determinação de vazões mínimas deve 
levar em consideração as necessidades dos ecossis-
temas. Isso porque, quando essa demanda ecológica 
não é considerada e a quantidade remanescente de 
água à jusante do barramento não é suficiente para 
manter as funções exercidas pela água, uma série de 
prejuízos podem ocorrer aos ecossistemas. 

Silva et al (2005) enfatizam que a determi-
nação da vazão de referência é um dos principais 
entraves na implementação de sistemas de outorga. 
Essa dificuldade ocorre devido aos conflitos pelo uso 
da água em detrimento da disponibilidade do recur-
so. 

Outro entrave no estabelecimento da ou-
torga é destacado por Galvão (2008) ao identificar 
que, na determinação da outorga, não são utilizados 
estudos ecológicos e socioeconômicos que relacio-
nem os limites estabelecidos para vazões outorgáveis 
(quantidade de água sujeita a derivação na bacia) e 
de restrição com os dados hidrológicos, garantindo 
de forma integrada as reais necessidades dos ecossis-
temas e das populações que dependem dele para 
sua sobrevivência. 

Desta forma a referida autora destaca que 
essa quantidade de água que permanece nos corpos 
hídricos, após as múltiplas utilizações, vazão rema-
nescente ou residual, deve ser suficiente para aten-
der a demanda dos ecossistemas, sugerindo um no-
vo conceito para a quantidade de água remanescen-
te, denominada vazão ecológica. 

Para Santos (2011) o termo vazão ecológica, 
diferente de vazão de restrição ou vazão mínima, é 
caracterizada como a quantidade de água com qua-
lidade que deve permanecer à jusante de importan-
tes usos deste recurso de forma a satisfazer os usos 
múltiplos, principalmente os ecológicos. 

De acordo com De Paulo (2007) e Galvão 
(2008) a conceituação de vazão ecológica ultrapassa 
as considerações atuais. Consideram a vazão ecoló-
gica como a que atende às exigências da biota enfo-
cada, seja mantendo as condições existentes antes da 
intervenção humana, seja para garantir condições 
favoráveis para manter condições de sobrevivência já 
estabelecidas no ambiente, ou ainda para mitigar 
impactos dessas intervenções. 

Nessa mesma linha de raciocínio Galvão 
(2008) apropriou-se da terminologia vazão ecológica 
para propor uma nova metodologia para cálculo de 
vazões ecológicas que ultrapassam a análise pura-
mente hidrológica, diferenciando-se das metodolo-
gias usualmente utilizadas. A essa nova metodologia 
para determinação de vazões ecológicas denominou-
se Potencial de Vazão Ambiental (PVA). 

O PVA abrange mais que uma simples carac-
terização normalmente utilizada para a vazão de 
restrição. Fundamenta-se em estabelecer critérios 
que superam as simples considerações hidrológicas, 
somando-se às características ecológicas, culturais e 
econômicas das bacias hidrográficas utilizadas. 

A importância da utilização de metodologias 
holísticas, como o PVA, na determinação de vazões 
ecológicas é suscitado pela WRC (2008) ao afirmar 
que, caso o fluxo de água ou vazão mínima mantida 
à jusante de importantes usos de água nos corpos 
hídricos não seja suficiente em quantidade e quali-
dade apropriada aos ecossistemas dependentes de 
água, muitos problemas ambientais podem ocorrer, 
inclusive irreversíveis alterações de processos ambi-
entais como mudança e  redução da riqueza da bio-
diversidade ou extinção de espécies. 

Outro obstáculo à determinação do objeto 
de outorga é quando o estabelecimento dessas va-
zões mínimas ou remanescentes está associado à 
construção de hidrelétricas. Fato é que os impactos 
podem se agravar em decorrência de que a quanti-
dade de água à jusante do barramento pode ser tão 
reduzida que cause a redução da diversidade de 
espécies ou da população de determinada espécie 
(BENETTI, LANNA e COBALCHINI (2003). Tais 
impactos podem ocorrer em diferentes níveis de 
severidade aos sistemas físico-biótico, socioeconômi-
co e cultural das regiões em que são instalados (SO-
ARES da SILVA, et al 2010). 

Wittmann (2010) enfatiza ainda que além 
dos problemas comumente discutidos sobre a de-
terminação de vazões mínimas, existem muitas in-
certezas em termos de novos investimentos hidrelé-
tricos e polêmica quanto a perdas e benefícios da 
instalação desses empreendimentos. 

No Brasil essa preocupação é levantada em 
virtude do MME (2007) declarar que o país objetiva 
alcançar a auto-suficiência energética priorizando a 
hidroeletricidade através da construção de hidrelé-
tricas, principalmente na região Amazônica. 

A instalação de empreendimentos hidrelé-
tricos em uma região pouco conhecida, como a 
região Amazônica, aumenta a preocupação com a 
forma de determinação dessa vazão mínima, pois de 
acordo com o que preconiza a Lei 9433/97, será 
adotada a vazão de referência baseada em dados 
históricos e métodos hidrológicos para subsidiar a 
outorga de uso da água. 

É lamentável, contudo, que no Brasil o a-
vanço da gestão de recursos hídricos (Lei 9.433/97) 
não tenha conseguido ainda instalar uma sistemática 
de avaliação e aplicação de novas metodologias, seja 
para uso direto ou para confecção de métodos pró-
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prios (SOUZA, 2010), na determinação dos critérios 
para o estabelecimento da outorga que ainda hoje 
são considerados conservadores, vez que são funda-
mentados principalmente nas séries de dados hidro-
lógicos (SARMENTO, 2007; CRUZ, 2001). 

Por outro lado, em países da América do 
Norte, África do Sul e Austrália, métodos holísticos 
de investigação intensiva da vazão de restrição ou 
ecológica têm sido desenvolvidos constantemente 
(JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2010). 

No contexto em que são desenvolvidas, no 
cenário internacional, essas metodologias conside-
ram além de variáveis ambientais a participação 
social na elaboração de proposição final para de-
terminação de quantidades utilizáveis de água 
(STONE-JOVICICH et al, 2011). 

A elaboração dessas metodologias holísticas 
por países desenvolvidos deve-se ao fato da preocu-
pação com o alto grau de degradação dos seus re-
cursos hídricos e por isso desenvolvem metodologias 
holísticas mais adequadas para a determinação de 
vazões ecológicas (AMORIN ; LUZ, 2006). 

Assim em virtude das limitações impostas 
pelas metodologias existentes hoje no Brasil, Amo-
rin e Luz (2006) sugerem que o país também adote 
métodos mais holísticos para a determinação das 
vazões de restrições, a exemplo das degradações já 
sofridas em outros países, como China e Estados 
Unidos.  

Essa situação é analisada para o contexto da 
região amazônica brasileira, já que seus grandes rios 
têm sido objeto de outorga regulamentado de acor-
do com as metodologias hidrológico/estatística. 
Fato este que se torna mais preocupante em virtude 
da utilização da região para instalações de várias 
hidrelétricas, cujo objetivo principal é a integração 
da produção energética amazônica ao SIN (Sistema 
Interligado Nacional) de forma a compensar a baixa 
produtividade das demais regiões do país em perío-
dos críticos da geração, assim como suprir a necessi-
dade por energia da própria região. 

O estado do Amapá localizado na região 
norte do país é pioneiro na instalação de hidrelétri-
cas nessa região. Há trinta e nove anos foi instalada 
no rio Araguari (genuinamente estadual), a UHE de 
Coaracy Nunes (ELETRONORTE, 2006) estando 
ainda prevista a sua expansão, além da instalação de 
mais duas UHEs (Ferreira Gomes e Cachoeira Cal-
deirão) no rio Araguari. E, no rio Jari (de dominia-
lidade federal) a Instalação da UHE de Santo Antô-
nio do Jari (SANTOS, 2011). O problema é que o 
Estado do Amapá, frente ao desenvolvimento ener-
gético focado na priorização da hidroeletricidade, 
ainda não regulamentou o instrumento de outorga 

de suas águas. Desta forma as águas podem ser utili-
zadas de forma indiscriminada, sem o necessário 
cálculo criterioso das vazões ecológicas o que, de 
acordo com o desenvolvimento do texto, poderá 
acarretar danos ambientais gravíssimos aos ecossis-
temas aquáticos e às populações dependentes do 
recurso.  

Desta forma o duplo desafio no estado, e ex-
trapolando para toda a região amazônica, é o de 
gerir eficientemente os usos de suas águas, evitando 
situações de riscos a seus ecossistemas sem, no en-
tanto, estar desvinculado de legislação específica 
para cálculo de vazões ecológicas. 

Desta forma o presente trabalho tem por 
objetivo realizar uma analise das legislações e políti-
cas públicas estaduais concernentes aos principais 
instrumentos jurídicos de gestão da água que tratam 
da outorga de uso. O objetivo é avaliar se a vazão 
ecológica recebe a atenção necessária nas legislações 
de águas federal e estadual, ou se simplesmente é 
considerada como uma mera conseqüência do obje-
to de outorga das águas. 
 
 
Material e Métodos 
 
 
 

Seguindo as orientações de Rodrigues 
(2007) foram analisados estudos nacionais e inter-
nacionais que versam sobre a temática vazão míni-
ma, ou ainda conforme enfatiza Benetti, Lanna e 
Cobalchini (2003) vazões residuais, remanescentes, 
ecológicas ou ambientais, como tem sido chamadas 
essas vazões. A análise desses estudos objetivou esta-
belecer comparações entre os critérios de estabele-
cimento da vazão no País e no exterior, observando 
suas qualidades e deficiências na aplicação da legis-
lação. 

No âmbito Nacional foi brevemente anali-
sado o Código de Águas (BRASIL, 1934), que foi o 
primeiro instrumento jurídico a disciplinar o uso 
das águas nacionais, mas somente quanto aos prin-
cipais tópicos relacionados com o objeto de outorga. 
Posteriormente fez-se uma análise da Lei 9.433 que 
estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos 
(BRASIL, 1997), principalmente quanto às princi-
pais considerações do instrumento jurídico frente 
ao estabelecimento do objeto de outorga das águas, 
e estudos aprofundados sobre a temática, como os 
estudos de Goater et al. (2008); Galvão (2008); Mo-
lina (2009). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Visão Internacional sobre Vazão Ecológica 
 

Não há uma aplicação rígida de métodos de 
determinação de vazões mínimas em outros países. 
Segundo Benetti, Lanna e Cobalchini (2003) a falta 
de rigidez na aplicação dessas metodologias não 
configura descaso com o cálculo dessas vazões. Pelo 
contrário, os países têm se empenhado no desenvol-
vimento de cálculos de vazões mais severos. 

Acreman et al (2004) destacam que no ce-
nário internacional a adequação de vazões está ba-
seada em metodologias criteriosas como  o Método 
Idaho, Método do Departamento de Pesca de Wa-
shington, Método IFIM (instream flow minimum) e 
Método de Construção de Blocos —BBM. No entan-
to, observamos que cada um desses métodos trata a 
determinação da vazão remanescente como a quan-
tidade de água que deve permanecer no rio para 
satisfação de necessidades específicas como o Méto-
do do Departamento de Pesca que se preocupa em 
estabeler critérios que sustentem espécies específicas 
de peixes. 

Por outro lado, quando afirmado no início 
do texto de determinação de vazão ecológica há 
preocupação em considerar demandas múltiplas 
para que se estabeleça gerenciamentos mais eficazes 
no tratamento do recurso hídrico modificado. Ou 
seja, um engajamento entre a necessidade de deri-
vação dos recursos hídricos associado às demandas 
existente à jusantes dos barramentos ou múltiplas 
utilizações. Esse engajamento ocorre quando há a 
inserção das considerações sobre vazões ecológicas 
na regulamentação de leis que tratem do assunto. 
Ou seja, antes da intervenção física no corpo hídri-
co, conforme sugerido por Santos (2011). 

Esse engajamento é observado no cenário 
internacional por Dyson, Bergkamp e Scalon 
(2003), os quais ressaltam que a África do sul e a 
Austrália são os países que mais incorporam meto-
dologias holísticas para o cálculo da vazão nas legis-
lações hídricas. No entanto essa atitude só é inten-
samente utilizada por tais países em virtude de pro-
blemas gravíssimos na qualidade de suas águas. Na 
África do Sul, por exemplo, tais problemas são ob-
servados na falta de água potável e saneamento bási-
co, que interferem diretamente na saúde pública e 
causam problemas ainda maiores, como o aumento 
da incidência de doenças de veiculação hídrica. 

Na África do Sul é adotado o princípio de 
Reserva (RICHTER, et al., 2006), que consiste em 
uma porção de água que não está sujeita à competi-
ção com outros usos (DYSON, BERGKAMP e SCA-

LON, 2003). A reserva está dividida em duas partes, 
a primeira destina-se aos usos humanos básicos e a 
segunda ao atendimento das funções dos ecossiste-
mas. Os demais usos que não estão contemplados na 
Reserva necessitam de autorização para a derivação. 

A Reserva do uso adotada na África funcio-
na como uma garantia de manutenção de quantida-
des significativas de água para sustentação dos ecos-
sistemas aquáticos e de todas as funções que estes 
oferecem à sociedade. È bom destacar que a África 
do Sul, ao desenvolver seus métodos, utiliza a parti-
cipação social como condição chave na gestão das 
águas (STONE-JOVICICH et al, 2011). 

Na Tanzânia, por exemplo, o governo tem 
adotado em sua política hídrica a prioridade de uso 
da água. Primeiro para os ecossistemas e depois para 
os usos humanos. No entanto, o cálculo da vazão 
ecológica é determinado por intermédio do produ-
to de valores sociais, ecológicos e econômicos da 
água. Neste país notamos um disciplinamento da 
competência de determinação da vazão ecológica, 
que é definida pela sociedade, mas regulamentada 
pelo Estado (ACREMAN et al., 2004). 

A política de recursos hídricos utilizada no 
oeste da Austrália está baseada no mesmo princípio 
do modelo empregado na Tanzânia. Naquele país a 
instituição Waterand River Commission (Agência de 
Recursos Hídricos) estabelece que vazões para os 
ecossistemas têm prioridade. De acordo com Postel 
e Richter (2003) primeiro a água é reservada para 
dar suporte aos ecossistemas e somente o restante 
pode ser alocado para outros usos. 

Postel e Richter (2003) destacam que na 
Austrália todos os estados assinaram o acordo Water 

Reform Framework (Quadro de reforma da água) co-

mo forma de otimizar o uso sustentável e a proteção 
dos ecossistemas. Após a assinatura do acordo se 
iniciou a consideração do balanço entre os aspectos 
ambientais, sociais e econômicos na determinação 
das vazões ambientais. Assim foi instituído o Macro 
Plano para gerenciamento da água (Macro Water 

Sharing Plan) no país e, através dele, tornou-se possí-

vel manejar o impacto cumulativo de extração, faci-
litar a troca de títulos de água e tornar claros os 
direitos do meio ambiente, dos usuários e do supri-
mento de água para as cidades do Estado de New 
South Wales (NSW, 2006). 

A França possui uma sistemática de gestão 
hídrica disciplinada. Segundo Gurgel (2001) a polí-
tica de gestão das águas adotada naquele país é ca-
racterizada por uma gestão solidária desse recurso 
em seu meio natural, a bacia hidrográfica, com a 
criação de comitês de bacia. 
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Esses Comitês garantem a descentralização 
das ações referentes à gestão do recurso, o que dife-
re do Brasil, uma vez que os Comitês são criados, 
mas existe uma Agência Nacional de Águas (ANA) 
que segrega as ações gerenciais das bacias hidrográ-
ficas em todo país, principalmente daquelas de do-
minialidade federal. 

A descentralização incentivada pela França é 
explicada por Barraqué e Le Bris (2007) como o 
compartilhamento da gestão das águas pelo Estado 
Francês e seus Municípios concentrados em ações 
do comitê das bacias hidrográficas nos estados e 
municípios em que essas bacias estão concentradas.  
Essa forma de gerenciamento descentralizado da 
água é importante porque possibilita que os cálculos 
de vazões sejam realizados com base em dados de 
cada bacia hidrográfica e não apenas em determina-
ções genéricas que são normalmente determinadas 
por lei federal ou leis estaduais, mas, com conside-
rações gerais. Esse é outro diferencial encontrado 
em relação ao Brasil, uma vez que a ANA outorga 
todas as bacias de dominialidade Federal e os esta-
dos outorgam as bacias de domínio estadual, o que 
configura um desarranjo na estrutura gerencial das 
águas no país uma vez que possibilita a existência de 
variadas metodologias para bacias que se constituí-
ram uma só, por exemplo, pequenas bacias (domi-
nialidade estadual) que são contribuintes de bacias 
maiores (domínio federal). 

Nos Estados Unidos são utilizadas duas dou-
trinas de utilização da água. Uma no Oeste do país, 
numa região com pouca oferta de água, denomina-
da doutrina do direito de apropriação e outra de-
senvolvida a leste do país, onde o recurso hídrico é 
mais abundante denominada direito ribeirinho 
(FARIA, 2005). 

Assim o referido autor destaca que a doutri-
na ribeirinha dá direito de uso ao proprietário de 
terras adjacentes ao corpo hídrico e o direito de 
apropriação resguarda o uso prioritário ao usuário 
que primeiro fez uso do recurso. No entanto, o au-
tor destaca que todos os usos da água exigem licen-
ças das agências administrativas americanas que 
levam em consideração os interesses públicos. No 
entanto, os Estados Unidos, assim como o Brasil, 
não consideram que os usos ecológicos sejam prio-
ridade. 

Diante do exposto observamos que no cená-
rio internacional, quando se trata de gestão das 
águas, a vazão ecológica é uma variável extrema-
mente importante. É possível afirmar que este pa-
râmetro ambiental condiciona o objeto de outorga. 
Ou seja, primeiro resguarda-se água para os usos 
ecológicos e depois para os demais usos. Esses países 

têm procurado desenvolver métodos que tratam dos 
aspectos ecológicos, sociais e econômicos que estão 
diretamente vinculados à manutenção da vazão 
ecológica. Assim tentam frear ou diminuir o nível de 
degradação quando não há quantidade e qualidade 
de água suficiente para a manutenção plena dos 
ecossistemas no corpo hídrico em análise. 
 
Visão Nacional da Vazão Ecológica e 

o ponto de vista dos autores 

 
Diferente de outros países, o Brasil não de-

senvolve métodos holísticos para o cálculo das va-
zões ambientais. Segundo o Journal Of Civil Engi-
neering (2010), de maneira geral, os países da Amé-
rica do Sul não parecem estar preocupados em de-
senvolver metodologias mais amplas para a temática 
da vazão ambiental. 

Essa falta de interesse no desenvolvimento 
de metodologias para estabelecimento de vazões 
não representa a realidade da disponibilidade hídri-
ca do país que no cenário mundial representa 12% 
das águas doces do planeta (LIMA; SILVA, 2005). 

Tucci e Mendes (2006) destacam que as 
principais funções hidrológicas utilizadas para defi-
nir vazões de referência para outorga de recursos 
hídricos no Brasil são a Q90% (a vazão observada 
90% do tempo da série histórica), a Q95% (aquela 
que predomina em 95% das observações da série 
histórica) e a Q7,10 (vazão mínima de 7 dias de 
duração e 10 anos de tempo de retorno), cuja litera-
tura da área sugere não ser suficiente para manter 
os serviços dos ecossistemas (GALVÃO, 2008), vez 
que não integra considerações ecológicas (BENET-
TI; LANNA; COBALCHINI, 2003). 

Por outro lado, além das dificuldades para a 
determinação de vazões outorgáveis através da utili-
zação de metodologias apenas hidrológicas, Sarmen-
to (2007) considera que no Brasil não há uma defi-
nição explícita do detentor de competências para a 
definição de vazão ecológica (SILVA, 2005). Desta 
forma a fixação desses valores tem sido feita princi-
palmente por intermédio da legislação nos níveis 
estadual e federal, principalmente nos procedimen-
tos administrativos de licenciamento ambiental e 
concessão de outorga de água e construção de bar-
ragens. Além disso, o estabelecimento de valor tor-
na-se mais importante ainda quando não se tem um 
critério científico definido (SANTOS, 2011). 

O que se deseja demonstrar é que no Brasil 
não há uma diferenciação dos diferentes termos que 
regem a vazão remanescente. 

De modo geral, vazão ambiental, vazão eco-
lógica, vazão mínima, vazão residual e vazão rema-
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nescente são utilizadas para descrever a quantidade 
de água que deve permanecer no leito do rio depois 
dos múltiplos usos como o abastecimento público, 
industrial, irrigação, geração hidrelétrica dentre 
outros (BENETTI; LANNA; COBALCHINI, 2003). 

Ao nosso entender essa vazão dita ecológica 
é inegociável, objetiva única e exclusivamente aten-
der aos usos ecológicos dos ecossistemas associados, 
além dos usos sociais como, por exemplo, período 
de reprodução e migração de espécies, pesca e re-
creação. Assim deveria haver uma diferenciação na 
conceituação desses termos, uma vez que a vazão 
mínima desde a implementação do Código de Águas 
(BRASIL, 1934) até a lei 9.433 (BRASIL, 1997) que 
institui a política de águas no país é entendida como 
a menor quantidade de água a permanecer no cor-
po hídrico após as utilizações múltiplas, não haven-
do considerações ecológicas, sociais ou ainda consi-
derações sobre a manutenção da qualidade da água. 

Alguns autores certificam que os termos são 
diferentes. O’Keefee (2008) afirma que a vazão eco-
lógica ou ambiental é conceitualmente melhor 
compreendida como sendo “a quantidade, a quali-
dade e a distribuição de água requerida para a ma-
nutenção dos componentes, funções e processos do 
ecossistema aquático sobre o qual a população de-
pende”. 

Por outro lado, Costa e Ensslin (2012) ba-
seiam-se nas pesquisas de Medeiros et al (2010) e 
consideram que a vazão ambiental é o termo que 
melhor explicita a inserção do ser humano na com-
plexidade ecológica, diferenciando-se neste aspecto 
do termo vazão ecológica 

Ou seja, existe uma tendência de diferenciar 
ambos os termos, assim como uma evolução na utili-
zação de metodologias que considerem variáveis 
mais abrangentes. 

De maneira geral entendemos que a vazão 
ecológica é extremamente importante na manuten-
ção dos ecossistemas, e que ao empregarmos o ter-
mo vazão ecológica estamos nos reportando a um 
conceito que garante os usos múltiplos, a preserva-
ção da biodiversidade e, caso necessária, a recupera-
ção hidrológica e ambiental do corpo hídrico modi-
ficado. 

Desta forma entendemos que a determina-
ção da vazão ecológica está mais intimamente rela-
cionada com as características puramente hidrológi-
cas do recurso hídrico, enquanto que a vazão ambi-
ental enxerga o ser humano como parte ativa da 
utilização dos recursos hídricos, não só como o mo-
dificador do sistema, mas como criador de deman-
das. 

Assim compreendemos que a outorga das 
águas deve estar embasada por critérios científicos e 
não arbitrários, uma vez que os impactos a ecossis-
temas são grandes. Sob o assunto alguns trabalhos 
têm sido desenvolvidos no âmbito nacional como, 
por exemplo, o de Galvão (2008), que utilizou crité-
rios holísticos para descrever uma metodologia ba-
seada em potencial ambiental de bacias hidrográfi-
cas para pequenos cursos d’água. A esta metodolo-
gia a referida autora denominou PVA — Potencial de 
Vazão Ambiental. Além desses trabalhos, Santos 
(2011) adaptou o PVA para grandes rios Amazôni-
cos sujeitos à implantação de hidrelétricas. Curi et al 
(2011) e Rodrigues et al (2011) desenvolveram um 
modelo de outorga que considera as demandas múl-
tiplas das bacias hidrográficas controladas por reser-
vatórios. Ainda, Costa e Ensslin (2012) utilizaram as 
necessidades específicas locais de vários agentes que 
utilizam a água para propor a adoção de mapas 
cognitivos para determinação de vazões ambientais. 

Essas tentativas de adoção de critérios mais 
rígidos na determinação de vazões ambientais são 
respaldadas por Medeiros (2010) ao admitir que, 
diante da utilização dos recursos hídricos para utili-
zações múltiplas e dos intensos cenários de conflitos, 
o estabelecimento de um regime de vazão ambiental 
se impõe como um processo de negociação entre 
atores sociais em conflito. 

Dessa forma entendemos que muitos esfor-
ços têm sido feito com o intuito de melhor compre-
ender e tornar cada vez mais eficiente o processo de 
emissão de outorga das águas no Brasil. Ao mesmo 
passo, discordamos da forma como a vazão ambien-
tal é tratada no país e atentamos para a necessidade 
da utilização de critérios científicos baseados nas 
necessidades das bacias hidrográficas modificadas. 
 
O Instrumento de Outorga e a Vazão Ecológica 

 
Seguindo o exemplo da gestão hídrica fran-

cesa, o Brasil tenta moldar o gerenciamento de suas 
águas baseado em uma política de gestão descentra-
lizada (RAMOS, 2007; MEDEIROS 2002; CORDEI-
RO da SILVA; MONTEIRO, 2002). 

Essa política descentralizada que é proposta 
no país é constituída por prerrogativas que visam 
um melhor aproveitamento da água. Essas prerroga-
tivas estão estabelecidas na Lei 9.433 que institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e cria ins-
trumentos para solucionar problemas resultantes do 
uso intensivo do recurso e garantir a integridade dos 
ecossistemas. 

Um dos instrumentos proposto pela Lei 
9433/97 é o objeto de outorga (BRASIL, 1997) que, 
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de acordo com Rodrigues et al (2011), Santilli 
(2007) e Cruz (2001), foi a forma adotada pelo Bra-
sil para garantir o racionamento e o disciplinamento 
do uso da água. 

A outorga é constituída como um instru-
mento de racionalização dos recursos hídricos, que 
deve impor as prioridades para os diferentes usos, 
protegendo o abastecimento urbano e a vazão ne-
cessária em épocas de escassez (MEDEIROS, 2001). 

De uma maneira geral os trabalhos analisa-
dos sobre as práticas adotadas nos estados brasileiros 
para a determinação da outorga das águas demons-
tram que não há importância ecológica associada à 
outorga. Nesse sentido ela é entendida apenas como 
o objeto que autoriza as derivações da água sem a 
preocupação de resguardar os usos ecossistêmicos e 
ambientais. 

No entanto, a outorga está diretamente re-
lacionada com a determinação de vazões ecológicas, 
já que a água remanescente no recurso é o fruto do 
conjunto de autorizações estabelecidas no corpo 
hídrico. 
 Outro enfoque que deve ser observado é 
que a lei 9.433/97 determina que a ANA outorgue 
as águas sobre a jurisdição federal, mas também 
permite que cada estado gerencie a outorga dos rios 
sob sua jurisdição. Dessa forma, alguns estados brasi-
leiros possuem legislação que direcionam a vazão 
outorgável de suas águas. A tabela 1 relaciona os 
estados que possuem legislação que trata das vazões 
outorgáveis. 

Cardoso da Silva e Monteiro (2002) consi-
deram que há uma significativa disparidade entre os 
estados no que se refere à experiência acumulada na 
gestão de recursos hídricos. Alguns órgãos já estão 
estruturados, dispondo de procedimentos técnicos e 
administrativos consistentes (União, SP, CE, BA, 
MG, PR). Outros, porém, possuem uma experiência 
intermediária (PE, RN, PB e GO), enquanto os de-
mais possuem pouco ou nenhum grau de estrutura-
ção, especialmente na Amazônia (SANTOS, 2011). 

Dentro do grupo de nenhum grau de estru-
turação encontra-se o estado do Amapá. Apesar 
deste estado já ter instituído sua política de águas 
(Amapá, 2002), até o momento só regulamentou o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Decreto 
4509/2009) não regulamentando os demais instru-
mentos que compõem a sua política de recursos 
hídricos, tal como a outorga das águas.  

Portanto, os recursos hídricos estaduais vêm 
sendo utilizados sem gestão ou controle adequado. 
De acordo com o MME (2009); Cunha et al (2011) e 
Cunha et al (2013), está ocorrendo a expansão da 
UHE de Coaracy Nunes existente, além da atual 

construção das UHEs de Ferreira Gomes-I e Cacho-
eira Caldeirão, ambas no médio rio Araguari, além 
da construção da UHE de Santo Antônio do Jari, no 
rio Jari, fronteira com o estado do Pará. 

A derivação da água (para geração energéti-
ca) configura-se como preocupante para o meio 
ambiente. A WRC (2008) suscita a idéia de que a 
construção de barragens modifica a vazão dos rios, 
algumas vezes desviando-os de seu curso natural. 
Outro fato que deve ser observado na determinação 
da outorga para construção e operação de hidrelé-
tricas é redução a da vazão em alguns trechos. 

Molina (2009) ao analisar a situação do rio 
Xingu, após a instalação de Belo Monte, constata 
que a diminuição da vazão em trechos do rio aco-
meterá impactos negativos sérios como a queda do 
nível do lençol freático, vários impactos de ordem 
biológica e social com efeitos diretos na navegação e 
impactos sobre a floresta aluvial. O que mais uma 
vez comprova a necessidade da utilização de méto-
dos que considerem variáveis amplas como, por 
exemplo, a diversidade de espécies locais, os usos 
culturais, características físicas do recurso hídrico, 
características das populações ribeirinhas e usos 
prioritários e culturais do recurso hídrico. 

Assim o Brasil que já possui problemas asso-
ciados à utilização de suas águas, enfrenta o duplo 
desafio de permitir a expansão da geração energéti-
ca hidráulica na região amazônica que, de acordo 
com Tundisi (2005), é uma região com inúmeras 
particularidades e ao mesmo tempo deve promover 
a proteção dos ecossistemas aquáticos. 

Para alcançar este desafio é necessário utili-
zar métodos para determinação de vazões ecológicas 
baseados em critérios holísticos que contemplem 
além dos dados hidrológicos, as características físi-
cas, sociais, econômicas e culturais relacionada à 
cada corpo hídrico utilizado. 

Dentre as diversas metodologias investigadas 
neste estudo, tanto as utilizadas no cenário interna-
cional quanto nacional, como o IFIM, BBM, MWSP, 
Q90, Modelo de Demandas Múltiplas e Variáveis 
mensais e Mapas cognitivos, optamos em defender a 
utilização do PVA sugerida por Galvão (2008) e 
posteriormente readaptado por Santos (2011) para 
determinação de vazões ecológicas em bacias ama-
zônicas (Araguari-AP, Jari-AP, Tocantins-TO). O 
método do PVA apresenta-se à luz das considerações 
internacionais sobre vazão ecológica excepcional-
mente atual, cujas características foram comentadas 
anteriormente nas respectivas bacias estudadas. O 
PVA foi desenvolvido com  base em três variáveis 
principais que se constituem de características espe-
cíficas da bacia. As variáveis são Estresse hidrológico  
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Tabela 1 - Estados brasileiros que regulamentaram a outorga das águas e os métodos utilizados para aferição 

da vazão ambiental. 

Autoridade outorgante 

Vazão máxima outorgável 

(o complemento para 100% corresponde à 

"vazão ecológica") 

Legislação 

ANA 

70% de Q95, podendo variar de acordo com as peculiaridades 

de cada região. 
Não existe devido às peculiaridades do País, podendo variar o 

critério. 
20% para cada usuário individual 

SHR-CE 90% da Q90reg Decreto Estadual nº 23.067/94 

SRH-BA 
80% da Q90 

Decreto Estadual nº 6.296/97 
20% para cada usuário individual 

AAGISA-PB 
90% da Q90 reg. Em lagos territoriais, o limite outorgável é 

reduzido em 1/3 
Decreto Estadual nº 19.260/97 

SERHID-RN 90% da Q90reg Decreto Estadual nº 13.283/97 

SEMARH-GO 70% da Q95 Não existe legislação específica 

IGAM-MG 

30% de Q7,10 para captações a fio d'água 

Portarias do IGAM nº 010/98 e 007/99 Para captações em reservatórios, podem ser liberadas vazões 

superiores, mantendo o mínimo residual de 70% da Q7,10 

durante todo o tempo 

SUDERHSA-PR 50% DA Q95 Decreto Estadual nº 4646/2001 

SEMATEC - DF 80 % de Q90 Decreto Estadual nº 22.359/01 

SEMAR-PI 80% de Q95 (rios) e 80% de Q90 reg (açudes) Não existe legislação específica 

DAEE-SP 
50% da Q7,10 por Bacia. Individualmente nunca ultrapassar 

20%da Q7,10 
Decreto nº 43.284/98 

SEAMA-ES 

A vazão a jusante da barragem deverá ser no mínimo igual ao 

menor valor comparativo entre o Q7,10 e a vazão mínima 

medida em período de seca, calculada para aquela seção do 

curso da água 

Decreto Estadual n.º 4.489/99 

SEPLANTEC-SE 
100% da Q90 

Não existe legislação específica 
30% de Q90 para cada usuário individual 

NATURATINS-TO 

75% de Q90 por Bacia. Individualmente o máximo é 25% da 

mesma Q90. Para barragens de regularização, 75% da vazão 

de referência adotada 

Não existe legislação específica 

CERH- AL A vazão outorgável é de 0,9 da Q90 Decreto Estadual nº 006/01 

SERLA-RJ 
Determina que para fins de vazão de referência será utilizada 

Q7,10 
Portaria SERLA n. 307/2002 

SEMA-AP 

Lei 0686/02 — Política de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos do Estado do Amapá. 

 

Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso 

estabelecidas nos planos diretores de recursos hídricos 

respeitando as classes em que o corpo se enquadra e a 

manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviá-

rio quando for o caso 

A outorga ainda não está regulamentada no Estado, em 

virtude de inexistência de instituição do objeto legal específi-

co. Mesmo sem regulamentação as águas do estado do 

Amapá estão sendo derivadas para usos significativos, como a 

geração energética. E, como o estado não está no controle 

das vazões utilizadas, também não pode garantir a manuten-

ção de vazões ecológicas que supram as necessidades sociais e 

ecológicas já estabelecidas nos cursos d’água. Os recursos 

hídricos podem estar sendo utilizados de forma indiscrimi-

nada ou sem o devido controle. 

Fonte: Modificado de Sarmento (2007); Arnéz (2002) e Amapá (2002) (Política Estadual de Rec. Hídricos Lei 0686/2002). 
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(Eh), Valor ecológico e Cultural e Dependência 
econômica (De). 

Mas apesar do desenvolvimento de métodos 
holísticos como o PVA, para que a vazão ecológica 
seja considerada no cenário nacional como variável 
indispensável da gestão integrada dos recursos hí-
dricos, a exemplo de países desenvolvidos, é neces-
sário que a legislação dos recursos hídricos federal e 
estadual inclua em seus artigos essa variável como 
importante para a conservação dos ecossistemas e 
sustentação da sociedade em geral, de forma que se 
contemple o desenvolvimento econômico e cultural 
da região ajustado à nova realidade ambiental. 

Como pode ser observado na tabela 1, cada 
estado regulamenta a outorga individualmente. No 
entanto, constata-se que os critérios utilizados são 
sempre os mesmos hidrológico-estatísticos. Esses 
critérios não consideram outras variáveis de utiliza-
ção da água, tais como características sociais, eco-
nômicas e ecossistêmicas dessa utilização. 

Essa regulamentação da outorga por estados 
não é adequada para o atendimento das necessida-
des das regiões hidrográficas visto que uma mesma 
bacia hidrográfica pode se encontrar nas fronteiras 
ou dentro de vários estados, está sujeita à regula-
mentação da ANA (Agência Nacional de Águas) que 
utiliza o mesmo critério para rios localizados em 
diferentes regiões do país. 
 
Uma breve Análise da Outorga e da vazão através 

dos principais instrumentos jurídicos de Gestão da 

água no País. 

 

Decreto 24.643 de 10 de julho de 1934, intitulado 

Código de Águas. 

 
O primeiro instrumento jurídico nacional a 

disciplinar o aproveitamento das águas foi o Decreto 
Federal 24.643, de 10/07/1934 intitulado Código de 
Águas. 

Esse instrumento jurídico tinha o objetivo 
claro de salvaguardar os usos da água para a geração 
energética (MORENO-JUNIOR, 2006). O Decreto 
deveria estimular o aproveitamento hidrelétrico 
facilitando e garantido tal utilização. Ou seja, a pro-
teção ao recurso hídrico não era o fim desejado, e 
poderia ou não ocorrer. 

No entanto, autores como Gerber (2002); 
Medeiros (2002) e Moreno-Junior (2006) destacam 
que, mesmo diante de tais propósitos utilitaristas, o 
Código previu o estabelecimento de dois instrumen-
tos legais para regular os usos da água. Tais instru-
mentos descritos no Art. 43 são: a concessão admi-
nistrativa e a autorização administrativa, hoje deno-

minada de outorga de uso da água. A Tabela 2 des-
creve os principais artigos que tratam da outorga de 
uso. 
 

Tabela 2 - Artigos do código de águas que se referem de 

forma direta à outorga de uso das águas. 

 

Número 

do artigo 

Dispositivo tratado pela lei, referente à outorga 

Decreto Lei 24.643/1934 

Art. 34 É assegurado o uso gratuito para as primeiras ne-

cessidades da vida. 

Art. 36 Permitir a todos usar as águas públicas conforman-

do-se com os regulamentos administrativos. 

Art. 43 As águas não podem ser derivadas para quaisquer 

atividades sem a existência de concessão ou autori-

zação administrativa. 

Art. 46 A concessão não implica alienação das águas. 

Art. 48 A concessão e autorização devem ser feitas sem 

prejuízo da navegação, a menos, que o interesse 

público o permita. 

Art. 49 A concessão de água pra um determinado fim não 

pode ser aplicado a outros fins sem nova concessão. 

Art. 51 Sobre condições de derivações os usos devem ser 

conciliados. 

Art. 52 Toda mudança da concessão ou autorização de-

pende do consentimento da administração. 

Art.143 Frente às derivações resguardar quantidades de 

água para satisfação das necessidades acauteladoras. 

Art. 150 Concessão é outorga decretada pelo Presidente da 

República e referendada pelo ministro da Agricul-

tura. 

Art. 153 Reservar uma fração da descarga d’água ou da 

energia correspondente a uma fração da potência 

concedida em proveito de serviços públicos da 

União, Estados e Municípios. 

Art. 171 A autorização é outorga por ato do ministro da 

agricultura, dispensada em derivações “insignifican-

tes”. 

Fonte: adaptado de Medeiros (2002); Almeida (2002) e Brasil 

(1934). 

 
Conforme observado na tabela 2, os disposi-

tivos que tratam da outorga de uso das águas não 
vinculam a problemática da vazão ambiental de 
forma direta, ou se quer a mencionam. 

No entanto a leitura dos artigos 48, 51, 143 
e 153 (BRASIL, 1934) trata, ainda que de forma 
indireta, dos princípios de preservação do recurso. 
Ou seja, a restrição de utilização de parcelas do re-
curso, tratados pelos artigos supracitados, tinham 
como objetivo resguardar usos da água, o que nos 
dias atuais é função da vazão ambiental. 
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Os artigos que tratam do uso da água apre-
sentam-se extremamente subjetivos no direciona-
mento dos meios e métodos para a expedição da 
concessão e/ou autorização de uso dos recursos 
hídricos. Portanto, não trouxe contribuições expres-
sivas para a proteção da parcela de água que res-
guarda os serviços ecológicos. 
 

A Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997, intitulada 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

 
Santili (2007) enfatiza que diante da neces-

sidade de proteção das águas contra formas de polu-
ição e de uso inadequado, a PNRH define padrões e 
critérios de utilização dos recursos aquáticos.  

A referida Lei instituiu o instrumento de ou-
torga como um dos instrumentos da Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos. Toda a Seção III da Lei 
trata do instrumento de outorga. 

Conforme observado por Schwartzman et al 
(2002) e Sarmento (2007), a outorga é o instrumen-
to indispensável para a obtenção do licenciamento 
ambiental. No entanto, Cardoso da Silva (2008) 
enfatiza que a gestão dos recursos hídricos e a ges-
tão ambiental possuem legislações distintas e que 
necessitam passar por um processo de integração 
para que a proteção do meio ambiente seja eficien-
te, partindo do pressuposto que não há como ou-
torgar água sem haver uma conexão com a gestão 
dos recursos terrestre, pois os sistemas terrestres e 
aquáticos estão interconectados e, portanto, indisso-
ciáveis. 

A Tabela 3 descreve os principais dispositi-
vos que versam sobre a outorga de uso da água. Em 
uma análise mais profunda desses dispositivos cons-
tata-se quais usos estão sujeitos à autorização de uso 
pelo poder público, o que não apresenta grandes 
contribuições quando comparado ao código de 
águas. 

Com a análise da tabela 3, observamos ainda 
que algumas contribuições importantes foram inse-
ridas pela lei 9.433 como, por exemplo, o pagamen-
to pelo uso da água e a descentralização das ações 
de gerenciamento do recurso, que apesar de não 
serem amplamente utilizadas estão descritas na lei. 

A Lei 9.433/97 foi criada no âmbito da ten-
dência moderna de legislações nacionais e interna-
cionais na busca do atendimento do acesso coletivo 
à água, mantendo-se o equilíbrio entre os seus diver-
sos usos. Para Santili (2007) esse equilíbrio é alcan-
çado primeiro com o estabelecimento de priorida-
des a partir das necessidades sociais vigentes. 

Legislações internacionais têm priorizado 
essas necessidades sociais, e para tal propósito Von 

Korff et al (2010) enfatizam a importância da consi-
deração do processo participativo que segundo os 
autores trazem benefícios contundentes à sociedade 
e ao ambiente. Os autores enfatizam que uma vez 
que a população é convocada a participar do pro-
cesso decisório a gestão dos recursos hídricos torna-
se mais eficiente, pois a população não vai se opor às 
decisões que ela mesma ajudou a fundamentar, 
sendo esta também a opinião de Enserik et al. 
(2007). 

Pelo menos no que concerne à elaboração, 
a lei 9.433/97 foi desenvolvida em consonância com 
a tendência internacional de participação social. 
Reyes (2009) e Campo e Souza (2003) enfatizam 
que esta lei apresenta fundamentos semelhantes ao 
modelo francês, que adota a bacia hidrográfica co-
mo unidade de gestão, garante o uso múltiplo da 
água, o valor econômico e mais importante ainda, 
prevê a gestão com participação do poder público, 
dos usuários e da comunidade. 

Em relação aos aspectos supracitados, a lei 
9.433/97 tem se mostrado inovadora se comparada 
ao código de águas. A mesma análise já não pode ser 
feita se levarmos em consideração o instrumento de 
outorga que foi instituído ainda na vigência do có-
digo de águas. A nova lei não instituiu a outorga 
nem tão pouco estabeleceu critérios mais rígidos 
para a determinação do instrumento, conforme 
pode ser observado em uma comparação entre as 
tabelas 2 e 3. 

Vanni (2006) destaca que, dentre as inova-
ções trazidas, a outorga para lançamento de efluen-
tes que visa integrar gestão de quantidade e gestão 
de qualidade de recursos hídricos é uma abordagem 
pioneira e inovadora no contexto mundial. 
  Desta forma observamos que a Lei que 
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos não 
direciona nem determina critérios holísticos ou 
abrangentes a serem considerados na metodologia 
que visa determinar a outorga de uso e consequente 
vazão ambiental. Na presente lei já é citada, mas não 
é regulamentada com base científica, mas apenas 
em critérios hidrológicos, o que parece ser insufici-
ente para a manutenção de serviços nos ambientes 
aquáticos e divergentes dos princípios fundamentais 
dos múltiplos usos preconizados na literatura inter-
nacional da área. 

Podemos argumentar que há certa despreo-
cupação da Lei em resguardar os serviços ambientais 
relacionados à oferta de água. Cabendo ressaltar 
que o objeto de outorga, ao autorizar o uso de 
quantidades de água, é o primeiro instrumento 
responsável  pela  determinação  de  vazões a  serem 
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Tabela 3 - Artigos da lei 9.433 que se referem de forma direta à outorga de uso das águas e considerações 

de autores sobre cada dispositivo 

 

Número 

do 

Artigo 

Dispositivo tratado pela lei, 

referente a outorga 

Considerações de autores da área 

 

Art. 11 

Qual o objetivo da outorga de 

uso dos Recursos Hídricos ? 

Visa a compatibilização entre a totalidade das demandas em uma 

bacia hidrográfica e os volumes de oferta de água finitos e aleató-

rios, de forma a garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos 

(CRUZ, 2001).  

 

Art. 12 

Quais os direitos de uso dos 

recursos Hídricos sujeitos à 

outorga? 

Deverá solicitar outorga todos os usuários que façam uso da água 

nas situações descritas no artigo (GERBER, 2002). 

 

Art. 12 — 

Parágrafo 

1º 

 

Quais usos independem da 

outorga ? 

Cardoso da Silva & Monteiro (2003) descrevem que a Lei 9.433/97 

estabeleceu que alguns usos podem ser insignificantes, retirando a 

obrigatoriedade da outorga. Mas enfatizam que vários usos insigni-

ficantes podem tornar-se significantes. Como exemplo as UHEs em 

série, nos rios Tocantins, Araguaia, Araguari e outros no Brasil. 

 

Art. 13 

À que estará condicionada a 

outorga ? 

A outorga deverá favorecer diversas finalidades, pois implantar um 

regime de outorga que favoreça uma única finalidade é descumprir 

triplamente a lei (CRUZ, 2001). 

 

Art. 14 

Como será efetivada a outorga 

em casos de conflitos entre 

União e Estados? 

Gerber (2002) destaca que neste artigo vislumbra-se a tendência de 

fortalecimento dos estados e da tendência de um órgão gestor 

único, constatando-se a descentralização prevista na legislação. 

 

Art. 20 

Serão cobrados os usos sujeitos 

à outorga? 

Em relação ao assunto Cardoso da Silva & Monteiro (2003) expli-

cam que o uso não precisa estar outorgado para que esteja habili-

tado a pagar pela água, basta que esse uso esteja sujeito à outorga. 

Fonte: Modificado de Arnés (2002) e Cardoso da Silva & Monteiro (2003) 

 
 
mantidas nos corpos d’água para resguardarem os 
serviços ambientais e as características ecológicas. 
 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

A legislação internacional de Recursos Hí-
dricos afirma em linhas gerais que as vazões ecológi-
cas são prioritárias para a gestão dos recursos hídri-
cos, sendo considerado primeiro a manutenção de 
vazões para satisfazer as necessidades dos ecossiste-
mas e somente a posteriori as demais necessidades. 

No cenário internacional os países estão 
constantemente desenvolvendo metodologias holís-
ticas para a determinação de vazões ecológicas adap-
táveis às particularidades de cada um e suas respecti-
vas bacias hidrográficas. 

Na gestão das águas no Brasil iniciada com o 
Código de águas de 1934, considerações importan-
tes e inovadoras no trato da gestão dos recursos 
hídricos foram levantadas, como o fato de determi-
nar a implantação do objeto de outorga nas utiliza-

ções significantes dos recursos hídricos, como forma 
de controlar os usos divergentes. 

Com o advento da Lei 9.433/97 várias con-
tribuições e avanços importantes estão sendo incor-
porados na política de gestão das águas do País. No 
entanto, esses avanços ainda são lentos para acom-
panhar o modelo de gestão integrada adotado no 
país. 

A política Nacional de Recursos Hídricos 
brasileira adota a Bacia Hidrográfica como unidade 
básica de planejamento e a descentralização de a-
ções institucionais como grande ponto positivo des-
se novo sistema administrativo das águas. Contudo, 
essa descentralização é questionada por haver uma 
Agência Nacional de Águas que acumula funções. 
Questiona-se também o fato dessa Agência respon-
der em casos que tratam das águas da União, não 
atendendo de forma satisfatória ao planejamento 
pautado na Bacia Hidrográfica como unidade básica 
dessas ações. Este fato ainda é extremamente in-
compatível com as características dominiais das á-
guas impostas pela Constituição Federal de 1988. 



Outorga de Recursos Hídricos e Vazão Ambiental no Brasil: Perspectivas Metodológicas Frente ao 
Desenvolvimento do Setor Hidrelétrico na Amazônia 

  92 

O critério de cálculo de vazões outorgáveis 
utilizado pela ANA é o mesmo adotado por grande 
parte dos estados da federação. Contudo, este crité-
rio não nos parece adequado em virtude da necessi-
dade que a vazão ambiental tem de estar adaptada às 
particularidades e necessidades da Bacia Hidrográfi-
ca e das demandas humanas por água. E como bem 
sabemos o Brasil é dotado de peculiaridades regio-
nais bastante acentuadas e diversificadas, a exemplo 
das bacias hidrográficas amazônicas. 

No Brasil alguns métodos internacionais es-
tão sendo adaptados para redefinir a determinação 
de vazões ecológicas, tendo alguns trabalhos pionei-
ros como: Arnéz (2002), Dyson et al (2003), Collis-
chonn (2005), Amorin e Luz (2006), Sarmento 
(2007), Galvão (2008) dentre outros, que conside-
ram variáveis culturais, ecológicas, econômicas e as 
demais demandas e alterações humanas no recurso, 
o que nos parece ser mais contundente para a de-
terminação de vazões ecológicas. 

Estados da região Norte do Brasil como o 
Acre, o Pará, Tocantins e Rondônia possuem a ou-
torga regulamentada. No entanto, a exemplo do 
restante do país, essa regulamentação esta baseada 
apenas em critérios hidrológicos. Porém, o Estado 
do Amapá inserido também na região Norte, ainda 
não dispõe do objeto de outorga regulamentado. 
Por outro lado, em virtude de empreendimentos 
hidrelétricos preteridos para o Estado, a expectativa 
é que logo se consiga regulamentar os usos das á-
guas uma vez que as mesmas estão sendo utilizadas 
sem os critérios holísticos anteriormente analisados. 

Recomenda-se, no entanto, que a determi-
nação das vazões outorgáveis para o Amapá, seja 
realizada com base em critérios e metodologias que 
levem em consideração o caráter holístico da bacia 
hidrografia utilizada. Sugere-se, portanto, que se 
adote como base científica a metodologia PVA, por 
ser facilmente adaptada às diferentes regiões e por 
pode considerar características socioambientais da 
Amazônia, como a diversidade da fauna e flora, 
integridade da vegetação, qualidade da água, poten-
cial para pesca, dependência econômica da água, 
além dos aspectos puramente hidrológicos. Todos 
estes aspectos são considerados na metodologia do 
Potencial de Vazão Ambiental (PVA). 

A adoção de procedimentos holísticos na 
determinação do objeto de outorga para o estado do 
Amapá, uma atual fronteira hidroenergética da 
Amazônia, deverão concorrer para o princípio da 
precaução preconizado no direito ambiental.  

Portanto, concluímos que a hipótese de que 
a vazão ambiental não é tratada de forma prioritária 
pela lei das águas do País foi confirmada, uma vez 

que características específicas regionais não têm sido 
devidamente consideradas, pondo em risco toda a 
coerência da análise de licenciamento em defesa dos 
recursos hídricos e até mesmo em face ao desenvol-
vimento econômico sustentável que ocorrem nas 
bacias hidrográficas brasileiras. 
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Water Resources Grants And Environmental Flows 
In Brazil: Methodological Perspectives In The De-
velopment Of The Hydroelectric Sector In The Ama-
zon 
 
ABSTRACT 
 

In Brazil, awards were adopted as a means of 
ensuring the quality and quantity of water. However, 
the criteria adopted to calculate flow rates for licenc-
ing, such as in environmental impact studies for the 
purpose of installing, constructing and operating 
hydroelectric plants, considering multiple uses and 
the benefits of maximizing water use in different 
seasons are still under discussion.. In this context, 
the study aims at analyzing some of the gaps, con-
tradictions or inconsistencies in the legal framework 
and the lack of more consistent criteria for granting 
the use of water resources. The methodology used 
in this study is a descriptive and comparative analysis 
of various legal and management experiences on 
this subject in several Brazilian states and regions 
and their consequences on water resources man-
agement in each region. The results indicate that a 
number of difficulties arise from the generic quanti-
fication of environmental flow, indicating sometimes 
conflicting aspects between the federal and state 
level. In conclusion, we observe that the instream 
flow cannot be defined solely on the basis of statisti-
cal hydrological parameters, but in a broader and 
more diverse context, considering, in addition to 
the hydrological aspects alone, also the ecological, 
economic, social and cultural aspects. 
Keywords: Grants, ecological flow, Amazon 
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RESUMO 
 

Apresenta-se uma metodologia baseada na Aplicação de dois indicadores ambientais, onde se reconhece que a qua-

lidade da água é um excelente indicador para testar os efeitos antrópicos nas bacias hidrográficas, através do índice de qua-

lidade da água (IQA), além se utilizou o índice de transformação antrópica (ITA), para avaliar as mudanças no uso e 

ocupação de solos de maneira temporal e verificar as modificações ambientais através dos anos, obtendo assim níveis reais da 

poluição produzida por essas mudanças nos recursos hídricos do Córrego do Ipê, localizado no Município de Ilha Solteira — 

SP. Os resultados revelaram um alto grau de fragilidade ambiental do Córrego, como consequência da urbanização, a cres-

cente população e a intensificação das atividades, tanto domesticas como agrícolas, onde as modificações no uso e ocupação 

de solos ajudaram para um desmatamento massivo aumentando assim o grau de degradação ambiental, porem se encontrou 

uma inadequada disposição de resíduos sólidos no córrego como depósitos de lixo que ajudam na proliferação de vetores de 

doenças, isto deixa claro que se precisa de uma gestão para conservar os valores ambientais a nível local e regional, que 

representam os córregos no Estado Paulista. 

 
Palavras chave: Indicadores, ITA (Índice de transformação antrópica), IQA (Índice de qualidade da água), mudanças, 

pressão, fragilidade ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A sociedade atual é dinâmica e cambiante, e 
para atender as suas necessidades faz uso dos 
recursos naturais de diferentes maneiras, 
produzindo efeitos sobre o meio ambiente, como 
uma relação do ecossistema à ação do homem no 
desenvolvimento de suas atividades diárias. As 
consequências do uso de recursos naturais podem 
ser sentidas a nível local, regional ou global, 
dependendo de sua intensidade e duração. 

O uso dos recursos naturais de uma bacia 
hidrográfica leva à geração de graves problemas 
ambientais e esgotamento desses recursos. 
Atividades como o desmatamento, a construção 
hidroelétrica, o uso agrícola, a construção de 
estradas, loteamentos, etc., ocasionam impactos 
inevitáveis sobre bacias,  que podem incidir 
seriamente no desenvolvimento das sociedades 
presentes e futuras, se não for tido em conta sua 
conservação através do manejo racional. (VICH, 
2010). 

1 - UNESP/FEIS PPGEC, Ilha Solteira, SP 
2 - Departamento de Biologia e Zootecnia/Faculdade de Enge-

nharia de Ilha Solteira 

No entanto, um dos aspectos para 
considerar neste tipo de empreendimento é o 
relativo à degradação ambiental que se gera nos 
diversos ecossistemas sobre os que  evolucionam. 

Segundo Pérez (2011) "Os problemas de 
degradação ambiental nas bacias hidrográficas estão 
relacionadas com as características de instabilidade 
geológica, o tipo de pendentes, seu relevo 
topográfico, práticas agrícolas inadequadas e 
crescimento desordenado das áreas urbanas e rurais, 
situadas na sua área de influência. "  

No caso da bacia do Córrego do Ipê a inter-
relação e interação desses fatores permite detectar 
pelo menos três problemas prioritários como: os 
processos de erosão hídrica, a escassez de água para 
consumo público e risco de incêndio em épocas de 
seca e inundações e transbordamento dos córregos 
causados por chuvas torrenciais que afetam o 
desenvolvimento normal das atividades humanas. 

Para isso, tendo em conta as possibilidades 
oferecidas pelos sistemas de informações geográficas 
(GIS) para a análise integrada de informação 
espacial, apresentamos uma metodologia de 
aplicativo em um espaço específico, onde as 
variáveis naturais e antrópicas que estão envolvidas 
no Córrego do Ipê, foram integradas e analisadas 
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para alcançar os seguintes objetivos, a) determinar o 
impacto das atividades humanas em cada uma das 
unidades espaciais do Córrego do Ipê através da 
aplicação de um índice quantitativo denominado 
Índice de Transformação Antrópica (ITA), e b) 
determinar o grau de degradação ambiental do 
Córrego do Ipê através dos anos, comparando os 
dados obtidos por Poleto no ano 2002 e os obtidos 
no ano 2011, tendo em conta um fator 
preponderante como são os recursos hídricos do 
Córrego a partir da análise das relações 
estabelecidas entre as variáveis consideradas e as 
análises do IQA.  
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Este trabalho foi realizado na microbacia do 
Córrego do Ipê, localizada no município de Ilha 
Solteira na região Noroeste do Estado de São Paulo, 
nos domínios da bacia hidrográfica do Rio São José 
dos Dourados, aproximadamente a 653 km de São 
Paulo, via rodovia Feliciano Sales da Cunha e via 
Anhanguera (ver figura 1). Os municípios limítrofes 
de Ilha Solteira são: Ao Norte, Rubinéia, ao Sul, 
Itapura, ao Oeste, Selvíria/MS e ao Leste, Pereira 
Barreto. 
 
 

  
 

Figura 1 - Localização do município de Ilha Solteira. 

 

 
A sub-bacia hidrográfica do Córrego do Ipê 

está dentro dos limites da microbacia das lagoas (ver 
Figura 2), inserida no município de Ilha Solteira, 
que possui as seguintes coordenadas geográficas: 
 

 Latitude 20º16’00” a 20º41’49” S;      

 Longitude 51º01’14” a 51º26’41” W. 

 

O município está situado na Província 
Geomorfológica do Planalto Ocidental, região das 
“zonas indivisas” Pereira (1993). Através do 
levantamento de cartas topográficas, constatou-se 
que a bacia hidrográfica do Córrego do Ipê possui 
uma área aproximada de 48,21 ha, e declividade de 
aproximadamente 450 m. 
 

Pontos de Amostragem 

 
Uma vez definidos os três pontos de 

amostragens, foram tomadas as amostras uma vez 
por mês (ver Figura 3), durante o período de março 
até agosto dos anos de 2002 e de 2011 (Tabela 1). 
Para obter os resultados, as coletas foram realizadas 
em garrafas plásticas de 1 litro e todas as coletas 
foram realizadas na parte da manhã, em horário 
variando entre 07:00h  e 10:30h. 
 
 

 
 

Figura 2 - Localização da bacia hidrográfica do Córrego 

do Ipê e pontos de amostragem 

 
 

As metodologias utilizadas são o índice de 
qualidade da água (IQA), para a determinação da 
qualidade da água e o índice de transformação 
antrópica (ITA), para determinar a modificação dos 
ecossistemas, os métodos estão apresentados na 
Tabela 2. 

Na primeira fase foi o tratamento dos dados 
em análises multivariadas através de saídas de campo 
para verificação e corroboração dos dados obtidos 
no ano 2002, e a comparação com os dados obtidos 
no ano 2011 
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Tabela 1- Pontos de Amostragem e resultados da vazão 

 

P. Elevação Latitude Longitude Vazão 2002 2011 Diferença  

 

1 

 

351 m 

 

20º27’09” S 

 

51º18’59” W 

Mínima 0,0149 m³/s 0,0096 m³/s Perdida 0,0053 m³/s 

Máxima 0, 0202 m³/s 0,0228 m³/s Aumento 0,0026 m³/s 

 

2 

 

343 m 

 

20º25’46.5” S 

 

51º20’06.8” W 

Mínima 0,0024 m³/s 0,0021 m³/s Perdida 0,0003 m³/s 

Máxima 0,0043 m³/s 0,0045 m³/s Aumento 0,0002 m³/s 

 

3 

 

308 m 

 

20º26’55.9” S 

 

51º20’41.8” W 

Mínima 0,0889 m³/s 0,0863 m³/s Perdida 0,0026 m³/s 

Máxima 0,1353 m³/s 0,1467 m³/s Aumento 0,0114 m³/s 

 

 

Tabela 2 - Sínteses dos Métodos e Equipamentos empregados para análises Físicas- Químicas e Microbiológicas 

e Limites de Detecção. Variáveis analisadas nos pontos amostrados da bacia do Córrego do Ipê. 

 

Variável 

 

Método Limite 

de 

Detecção 

Equipamentos 

e Materiais 

Turbidez (NTU) Nefelométrico 0,01 Turbidímetro/Hach/2100ANv1.2 

Cor (uH) Espectrofotométrico 1 Espectrofotômetro Odyssey/ 

Hach/DR-2500 

Temperatura da água (ºC) Eletrométrico 0,1 pHmetro de membrana/Hanna/ 

HI8314 

pH Eletrométrico 0,01 pHmetro de membrana/Hanna/ 

HI8314 

Nitrogênio Total (mgN/l) Digestão por Persulfato e

Espectrofotométrico 

0,1 1. COD Reactor/ Hach 

2. Espectrofotômetro Odyssey/ 

Hach/DR-2500 

Fósforo Total (mgP/l) PhosVer 3, 

Digestão por Ácido 

Persulfato e 

Espectrofotométrico 

0,01 

 

1. COD Reactor/ Hach 

2. Espectrofotômetro Odyssey/ 

Hach/DR-2500 

OD (mg/l) Método de Winkler 

Modificado 

0,1 Titulador 

DBO Método das Diluições, 

Incubado a 20ºC, 5 dias 

0,1 Titulador 

 

DQO (mg/l) Disgetão por reator, 

Espectrofotométrico 

1,0 1. COD Reactor/ Hach 

2. Espectrofotômetro Odyssey/ 

Hach/DR-2500 

Sólidos Totais, 

Sólidos Dissolvidos e 

Sólidos Suspensos 

(mg/l) 

 

 

 

Gravimétrico 

1,0 1. Cápsula de Porcelana 

2. Disco de microfibra de vidro/ 

Sartorius 

3. Balança eletrônica de 

precisão de 0,1 μg/Bel Mark/ 

U210A 

3. Estufa/Marconi/MA033/ 

temp.120ºC 

4. Dissecador/Pyrex/200mm 

Coliformes termotolerantes 

(UFC/100ml) 

Contagem de Escherichia 

Coli 

1,0 1. Placas Petrifilm/3M 

2. Estufa de cultura/Fanem/ 

A-LT 502 
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Figura 3 - Representação gráfica dos resultados de IQA dos anos de 2002 e 2011 do Córrego do Ipê 

                     Fonte: Adaptado de Poleto (2002) 

 

As medições nos três pontos de coleta foram 
feitas em períodos de 30 dias, de março até agosto 
do ano de 2002 e março até agosto do ano de 2011, 
totalizando três amostragens de água por mês, 18 
em seis meses e totalizando 36 nesta pesquisa, tudo 
isto para a determinação dos parâmetros avaliados e 
medição de vazões, além da avaliação dos índices 
escolhidos para este estudo. 

As alterações nas vazões que se observa na 
Tabela 1 resultam da ação antrópica no local da 
zona de estudo, onde a expansão urbana não é tão 
acentuada, mais as alterações ambientais causadas 
pelas mudanças no uso do solo começam a ser 
identificadas no primeiro ponto, perdendo 53 m³/s 
sendo assim o ponto de maior perda, no ponto 2 a 
perda foi só de 3 m³/s e no ponto 3 de 26 m³/s. A 
relação de causa e efeito quanto ao uso do solo, 
alem do desmatamento maximizado nos últimos 
anos, são os causadores dos impactos nos recursos 
hídricos do Córrego do Ipê, não só na quantidade 
como também na qualidade destes. Obviamente os 
efeitos negativos na sub-bacia são potencializados 
pelas atividades humanas como a agricultura. 

A diminuição nos fluxos das vazões mínimas 
nos três pontos é causada pelo desmatamento que 
impede a retenção da água nas camadas inferiores 
do solo, não existindo mais disponibilidade no 
transcurso do tempo, se ressalta que em épocas de 
seca o córrego tende a diminuir quase totalmente e 
quando a vazão se torna menor, os efeitos da 
poluição se tornam mais graves. 

Em relação às leituras máximas se observa 
um aumento nas leituras dos três pontos, onde no 
primeiro ponto aumentou 26 m³/s, o ponto 2 
aumentou 2 m³/s e no ponto 3 o valor foi de 114 
m³/s, sendo o de maior aumento, entendendo que 
o córrego ao coletar as águas das precipitações, não 

tem camadas seja de florestas ou pastos para reter os 
grandes níveis de chuva obtidos e desalojando essas 
grandes quantidades de recursos hídricos em menor 
tempo e com uma grande quantidade de solo 
retirado das culturas como é a cana de açúcar 
preponderante  na região, causando impactos 
negativos na qualidade dos recursos hídricos. 
 

Índice de Qualidade da Água (IQA) 

 
Utilizou-se o Índice de Qualidade da Água 

(IQA) da CETESB para classificação da água e 
foram feitas comparações entre os resultados 
encontrados atualmente e os resultados obtidos no 
ano 2002. 

O IQA apresentado neste trabalho refere-se 
ao índice adotado pela Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB). O IQA utilizado pela CETESB é 
determinado pelo produtório ponderado de nove 
parâmetros indicadores da qualidade das águas, 
correspondentes aos parâmetros: temperatura da 
amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (5 dias, 20
o

C), coliformes 

termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, 
resíduo total e turbidez.  A seguinte fórmula é 
utilizada:  
 

 
 
Onde: 
 

IQA: Índice de Qualidade das Águas; qi : qualidade 
do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, 
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obtido da respectiva "curva média de variação de 
qualidade", em função de sua concentração ou 
medida e; wi : peso correspondente ao i-ésimo 
parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 
função da sua importância para a conformação 
global de qualidade. 

Sendo n o número de parâmetros que en-

tram no cálculo do IQA. 
 

 
 

No caso de não se dispor do valor de algum 
dos nove parâmetros, o cálculo do IQA é 
inviabilizado. 

A qualidade das águas brutas, indicadas pelo 
IQA, numa escala de 0 a 100, pode ser classificada, 
para abastecimento público, segundo a escala 
apresentada pela tabela 3. 

Uma das limitantes do uso do IQA radica na 
medida da concentração de uma substância, que 
geralmente é obtida em mg/L (C = concentração), 
ou seja é um indicador relativo da água, pois não 
mede o total da carga existente no rio num 
determinado momento, que seria obtido por C.Q 
(produto da concentração pela vazão), resultando 
geralmente em Kg/unidade de tempo. Antes de 
2005 estes valores não eram relacionados com a 
vazão e, portanto ficava em aberto para qual vazão 
seria realizado o enquadramento do rio. Se a 
medida de concentração fosse num período 
chuvoso a concentração era baixa (de um poluente) 
e, portanto mostrava que o rio estava numa classe 
naquele período, mas poderia não estar em outro 
durante as secas, quando a vazão fosse menor. Na 
resolução de 2005 foi introduzida a vazão de 
referência, mas não foi definido o seu cálculo. Para 
esta pesquisa foram obtidos dados para o IQA nas 
épocas de seca e de chuvas. 
 
 

Tabela 3 - Escala de qualidade da água indicada pelo IQA 

 

Qualidade Valor do IQA 

Ótima 79  <  IQA ≤ 100 

Boa 51  <  IQA ≤ 79 

Regular 36  <  IQA ≤ 51 

Ruim 19  <  IQA ≤ 39 

Péssima           IQA ≤ 19 

Fonte: CETESB (2004) 

 

Para a aplicação do índice de transformação 
antrópica (ITA,) se concentrou na geração das bases 
necessárias para a delimitação da área de estudo e 
classificação das imagens, quantificação das classes 
temáticas e aplicação do ITA. O desenvolvimento 
das atividades se deu em quatro fases: 
 

1. Adaptaram-se técnicas de geoprocessamento 
e monitoramento ambiental; 

2. Indicação das áreas mais modificadas pelo 
homem; 

3. Classificação e a elaboração dos mapas (clas-
ses temáticas); 

4. Tomada de dados reais da bacia de estudo, 
procurando se obter um bom detalhamen-
to. 

 
A determinação das classes de uso e ocupa-

ção do solo foi realizada sobre a ortofoto digital no 
formato “GEOTIFF”, obtida por fotogrametria e 
cedida pelo laboratório de hidráulica e irrigação da 
UNESP — Ilha Solteira; para isto, a ortofoto foi im-
portada para o software Spring 4.3.3, a partir do 
qual se realizou a delimitação das classes de uso e 
ocupação do solo por digitalização manual na edi-
ção vetorial, na medida em que as classes foram 
sendo identificadas pelo processo de interpretação 
visual.  

A atualização das classes de uso e ocupação 
foram realizadas na ocasião das visitas de campo aos 
pontos de monitoramento hídrico. 

As classes de uso e ocupação delimitadas 
foram: Áreas Urbanizadas (AU), Cultura 
Temporária (CT), Cultura Permanente (CP), 
Pastagem (P), Floresta (F), Corpos de água (CA). 
Na Tabela 4 se encontram as proporções de cada 
uso e ocupação para cada Sub-Bacia avaliada. 

A análise exploratória dos resultados foi 
constituída da média seguida do erro padrão da 
média e dos valores máximos e mínimos. Realizou-se 
a análise de correlação utilizando-se o coeficiente de 
correlação de Pearson, com análise de variância em 
nível de 5% (*) e 1% (**) de probabilidade, em que 
as variáveis dependentes foram os resultados do IQA 
e as variáveis independentes, o uso e ocupação dos 
solos.  

Posteriormente, para as correlações de 
maior interesse também se realizaram análises de 
regressão a nível de 5% de probabilidade; todas as 
análises estatísticas foram feitas com o auxílio do 
software Infostat e os mapas de correlação, 

confeccionados com o auxílio do software Arcview 
3.2, para obter sua área, e sua equivalência em 
porcentagem. 
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Tabela 4 - Peso dado a cada tipo de uso da terra e resultados do ITA dos anos de 2002 e de 2011 

 

 

ÁREAS ANTRÓPICAS 

NÃO AGRÍCOLAS 

 

Áreas Urbanizadas 

(AU) 

Ripe urbana (RP) 

 2002 2011 

Peso Área 

ha 

Área % Resultado ITA Área Área % Resultado ITA 

 

9,1 

 

7,66 

 

15,9 

1,4469  

7,85 

 

16,3 

1,4833 

 

 

ÁREAS ANTRÓPICAS 

AGRÍCOLAS 

 

Cultura Temporária 

(CT) 

 

 

6,2 

 

3,8 

 

8 

0,496  

2,07 

 

4,3 

0,2666 

Cultura Permanente 

(CP) 

 

8,1 

 

3.6 

 

7,5 

0,6075  

33,07 

 

68,6 

5,5566 

Pastagem (P) 5,4 30,9 64,2 3,4668 3,9 8,1 0,4374 

 

ÁREAS DE VEGETAÇÃO 

NATURAL 

Floresta (F) 

 

0,2 1,1 2,3 000,46 0,62 1,3 000,26 

Corpos de Água (CA) 6,4 1,01 

 

2,1 0,1344 0,67 1,4 0,0896 

 Total    6.6116   8,0935 

 
 

O ITA foi desenvolvido por Lémechev e 
aplicado por Mateo (1984), Vicens (1997), Teixeira 
(2003), e Richter (2004), em estudos geoecológicos 
com o objetivo de quantificar a pressão antrópica 
sobre algum componente do meio ambiente, como 
áreas de proteção ambiental, bacias hidrográficas ou 
parques nacionais. No caso deste trabalho, o ITA 
será utilizado para quantificar a pressão antrópica 
bacia hidrográfica do Córrego do Ipê. 

O ITA é calculado a partir do mapa de uso e 
cobertura da terra (Equação 1): 
 

     (1) 
 
Onde, 
ri = nível de transformação antrópica da paisagem 
para um determinado tipo i de uso da terra, pi = 
área (em %), do tipo de uso da terra nas sub-bacia; 
 n = quantidades máximas de tipos de uso da terra. 

Conforme o trabalho de Mateo (1984), cada 
classe apresenta um peso atribuído em função do 
conhecimento que o autor tem sobre as mesmas em 
relação ao grau de antropização. 

Para calcular os índices do ITA da bacia do 
Córrego do Ipê, classificou se as áreas como um 
todo, da seguinte forma: 
 

 Pouco degradado (0 a 2,5) 

 Regular (2,5 a 5) 

 Degradado (5 a 7,5) 

 Muito Degradado (7,5 a 10) 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

No referente á Turbidez o maior dos dados 
no ano 2002 foi encontrado no ponto 2, no mês de 
julho com um valor de 174,68 NTU e o menor foi 
de 4,05 NTU no ponto 1 no mês de maio, com uma 
media neste ano de 28,9 NTU, onde o desvio padrão 
foi de 37.39 

No ano 2011 o maior dado aconteceu no 
ponto 3 no mês de julho com um valor de 57,6 NTU 
e o menor foi de 25,27 NTU no ponto 1 também no 
mês de julho,  a media  deste ano foi de 40,56 NTU 
e o  desvio padrão foi de 7,94. Tendo ocorrido um 
aumento de 11,66 NTU nos 9 anos transcorridos. 
Verificou-se só um ponto amostrado no mês de ju-
lho do ano 2002 com 174,68 NTU que não atendeu 
ao padrão de 100,00 NTU do limite estabelecido 
pela Resolução CONAMA 357. 

Na temperatura, nas amostras do ano 2002 o 
maior dado foi encontrado no ponto 2, no mês de 
março com um valor de 23,7 ºC  e o menor foi de 
18,2 ºC no ponto 3 no mês de julho, com uma me-
dia de 21,20 ºC. E o desvio padrão foi de 1,60. No 
ano 2011 o maior dado encontrado foi no ponto 1, 
no mês de abril com um valor de 22,4 ºC e o menor 
foi de 19,8 ºC também encontrado no ponto 1 no 
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mês de maio, com uma media de 20,9 ºC. O desvio 
padrão foi de 0,74. De modo geral as amostras do 
ano 2002 e 2011 ficaram abaixo dos limites da CO-
NAMA, observando-se um decréscimo nas leituras 
da temperatura no ano 2011 em relação ao ano de 
2002. Entretanto pode se afirmar que a temperatura 
da água da bacia do Córrego do Ipê é mais estável 
no ano 2011 quanto comparada como o ano 2002, 
segundo o desvio padrão maior. 

No que se refere á faixa estabelecida pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005 que estabelece 
um pH variando entre 6,00 e 9,00, no ano 2002 o 
maior dado foi encontrado no ponto 2, no mês de 
março com um valor de 7,68 e o menor foi de 5,57 
no ponto 1 no mês de julho, com uma media de 
6,64 e o desvio padrão foi de 0,62. No referente ao 
ano 2011 o maior dado foi encontrado no ponto 3, 
no mês de maio com um valor de 7,78 e o menor 
dado foi de 6,02 no ponto 2, também no mês de 
maio, com uma media de 6,75 e o desvio padrão foi 
de 0,44. Observou-se que no ano 2002 as amostras 
do ponto 1 dos meses de abril, junho, julho e agosto 
obtiveram valores abaixo de 6 e ficaram fora da faixa 
estabelecida pela Resolução CONAMA. Ao contrário 
no ano de 2011 nenhum resultado ficou fora do 
padrão. 

Para os sólidos totais, o maior dado encon-
trado no ano 2002 foi no ponto 2, no mês de março 
com um valor de 7,49 mg/L e o menor foi de 101 
mg/L no ponto 1 no mês de julho e agosto, a média 
deste ano foi de 279,5 mg/L e o desvio padrão foi 
de 186,54. Para o ano 2011 o maior dado foi encon-
trado no ponto 1, no mês de abril com um valor de 
1022 mg/L e o menor dado deste ano foi 301 mg/L 
no ponto 2 no mês de julho, a media resultante 
deste ano foi de 614,77 mg/L e o desvio padrão foi 
de 197,34 

Quanto ao OD no ano de 2002, o maior da-
do foi encontrado no ponto 1, no mês de julho com 
um valor de 7,68 mg/L e o menor foi de 6,34 mg/L 
no ponto 2 nos meses de maio, junho e julho, a 
media deste ano foi de 6,39 mg/L e o desvio padrão 
foi de 0,92. Além das concentrações de OD em qua-
se todos os pontos amostrados no ano 2011, com 
exceção do ponto 2 com um valor de  1,6 mg/L e o 
ponto 3 com um valor de  1,52 mg/L no mês de 
março não foram superiores ao limite estabelecido 
pela CONAMA 357, que estabelece que em qual-
quer amostra a quantidade de Oxigênio Dissolvido 
(OD), não pode ser inferior a 5,0 mg/L. se afirma 
que o maior dado foi encontrado no ponto 3, no 
mês de agosto com um valor de 6,78 mg/L e o me-
nor foi de 1,52 mg/L novamente no ponto 3 nos 

meses de março, a media deste ano foi de 3,78 
mg/L e o desvio padrão foi de 1,57. 

Com relação á DBO no ano 2002 o maior 
dado foi encontrado no ponto 2, no mês de março 
com um valor de 60 mg/L e o menor foi de 1 nos 
pontos 1 e 3 nos meses de março e agosto, a media 
deste ano foi de 15,77 mg/L e o desvio padrão foi 
de 18,22. No ano 2011 o maior dado foi encontrado 
no ponto 2, no mês de maio com um valor de 63 
mg/L e o menor foi de 1 mg/L no ponto  3 no mês 
de março, a media deste ano foi de 20,92 mg/L e o 
desvio padrão foi de 20,79, aumentando na media 
um 5,15 mg/L. 

Com relação à DQO do ano 2002, o maior 
dado foi encontrado no ponto 2, nos meses de maio 
e junho com um valor de 109 mg/L para os dois, e o 
menor dado foi de 2 mg/L obtido no ponto 3 nos 
meses de junho e agosto, a media deste ano foi de 
33,34 mg/L e o desvio padrão foi de 39,91. No ano 
2011, o maior dado foi encontrado no ponto 2, no 
mês de maio  com um valor de 149 mg/L, e o me-
nor dado foi de 2 mg/L, obtido no ponto 3 no mês 
de abril, a media deste ano foi de 37,66 mg/L e o 
desvio padrão foi de 45,62. Como resultado, obtive-
ram-se aumentos nas medias em 4,32 mg/L  

Em termos gerais o Nitrogênio Total teve no 
ano de 2002, onde os maiores dados foram encon-
trados no ponto 2, nos meses de maio, junho e agos-
to com o mesmo valor de 11 mg/L para cada amos-
tra,  o menor dado foi de 0 obtido nos pontos  1, 2 e 
3 no mesmo mês julho, e a media deste ano foi de 
3,31 mg/L e o desvio padrão foi de 3,85. E o Nitro-
gênio Total no ano de 2011 teve o maior dado no 
ponto 2, no mês de agosto, com um valor de 11 
mg/L,  o menor dado foi de 0 obtido no ponto 3 no  
mes de julho,  a media deste ano foi de 2,50 mg/L e 
o desvio padrão foi de 2,75. Aconteceu uma diminu-
ição nos teores de Nitrogênio Total em 0,81 mg/L. 
Uma possibilidade da queda está na concentração 
proveniente da redução na utilização de adubos 
pela população da região, e pela mudança no uso e 
ocupação de solos onde antes predominavam pastos 
e gado poluindo com a urina o córrego, agora exis-
tem só plantios extensos de cana de açúcar. 

O Fósforo Total teve no ano de 2002, o 
maior dado encontrado no ponto 2, no mês de a-
bril, com um valor de 10,2 mg/L  e o menor dado 
foi de 0,17 mg/L obtido no ponto 2 no  mês de 
agosto, e a media deste ano foi de 1,69 mg/L e o 
desvio padrão foi de 2,93. Porem, no ano de 2011 
teve o maior dado encontrado no ponto 2, no mês 
de julho, com um valor de 1,4 mg/L  e o menor 
dado foi de 0,3 mg/L obtido no ponto 2 no  mês de 
março e a media deste ano foi de 0,59 mg/L, com  
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um desvio padrão de 0,24. Fica clara uma diminui-
ção nas medias dos teores de Fósforo em 1,1 mg/L, 
ou seja, o teor de Fósforo baixou em 65,1% 

Aconteceu que o ano de 2002 teve o maior 
dado no ponto 2, no mês de julho, com um valor de 
1,79E+04 UFC/100 ml e o menor dado foi de 0 ob-
tido no ponto 2 nos  meses de março e maio,  a me-
dia deste ano foi de 1,57E+04 UFC e o desvio padrão 
foi de 40252,92. Agora, os teores de Coliformes 
Termotolerantes no ano de 2011 o maior dado foi 
encontrado no ponto 1, no mês de março, com um 
valor de 1200 UFC/100 ml  e o menor dado foi de 0 
obtido no ponto 3 nos  meses de maio e agosto,  a 
media deste ano foi de 253,11 UFC/100 ml e o des-
vio padrão foi de 378,20. Novamente a mudança do 
uso e ocupação de solos é o diferenciador destes 
anos comparados, onde antigamente predominavam 
pastos para produção pecuária e o gado tinha livre 
acesso ao córrego poluindo com estrume o recurso 
hídrico, mas ainda se observa poluição dos corpos 
hídricos por coliformes provenientes de animais, 
mais não tão intensiva como no ano de 2002.  

Apresentam-se os resultados das análises do 
Índice de Qualidade da Água (IQA), realizados ten-
tando assim simplificar a interpretação dos valores 
encontrados das variáveis analisadas para os três 
pontos em estudo nos anos 2002 e 2011.   

No ano 2002 o maior dado foi encontrado 
no ponto 3, no mês de maio, com um valor de 75  e 
o menor dado foi de 30 obtido no ponto 2 nos  
meses de março e abril,  a media deste ano foi de 
50,22 e o desvio padrão foi de 13,63. Com respeito 
ao ano 2011, o maior dado foi encontrado no ponto 
3, no mês de agosto, com um valor de 69  e o menor 
dado foi de 31 obtido no ponto 2 no  mês de março, 
e  a media deste ano foi de 46,83 e o desvio padrão 
foi de 9,97. A figura 3 mostra os valores calculados 
para os dois anos, em que se pode observar que no 
ano 2011, comparados aos valores do ano 2002, 
baixaram  com o passar do tempo, e que os recursos 
hídricos continuam se deteriorando. 

As colunas vermelhas representam os 
valores da IQA abaixo do limite da CONAMA 357 na 
faixa de 19  ≤ 39 qualificada como Ruim. 

As colunas amarelas são os valores da IQA 
que representam os valores na faixa de 36  ≤ 51 
qualificada como Regular (Figura 3). E as colunas 
verdes representam os valores da IQA na faixa de 51  
≤ 79 como água Boa. As médias dos anos 2002 e 
2011 foram 49,5 e 46,8 respectivamente e 
qualificadas como Regular. 

Também pode se observar a redução das 
colunas verdes de qualidade boa no ano 2002 
passando para água regular no ano 2011. Cabe 

ressaltar que no mês de março foi o mês com os 
dados mais baixos na IQA.  

Verifica-se que a poluição no Córrego do 
Ipê aumentou como resultado das ações antrópicas, 
acompanhadas com as modificações no uso e 
ocupação de solos, onde o desmatamento das 
margens para a construção de casas ou culturas 
libera uma grande quantidade de sedimentos 
arrastados até o córrego e ainda recebe o esgoto de 
muitas residências. O problema se repete em vários 
traços do córrego do Ipê. Essa poluição no Córrego 
vem se acelerando com o crescimento populacional 
da sub-bacia e intensificando as atividades, tanto 
domésticas como agrícolas. Se ressaltar uma 
diminuição nos teores de fertilizantes e pesticidas 
nos dados recoletados no recurso hídrico, preocupa 
mais ainda a inadequada disposição de resíduos 
sólidos encontrados em alguns pontos do córrego, 
sobre tudo nas áreas antes de chegar a zonas 
urbanas que são usadas como depósitos de lixo. 
Além disso, existem problemas de proliferação de 
vetores de doenças e que por ocasião de chuvas 
intensas, esses cursos de água transbordam, 
ampliando os problemas sanitários e ambientais, 
causando dessa maneira uma diminuição do IQA no 
transcurso do tempo. 
 

Índice de Transformação Antrópica (ITA) 

 
Posteriormente a proposta de Lémechev 

(1982), em quantificar o grau de transformação 
ambiental, se adaptou de forma satisfatória às 
técnicas de geoprocessamento e monitoramento 
ambiental.  Esta apresenta muitas vantagens para 
identificar e também indicar as áreas mais 
modificadas pelo homem, porém leva em 
consideração apenas um tipo de variável (uso da 
terra).  Um passo importante no processo da 
classificação foi a elaboração dos mapas de classes 
temáticas que foram trabalhados com dados 
tomados na zona de estudo, procurando se obter 
um bom detalhamento. 

A partir das classes temáticas geradas foi 
permitida uma análise quantitativa da dinâmica do 
uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica do 
Córrego do Ipê nas duas datas. A Tabela 4 apresenta 
a quantidade (%) das classes para a bacia. 
 

ÁREAS ANTRÓPIZADAS NÃO AGRÍCOLAS 
 

1. Áreas Urbanizadas: correspondem a uma 
área urbana e se dividem em duas classes: 
Zona urbana e Zona semi-urbana (Ripe Ur-
bana) 
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ÁREAS ANTRÓPIZADAS AGRÍCOLAS 
 

 

1. Cultura Temporária: Culturas alimentares 
de subsistência (arroz, feijão, mandioca e 
milho, hortaliças) Criação de animais para 
alimentação (pequeno porte e gado bovino) 
+ Pecuária bovina para corte + pouca vege-
tação secundária + pesca esportiva. 

2. Cultura Permanente: Pastagem: Cana de a-
çúcar em grandes extensões  

3. Pastagem: Pecuária bovina para corte + Cul-
turas alimentares de subsistência + pouca 
vegetação secundária 

 
 
 

ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATURAL 
 

 

1. Floresta: Vegetação secundária (mata ciliar 
quase nula)  

2. Corpos de Água: Captação para abasteci-
mento doméstico (Poço) + Captação para 
abastecimento agrícola (Irrigação) + Córre-
go receptor de efluente doméstico (Recep-
tor de efluente agrícola) 

 
 

 
 

Figura 4 - Uso do solo no ano de 2002. - Áreas 

Urbanizadas (AU), Ripe urbana (RP), Cultura Temporária 

(CT), Cultura Permanente (CP), Pastagem (P), Floresta 

(F), Corpos de Água (CA). 

 
 

O calculo do nível de transformação 
antrópica (ITA), da bacia do Córrego do Ipê no ano 
de 2002, permitiu classificá-la como Degradada, de 

acordo como grau de antropização e no ano de 

2011, se classificou como uma bacia Muito 
Degradada conforme os graus de antropização 

Esta clasificação obtida demonstra que o 
nível de transformação antrópica no uso da terra 
aumenta com os anos e tem uma forte influência 
sobre a qualidade dos recursos hídricos da bacia 
hidrográfica do Córrego do Ipê. 

Nas figuras 4 e 5 pode se observar essa 
ocupação inadequada, que teve como uma das 
maiores consequências o desmatamento das matas 
ciliares, além do crescimento demográfico 
desordenado, queimadas pelo cultivo da cana de 
açúcar, erosão, e perda da fauna e da flora. 

A agricultura é uma das atividades 
antrópicas mais impactantes, isto faz com que na 
zona de estudo predominem paisagens de campos 
cultivados, que foram implantados a expensas dos 
ecossistemas naturais, reduzindo ao mínimo a 
floresta, para convertê-las em pastagens para gado e 
culturas como a cana de açúcar, como se pode 
observar na figuras 6. 
 
 

 
 

 

Figura 5 - Uso do solo no ano de 2011. - Área Urbanizada 

(AU), Ripe urbana (RP), Cultura Temporária (CT), 

Cultura Permanente (CP), Pastagem (P), Floresta (F), 

Corpos de Água (CA). 

 

 

Os resultados nas medições de vazão 
mostram uma redução em alguns dos dados obtidos 
e o aumento em outros, com relação á medições 
registradas no ano 2002. As variações mais 
significativas são no mês de agosto no ponto 3, onde 
a vazão decresce de 0,1301m3/s para  0,0901 m3/s. 
No mês de junho no entanto ela aumenta de  0,0895 
m3/s para 0,1467 m3/s e no mês de maio no ponto 2 
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Figura 6-Representação gráfica dos resultados de ITA dos anos de 2002 e 2011 do Córrego do  ipê 

 

 

os valores foram  iguais. Nisso ressaltamos a impor-
tância dos pastos na retenção de água precipitada e 
como o uso e a ocupação dos solos influi no só na 
qualidade dos recursos hídricos como também na 
quantidade de uma determinada zona de estudo. 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

Este estudo deixa como conclusões, que o 
uso da terra tem forte influência sobre a qualidade 
dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do 
Córrego do Ipê. Essa ocupação antrópica ou 
ocupação inadequada das terras na bacia 
hidrográfica do Córrego do Ipê teve como uma das 
maiores consequências o desmatamento das matas 
ciliares, além do crescimento demográfico 
desordenado, queimadas pelo cultivo da cana de 
açúcar, erosão, e perda da fauna e da flora. 

A agricultura é uma das atividades 
antrópicas mais impactantes negativamente nos 
ecossistemas, fazendo com que na zona de estudo 
predominem paisagem de campos cultivados, que 
foram implantados às expensas dos ecossistemas 
naturais, reduzindo ao mínimo a floresta, para 
convertê-las em pastagens para gado e culturas 
como a cana de açúcar. 

A poluição da bacia hidrográfica do 
Córrego do Ipê manteve-se em alta no transcorrer 
dos anos, em uma escala temporal e espacial, onde 
as concentrações de cargas orgânicas, medidas 
através da DBO, coliformes e os elevados teores de 
nutrientes, como o fósforo, aumentam devido á 
crescente população contida na área de entorno da 
bacia hidrográfica. 

Uma das mudanças mais notórias foi no uso 
e ocupação dos solos, onde antes predominavam os 
pastos e atualmente existem cultivos de grandes 
extensões de cana de açúcar, com trabalhos 
mecanizados onde a perda de solo é maior. 

Foi detectada na área de estudo uma 
diminuição drástica nos teores de OD, o que indica 
a permanência de poluição por despejos de origem 
doméstica. Este fato pode ser evidenciado também 
pela presença de coliformes termotolerantes, cujos 
teores foram reduzidos em relação ao ano de 2002, 
porém sendo indicativos da contaminação da água. 

Apesar da poluição ter aumentado nos anos 
transcorridos, juntamente com a intensificação das 
ações antrópicas, o IQA do Córrego do Ipê foi 
qualificado de acordo com a Resolução CONAMA 
357, como Regular. 

Aclara-se que na Resolução do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos-CNRH de 91/2008 
no Art. 15 e parágrafos onde se afirma que 
enquanto não houver enquadramento a classe 
utilizada pode ser a classe 2. No caso da bacia 
hidrográfica do Córrego do Ipê, não há uma 
especificação á classe que pertence, o corpo ou 
recurso hídrico. No licenciamento ambiental, bem 
como na aplicação dos demais instrumentos da 
gestão de recursos hídricos e de meio ambiente que 
tenham o enquadramento como referências para 
sua aplicação deverão ser considerados, nos corpos 
de água superficiais ainda não enquadrados, os 
padrões de qualidade da classe correspondente aos 
usos preponderantes mais restritivos existentes no 
respectivo corpo de água. Caberá à autoridade 
outorgante, em articulação com o órgão de meio 
ambiente, definir, por meio de ato próprio, a classe 
correspondente a ser adotada, de forma transitória, 
para aplicação dos instrumentos previstos no caput, 
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em função dos usos preponderantes mais restritivos 
existentes no respectivo corpo de água. Até que a 
autoridade outorgante tenha informações 
necessárias à definição prevista no parágrafo 
anterior e estabeleça a classe correspondente, 
poderá ser adotada, para as águas doces superficiais, 
a classe 2. 

Todos os câmbios encontrados foram os 
causadores de determinados fatores de poluição 
com um grande poder transformador nos 
ecossistemas naturais. Sendo assim relacionou-se o 
IQA e o ITA, com o fim de representar as 
modificações no uso e ocupação de solos e as 
consequências sobre os recursos hídricos, onde 
através da aplicação destes dois índices se classificou 
conforme o ITA no ano 2002 como uma bacia 
Degradada, observando-se que no ano 2011 a bacia 

passou de acordo com o grau de antropização para 
Muito degradada. E referente ao IQA também se 

observou a degradação temporal nos recursos 
hídricos. 
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Evaluation Of The Effects Of Anthropic Activities 
On Water Resources In The Sub-basin Of The Ipê 
Stream- SP 
 
ABSTRACT 
 

Presents a methodology based on the 
application of two environmental indicators, which 
recognizes that water quality is an excellent 
indicator to test anthropogenic effects on 
watersheds using the water quality index (WQI), and 
also the index anthropogenic transformation (ITA), 
to assess the changes in land use and occupation 
temporally, ando to verify environmental changes 
over the years, thus obtaining actual levels of 
pollution produced by these changes in the water 
resources of Ipê stream,, located in the Municipality 
of Ilha Solteira — SP. The results showed a high 
degree of environmental fragility of the stream, as a 
consequence of urbanization, the growing 
population and the intensification of both domestic 
and agricultural activities, where the modifications 
in lan d use and occupation contributed to massive 
deforestation, thereby increasing the level of 
environmental degradation. However, the 
inadequate disposal of solid waste in the stream was 
found, as garbage dumps that help the proliferation 

of disease vectors. This makes it clear that 
management is needed to conserve the 
environmental values at the local and regional level, 
representing the streams in the state of Sâo Paulo.   
Keywords: indicators, IAT (Index of Anthropogenic 
Transformation), WQI (Water Quality Index), 
changes, pressure, environmental fragility 
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RESUMO  
 

A realização de estudos de caracterização hidrodinâmica e hidrodispersiva para descrever o movimento de solutos no 

solo é de grande importância, frente ao uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas nas áreas agrícolas. O objetivo deste 

trabalho foi estudar o deslocamento de soluções miscíveis por meio de uma solução de KBr (59,49 g L-1) em colunas de solos 

(Espodossolo e Argissolo) compactadas, provenientes da Zona da Mata do Estado de Pernambuco. Aplicou-se um pulso de 

1,0 volume de poros, na vazão de 12.10-5 m3 h-1, sob condições de saturação e fluxo em regime estacionário. Utilizou-se o 

modelo da convecção-dispersão (CDE) para se determinar os parâmetros hidrodispersivos (D,R). O modelo CDE se ajustou 

bem aos pontos da curva de eluição; os valores da velocidade média da água nos poros foram praticamente iguais para os 

dois solos e o processo dominante foi o convectivo-dispersivo. 

 
Palavras-chave: Curva de eluição. Coeficiente de dispersão. Fator de retardamento  

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A água, em seu estado líquido, dissolve e 
transporta diversos poluentes químicos, solutos, que 
estão em suspensão na atmosfera em direção ao 
solo. Além desse processo de transferência, os 
solutos podem se movimentar por meio da 
diferença de concentração entre pontos na solução 
do solo, e em função da variação de velocidade de 
escoamento do meio poroso. 

O conhecimento do funcionamento 
hidrodinâmico do solo é de fundamental 
importância para prevenção e remediação dos 
danos causados ao meio ambiente, uma vez que o 
solo é um dos principais destinatários dos resíduos 
gerados, devendo-se dar maior atenção ao uso 
indiscriminado de fertilizantes e pesticidas, haja vista 
que podem contaminar o lençol freático (CARMO 
et al., 2010). 
 
 

1 — Departamento de Engenharia Agrícola/UFRPE 
2 — Departamento de Engenharia Civil/UFPE 
3 — Departamento de Engenharia Nuclear/UFPE 

 

O estudo dos processos de transferência de 
sais, fertilizante, pesticidas e outras substâncias 
químicas no solo têm sido realizados, por meio de 
experimentos em campo e laboratório, utilizando 
para isso, colunas de solo deformado e indeformado 
(MILFONTet al., 2006; CARMO et al., 2010).  

De acordo com Costa et al. (2006), um dos 
principais problemas encontrados no estudo dos 
processos de transferência de solutos em condições 
naturais de campo é a dificuldade em se determinar 
as variáveis e os parâmetros envolvidos (D e R), em 
função do seu elevado custo. Com isso, dar-se 
preferência a realização de experimentos em 
colunas de solo para avaliação desses processos e 
para a identificação e estimativa dos respectivos 
parâmetros hidrodispersivos. 

Uma extensa quantidade de modelos de 
simulação do movimento de solutos no perfil do 
solo foi desenvolvida, embora exista ainda grande 
dificuldade em envolver todas as características 
pertinentes ao meio ambiente, a fim de se obter um 
modelo real e capaz de predizer o processo de 
deslocamento e retenção dos solutos nesse meio. 

 Existem vários métodos para a 
determinação dos parâmetros hidrodispersivos que 
regem o transporte de solutos no solo, tais como: 
método de otimização não-linear dos mínimos 
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quadrados (PARKER e VAN GENUCHTEN, 1984); 
método dos momentos (FEIKE; DANE,1992), além 
de outros.  

Esses métodos se baseiam no ajuste da 
solução analítica da equação da convecção-dispersão 
(CDE) aos pontos da curva de eluição obtida em 
ensaios de deslocamento de líquidos miscíveis 
(MILFONT et al., 2006). 

Estudos que visam obter medidas de 
movimento de solutos são baseados na teoria de 
deslocamento de líquidos miscíveis, visto que a 
teoria considera um fluido que contém um íon a ser 
pesquisado, e este é deslocado pelo mesmo fluido 
sem o íon, através de um volume de solo (NIELSEN; 
BIGGAR, 1961).  

Para essa estimativa são utilizados programas 
numéricos, como CFITIM (VAN GENUCHTEN, 
1981) ou CXTFIT (TORIDE et al., 1995), que 
servem para o ajuste de soluções analíticas da 
equação de transporte a curvas experimentais de 
eluição, obtidas pela relação entre a concentração 
relativa C/C0 e o tempo acumulado ou o volume de 
efluente coletado V/Vo (INOUE et al., 2000). 

Este estudo consistiu na caracterização 
hidrodinâmica e hidrodispersiva de dois solos 
provenientes do município de Goiana-PE situado na 
região da zona da mata, no Nordeste do Brasil, a 
partir de ensaios de deslocamento miscível em 
colunas de solo deformado. 

A escolha dos solos se deveu ao fato de se 
tratarem de solos representativos deste local e por 
esta região se encontrar em grande desenvolvimento 
agrícola, especialmente no setor de cana-de-açúcar, 
o que tem levado ao emprego de grandes 
quantidades de pesticidas e fertilizantes. 

Assim, a realização de estudos de 
caracterização hidrodispersiva para descrever o 
movimento da água através dos referidos solos se 
torna imprescindível para subsidiar o 
desenvolvimento de futuros trabalhos no que tange 
à determinação do tempo de permanência dos 
solutos aplicados. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

A área selecionada para coleta dos solos 
pertence à Usina Santa Tereza, Goiana, PE, 
localizada na Mesorregião Mata e Microrregião Mata 
Setentrional do Estado de Pernambuco, situada nas 
coordenadas 7° 33’ 38” de latitude Sul e 35° 00’ 09” 
de longitude Oeste. 
 

 
 

Figura  1 - Localização do município de Goiana no Estado 

de Pernambuco 

 
 

Foram coletadas amostras deformadas de 
um Espodossolo (textura arenosa) e de um 
Argissolo Amarelo (textura argilosa). As amostras 
foram coletadas na camada superficial (0 a 0,2m) e 
em seguida, foram secas na temperatura ambiente, 
destorroadas e peneiradas em peneira com malha 
de 2.10-3m.  Posteriormente, as amostras foram 
acondicionadas em tubos de PVC de 0,05 m 
diâmetro e 0,2m de altura, de tal forma a atingir a 
massa específica aparente encontrada no campo 
para cada solo. 

As colunas foram hermeticamente fechadas 
e conectados a uma bomba peristáltica. A saturação 
ocorreu por fluxo ascendente e a injeção da solução 
lixiviante e traçadora ocorreu por fluxo 
descendente.  

Segundo Bebé et al (2009), os solos foram 
classificados conforme EMBRAPA (2006), como 
Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico espessarênicos 
(arenoso) e Argissolo Amarelo  Distrocoeso  
latossólico (argiloso) 

Utilizou-se como solução lixiviante CaCl2, 
com concentração salina próxima a da solução do 
solo, para que os colóides das amostras de solo não 
sofressem desestabilização, comprometendo a 
permeabilidade devido à diminuição da força iônica 
(LACERDA et al., 2005). Como solução traçadora 
utilizou-se o KBr a 59,49 g.L-1. A salinidade da 
solução do solo foi determinada conforme 
EMBRAPA (1997), sendo a condutividade elétrica 
do solo argiloso e do solo arenoso de 0,43 dS.m-1 e 
0,28 dS.m-1, respectivamente. 

Aplicou-se um pulso de 1,0 volume de poros 
de solução traçadora (KBr)  na vazão de 1,2.10-4 m3 
h-1. A progressão do avanço do soluto foi 
acompanhada medindo-se a concentração do 
efluente (C) ao longo do tempo. A evolução da 
razão C/C0 em função do número de volumes de 
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poros V/V0 do efluente coletado forneceu a curva 
de eluição.  

Os valores do tempo de aplicação do pulso 
(t0) e da densidade de fluxo de Darcy (q) foram 
medidos durante a realização dos ensaios. Calculou-
se a velocidade média da solução nos poros usando-
se: 
 

1 sqv              (1) 

 
Em que: 
v = velocidade média da água nos poros; 
q = densidade de fluxo de Darcy; 
θs = umidade na saturação.  
 

O coeficiente de dispersão hidrodinâmica 
(D) e o fator de retardamento (R) foram 
determinados pelo ajuste da curva de eluição, por 
meio do modelo CDE. A equação de convecção-
dispersão é escrita como: 
 

z

C

z

C

Pt

C
R
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2

21
          (2) 

 
Em que: 
C — concentração do soluto, expressa em massa de 
soluto por volume de solução, ML-3; 
z — coordenada espacial, L; 
t — tempo, T; 
Pe — número de Peclet; 
R — fator de retardamento. 
 

A condição de contorno superior para 
concentrações de fluxo com injeção do tipo pulso 
pode ser escrita conforme: 
 

 

 
(3) 

Sendo C a concentração em função da 
profundidade z (altura da coluna de solo) e do 
tempo t (tempo de injeção do soluto), Co a 
concentração do soluto injetado e Pe o número de 
Péclet. 

Intuitivamente, a condição de sistema finito 
é a mais apropriada para analisar dados de 
experimentos de laboratório em coluna de solo 
(MONTENEGRO & MONTENEGRO,2004). No 
entanto, Parker e van Genuchten (1984) 
recomendam que soluções analíticas para colunas 
de solo semi-infinitas sejam sempre utilizadas para 

representar concentrações de fluxo, mesmo para 
colunas de laboratório pequenas.  

A condição de contorno inferior para um 
sistema finito assume uma distribuição contínua de 
concentração em z = L, enquanto a condição de 
contorno superior não assume essa mesma 
distribuição (MONTENEGRO & MONTENEGRO, 
2004). 

A condição de contorno inferior para 
sistemas semi-infinitos no caso de concentração de 
fluxo é escrita como 
 

  0, 



t
z

C
           (4) 

 
A condição inicial usualmente especificada 

para experimentos de deslocamento de soluto é 
escrita como 
 

0)0,( ZC             (5) 

 
Os parâmetros hidrodispersivos foram 

determinados utilizando o programa CXTFIT 2.0, 
que utiliza o método de otimização não-linear dos 
mínimos quadrados na estimativa dos parâmetros de 
transporte de solutos. 

A análise estatística foi realizada com base 
no do desempenho dos valores observados e 
ajustados, considerando-se os seguintes indicadores 
estatísticos: coeficiente de correlação (r); índice de 
concordância (d) e índice de desempenho (c).  

A precisão é dada pelo coeficiente de 
correlação que indica o grau de dispersão dos dados 
obtidos em relação à média. Já a exatidão, está 
relacionada com o afastamento dos valores 
estimados em relação aos observados. 
Matematicamente, essa aproximação é dada por um 
índice designado de concordância (WILLMOTT et 
al.,1985). Seus valores variam de zero, para 
nenhuma concordância, a unidade, para 
concordância perfeita. O índice de concordância 
pode ser obtido pela equação 06.  
 

 

 
(6) 

 
Em que:  
d = índice de concordância, adimensional, variando 
de 0 a 1;  
Ei  = valor estimado pelas funções;  
Oi  = valor observado;  
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Om = média dos valores observados.  
Segundo Oliveira et al (2008), o índice de 

desempenho (c) foi proposto por Camargo & 
Sentelhas (1997) com critérios, conforme a Tabela 
1, para indicar o desempenho dos métodos, 
reunindo os índices de precisão “r” e de exatidão 
“d”, através do produto entre esses dois índices.  

 

Tabela 1 — Critério de interpretação do desempenho 

dos ajustes 

 

Valores de “c” Desempenho 

> 0,85 Ótimo 

0,76 a 0,85 Muito Bom 

0,66 a 0,75 Bom 

0,61 a 0,65 Mediano 

0,51 a 0,60 Sofrível 

0,41 a 0,50 Mau 

< 0,40 Péssimo 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A distribuição das frações texturais e as 
características físicas dos solos estudados estão 
apresentadas nas Tabelas 2 e 3. Conforme a 
classificação textural da Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo (SBCS), o Espodossolo foi 
classificado como de textura arenosa e o Argissolo 
Amarelo como de textura argilosa. 
 

Tabela 2 - Distribuição das frações texturais. 

 

Solo 
Areia 

(g.kg-1) 

Silte 

(g.kg-1) 

Argila 

(g.kg-1) 

Espodossolo 932 28 40 

Argissolo 555 86 359 

 

Tabela 3 - Características físicas dos solos. 

 

Solo 
ds 

(g.cm-3) 

dp 

(g.cm-3) 

Vp 

(cm³) 
ε 

Espodossolo 1,3 2,45 173,1 0,47 

Argissolo 1,5 2,59 155,7 0,42 

ds: densidade do solo; dp: densidade de partícula; Vp : 

volume de poros; ε : porosidade 

As curvas de eluição experimentais do KBr no 
Espodossolo e no Argissolo estão apresentadas na 
Figura 2, na forma de concentração adimensional 
(C/Co) em função do volume relativo de poros 
(V/Vo). 
 

 
 

Figura 2 - Curva média de eluição experimental do KBr 

no Espodossolo e no Argissolo. 
 

Observa-se na Figura 2 que a curva de 
eluição do Argissolo se apresenta deslocada para a 
direita e a curva do Espodossolo deslocada para a 
esquerda do ponto referente à 0,5 de C/C0 e 1,0 
V/V0. Os valores de V/V0 para o Espodossolo e para 
o Argissolo, correspondentes a 0,5 C/C0, são 0,87 + 
0,03, e 1,13 + 0,02 , respectivamente.  

Segundo Costa et al. (2006) e Ferreira et al. 
(2006), para  um  meio  totalmente  saturado,  onde 
toda a água é considerada móvel, a curva de eluição 
de  um  traçador  ideal  passa  pelo  ponto  (0,5  
C/Co;1,0 V/Vo). 

Quando o valor for maior que 1,0, isto é, 
quando a curva do efluente se apresentar deslocada 
para a direita, significa que, ao escoar através do 
perfil do solo, parte do soluto foi adsorvido, 
resultando em um número do fator  de 
retardamento maior que a unidade. 

Ainda na Figura 2, observa-se que houve um 
pequeno retardamento na ascenção da curva de 
eluição do solo argiloso, em relação ao solo arenoso, 
possivelmente em função de uma leve adsorção dos 
íons brometos com os minerais desse solo, conforme 
pode ser constatado pelo valor do fator de 
retardamento na tabela 3. 

Na Tabela 4, encontram-se os valores 
médios das condições experimentais e dos 
parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de 
deslocamento miscível com o KBr nos dois tipos de 
solos. 
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Tabela 4 - Parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento do KBr no espodosolo e no argissolo 

 

Solo v (m s-1) KS (m s-1) R D (m2 s-1) λ (m) Pe 

Espodossolo 4,49.10-5 + 0,02 8,33.10-5 + 0,04 0,98 + 0,04 3,12.10-7+ 0,10 6,95.10-3+ 0,07 29,48 + 0,04 

Argissolo 4,48.10-5 + 0,08 9,70.10-5 + 0,03 1,28 + 0,06 5,83.10-7+ 0,13 1,30.10-2 + 0,20 15,35 + 0,19 

(X ± CV): Média ± coeficiente de variação; v — velocidade média linear da água nos poros; Ks — condutividade 

hidráulica saturada; D — coeficiente de dispersão hidrodinâmico; R — fator de retardamento; λ — dispersividade; Pe — 

número de Péclet 

 
 
 

Observa-se na Tabela 4 que as velocidades 
médias da água nos poros para os dois solos foram 
praticamente iguais.  

Verifica-se ainda na Tabela 4 que o valor 
médio do coeficiente de dispersão do Espodossolo é 
maior do que o argissolo, caracterizando assim um 
efeito mais pronunciado da dispersão para aquele 
solo. Esse resultado é condizente com o trabalho de 
Bedmar et al. (2009) onde maiores valores de 
dispersão foram encontrados em horizontes de solo 
com maiores teores de argila. 

No caso do solo mais argiloso, o coeficiente 
de dispersão foi maior que o do arenoso, e isso pode 
ser justificado devido ao fato daquele solo possuir 
uma textura mais fina (microporos), que são 
bastante efetivos na dispersão de solutos, conforme 
os trabalhos de Bronly  et  al. (2007) e 
Vanderborght & Vereecken (2007). 

 Segundo Ruiz et al. (2010), a dispersão 
ocorre em função das diferentes velocidades de 
escoamento dentro de poros individuais, decorrente 
da viscosidade da água, e dos diferentes tamanhos e 
formas dos poros no solo. 

De acordo com Fried (1975), os valores de 
dispersividade atribuídos para a dispersividade em 
condições de laboratório para amostras deformadas 
estão entre 0,5 e 2 cm. 

Em relação ao fator de retardamento R, 
nota-se, no Espodossolo, que o valor está bastante 
próximo à unidade, indicando que os íons brometo 
não sofreram qualquer tipo de interação 
(adsorção/exclusão aniônica).  

Com base nos valores do fator de 
retardamento encontrados para ambos os solos, 
verifica-se que o KBr comportou-se como um bom 
traçador químico, representando assim, uma boa 
ferramenta na avaliação dos parâmetros 
hidrodispersivos, corroborando com os resultados 
de Carmo et al. (2010) e Milfont et al. (2008). 

Em relação ao número de Péclet, verifica-se 
que tanto para o Espodossolo quanto para o 

Argissolo, os valores ficaram acima de 10, indicando 
que o processo predominante foi o convectivo-
dispersivo (NOVY QUADRI et al.,1993). 

Nas Figuras 3 e 4 estão apresentadas as 
curvas médias de eluição do KBr observadas e 
ajustadas pelo modelo CDE para o Espodossolo e 
para o Argissolo. 
 

 
 

Figura 3 - Curvas médias de eluição do KBr observada e 

ajustada  pelo CDE no Espodossolo. 

 

 

 
 

Figura 4 - Curvas médias de eluição do KBr observada e 

ajustada  pelo CDE no Argissolo. 

 
Observa-se nas Figuras 3 e 4 que o modelo 

CDE realizou um bom ajuste aos pontos das curvas 
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de eluição do KBr.  O resultado da avaliação da 
precisão, da exatidão e do desempenho está 
apresentado na Tabela 5. 
 

Tabela 5 - Desempenho dos dados concentração relativa 

estimados frente aos observados. 

 

Solo r d c Desempenho 

Espodossolo 0,9871 0,9932 0,9804 ótimo 

Argiloso 0,9980 0,9989 0,9969 ótimo 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 

O valor do fator de retardamento (R) foi 
maior no Argissolo pelo fato deste apresentar uma 
maior densidade de solo (ds), enquanto que no 
Espodossolo, os valores de R ficaram próximos da 
unidade. 

O modelo CDE se ajustou bem aos pontos 
da curva de eluição dos ensaios realizados, com 
coeficiente de determinação de 0,97 para ambos os 
solos. 

O numero de Peclet foi maior do que 10 
para os dois tipos de solos, pelo fato dos mesmos 
apresentarem praticamente a mesma velocidade 
média da agua nos poros e baixos coeficientes de 
difusão hidrodinâmica, indicando assim, que o 
processo predominante foi o convectivo-dispersivo. 

Os valores da velocidade média da água nos 
poros ficaram próximos nos dois solos. 
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Determining Hydrodispersive Parameters In Soils 
From The Zona Da Mata In Pernambuco 
 
ABSTRACT 
 

Hydrodynamic and hydrodispersive 
characterization studies to describe the movement 
of solutes in soil is very important, since there has 
been indiscriminate use of fertilizers and pesticides 
in the agricultural areas. The objective of this work 
was to study the displacement of miscible solutes by 
a KBr solution (59, 49 g L-1) in compacted soil 
columns (Spodosol and Argisol ).from Zona da 
Mata in the state of Pernambuco. A pulse of one 
pore volume was applied, in the  12.10-5 m3 h-1 flux 
under saturated conditions and steady state flow. 
The convection-dispersion model (CDE) was used to 
determine the hydrodispersive parameters (D,R). 
The CDE model presented a good fit to the 
experimental breakthrough curve; the values of 
average water velocity in the pores were similar for 
both soils, and the dominant process was convective-
dispersive. 
Keywords: Breakthrough curve; dispersion 
coefficient; delaying factor 
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RESUMO 

 
Com base em estudos experimentais e de análise da representação dos efeitos de forma do canal no escoamento 

uniforme livre, Kazemipour e Apelt (1979, 1980) desenvolveram um procedimento para cálculo do escoamento uniforme em 

canais retangulares lisos. Este método, denominado método de Kazemipour, possibilita por meio da adequação do fator de 

atrito para tubos lisos pressurizados, o cálculo do escoamento uniforme em canais retangulares lisos. Posteriormente, 

Goldfarb e Cabral da Silva (2007) modificaram o método para o formato explícito, e confrontaram-no com a equação de 

Manning para o cálculo do escoamento em canais circulares lisos, demonstrando-se a superioridade do método modificado. 

Neste trabalho mostra-se a aplicação feita com três conjuntos de dados experimentais advindos de diferentes laboratórios e 

autores. Os resultados demonstraram novamente a superioridade do método modificado quando comparado com a equação 

de Manning. 

 
Palavras-chave: Canais hidraulicamente lisos. Resistência ao escoamento. Efeitos de forma no escoamento uniforme. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Desde a época de Chézy, século XVIII, 
diversos pesquisadores têm discutido o problema de 
cálculo do escoamento uniforme em canais. No 
entanto, a busca por melhores equações para o 
cálculo do escoamento em canais foi intensificada 
principalmente a partir dos anos 1930, com base na 
teoria da camada limite e dedução das equações de 
resistência hidráulica para escoamento em tubos por 
von Karman e Prandtl (CABRAL DA SILVA, 1993). 
Assim, Keulegan (1938) foi um dos pioneiros a 
utilizar estas equações visando obter fórmulas para o 
cálculo de vazão em canais similares às utilizadas 
para o escoamento em tubos. Em seguida, outros 
pesquisadores trabalharam perseguindo este 
objetivo (CABRAL DA SILVA, 1993). Mesmo assim, 
as formulações para a determinação da influência da 
forma da seção transversal na resistência ao 
escoamento uniforme livre não têm se mostrado 
conclusivas e consideradas definitivas. A principal 
limitação destas, além da não consideração do efeito 
da temperatura da água na sua viscosidade, é  a  con- 
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sideração de que a tensão de cisalhamento na 
fronteira do escoamento seria constante, à 
semelhança do escoamento em tubos circulares sob 
pressão. Além disso, a representação da forma da 
seção transversal somente pelo raio hidráulico 
mostra-se insuficiente (SHIH; GRIGG, 1967).  

Um método de cálculo bastante consistente 
foi desenvolvido por Kazemipour e Apelt (1979, 
1980) a partir de considerações de análise 
dimensional, objetivando a adequação à formulação 
universal de perdas de carga. Neste método, a 
geometria do canal é representada pela razão de 
aspecto, igual a relação entre a largura de topo e a 
profundidade média do escoamento no canal e pela 
relação perímetro molhado/raio hidráulico. Um 
modelo matemático baseado na aplicação das 
equações de cisalhamento, ao longo da fronteira do 
escoamento, foi desenvolvido por Cabral da Silva 
(1993) e comparado com o método de Kazemipour 
e Apelt (1979, 1980), através do parâmetro de 
forma, com resultados bastante satisfatórios. Neste 
método, de Kazemipour, o fator de atrito para 
canais é obtido através da multiplicação do fator de 
atrito para tubulações pressurizadas, empregando-se 
a formulação universal de perdas de carga, por um 
parâmetro adimensional denominado fator de 
forma. A consideração do fator de forma, na 
verdade, busca a introdução dos efeitos das 
correntes de circulação e da distribuição não 
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uniforme da tensão de cisalhamento ao longo da 
fronteira do escoamento à superfície livre, na 
formulação baseada na teoria da turbulência, para 
tubos circulares sob pressão. Evidentemente, no 
escoamento em tubos circulares à seção plena, estes 
fenômenos não comparecem (CABRAL da SILVA, 
1993). 

O fator de forma, por sua vez, é obtido 
através da combinação de dois parâmetros distintos, 
ditos primeiro e segundo parâmetros de forma. O 
primeiro parâmetro de forma utilizado pode ser 
calculado através de uma relação analítica de 
grandezas da geometria do escoamento. O segundo 
parâmetro do método de Kazemipour, obtido dos 
valores experimentais do escoamento, é fornecido 
na metodologia original apenas de forma gráfica.  

A partir deste modelo, Cabral da Silva 
(1995) simplificou o cálculo do fator de forma, 
utilizado neste trabalho, que consiste basicamente 
na aproximação da curva do polinômio que 
descreve o parâmetro de forma por dois segmentos 
de reta, que torna a determinação dos efeitos de 
forma mais concisa e rápida, podendo ser 
empregada no dimensionamento de canais 
retangulares lisos, em substituição às fórmulas 
empíricas tradicionais da Engenharia Hidráulica. 

Goldfarb e Cabral da Silva (2007) 
modificaram o método de Kazemipour para canais 
lisos, introduzindo o coeficiente de atrito do 
escoamento em canais na formulação para tubos 
circulares lisos devido a von Karman, resultando em 
uma formulação monômica bastante eficiente. Esses 
autores testaram o modelo com os dados para canais 
circulares lisos demonstrando sê-lo mais eficiente do 
que a formulação de Chezy com coeficiente de 
Manning. 

Neste trabalho é mostrada uma nova 
aplicação deste método, desta feita utilizando-se os 
dados de Tracy e Lester (1961), Rajaratnam e 
Muralidhar (1969) e Pimenta (1966) para canais 
retangulares hidraulicamente lisos. Mais uma vez foi 
alcançado sucesso relativamente a fórmula de 
Manning para os três conjuntos de dados. 
 

METODOLOGIA 
 
O Método de Kazemipour 

 
O método de Kazemipour, desenvolvido por 

Kazemipour e Apelt (1979), permite o cálculo do 
escoamento turbulento uniforme em canais 
retangulares lisos a partir das equações de perda de 
carga para tubos pressurizados. Para tanto, o fator 
de atrito das equações para tubos pressurizados é 

substituído pelo fator de atrito para canais abertos, 
calculado conforme a Equação 1 abaixo, 
 

fc = .f       (1) 

 

onde fc é o fator de atrito para canais abertos,   é o 

parâmetro dito de forma do método de Kazemipour 
e f é o fator de atrito para tubos pressurizados. 

O parâmetro de forma  do método de 

Kazemipour é calculado através da razão entre dois 
outros parâmetros denominados primeiro e 
segundo parâmetros de forma do método de 
Kazemipour. No caso de escoamento de tubos à 

seção plena, ter-se-ia  igual à unidade. 

O primeiro parâmetro adimensional 
utilizado no método de Kazemipour, para o cálculo 
do escoamento turbulento uniforme em canais 
circulares, é calculado usando-se a seguinte 
equação. 
 

1 = (P/B)1/2      (2) 

 
onde: P é o perímetro molhado da seção transversal 
do escoamento igual a B + 2.yav, e B a largura interna 

do canal. 
A Figura 1 sintetiza a simbologia das 

grandezas utilizadas neste trabalho, enquanto a 
profundidade efetiva do escoamento é yav e a área da 
seção transversal é A, igual a B.yav.  

 

 
 

Figura 1- Grandezas geométricas utilizadas 

 
O segundo parâmetro do método de 

Kazemipour, 2, é o outro parâmetro de forma, 

apresentado em por meio de gráfico (Figura 2), 
função da razão de aspecto B/yav. 

O segundo parâmetro foi escolhido de 
maneira que a combinação desses dois parâmetros 

1 e 2 possibilitasse o ajuste dos valores do fator de 

atrito para canais abertos, tornando-os iguais aos 
valores dos fatores de atrito para tubulações 
pressurizadas, para um mesmo número de Reynolds. 
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Figura 2 - Curva do segundo parâmetro 2 do método de Kazemipour em função da razão de aspecto B/yav. 

(Kazemipour e Apelt, 1979) 

 

 

Uma vez obtidos os dois parâmetros de 
forma, a razão entre essas grandezas fornece o 

parâmetro  que representa a geometria da seção 

transversal do escoamento. A Equação 3 apresenta a 
expressão para cálculo deste parâmetro,  
 

 = 1 /2      (3) 

 

onde:   é o parâmetro adimensional de forma, já 

definido no método de Kazemipour. 
 

Simplificação do parâmetro de forma 

 de Kazemipour 

 
Na simplificação proposta por Cabral da 

Silva (1995), a partir dos dados de Tracy e Lester 
(1961) e de Shih e Grigg (1967), para a 

representação do fator de forma  devido a 
Kazemipour, procurou-se ajustar a curva mais 
simplificada possível que representasse o fator de 
forma, de maneira que expressões simples 

descrevam melhor a variação do parâmetro  com a 

razão de aspecto B/yav. Desta maneira,  pode ser 

escrito como: 
 

 Para razão de aspecto B/yav ≤ 8 tem-se: 

 

 = 1,03 + 0,00875(B/yav)    (4) 

 

 Para razão de aspecto B/yav > 8 tem-se: 

 

 = 1,10      (5) 

 

A Figura 3 mostra os segmentos de reta que 

substituem a curva do parâmetro de forma  em 
função da razão de aspecto B/yav. 

 
Validação analítica do método de Kazemipour 

 

A partir das equações para cálculo da 
resistência ao escoamento uniforme em canais livres, 
e associando os efeitos de forma à distribuição não 
uniforme da tensão de cisalhamento no perímetro 
molhado, Cabral da Silva (1993), desenvolveu uma 
metodologia para determinação analítica do 

parâmetro de forma, denominado t. Considerando 

as curvas da distribuição da tensão de cisalhamento 
ao longo do perímetro molhado a formulação para 
este parâmetro pode ser apresentada como na 
Equação (6): 
 

pd
p

P

P

t 
0 0

)( 1




     (6) 

 

onde: t é o parâmetro de forma apresentado por 

Cabral da Silva (2003); (p) é a função que 

representa a distribuição da tensão de cisalhamento 
ao longo do perímetro molhado P para uma seção 
definida do escoamento uniforme, sendo p uma 

variável independente de posição ou distância (P  p 

 0), e o é a tensão de cisalhamento média, 

calculada através da Equação (7). 
 

o = .g.R.S      (7) 
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Figura 3 — Parâmetro de forma segundo a simplificação proposta, modelo original e calculados 

para os dados experimentais referidos (Cabral da Silva, 2003) 

 

 

 
 

Figura 4 — Segundo parâmetro de forma do método de Kazemipour (Cabral da Silva, 1993) 

 

 

onde:  é a massa específica da água; g a aceleração 
da gravidade, R o raio hidráulico da seção 
transversal, e S a declividade longitudinal do fundo 

do canal. 
A Figura 4 apresenta valores do segundo 

parâmetro de forma do método de Kazemipour, 2, 

obtidos experimentalmente por Kazemipour e Apelt 
(1979), e ajustados numericamente (ajuste 
polinomial), além dos resultados obtidos a partir do 

modelo analítico descrito para 2t (Cabral da Silva, 
1993). Ficou evidenciado que a curva demonstra a 
validade do método de Kazemipour, já que os 

pontos calculados de acordo com o modelo 
analítico descrito de maneira resumida apresentam 
uma boa coincidência com os pontos obtidos dos 
dados experimentais. O modelo é de concepção 
ainda não completa, uma vez que considera apenas 
as variações da tensão de cisalhamento, ao longo do 
perímetro molhado. Mesmo assim, a quase 

coincidência entre 2 e 2t para os valores maiores 
de B/yav e o crescimento dos valores com tendência 

semelhante nos pontos experimentais e do modelo 
para os valores menores de B/yav permitem a 

inferência da validade do método. 
 

 

B/yav
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A aplicação explícita do método modificado  

 
Goldfarb e Cabral da Silva (2007) desenvol- 

veram uma formulação, descrita sucintamente a 
seguir, de caráter genérico quanto à forma do canal. 
A equação universal para cálculo da perda de carga 
por unidade de comprimento, para tubulações 
pressurizadas, quando aplicada para dutos de seção 
circular, onde o diâmetro é igual a quatro vezes o 
raio hidráulico, pode ser apresentada conforme as 
expressões seguintes, 
 

2

...8

V

RJg
f        (8) 

 

f

RJg
V

...8
       (9) 

 
onde: J é a perda de carga por unidade de 
comprimento e V a velocidade média do 

escoamento na tubulação. 
Para se aplicar as equações anteriores no 

cálculo do escoamento em canais abertos, conforme 
a metodologia de Kazemipour substitui-se na 
expressão (8) o fator de atrito para canais 
apresentado na Equação (1). Neste procedimento, 
considerando canais com pequenas declividades, a 
perda de carga por unidade de comprimento J pode 
ser substituída pela declividade do fundo do canal S, 

obtendo-se as expressões (10) e (11). 
 

2

...8

c
c

V

RSg
f                  (10) 

 

c
c

f

RSg
V

...8
                              (11) 

 
onde: Vc é a velocidade média do escoamento no 

canal. 
Aplicando a Equação (1) na Equação (11) e 

comparando o resultado com a Equação (9), obtém-
se a seguinte relação entre as velocidades médias 
para tubulações pressurizadas e canais abertos: 
 

VVc .
1


                 (12) 

 
A relação entre as velocidades apresentada 

na Equação (12) revela que, para um mesmo 
número de Reynolds, a velocidade média do 
escoamento no canal é menor do que na tubulação 

pressurizada, visto que o parâmetro de forma do 
método de Kazemipour é sempre numericamente 
superior à unidade. Nesse caso a Equação (1) vem a 
confirmar esta análise quando demonstra, nas 
mesmas condições, o fator de atrito para canais fc 
maior do que o fator de atrito f para tubulações 

pressurizadas.  
A equação seguinte é a de Von Karman-

Prandtl para cálculo do escoamento em tubulações 
pressurizadas de paredes lisas. 
 














51,2

Re
2

1 f
Log

f
               (13) 

 
onde: Re = V.D/ν é o número de Reynolds do 

escoamento, D o diâmetro hidráulico (igual a 4R), e 
ν a viscosidade cinemática da água. 

Para possibilitar a aplicação da Equação 
(11) no cálculo do escoamento uniforme em canais, 
substituem-se na Equação (13), as Equações (1), 
(10) e (12). Nesse caso pode-se explicitar a 
velocidade média do escoamento no canal Vc, que 

multiplicada pela área da seção transversal fornece 
uma expressão para o cálculo da vazão volumétrica 
escoada: 
 













v

gRS
RLoggRS

A
Qc 51,42

ψ
4

             (14) 
 
onde: Qc é a vazão volumétrica escoada no canal. 

Os resultados obtidos da Equação (14) no 
cálculo da vazão para o escoamento em canais 
retangulares lisos são comparados com os resultados 
advindos da equação de Manning, na forma 
seguinte: 
 

2/13/2 SR
n

A
Qc 

                (15) 
 
onde: R o raio hidráulico, S a declividade do fundo 
do canal ou da superfície, e n o coeficiente de 

rugosidade de Manning que representa a 
rugosidade das paredes do canal. 

A fim de se ter comparações entre os valores 
da vazão através dos métodos descritos pelas 
Equações (14) e (15), calcula-se o Erro Absoluto 
Relativo Médio — MARE, definido conforme a 
Equação (16). 
 





m

1

obsioobsicali  Q/ )Q - (Q 
m

1

i

MARE
             (16) 
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Tabela 1 — Faixas de variação dos valores de razão de aspecto, números de 

Froude e Reynolds dos dados experimentais utilizados 

 

Dados B/yav Froude Reynolds (x104) 

Tracy e Lester (1961) 6,96 - 40,40 0,14 — 3,94 3,58 — 72,46 

Rajaratnam e Muralidhar (1969) 3,32 — 11,95 1,25 — 2,13 6,65 — 69,86 

Pimenta (1966) 1,67 - 11,11 0,35 e 3,13 1,81 - 66,80 

 

 
 

Figura 5 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav para os dados de Tracy e Lester (1961) 

 

 
 

Figura 6 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav para os dados de Rajaratnam e Muralidhar (1969) 

 
 
onde: MARE é o erro absoluto relativo médio, Qcalc a 
vazão calculada através das equações descritas, Qobs a 
vazão observada referente, sendo i a ordem da 
realização e m o número total delas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados experimentais aqui utilizados 
foram obtidos por Tracy e Lester (1961), 

Rajaratnam e Muralidhar (1969), e Pimenta (1966). 
Os dois últimos conjuntos de dados foram objeto de 
análise de consistência, tendo sido descartadas 6 
realizações do total de 16 no segundo conjunto, e 74 
realizações do total de 133 do terceiro. Os valores 
considerados inconsistentes tiveram como motivo 
principal o fator de forma menor do que a unidade 
o que significaria, se considerados, fator de atrito no 
escoamento no canal menor do que o similar em  
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Figura 7 — Vazões adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav para os dados de Pimenta (1966) 

 
 
tubo pressurizado liso, ou seja, as correntes de 
circulação, presentes no escoamento à superfície 
livre não dissipariam parte da energia do 
escoamento. 

Foi empregada a Equação (14) com os 
valores do fator de forma conforme simplificados 
nas Equações (4) e (5) devido a Cabral da Silva 
(1995). Nas vazões calculadas através da equação de 
Manning, o valor utilizado para o coeficiente n, que 

representa a rugosidade das paredes do canal, foi 
escolhido de forma que proporcionasse os melhores 
resultados para os valores calculados através desta 
equação. Desta forma, o valor n = 0,0085, foi 
calculado como o valor que otimiza os resultados e é 
caracterizado como de um canal hidraulicamente 
liso.  

Os números de Froude dos dados utilizados 
variaram entre 0,14 e 3,94, enquanto que os 
números de Reynolds variaram de 1,81 x 104 e 72,46 
x 104. A razão de aspecto B/yav variou entre 1,67 e 
11,11 (Tabela 1). 

O gráfico da figura 5, vazões 
adimensionalisadas Qcalc/Qobs em função de B/yav, 

mostra a aplicação da Equação (14) bem como os 
devidos à formulação de Manning, para os dados de 
Tracy e Lester (1961).  

Já a Figura 6 apresenta as vazões 
adimensionalisadas em função da razão de aspecto, 
calculadas através da Equação (14) e da equação de 
Manning, para os dados de Rajaratnam e 
Muralidhar (1969). 

No gráfico da Figura 7 são mostrados os 
resultados da aplicação da Equação (14) na forma 
de vazões adimensionalisadas em função da razão de 

aspecto, bem como os devidos à formulação de 
Manning para os dados de Pimenta (1966). 

Fica evidente, a partir da leitura da Figura 5, 
serem melhores os resultados advindos da Equação 
(14), com os fatores de forma simplificados, em 
detrimento dos produzidos pela aplicação da 
equação de Manning, para qualquer valor de B/yav 

considerado. 
De maneira semelhante, na Figura 6, a 

aplicação da Equação (14) para os dados de 
Rajaratnam e Muralidhar (1969) produziu 
resultados visivelmente melhores do que a equação 
de Manning para valores maiores da razão de 
aspecto, que coincidentemente são os de maiores 
números de Reynolds. 

De forma semelhante aos gráficos das 
Figuras 5 e 6, a leitura da Figura 7 indica que os 
resultados advindos da Equação (14) para Qcalc/Qobs 

aparentam estar mais próximos da linha horizontal 
(Qcalc/Qobs = 1) no seu conjunto, e, portanto de 

melhor ajuste em detrimento dos produzidos pela 
aplicação da equação de Manning, para qualquer 
valor de B/yav considerado. 

Os valores dos erros absolutos relativos 
médios, MARE, das vazões calculadas através da 
Equação (14) e de Manning estão mostrados na 
Tabela 2. 

Como pode ser observado da Tabela 2, com 
todos os valores menores do MARE mostrados da 
aplicação da Equação (14), revela-se claramente a 
sua superioridade em relação à fórmula de 
Manning, o que é concordante com a análise visual 
feita a partir das Figuras 5, 6 e 7. 
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Tabela 2 - Valores do MARE (%) obtidos das aplicações aos dados experimentais 

 

Dados Equação (14) Manning - Equação (15) 

Tracy e Lester (1961) 1,18 9,23 

Rajaratnam e Muralidhar (1969) 5,21 8,51 

Pimenta (1966) 3,09 5,32 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A Equação (14) mostrou-se com 
desempenho superior à equação de Manning no 
cálculo do escoamento uniforme em canais 
retangulares lisos para os dados utilizados. De fato, 
os valores dos erros absolutos relativos médios das 
vazões calculadas referentes às observadas, MARE 
demonstram claramente a superioridade da 
Equação (14) frente à fórmula de Manning na 
forma da Equação (15). 

A Equação (14) é do tipo explícito, embora 
deduzida com consideração da expressão de caráter 
implícito de von Karman-Prandtl para cálculo do 
escoamento em tubulações pressurizadas de paredes 
hidraulicamente lisas, revelando uma vantagem 
considerável em relação à aplicação do método de 
Kazemipour original apresentado por Kazemipour; 
Apelt (1979). 

A Equação (14) foi pioneiramente deduzida 
por Goldfarb e Cabral da Silva (2007), e é 
apropriada à aplicação ao escoamento uniforme, à 
superfície livre, ou pressurizada em tubos 
hidraulicamente lisos se considerada a seção 
circular, segundo o parâmetro de forma, para 
regime turbulento, crítico ou subcrítico, sendo 
independente da relação B/yav. Portanto é genérica 

quanto à forma ou à razão de aspecto, inclusive nos 
intervalos não testados. As validações feitas e 
mostradas nesse trabalho na fase livre abrangem 
faixas amplas de valores da razão de aspecto entre, 
1,67 e 40,40. 

A simplicidade das equações apresentadas 
para o cálculo do escoamento à superfície livre em 
canais retangulares lisos pode possibilitar a 
construção de novos modelos matemáticos de maior 
eficiência para a avaliação de sistemas que se 
utilizam desse tipo de canal. 

Deve ser ressaltado que a Equação (14) 
considera também a viscosidade cinemática e, 
portanto, a influência da temperatura da água, o 
que vem a ser uma variável de importância no 
cálculo da velocidade média ou vazão, 
principalmente para escoamentos em países de 

clima temperado onde temperaturas da água abaixo 
de 20�C ocorrem frequentemente. 

Finalmente, deve ser recomendada a 
continuidade das pesquisas relativas à aplicação 
deste método para escoamento uniforme em outras 
seções transversais, incluindo canais rugosos, haja 
vista os resultados animadores obtidos e mostrados 
neste trabalho em canais retangulares e os 
anteriores em canais circulares lisos. 
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Calculation Of Uniform Flow In Smooth 
Rectangular Channels Using The Head Loss 
Universal Formula: Application To Experimental 
Data 
 
ABSTRACT 
 

Based on experimental studies and analysis 
of the representation of the shape effect of the 
channel in the uniform flow calculation, 

Kazemipour and Apelt (1979, 1980) developed a 
procedure named Kazemipour method. This 
method by adapting the friction factor, enables the 
calculation of the uniform flow in smooth 
rectangular channels by the use of the equations for 
pressurized tubes. Later, Goldfarb and Cabral da 
Silva (2007) modified this method to the explicit 
format. This new modified method was confronted 
by these authors with the use of Manning’s equation 
for the calculation of the flow in smooth circular 
channels and it proved more efficient. This paper 
shows the application made with three sets of 
experimental data from different laboratories and 
authors. The results once again showed the 
superiority of the modified method when compared 
with the Manning equation. 
Keywords: hydraulically smooth channels, shape 
effects on uniform flow, resistance to flow. 
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RESUMO 
 

À medida que aumenta a produção de alimentos, impulsionada pela expansão da demanda, há progressivamente, 

na maioria das regiões brasileiras, aumento pela demanda de água destinada à irrigação dos cultivos agrícolas, afetando a 

disponibilidade desse recurso, sobretudo em regiões onde há necessidade do uso da irrigação, a exemplo do semiárido nordes-

tino. Partindo-se dessa premissa e tendo em vista a sustentabilidade hídrica na sub-bacia de Transição do Rio das Contas, 

na Bahia, realizou-se o presente trabalho objetivando estimar a demanda de água para os principais cultivos irrigados nessa 

unidade hidrográfica, com base no método proposto pela FAO e no critério de proporcionalidade das áreas irrigadas das 

culturas. Para tanto, adotou-se o somatório das vazões relativas a todos os municípios pertencentes à sub-bacia analisada 

como uma aproximação dessa demanda. De acordo com os métodos adotados, a vazão média mensal para os principais 

cultivos irrigados, na unidade hidrográfica analisada, foi de 0,29 m³/s. A área total irrigada dos principais cultivos de 

aproximadamente 624,75ha para esta sub-bacia. A partir da taxa geométrica de crescimento das áreas irrigadas dos princi-

pais cultivos, para o período de 1999 e 2009, calculou-se a vazão média para o período de 2010 a 2015. De acordo com essa 

estimativa, pode-se concluir que a ampliação das áreas irrigadas com os cultivos que são mais intensivos no uso desse recur-

so, ao longo do tempo, pode levar à redução gradativa da disponibilidade hídrica da região, em função do aumento signifi-

cativo da vazão na sub-bacia de Transição. Nesse sentido, ressalta-se a importância de políticas públicas que visem ao moni-

toramento das áreas irrigadas a fim de que esse recurso natural tão necessário às atividades agrícolas seja empregado de 

forma sustentável. 

 

Palavras-chave: Vazão. Cultivos irrigados. Subunidade hidrográfica. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Face à complexidade dos múltiplos usos e 
da falta de recursos naturais substitutos, a água tem 
se tornado cada vez mais escassa, dado o modelo de 
desenvolvimento vigente muito exigente na oferta 
desse insumo nos diversos setores produtivos. Além 
disso, na sociedade atual há inúmeros conflitos ge-
rados para atender às demandas, devido à exigência 
da população ao direito à água potável, bem como, 
por problemas de oferta. 

Esses conflitos são maiores em períodos de 
estiagem, e também para equacionar a sua oferta ao 
atendimento  para  seus  diversos  usos,  entre  eles a 
 

1 - Universidade Estadual de Santa Cruz/RS 
2 - Agência Nacional de Águas/BSB 
3 - Universidade Federal de São João Del Rei/MG 

irrigação. Acrescente-se, também, que há inúmeras 
dificuldades para a aplicação de tecnologias em 
grande escala, sobretudo a irrigação, para dar supor-
te à necessidade hídrica das atividades agropecuá-
rias. Sob esse aspecto, a Bahia é um dos estados que 
apresentam problemas de disponibilidade e uso dos 
recursos hídricos, principalmente nas regiões áridas 
ou semiáridas.  

No território baiano, a sub-bacia de Transi-
ção do Rio das Contas, por exemplo, é uma unidade 
hidrográfica com papel relevante no cenário hídrico 
local, pelo fato de ocupar uma região edafoclimática 
peculiar, e por localizar-se na região central da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Contas (BHRC). Essa Bacia 
abrange 86 municípios, que equivale, em extensão 
territorial, a 10,2% do Estado da Bahia, além de 
importante região de interface entre os biomas Caa-
tinga e Mata Atlântica na Bahia. 

A sub-bacia de Transição apresenta cerca de 
30% da população total da BHRC, distribuída em 12 
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municípios, sendo a irrigação largamente difundida 
nos sistemas de produção locais. Assim, este estudo 
analisa a demanda de água para os principais culti-
vos com irrigação nessa sub-bacia para subsidiar a 
tomada de decisão com base na gestão integrada e 
participativa do comitê local da bacia.  
 
Agricultura irrigada e gestão dos recursos hídricos 

 
Segundo Azevedo, Baltar e Freitas (2000), a 

agricultura tem sido o setor responsável pelo maior 
consumo de água, em termos mundiais, represen-
tando em média 69% da demanda. Em países em 
desenvolvimento, a parcela de água utilizada pelo 
setor agrícola alcança a faixa dos 80%, em decor-
rência das exigências hídricas da própria atividade, 
do aumento das áreas irrigadas e/ou do emprego 
predominante de técnicas ineficientes de cultivo. 

Embora a chuva seja a fonte natural de ma-
nutenção dessa atividade, na sua ausência, faz-se 
necessário lançar mão de técnicas, como a irrigação, 
para suprir essa necessidade, parcial ou integral-
mente, em função das especificidades regionais 
(DANTAS NETO et al., 2006). À medida que au-
mentam os usos competitivos da água para agricul-
tura, indústria e abastecimento público aumentam 
os custos da irrigação.  

A irrigação, consequentemente, incide nu-
ma forma de uso consuntivo da água, pois parte da 
água demandada não retorna ao seu curso original, 
o que reduz efetivamente a disponibilidade de água 
no manancial, ou ainda, retorna com qualidade 
inferior à captada, comprometendo a qualidade do 
corpo d’água como um todo (LIMA; FERREIRA; 
CHRISTOFIDIS, 1999). 

Nesse contexto, a Lei 6.662, de 25/06/79 
(BRASIL, 1979), regulamentada pelo Decreto 
89.496, de 29/03/84 (BRASIL, 1984) estabeleceu a 
Política Nacional de Irrigação, com o objetivo de 
garantir o aproveitamento racional das águas e solos 
para o desenvolvimento da agricultura. Para tanto, 
com base na Lei 9.433/97 (art. 19, inciso I) (BRA-
SIL, 1997) a água deve ser mensurada como um 
bem de valor econômico levando em conta o preço 
da conservação, da recuperação e da sua melhor 
distribuição (SILVA; PRUSKI, 2000). 

Os princípios dessa normatização são res-
ponsáveis pela mudança do comportamento dos 
usuários potenciais da água, como, no caso da práti-
ca da irrigação, e incluem: a gestão por bacia hidro-
gráfica; a obrigatoriedade da outorga; a exigência de 
um plano de gestão e a efetiva implementação do 
instrumento de cobrança pelo uso da água. Ressalte-
se que esse instrumento apresenta caráter condomi-

nial e cabe ao comitê da bacia estabelecer os meca-
nismos para sua implementação.  

Alves (2009) indica, além disso, que a bacia 
hidrográfica representa importante unidade de 
planejamento para a gestão integrada, pois diz res-
peito aos recursos hídricos que necessitarão ser ex-
plorados conscientemente, analisando-se no proces-
so tanto questões econômicas, sociais, culturais 
quanto ambientais. Para isso, um plano de gestão 
eficiente deve introduzir, sobretudo, os conceitos da 
disponibilidade e da demanda no decorrer do tem-
po, ou seja, do princípio da sustentabilidade - pre-
servação da água para o futuro.  

Assim, a disponibilidade hídrica pode ser 
definida como a quantidade de água ofertada na 
natureza para ser empregada nas atividades antrópi-
cas, cuja variação resulta da relação direta e propor-
cional ao consumo - ou seja, se aumenta o consumo 
diminui a disponibilidade hídrica e vice-versa - en-
quanto a demanda constitui a quantidade de água 
necessária para o desenvolvimento das atividades 
humanas (MACHADO, 2007). 

A principal finalidade da gestão dos recur-
sos hídricos, portanto, consiste em satisfazer a de-
manda, considerando as possibilidades e limitações 
da oferta/disponibilidade de água, assegura Braga 
(2009). Dessa forma, a administração dos recursos 
hídricos desenvolvida, por bacias e sub-bacias, pode 
incentivar estratégias propostas e acompanhadas 
pelos usuários nos comitês de bacia estabelecendo 
um gerenciamento adequado dos recursos naturais 
e evitando os conflitos de uso (BRAGA, 2009).  
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Descrição da área de estudo 

 
A unidade de estudo do presente trabalho 

abrange um componente ou subsistema da BHRC, a 
sub-bacia de Transição, inserida no trecho médio da 
VIII Região de Planejamento e Gestão das Águas 
(RPGA) da Bahia (PINHEIRO-JESUS et al., 2010).  

Estendendo-se de forma alongada no senti-
do norte-sul, localiza-se entre as coordenadas geo-
gráficas -13.459900 a -14.531616 de latitude sul e -
39.862305 a -40.595886 de longitude W.Gr, com 
uma área aproximada de 4.477,62 km², distribuída 
administrativamente entre 12 municípios: Boa Nova, 
Bom Jesus da Serra, Itagi, Itiruçu, Jaguaquara, Je-
quié, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Manoel 
Vitorino, Maracás, Mirante e Poções, conforme figu-
ra 1. 
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Figura 1 - Mapa de localização da sub-bacia de Transição com seus municípios integrantes 

Fonte: Elaborado pelo LAPA/UESC a partir de dados da SEI (BAHIA, 2006). 

 
 

Tabela 1 — Informações geográficas sobre os municípios 

que compõem a sub-bacia de Transição do Rio das 

Contas, Bahia 

 

Município 
Área total 

(Km2) 

Área na 

sub-bacia 

(Km2) 

Área do 

município 

ocupada na 

sub-bacia (%) 

Boa Nova 856,89 314,02 7,01 

Bom Jesus 

da Serra 
410,03 252,46 5,64 

Itagi 303,46 63,63 1,42 

Itiruçu 302,93 104,30 2,33 

Jaguaquara 960,4 143,69 3,21 

Jequié 3.035,42 1.908,26 42,62 

Lafaiete 

Coutinho 
352,66 293,83 6,56 

Lajedo do 

Tabocal 
423,79 211,29 4,72 

Manoel 

Vitorino 
2.400,23 649,39 14,50 

Maracás 2.435,2 86,92 1,94 

Mirante 927,83 190,03 4,24 

Poções 962,86 259,79 5,80 

Total 13.372,7 4.477,61 100,0 

Fonte: Elaborado a partir do Instituto de Geografia e Estatística 

(2006). 

Entre os municípios integrantes da sub-
bacia de Transição, o município de Jequié é o mais 
representativo, em termos de área correspondendo 
a 42,62%, o que corresponde a 1.908,26 Km2 (Tabe-
la 1). O município de Itagi, por sua vez, mostrou-se 
o menos representativo (1,42%). 

A essa unidade hidrográfica (UH) atribui-se 
grande relevância ecológica, pois conecta os biomas: 
Caatinga e Mata Atlântica, daí o nome sub-bacia de 
Transição, designação adotada pelo relatório de 
Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Contas (BAHIA, 2007). 

A Bacia Hidrográfica do Rio das Contas (B-
HRC), localizada na região Sudoeste da Bahia, des-
taca-se pela disponibilidade hídrica de 143,3 m³/s 
(BAHIA, 2007). Segundo o Relatório da Região de 
Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) do Rio 
das Contas, essa UH tem uma vazão demandada de 
54,70 m³/s, e a sub-bacia de Transição, por sua vez, 
apresenta com uma contribuição de 17 m³/s, apesar 
de estar inserida, em sua maior parte, na região 
semiárida sob influência de inúmeros rios intermi-
tentes.  
 

Procedimentos Metodológicos 

 
A estimativa da demanda relativa ao uso 

consuntivo da água para irrigação tem por objetivo 
subsidiar os estudos técnicos que visam manter atua-
lizado o balanço entre a demanda e a disponibilida-
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de dos recursos hídricos, em quantidade e qualida-
de, na Sub-bacia de Transição.  

A demanda por água corresponde, portan-
to, à vazão de retirada, ou seja, a água captada desti-
nada a atender ao uso consuntivo da irrigação. As-
sim, não foi calculado o volume de água efetivamen-
te consumido durante seu uso. Para essa finalidade, 
duas outras classes de vazões seriam consideradas, a 
vazão de retorno e a vazão de consumo (BRASIL, 
2005).  

Neste estudo consideraram-se, para a esti-
mativa de vazão da água retirada pela irrigação, os 
principais cultivos adotados nos municípios constitu-
intes quais sejam: banana, cacau, café arábica, aba-
caxi, abóbora, cana-de-açúcar, mandioca, fava em 
grão, tomate feijão (verde, fradinho, de cor em 
grão), maracujá, abóbora, milho e melancia.   

Em virtude da ausência de dados censitários 
referentes à área irrigada de cada cultura em cada 
mês no município, necessitou-se proceder à sua 
estimativa a partir das informações existentes. Para 
tal foi necessário estimar um valor inicial da área 
irrigada para cada cultura no município, sendo esse 
valor posteriormente corrigido pela multiplicação 
por um fator de correção (equação 4) que permitiu 
que a soma das áreas irrigadas para cada cultura 
fosse igual à área irrigada total do município (apre-
sentada no censo). 

Assim sendo, adotou-se o critério de pro-
porcionalidade da área irrigada dos municípios 
localizados na área de drenagem, conforme Freitas e 
Lopes (2002), através da seguinte equação (1): 
 
AIi = Ambi/Ami . AImi      (1) 
 
em que,  
 
AIi = Área irrigada do Município i dentro da bacia 

hidrográfica;  
Ambi = Área do Município i dentro da bacia hidro-

gráfica;  
Ami = Área total do Município i;  
AImi = Área irrigada do Município i.  

 
Após a identificação da área irrigada por 

município e área irrigada total para a sub-bacia, 
procedeu-se à estimativa da quantidade média de 
água necessária para atender à demanda das cultu-
ras irrigadas e a vazão média anual com base nas 
condições climáticas. Para tanto foram levantadas as 
seguintes informações, por município: evapotranspi-
ração de referência (mm), precipitação efetiva e 
provável (mm), área irrigada (ha) e, para cada cul-
tura foi associada à eficiência de aplicação dos mé-

todos para irrigação (%) de usos mais freqüentes, 
sendo o método de irrigação por aspersão associado 
às culturas temporárias e o de irrigação localizada às 
culturas permanentes. 

Para as estimativas realizadas, nesse estudo, 
não foram considerados os fatores de manejo. Assim 
sendo, tanto as perdas por percolação e escoamento 
ocorridas na aplicação da água para cada tipo de 
irrigação (consideradas como retorno), quanto as 
perdas ocorridas na condução da água não foram 
analisadas, o que impossibilitou estimar a vazão con-
sumida pela irrigação (determinada pela diferença 
entre a vazão de retirada e a vazão de retorno), em 
virtude da ausência de dados censitários referentes à 
estimativa da vazão consumida de cada cultura, em 
cada mês nos municípios e no censo. 

Nas estimativas foram usados dados agro-
climáticos da base FAOCLIM2, que entre outros 
dados, forneceu as médias mensais de precipitação e 
de evapotranspiração de referência (Eto).  

A evapotranspiração real das culturas (Etc), 
por sua vez, foi estimada com base na evapotranspi-
ração potencial da cultura de referência (Eto), cal-
culada pelo método de Penman-Monteith, contido 
na publicação da FAO 56 (SMITH, 1991) utilizando-
se, para tanto, o programa Reference Evapotranspi-
ration Calculator — Ref Et (ALLEN, 2000). E a pre-
cipitação efetiva foi obtida pelo método proposto 
pelo boletim 24 da FAO (DOORENBOS; PRUITT, 
1997).  

Esses métodos são importantes devido aos 
excelentes resultados obtidos com sua aplicação e 
principalmente pela sua viabilidade de utilização. 
Para tanto, em conseqüência da falta de dados cli-
máticos diários, usaram-se as normais climatológicas 
do período de 1960 a 1990, contidas em Instituto 
Nacional de Meteorologia (1992). 

Além disso, foram utilizados dados relativos 
à eficiência de aplicação (Ea) conforme resolução 
nº 707/2004 (BRASIL, 2004). A eficiência de irriga-
ção engloba todas as perdas hídricas, na captação, 
condução e aplicação. Conforme a resolução, as 
eficiências mínimas aceitáveis de acordo com os 
métodos de irrigação são: a) sulcos (60%), inunda-
ção (50%), aspersão (75%), aspersão por pivô cen-
tral (85%), microaspersão (90%), gotejamento 
(95%), tubos perfurados (85%).   

Posteriormente, a partir da Evapotranspira-
ção de referência (Eto), efetuou-se o cálculo da 
evapotranspiração da cultura sob condição padrão 
(Etc) usando-se os coeficientes de cultura. A finali-
dade da utilização dos Kcs é a caracterização das 
culturas e suas etapas fenológicas, quanto ao con-
sumo de água. Conceitualmente, o kc varia com o 
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tipo de cultura e não deve variar significativamente 
com as condições climáticas. 

Tal estimativa foi expressa pela equação 2 
(HERNANDEZ; RODRIGO LÓPEZ; PÉREZ REGA-
LADO, 1987): 
 
Etc = Kc . Eto           (2) 

 
Para efeito das culturas temporárias, utiliza-

ram-se os valores para Kc do período de maior ne-
cessidade hídrica da cultura. Para as culturas pere-
nes, utilizou-se o Kc único. Esses coeficientes foram 
obtidos na publicação da FAO 56 (ALLEN; PEREI-
RA; RAES, 1998). Posteriormente, calculou-se a 
evapotranspiração da cultura sob condição não pa-
drão (ETCaj) conforme relação expressa pela equa-
ção 3 (ALLEN; PEREIRA; RAES, 1998): 
 
ETCaj = Ks . Etc               (3) 
 

O cálculo de ETCaj visa corrigir a variável 
umidade do solo, pois a mesma nem sempre per-
manece próxima à sua capacidade de campo. Sendo 
o Ks o coeficiente que depende da umidade do solo 
(adimensional), o mesmo tem a finalidade de corri-
gir o Kc para situações de restrições hídricas existen-
tes no solo. De acordo com Pereira et al. (2002) 
para condições de suprimento hídrico ideal o valor 
de Ks é igual a 1.  

Destarte, adotando-se a premissa de que, em 
áreas irrigadas, a umidade do solo tende a ser man-
tida próxima à capacidade de campo, tomaram-se 
por base os experimentos realizados por Bernardo 
(1995), Doorenbos e Pruitt (1997) e Ramos e Pruski 
(2003), para preestabelecer, por analogia aos tipos 
de solo, os valores para Ks (Tabela 2). 
 

Tabela 2 - Valores de Ks atribuídos às áreas dos 

municípios por tipo de solo 

 

Ks Granulometria Tamanho Textura 

0,95 Franco argiloso < 0,002mm Média 

0,95 Franco argiloso 0,05 - 0,002mm Média 

0,87 Franco arenoso 2mm - 0,05mm Grossa 

0,7 Arenoso 2mm - 0,05mm 

Muito 

Grossa 

Fonte: Elaborado a partir de Bernardo (1995), Doorenbos e 

Pruitt (1997) e Ramos e Pruski (2003). 

 
Esses valores de Ks foram estabelecidos de 

acordo com tipo granulométrico, tamanho e textura 
do solo. Para fins desse adotaram-se os percentuais 

de 75% e 85% para Ea, considerando-se os métodos 
de irrigação de uso mais freqüente. Nesse caso, o 
método de irrigação por aspersão foi associado às 
culturas temporárias e o de irrigação localizada às 
culturas permanentes.  

Adaptando-se à metodologia utilizada por 
Rodriguez et al. (2007), a vazão de retirada pela 
irrigação foi estimada com base na irrigação total 
necessária e na área irrigada de cada cultura, em 
cada mês no município, determinada pela equação 
4. 
 
Qr = ΣAIi [(ETCaj — Pe)/Ea]/259200                    (4) 
em que, 
 
Qr - vazão mensal de retirada pela irrigação na área 
do município inserida na sub-bacia, m³/s;  
ETCaj- evapotranspiração da cultura sob condição 
não padrão, mm/mês; 
Pe - precipitação efetiva mensal, mm/mês; 

Ea - eficiência de aplicação, adimensional; 
AIi - área irrigada da cultura na área do município 
inserida na sub-bacia em cada mês, ha;  
259200 — Fator de correção de unidade. 
 

A vazão de água retirada para irrigação foi 
estimada utilizando-se os dados climatológicos mé-
dios e os dados censitários de cada município, estes 
últimos obtidos no IBGE. A partir da estimativa da 
vazão de retirada para irrigação buscou-se analisar o 
impacto do aumento dessa demanda na sub-bacia, 
com base na construção de cenários  onde se 
perpetrou a análise de prospecção. 

A elaboração desses cenários prospectivos, 
permitiu identificar as variáveis que interferem na 
demanda de água para irrigação, porém sem medir 
o risco associado a essas variáveis. Antes de construir 
os cenários foi necessário conhecer a evolução his-
tórica das áreas irrigadas na sub-bacia.   

Para analisar a evolução das áreas irrigadas, 
foram utilizadas informações das áreas plantadas, a 
partir da taxa geométrica de crescimento (TGC), o 
que em princípio pode levar a limites de interpreta-
ção dos resultados. No entanto, a sua aplicação de-
veu-se à falta de disponibilidade de informações a 
respeito dessa variável.   

Para avaliar o crescimento das áreas planta-
das na sub-bacia de Transição, considerou-se o perí-
odo de 1999 a 2009. Desse modo, os dados referen-
tes às lavouras (temporária e permanente) de cada 
cultivo, por município, foram obtidos da Produção 
Agrícola Municipal, elaboradas pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística. 
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Para calcular a taxa geométrica de cresci-
mento da área cultivada, os dados foram logaritmi-
zados e, posteriormente submetidos à regressão 
simples. A taxa geométrica de crescimento foi obtida 
pela expressão (5):  
 
TGC = (antilog b - 1) x 100    (5) 
 
em que TGC - taxa geométrica de crescimento; b - 
coeficiente da regressão log Y = a + bT; Y - variável; a  
- constante da regressão; T - tendência. 
 

No caso dessa análise de tendência, o tempo 
foi a variável independente, e a área irrigada a variá-
vel dependente. Para os níveis de significância do 
parâmetro estimado "b", avaliado pelo teste "t", foi 
considerado o nível de significância de 5%.  

A partir da tendência observada na variação 
das taxas geométricas de crescimento das áreas plan-
tadas, procedeu-se à elaboração do cenário prospec-
tivos para a vazão, considerando exclusivamente a 
ampliação das áreas irrigadas na sub-bacia ao longo 
do tempo.  

Após aplicar as devidas relações matemáti-
cas, com base na alteração das variáveis sensíveis, foi 
realizada a análise dos cenários prospectivos. O ter-
mo “cenário” aqui empregado refere-se a combina-
ções estatísticas de incertezas (MARCIAL; GRUM-
BACH, 2002), sendo considerado como ferramenta 
para entender e antecipar tendências do ambiente 
(HAX; MAJLUF, 1996). 

Assim, foi adotado o cenário para o período 
2010-2015, considerando a vazão estimada com base 
na tendência de crescimento das áreas irrigadas de 
acordo com a evolução das TGCs observadas entre 
1999 e 2009; 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O sistema de irrigação é largamente difun-
dido na sub-bacia de Transição; de sua área total 
(4.447,61 ha), aproximadamente 47% encontra-se 
irrigada (2.085 ha). Em Jequié, 57% dessa área, o 
que corresponde a 1.187 ha, é irrigado (Tabela 3).  

Não obstante a importância relativa da irri-
gação, os principais cultivos agrícolas respondem 
por apenas 30% da área irrigada (625,74 ha). A 
pecuária bovina é a atividade mais beneficiada pela 
irrigação (1492 ha), o que corresponde a 72% da 
área total da sub-bacia (Tabela 4). Dos cultivos, des-
tacam-se o café (10,86%), seguido pelo maracujá 
(3,98%). 

Tabela 3 - Área irrigada dos municípios da sub-bacia de 

Transição, Bahia, em 2010 

 

Municípios 

Área irrigada (ha) (*) % da 

área irrigada dos 

municípios na 

sub-bacia de 

Transição 

(B/A) (%) 

% da área 

irrigada 

na 

sub-bacia 

 

(B)/2085 

(%) 

No 

município 

(A) 

No 

Município 

e na 

sub-bacia 

(B) 

Boa Nova 168 61,57 36,65 2,90 

Bom Jesus 

da Serra 
13 8,00 61,54 0,38 

Itagi 14 2,94 21 0,14 

Itiruçu 271 93,31 34,43 4,47 

Jaguaquara 1.283 191,96 14,96 9,20 

Jequié 1.888 1.187,00 62,87 56,92 

Lafaiete 

Coutinho 
11 9,17 83,36 0,44 

Lajedo 

do Tabocal 
140 69,80 49,86 3,35 

Manoel 

Vitorino 
197 53,30 27,06 2,56 

Maracás 792 28,27 3,57 1,36 

Mirante 245 50,18 20,48 2,41 

Poções 1.225 330,00 26,94 15,82 

TOTAL 6.247 2.085,00 - 100,00 

Nota: Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011). 

 
 

Nos últimos anos, a produtividade dos prin-
cipais cultivos na sub-bacia de Transição declinou. 
Em Lajedo do Tabocal, que possui a maior área 
irrigada com café (103,7 ha), a produtividade desse 
cultivo passou de 800 kg/ha em 1995 para 500 
kg/ha em 2010. No município de Itiruçu, com a 
maior área irrigada com maracujá, a produtividade 
nos últimos anos passou de 68.000 kg/ha na década 
de 1990 para 12.000 kg/ha em 2010, uma queda de 
mais de 82% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-
GRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). 

No caso da produção de cacau, importante 
atividade agrícola em algumas áreas da sub-bacia, 
tem-se verificado uma transformação tecnológica em 
que produtores vêm utilizando a irrigação a fim de 
aumentar os índices de produtividade de 250 kg/ha 
a 400 kg/ha (IBGE, 2012) para níveis superiores a 
1.000 kg/ha. Sob essa perspectiva, a rentabilidade 
atual pode ser alterada de forma significativa desde 
que os produtores invistam em sistemas irrigados. 
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No entanto, em função de preços pagos ao cacau, 
pouco compensadores, muitos produtores optam 
por expandir suas áreas com pasto, atividade que 
consideram de rentabilidade esperada superior 
quando comparada à cacauicultura. 
 

Tabela 4 - Área irrigada com cultivos e criação na sub-

bacia de Transição, Bahia, em 2010 

 

Cultivos e criação 
Área irrigada 

(ha) 

% da área 

irrigada na 

sub-bacia 

Pecuária  1.492,00 71,56 

Café arábica em grão 226,45 10,86 

Maracujá 83,04 3,98 

Cacau 58,41 2,80 

Tomate 34,06 1,63 

Banana 28,45 1,36 

Milho 26,68 1,28 

Mandioca 18,38 0,88 

Abacaxi 7,70 0,37 

Manga 8,08 0,39 

Outros atividades agrope-

cuárias*  101,75 4,89 

Área da sub-bacia irrigada 2085 100 

*Estão incluídos cana-de-açúcar, feijão, fava em grão, abóbora, 

caju e coco da bahia; horticultura, floricultura, produção flores-

tal, outros animais,laranja, uva, pesca, aqüicultura,  cultura e 

criação de outros animais, soja, fumo. 

 
Em termos de área irrigada destinada a a-

gricultura, o maior percentual na sub-bacia de Tran-
sição foi observado em Lajedo do Tabocal (25,42%), 
Poções (22,39%) e Itiruçu (15,97%) devido, princi-
palmente, a cafeicultura irrigada (Figura 2). 
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Figura 2 - Áreas irrigadas dos municípios na sub-bacia de 

Transição destinada à agricultura, na Bahia, em 2010 

Obtidas as médias mensais referentes à pre-
cipitação efetiva e provável, para toda a sub-bacia, 
observou-se que estas apresentaram oscilações mar-
cantes em dois períodos; as máximas ocorreram em 
novembro e dezembro (52,0 e 54,40 mm/mês) e as 
mínimas em maio, agosto e setembro (4,68; 2,80 e 
1,88 mm/mês, respectivamente). Isso pode confir-
mar um perfil de sazonalidade para a região indi-
cando um período seco e outro chuvoso, os quais 
influenciam diretamente no aumento da demanda 
de água para qualquer atividade agrícola, especial-
mente com o uso de irrigação, justamente no perío-
do de menor disponibilidade hídrica. 
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Figura 3 — Distribuição temporal da precipitação provável 

e efetiva (Pef) da evapotranspiração da cultura sob 

condição não padrão (ETCaj) e das médias anuais da 

vazão para irrigação na sub-bacia de Transição, na Bahia, 

para os municípios da sub-bacia de Transição do Rio das 

Contas, na Bahia 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Base CLIM (FAO, 2009). 

Nota: Os valores utilizados correspondem às médias do período 

de 30 anos (1979-2009), sendo  tal estimativa realizada por 

fórmulas empíricas usadas no programa Cropwat da FAO. 

 
Observando-se a ocorrência dessa variável, 

entre os municípios, foi possível perceber que Mara-
cás apresentou a maior média anual de precipitação 
(28,58 mm/mês), enquanto Poções a menor (16,17 
mm/mês). 

Entre os meses de junho a setembro obser-
va-se o período de maior demanda para irrigação 
em função da menor precipitação e aumento da 
evapotranspiração. Por outro lado, a partir de outu-
bro aumenta a precipitação implicando em menor 
reposição hídrica, por conseguinte, diminuição da 
demanda para irrigação, embora observando maior 
evapotranspiração (Figura 3). 

Desse modo, infere-se que a demanda por 
água para irrigação na agricultura é inferior à dis-
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ponibilidade hídrica da sub-bacia - 17 m³/s, confor-
me dados de Bahia (2007).  

Os níveis de vazão demandada para irriga-
ção variaram bastante entre os municípios. O muni-
cípio que demandou mais água foi Jequié com uma 
vazão para irrigação de 0,0737 (m³/s), seguido por 
Poções (0,0575 m³/s) (Figura 4). Em Jequié obser-
vou-se maior diversidade de cultivos irrigados, com 
maior ênfase na cacauicultura. Em Poções, os pro-
dutores direcionam seus esforços na recuperação da 
atividade cafeeira, cuja produtividade declinou con-
sideravelmente entre 1990 a 2010 passando de 1000 
para 360 kg/ha (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). 
 

 
 

Figura 4 - Vazão média anual para irrigação por município 

da sub-bacia de Transição, na Bahia, em 2010 

 
Os tipos de cultivos desenvolvidos em cada 

localidade associado à sua exigência hídrica, o mon-
tante de área ocupada com irrigação, a ocorrência 
da faixa de transição edafoclimática e as diferentes 
técnicas irrigantes utilizadas determinam a não uni-
formidade de demanda por água na sub-bacia. Res-
salta-se que os sistemas de irrigação identificados 
pelo Censo Agropecuário (INSTITUTO BRASILEI-
RO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006) para 
essa sub-bacia são: a aspersão por pivô central e por 
outros métodos (32,05%), outros métodos de irriga-
ção e/ou molhação (34,15%) e a irrigação por sul-
cos (25,61%), em 1.429 estabelecimentos cuja área 
irrigada alcança aproximadamente 6.148ha. 

Os coeficientes de cada cultura (Kc) consi-
derados, nos cálculos, foram os da fase de maior 
exigência por água, pois esses valores atendem às 
necessidades das culturas na fase de maior deman-
da. Estes valores representam um suprimento hídri-
co ideal. Os coeficientes de cultura em cada estágio 
de desenvolvimento dos cultivos foram obtidos na 
publicação da FAO 56 (ALLEN et al., 1998). 

Com relação às vazões médias mensais con-
sumidas pela irrigação, por cultivo, observou-se que 
o cacau (0,0827 m³/s), o café (0,0807 m³/s), o feijão 
(0,04 m³/s) e o maracujá (0,0265 m³/s), são os cul-
tivos que mais demandam água, representando cer-
ca de 77,8% da demanda total para a agricultura na 
sub-bacia de Transição (Figura 5).  
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Figura 5 - Vazão para irrigação por cultivo na sub-bacia de 

Transição, na Bahia, em 2010 

 
Já cultivos como o abacaxi (0,0014 m³/s) e a 

manga (0,0031 m³/s) exigem uma menor demanda 
hídrica. Verificou-se, ainda, que a mandioca (0,0075 
m³/s) e o milho (0,0145 m³/s), cultivos considera-
dos fundamentais do ponto de vista da agricultura 
familiar, devido à ampla ocorrência não foram tão 
expressivos em termos da vazão demandada para 
irrigação e podem ser considerados fundamentais 
do ponto de vista da agricultura familiar, devido à 
ampla concorrência, sobretudo a mandioca — culti-
vada em todos os municípios. 
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Figura 6 - projeção da área irrigada para agricultura e 

vazão na sub-bacia de Transição do Rio das Contas 

para o período 2011-2015 
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Em termos de projeção para o período 
2010-2015, as estimativas apontaram para um cres-
cimento de cerca 77% da área irrigada para a agri-
cultura na sub-bacia (considerando a taxa geométri-
ca de crescimento das áreas dos cultivos de 1999 a 
2009), passando de 659,21 ha para 1.168 ha em 2015 
(Figura 6). Esse cenário decorreu-se principalmente 
do comportamento das taxas anuais de crescimento 
dos seguintes cultivos: banana (1,57%), mandioca 
(1,16%), feijão (1,04%), cacau (1,02%) e café 
(1,0%). 

A projeção de crescimento da área irrigada 
para os próximos anos é de aumento da demanda 
por água para irrigação dos cultivos agrícolas. Nesse 
sentido, estima-se para 2015 uma vazão de água para 
irrigação em torno de 0,60 m3/s, volume esse supe-
rior ao observado atualmente Para que os cultivos 
possam se expandir, aos níveis atuais, são necessárias 
medidas de política que garantam o atendimento a 
essa demanda, no entanto sem provocar exaustão da 
capacidade hídrica da bacia do Rio das Contas.   
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

A demanda hídrica dos principais cultivos 
irrigados na sub-bacia de Transição apresenta-se 
inferior à disponibilidade hídrica atual dessa unida-
de hidrográfica, no entanto, com base na necessida-
de futura e no provável aumento da vazão desses 
cultivos, que implicariam em redução do estoque 
disponível de água, deve se atentar para os cultivos 
que demandam mais água para irrigação, como 
cacau, café, feijão e maracujá.  

Assim sendo, a progressiva competição pelos 
recursos hídricos restringiria a disponibilidade da 
água na sub-bacia para uso na irrigação, o que limi-
taria a produção de alimentos na região. O declínio 
na produtividade de alimentos, por sua vez, suscita-
ria em elevação de preços e, consequentemente, 
problemas sociais locais. A menor oferta de alimen-
tos poderia gerar desnutrição da população com 
menor capacidade financeira, dos municípios da 
sub-bacia de Transição do Rio das Contas. 

Salienta-se que neste estudo não foi analisa-
da a demanda por água por outros setores da eco-
nomia, sobretudo para o abastecimento humano 
(objeto de estudos futuros), o que pode comprome-
ter ainda mais a capacidade hídrica da sub-bacia de 
Transição. Destarte, verifica-se a necessidade de 
delineamento de instrumentos e mecanismos mais 
eficientes de controle do uso da água para a irriga-

ção, a exemplo dos critérios de cobrança, de forma 
a minimizar conflitos em torno de seu uso.  
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Estimated Water Demand For Irrigation In Transi-
tion Sub-basin Of The River Of Contas, Bahia, Bra-
zil 
 
ABSTRACT 
 

As food production increases, driven by ex-
panding demand, there is a progressively increasing 
water demand for irrigation of agricultural crops in 
most regions of Brazil. Consequently, water availabil-
ity is affected, especially in regions where this re-
source is used for irrigation, such as the semi-arid. 
According to this premise and considering water 
sustainability in the Transition sub-basin of the River 
of Contas, in Bahia State (Brazil), the present study 
aimed to estimate the water demand for the main 
irrigated crops in the basin,  based on the method 
proposed by FAO and on the proportionality of the 
irrigated crop areas. We considered the sum of rela-
tive water flows for all municipalities located in the 
sub-basin as an approximation of the water demand. 
According to the method adopted, the average 
monthly water flow for the major irrigated crops in 
the hydrographic unit analyzed was 0.29 m³.s-1 for a 
total irrigated area of approximately 624.75 ha. 
From the geometric growth rate of irrigated areas of 
the major crops during the period from 1999 to 
2009, we estimated the average water flow for the 
period of 2010-2015. According to this estimate, we 
can conclude that the expansion of irrigated areas 
with crops that demand intensive water use  can lead 
to gradual reduction of the availability of this re-
source in the region over time, due to the significant 
increase of water flow for irrigation in the transition 
sub-basin of Rio das Contas. In this sense, the results 
emphasize the need for public policies aimed at 
monitoring the irrigated areas so that this important 
natural resource can be employed in a sustainable 
manner. 
Keywords: Flow, irrigated crops; subunit basin. 
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RESUMO 
 

A precipitação é considerada uma das variáveis mais importantes no ciclo hidrológico sendo constantemente utili-

zada em diversos estudos ambientais. Entretanto, em áreas extensas ou em áreas com uma baixa densidade de estações meteo-

rológicas, torna-se necessário estimar a precipitação a partir de outros métodos. Consequentemente, produtos ambientais 

derivados de sensores orbitais podem auxiliar na extração de informações do volume de chuva e são constantemente empre-

gados no entendimento do ciclo hidrológico e seus efeitos na circulação atmosférica. Desta forma, o principal objetivo deste 

trabalho é avaliar e analisar os dados de precipitação estimados pelo satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 

para o Brasil, no período compreendido entre 1998 e 2010. Os resultados indicam que a comparação entre os dados de pre-

cipitação mensal estimada pelo TRMM e 183 estações meteorológicas espalhadas por todo o Brasil apresentam uma concor-

dância de aproximadamente 97% (significante a p<0,05; teste t-student). Entretanto, encontraram-se valores 9%, 8%, 

6%, 13% e 9% maiores que os observados pelas redes de estações meteorológicas para a região Centro-Oeste, Sul, Norte, 

Sudeste e Nordeste, respectivamente. Ainda, as análises mensais indicam que o erro médio quadrático (RMSE) possui valores 

médios entre 17±10 mm. Além disso, os dados do TRMM apresentam a tendência média de superestimar a precipitação 

mensal em 15%. Contudo, as estimativas de precipitação apresentam variação sazonal muito similar à apresentada pelos 

dados observados nas estações meteorológicas. 

 

Palavras-Chave: Ciclo hidrológico, precipitação. TRMM. Estação climatológica. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A precipitação é considerada uma das variá-
veis mais importantes no ciclo hidrológico sendo 
constantemente utilizada em diversas áreas do co-
nhecimento. Esta variável é empregada para a vali-
dação de modelos numéricos de previsão de tempo 
e clima, balanço hídrico, radiação, entre outros. A 
compreensão da variabilidade espacial da precipita-
ção em determinada região é essencial, uma vez que 
seu padrão interanual e sazonal é crucial para a 
agricultura e para diversos setores da economia. 
Neste contexto, a confiabilidade das estimativas de 
precipitação torna-se de suma importância. 

Em áreas extensas como Brasil, a distribui-
ção das estações meteorológicas não abrange todo o 
território, além disto, precipitações isoladas que 
podem ocorrer em determinada área da bacia hi-
drográfica e que não são contabilizadas na estação 
 

1- Universidade de São Paulo/USP 
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meteorológica mais próxima, podem influenciar 
significativamente na análise do escoamento super-
ficial, do déficit hídrico e do balanço de energia. 
Desta forma, produtos ambientais derivados de sen-
sores orbitais podem auxiliar na extração de infor-
mações do volume de chuva de determinada região 
e são constantemente empregados no entendimento 
do ciclo hidrológico e seus efeitos na circulação 
atmosférica, nas alterações no calor latente e sensí-
vel e nas mudanças climáticas globais e regionais 
(FRANCHITO et al., 2009). 

Além disto, outra vantagem do emprego do 
sensoriamento remoto consiste no fato de que os 
sensores a bordo de satélites fornecem informações 
essenciais em relação à variabilidade da precipitação 
em escala global e sobre áreas oceânicas e monta-
nhosas, ou seja, em locais que possuem uma escassez 
de estações meteorológicas (FISHER, 2004). Na 
década de 90, foi lançado o primeiro satélite de 
radar aerotransportado com o objetivo de coletar 
dados mais refinados sobre a estrutura da precipita-
ção, denominado Tropical Rainfall Measuring Mission 

(TRMM). Este satélite permite a análise da precipi-
tação desde 1997, fornecendo informações em áreas 
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tropicais e subtropicais a cada 3 horas (KUMME-
ROW et al., 2000).  

Neste contexto, vários estudos foram reali-
zados com o intuito de validar os dados de precipi-
tação para diferentes regiões do globo (ALMA-
ZROUI, 2011; CHEN et al., 2011; FRANCHITO et 
al., 2009; LIAO; MENEGHINI, 2009; NESBITT; 
ZIPSER; KUMMEROW, 2004; ROBERTSON; FITZ-
JARRALD; KUMMEROW, 2003). Porém, os dados 
observados, que podem ser desde estações meteoro-
lógicas, radares tridimensionais operando em Ban-
da-S, reanálises de modelos meteorológicos, a exten-
são da área validada, assim como, os sistemas meteo-
rológicos que atuam em cada área e o período anali-
sado diferem significativamente entre cada estudo. 
Desta forma, torna-se fundamental a análise destes 
dados a partir de uma série temporal consistente.   

Dada às circunstâncias acima descritas, o 
principal objetivo deste trabalho é avaliar e analisar 
os dados de precipitação estimados pelo TRMM 
para o Brasil, no período compreendido entre 1998 
e 2011, comparando-os com os dados de precipita-
ção coletados pelo Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (INMET) e pelo Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos (CPTEC) e propor coeficientes 
de ajuste para a estimativa de precipitação para as 
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordes-
te. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Área de estudo e padrões de circulação 

na América do Sul 

 
A área de estudo deste trabalho 

compreende a parte central da América do Sul, 
localizada entre as coordenadas geográficas com 
latitudes entre N 10°00’ e S 40°00’, longitudes entre 
W 95°00’ e W 30°00’, abrangendo as estações 
meteorológicas do INMET/CPTEC. A região 
selecionada destaca-se principalmente pelas 
diferenças econômicas, culturais e pela grande 
biodiversidade, apresentando, do ponto de vista 
climático, vários sistemas atmosféricos que 
contribuem para a determinação do clima. 

 Na área de estudo podem-se encontrar 
várias massas de ar que influenciam 
significativamente o tempo e o clima (HOLTON, 
2004; MONTEIRO, 1999; NIMER, 1979). Entre as 
principais massas de ar, destacam-se: (I) Massa de Ar 
Polar Atlântica (mPa), formada no Anticiclone 
Migratório Polar, composta por um ar muito frio e 
seco e com forte subsidência superior; (II) Massa 
Tropical Atlântica (mTa), formada no Anticiclone 

do Atlântico Sul, caracterizada como quente, úmida 
(devido ao contato da sua parte basal com o 
oceano) e estável; (III) Massa Tropical Continental 
(mTc), originada na região do Chaco e relacionada 
com o aquecimento do interior do continente, 
constituindo-se em uma massa de ar quente, seca, 
instável e desprovida de nebulosidade; (IV) Massa 
Equatorial Continental (mEc), originada na Bacia 
Amazônica, uma zona de baixa pressão e grande 
concentração de umidade, caracterizada como uma 
massa de ar quente, úmida e instável; e (V) Massa 
Equatorial Atlântica (mEa), formada nas altas 
pressões subtropicais do Atlântico Norte, 
caracterizada como uma massa de ar quente e 
úmida (Figura 1).  
 

 
 

Figura 1 - Localização da área de estudo e massas de ar 

que afetam diretamente a região de estudo (mPa - Massa 

de ar Polar Atlântica; mTa - Massa de ar Tropical 

Atlântica; mEc - Massa de ar Equatorial Continental; mEa - 

Massa de ar Equatorial Atlântica; e mTc - Massa de ar 

Tropical Continental) 

 
 Consequentemente, cada massa de ar 

está associada a um padrão particular de circulação 
local e regional que se refletirá nas condições de 
tempo e clima de determinada região, 
influenciando significativamente o padrão da 
precipitação. A região Norte do Brasil, caracterizada 
pelo clima equatorial, não apresenta uma estação 
seca bem definida, nesta região as chuvas são 
ocasionadas, principalmente, por processos de 
convecção do calor local e disponibilidade de 
umidade, sendo que os meses de menor atividade 
convectiva concentram-se entre maio e setembro 
(FISCH; MARENGO; NOBRE, 1996). Durante o 
período de verão do hemisfério sul, observa-se a 
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presença da Alta da Bolívia (AB) bem configurada 
em decorrência do grande aquecimento da 
superfície e das camadas inferiores da atmosfera. 
Alguns sistemas atmosféricos apresentam o caráter 
transiente nesta região, tal como: a Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT), cujo 
deslocamento mais significativo ocorre na escala 
sazonal, atingindo latitudes mais ao sul durante o 
período de verão do hemisfério sul; as ondas de frio, 
chamadas de “friagens”, com a migração de massas 
de ar frio intensas e oriundas de latitudes mais altas, 
que atingem, por vezes, a porção sul da região Norte 
do Brasil; e as linhas de instabilidade, cujo 
deslocamento característico ocorre de NE para SW, 
e origina uma nebulosidade que se forma devido à 
convergência do ar em baixos níveis provocada pela 
atuação da brisa marítima na costa norte e seu 
posterior deslocamento para o centro do 
continente, acompanhando o escoamento dos 
alíseos de nordeste. A penetração de sistemas 
frontais em direção a latitudes mais baixas contribui 
para a organização da convecção na Amazônia 
(FISCH; MARENGO; NOBRE, 1996), sendo 
considerada uma fator importante na determinação 
das condições de tempo. Na escala climática 
interanual, eventos El Niño-Oscilação Sul (ENOS) 
contribuem para a definição de períodos mais secos 
e mais chuvosos.  

As condições climáticas da região Nordeste 
recebem influência de diferentes origens. Em parte, 
pode-se dizer que condições mais secas desta região 
estão associadas à formação de vórtices ciclônicos de 
altos níveis (VCAS), durante o verão do hemisfério 
sul, e à circulação de altos níveis formada em 
decorrência do forte movimento vertical ascendente 
sobre a região amazônica, localizada a oeste da 
região Nordeste. Além deste aspecto, condições mais 
secas são ainda produto do movimento de 
compensação do movimento vertical, quando a 
ZCIT se localiza em posições mais ao norte, 
contribuindo para a intensificação de movimentos 
descendentes sobre o NE. Apesar da circulação de 
escala regional contribuir para condições mais secas, 
a faixa litorânea norte e leste da região Nordeste 
presenciam precipitação anual acentuada, com 
valores anuais superiores a 1500 mm. No norte do 
Nordeste, a ZCIT é o sistema responsável por 
condições atmosféricas propícias à precipitação 
durante o período de fevereiro a maio, época do 
ano em que se encontra em sua posição mais ao sul.  
Na faixa litorânea leste, a precipitação observada 
decorre principalmente da convergência do ar em 
baixos níveis durante o inverno no hemisfério sul, 
devido à intensificação dos alíseos de sudeste. Além 

da atuação da convergência do ar, as ondas de leste 
propiciam a formação de nebulosidade e 
precipitação que, eventualmente, atingem regiões 
mais interioranas do Nordeste (QUADRO et al., 
1996). 

No Centro-Oeste e Sudeste do Brasil é 
possível verificar uma estação seca no inverno e uma 
estação chuvosa no verão e, entre os sistemas 
tropicais e de latitudes médias que atuam nesta 
região, pode-se citar as frentes frias, com atuação 
durante todo o ano, e a zona de convergência do 
Atlântico Sul (ZCAS) (ROCHA; GANDU, 1996), 
durante o verão. O Sul do país, de clima temperado, 
não possui uma estação seca bem definida devido à 
atuação frequente de sistemas frontais. Entre os 
principais sistemas atmosféricos que ocorrem nessa 
região, pode-se citar as frentes firas e os sistemas 
convectivos de mesoescala (SCM) (SILVA DIAS, 
1996).  

 
Materiais utilizados 

 

TRMM 

 
 Os dados do TRMM foram utilizados 

neste trabalho para analisar a distribuição espacial 
da precipitação sobre a área de estudo e verificar a 
sua consistência em relação aos dados das estações 
meteorológicas. O desenvolvimento do satélite 
TRMM consistiu de uma iniciativa científica entre 
duas agências espaciais, a National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) dos Estados Unidos e a 
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) do Japão. 

O TRMM coleta informações sobre a precipitação 
em um amplo domínio, compreendido entre 40°N e 
40°S, possuindo dois sensores principais: o 
Precipitation Radar (PR) e o TRMM Microwave 

Imager (TMI) (FISHER, 2004; HUFFMAN et al., 
2007; JI, 2006). 

Os dados de precipitação estimados a partir 
deste radar proporcionam a representação de 
aproximadamente 66% do regime hidrológico 
associado às chuvas. Os dados de precipitação do 
TRMM são estimados a partir de um algoritmo que 
combina múltiplos sensores orbitais originando, 
desta forma, os dados de precipitação global 
(HUFFMAN et al., 2007). De um modo geral, o 
lançamento do satélite TRMM permite a obtenção 
de informações sobre as características da 
precipitação em lugares que possuem uma baixa 
densidade de redes de estações meteorológicas 
como, por exemplo, nos Estados do Acre, Amapá, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, 
Roraima, entre outros. Os dados utilizados neste 
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trabalho, para o período entre 1998 e 2011, foram 
extraídos do produto 3B43 V6, com uma resolução 
temporal mensal, cobertura geográfica 
correspondente a 50ºS a 50ºN e resolução espacial 
de 0,25º x 0,25º (disponibilizado em 
http://mirador.gsfc.nasa.gov/). 
 
Dados Meteorológicos e validação 

 
Para avaliar as estimativas de precipitação 

derivados do satélite TRMM utilizaram-se as séries 
históricas de precipitação (mm) disponibilizadas 
pelo CPTEC. Estes dados correspondem às 
informações derivadas do Surface Synoptic 

Observations (SYNOP/INMET), das plataformas de 

coleta de dados (PCDs) do Centro de Missão de 
Coleta de Dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (CMCD/INPE) e parceiros do Programa 
de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos 
Hídricos (PMTCRH/INPE). 
 
 

 
 

Figura 2 - Estações meteorológicas utilizadas pelo Grupo 

de Previsão Climática do INPE para a Krigagem dos 

dados de precipitação 

 
 Os dados meteorológicos, disponibiliza- 

dos pelo Grupo de Previsão Climática do INPE com 
resolução espacial de 0,25° (aproximadamente 
28x28km), foram originados a partir da 
interpolação por Krigagem dos dados das estações 
meteorológicas (Figura 2). Neste trabalho, utiliza- 
ram-se os dados mensais, porém, o período de 
abrangência dos dados depende da variável 
meteorológica e da frequência (diário ou mensal). 

Consequentemente, os dados mensais são 
disponibilizados de 1961 até 2011 e os dados diários 
são disponibilizados a partir de 1997. Para originar a 
climatologia destas variáveis, foram consideradas as 
estações meteorológicas que continham no mínimo 
15 anos de registros. Como visualizado na figura 2, 
as estações meteorológicas utilizadas no processo de 
Krigagem estão concentradas principalmente no 
litoral brasileiro ou próximas aos rios, sendo que no 
total foram utilizadas 183 estações meteorológicas, 
na qual 64 estão localizadas na região Nordeste, 39 
no Norte, 8 no Centro-Oeste, 27 no Sul e 45 no 
Sudeste.   
 
Validação e calibração dos dados do TRMM 

 
A validação dos dados do TRMM foi feita 

pela comparação entre os dados mensais de precipi-
tação disponibilizados pelo Grupo de Previsão Cli-
mática do INPE (a partir dos dados do SY-
NOP/INMET, PCDs e parceiros do PMTC-
RH/INPE) e os dados estimados pelo TRMM para o 
período compreendido entre janeiro de 1998 e de-
zembro de 2010. Neste trabalho, os dados obtidos 
por ambos os produtos foram analisados para as 183 
estações meteorológicas espalhadas nas cinco regi-
ões políticas brasileiras. Para cada região, foi feita a 
regressão linear entre a média da precipitação acu-
mulada obtida dos dois conjuntos de dados, para 
cada mês do período analisado, totalizando uma 
análise de 156 meses. Para avaliar o desempenho 
dos dados estimados pelo TRMM, os resultados fo-
ram comparados com as estações meteorológicas do 
INMET/CPTEC.  

A figura 3 exibe o fluxograma da 
metodologia adotada neste trabalho separada em 
seis etapas principais. A primeira etapa consistiu em 
adquirir os dados de precipitação provenientes do 
TRMM e do INMET/CPTEC. Estes se encontravam 
em formato binário e foram convertidos para 
Geotiff e importados para o Sistema de Processa- 
mento de Informações Georeferenciadas (SPRING) 
para compatibilização da grade regular. Alguns 
procedimentos (transformação e compatibilização 
de diferentes dados, extração de atributos, entre 
outros) foram realizados na linguagem LEGAL, 
implementada no SPRING (SPRING, 2005). Esta 
linguagem funciona a partir de linhas de comando e 
foi proposta por Câmara Neto (1995) com o 
objetivo de auxiliar as operações espaciais e análises 
estatísticas. Nestes procedimentos, foram eliminados 
eventuais ruídos associados a cada produto.  

A partir da localização espacial das estações 
meteorológicas, os valores mensais de precipitação 
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para cada divisão regional do Brasil foram extraídos 
e uma análise por regiões foi realizada (regressões). 
Para cada região, analisaram-se os valores do 
coeficiente de correlação linear (r), RMSE, erro 
sistemático (BIAS) e erro absoluto para cada mês do 
ano (análise das incertezas). Para verificar a signifi-
cância das regressões foram empregados métodos 
estatísticos como, por exemplo, o teste de normali-
dade de Lilliefors, o teste t-student, o teste não-
paramétrico de Kolmogorov-Smirnov e a análise de 
variância (ANOVA). Por último, originaram-se três 
mapas climatológicos da precipitação, referentes ao 
período analisado (1998-2010): I) INMET/CPTEC; 
II) TRMM; e III) Mapa ajustado pela regressão.  
 

 
 

Figura 3 - Fluxograma da metodologia 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A figura 4a apresenta a relação entre os da-
dos de precipitação para a região Centro-Oeste, que 
embora apresente um número reduzido de estações 
apresentou o mesmo comportamento das demais 
regiões.  

De um modo geral, observa-se uma concor-
dância de 96% entre os dados observados e os dados 
estimados pelo TRMM (significante a p<0,05, teste t-
student). Entretanto, os dados estimados a partir do 

TRMM apresentam valores 9% maiores que os valo-
res de precipitação acumulada observados pelas 
redes de estações meteorológicas do IN-
MET/CPTEC. Do mesmo modo, os dados do 
TRMM para a região Sul (Figura 4b) apresentaram 
valores 8% maiores que os dados observados nas 
estações meteorológicas e um coeficiente de corre-
lação de 95% (significante a p<0,05, teste t-student). 

 

 
 

Figura 4 - Relação entre os dados mensais de precipitação 

(mm) para o período de janeiro de 1998 a dezembro de 

2010 (significante a p<0,05; teste t-student) para: (a) Região 

Centro-Oeste; (b) Região Sul; (c) Região Norte; (d) 

Região Sudeste; (e) Região Nordeste; e (f) Brasil 
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Tabela 1 - Valores do coeficiente de correlação linear (r), 

RMSE, BIAS e erro absoluto, para cada mês do ano 

 

Mês Região r RMSE BIAS Erro 

Absoluto 

 

 

Janeiro 

Centro-

Oeste 

0,76 

52,89 21,92 +18,46 

Norte 0,62 42,64 15,14 +12,29 

Nordeste 0,98 20,60 17,92 +17,24 

Sul 0,91 30,86 16,43 +16,19 

Sudeste 0,93 35,55 14,70 +12,44 

 

 

Fevereiro 

Centro-

Oeste 0,86 34,60 13,35 +11,79 

Norte 0,67 34,26 11,58 +08,71 

Nordeste 0,98 16,05 12,11 +08,47 

Sul 0,97 19,07 10,74 +09,23 

Sudeste 0,94 25,98 16,41 +15,22 

 

 

Março 

Centro-

Oeste 0,84 31,56 15,37 +12,93 

Norte 0,80 28,45 8,56 +02,87 

Nordeste 0,94 24,02 13,10 +11,99 

Sul 0,98 16,57 12,11 +12,11 

Sudeste 0,97 20,34 12,36 +10,93 

 

 

Abril 

Centro-

Oeste 0,80 20,30 18,96 +11,58 

Norte 0,88 24,95 9,48 +08,31 

Nordeste 0,98 21,34 12,93 +11,33 

Sul 0,96 23,22 15,88 +13,57 

Sudeste 0,97 12,49 21,48 +19,59 

 

 

Maio 

Centro-

Oeste 0,91 12,07 18,79 +07,86 

Norte 0,91 16,88 7,33 +06,10 

Nordeste 0,97 13,48 12,33 +09,20 

Sul 0,96 14,15 8,14 +05,00 

Sudeste 0,96 6,19 12,82 +06,26 

 

 

Junho 

Centro-

Oeste 0,98 4,16 19,80 +05,78 

Norte 0,89 18,46 14,97 +14,77 

Nordeste 0,90 10,52 9,14 +05,83 

Sul 0,91 18,62 19,31 +18,19 

Sudeste 0,98 4,43 24,44 +22,85 

 

 

Julho 

Centro-

Oeste 0,93 6,29 31,72 +19,23 

Norte 0,80 12,63 12,10 +11,25 

Nordeste 0,86 8,08 10,50 +00,67 

Sul 0,97 13,53 9,32 +09,25 

Sudeste 0,95 3,78 15,32 +08,41 

 

 

Agosto 

Centro-

Oeste 0,98 8,04 32,59 +24,22 

Norte 0,84 8,52 11,58 +09,94 

Nordeste 0,94 3,96 8,39 +04,43 

Sul 0,99 7,14 6,60 +06,30 

Sudeste 0,95 7,89 34,07 +34,07 

 

 

Setembro 

Centro-

Oeste 0,91 17,74 29,58 +20,16 

Norte 0,93 8,76 10,33 +04,57 

Nordeste 0,96 5,99 14,59 +09,90 

Sul 0,92 27,62 11,54 +07,45 

Sudeste 0,98 7,50 14,32 +10,41 

 

 

Outubro 

Centro-

Oeste 0,73 30,05 21,53 +12,64 

Norte 0,57 19,20 16,47 +14,22 

Nordeste 0,97 7,74 28,84 +23,99 

Sul 0,95 17,49 8,55 +04,15 

Sudeste 0,96 21,96 21,81 +21,80 

 

 

Novembro 

Centro-

Oeste 0,82 24,82 12,71 +11,89 

Norte 0,86 19,35 11,74 +09,40 

Nordeste 0,92 9,27 17,42 +12,72 

Sul 0,95 21,22 12,53 +07,08 

Sudeste 0,91 32,74 15,44 +15,44 

 

 

Dezembro 

Centro-

Oeste 0,83 35,48 14,86 +13,44 

Norte 0,95 26,04 12,10 +10,71 

Nordeste 0,98 12,68 18,31 +17,44 

Sul 0,95 20,17 14,29 +10,87 

Sudeste 0,90 39,14 15,28 +15,28 

 
 

A comparação entre a precipitação mensal 
observada e estimada para a região Norte (Figura 
4c) apresentou uma correlação de 97% (significante 
a p<0,05, teste t-student). Nesta região, os valores do 

TRRM superestimaram a precipitação mensal em 
6%, sendo, portanto, a região que apresentou a 
melhor concordância dos valores estimados com os 
dados observados pelo INMET/CPTEC. Para as 
regiões Sudeste e Nordeste (Figuras 4d e 4e, respec-
tivamente), a regressão entre os dados observados e 
estimados apresentaram uma correlação de aproxi-
madamente 98% (significante a p<0,05, teste t-

student), porém, os valores de precipitação estimados 

pelo TRMM diferem significativamente entre as 
duas regiões. Para a região Sudeste estes valores 
foram superestimados em 13%, enquanto que para 
a região Nordeste os valores foram 9% maiores. Ao 
relacionar os dados estimados pelo TRMM e as 183 
estações espalhadas por todo o Brasil (Figura 4f), 
constata-se que estes superestimam a precipitação 
mensal em aproximadamente 8% e apresentam uma 
concordância de aproximadamente 97%.  

Com o objetivo de analisar a variabilidade 
mensal dos erros, os dados de precipitação mensal 
foram separados em meses do ano e agrupados para 
cada região do Brasil. A tabela 1 apresenta os valores 
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mensais do coeficiente de correlação (r) entre os 
dados provenientes do INMET/CPTEC e os dados 
estimados pelo TRMM, além do erro médio quadrá-
tico (RMSE), do erro sistemático (BIAS) e do erro 
absoluto (%). 

Os resultados das correlações mensais para 
cada região indicam que os dados estimados pelo 
TRMM apresentam uma boa concordância (em 
média 90%) com os dados das redes de estações 
meteorológicas. Ainda, as análises mensais indicam 
que o RMSE, frequentemente utilizado para 
verificar as diferenças entre os dados estimados e 
observados, possui valores médios entre 17±10 mm. 
Além disso, os dados do TRMM apresentam a 
tendência média de superestimar a precipitação 
mensal em 15%. Contudo, as estimativas de 
precipitação apresentam variação sazonal muito 
similar à apresentada pelos dados observados nas 
estações meteorológicas, para cada região de estudo 
(Figura 5).  

Observa-se na figura 5 que nos quatro 
primeiros meses do ano, período do ano que consti-
tui a maior parte da época chuvosa das regiões 
Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, a relação 
entre os dados estimados e observados apresentaram 
comportamento similar. De maneira geral, as 
regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram os 
menores valores de correlação (com R2 entre 62% e 
88%) com erro absoluto de até 53 mm em relação 
aos dados observados. Estas regiões diferem 
significativamente das demais, que apresentaram R2 
superiores a 91%. Em todas as regiões, os valores 
observados nas estações foram superestimados pelo 
TRMM, variando entre 8% e 20%. 

Para o período seco (maio a setembro), as 
correlações das regiões Centro-Oeste e Norte au-
mentam consideravelmente, apresentando valores 
de R2 superiores a 80%. Neste mesmo período a 
explicação da variância para as demais regiões per-
manecem entre 90% e 98%. Na média, os valores 
estimados pelo TRMM superestimaram a precipita-
ção do período seco em aproximadamente 10%. 
Porém, é comum encontrar casos em que o valor 
mensal da precipitação é 4% (Agosto, Região Nor-
deste) ou mesmo 34% maior (agosto, Região Sudes-
te) do que o observado nas pelas estações meteoro-
lógicas.  
  

 

Figura 5 - Distribuição média mensal da precipitação 

acumulada, entre 1998 e 2010, para as regiões brasileiras 

(a) Centro-Oeste, (b) Norte, (c) Nordeste, (d) Sul e (e) 

Sudeste, de acordo com o estimado pelo TRMM e o ob-

servado nas estações meteorológicas 
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No período de transição da estação seca 
para a chuvosa (outubro a dezembro na maior parte 
do Brasil), os erros aumentam nas regiões Norte e 
Centro-Oeste (RMSE acima de 20 mm) e a correla-
ção linear decresce, podendo alcançar 57% (Região 
Norte, outubro). Para estes meses, anteriores à esta-
ção chuvosa, os valores de precipitação foram 
superestimados em aproximadamente 13%. 
Constata-se que, em média, os valores r2 podem 
variar de 57% (Região Norte) a 99% (Região Sul), 
consequentemente, o RMSE pode ser baixo como, 
por exemplo, 4 mm (regiões Nordeste e Sudeste) e 
alcançar valores superiores a 50 mm, equivalente a 
25% do total de precipitação acumulada no mês em 
questão. Ainda, para todas as regiões do Brasil e 
para todos os meses, os dados do TRMM 
superestimaram a precipitação em aproximada- 
mente 12±6%. 

 A figura 6 apresenta os valores médios 
da precipitação anual para o período de janeiro de 
1998 a dezembro de 2010, correspondentes aos 
dados disponibilizados pelo INMET/CPTEC (Figura 
6a), a partir dos dados do TRMM (Figura 6b) e a 
partir da precipitação ajustada pelas regressões regi-
onais e aplicadas aos dados do TRMM (Figura 6c). 
Embora os dados do TRMM apresentem apenas 13 
anos de observações, percebe-se uma boa concor-
dância entre os padrões espaciais da precipitação 
anual. Entre as regiões que apresentaram as maiores 
diferenças, pode-se citar a região noroeste do Estado 
do Amazonas e a região nordeste dos Estados do 
Pará e do Amapá, com valores observados entre 
2700 e 3000 mm e estimados entre 3000 e 3900 mm 
pelo TRMM. Avaliando as características destas regi-
ões, percebe-se que as maiores variações entre os 
dados originados pelo Grupo de Previsão Climática 
do INPE e estimados pelo TRMM ocorrem em áreas 
com grande atividade convectiva. 

Entre os fatores que podem originar estes 
erros pode-se citar a resolução temporal do sensor, 
que obtém informações da precipitação em interva-
los de tempo regulares e a frequência de observa-
ções, que é muito maior nas altas latitudes que em 
regiões próximas ao Equador. Segundo Franchito et 
al. (2009) as estimativas mensais de precipitação 
provenientes do TRMM podem originar erros devi-
do a amostragem discreta desta variável. Ainda, o 
imageamento da atmosfera e estimativa da precipi-
tação são realizados a partir de uma órbita polar 
(com baixa altitude em relação à superfície terres-
tre), desta forma, algumas regiões possuem uma 
frequência de observações maiores que outras. Con-
sequentemente, as estimativas mensais de precipita-
ção são calculadas a partir de uma média das obser-

vações adquiridas para determinado pixel, com reso-
lução de 0,25°x0,25°. Como demonstrado na análise 
estatística, em geral, os dados provenientes do 
TRMM superestimam a precipitação mensal entre 6-
13%. 
 

 
 

Figura 6 - Valores médios da precipitação anual (mm) para 

o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2010. (a) 

Valores médios da precipitação anual estimada a partir 

dos dados INMET/CPTEC; (b) Valores médios da preci-

pitação anual estimada pelo TRMM; e (c) Valores médios 

da precipitação anual ajustados pelas regressões regionais 

e aplicados aos dados do TRMM 
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Com base na informação das superestimati-
vas para cada divisão regional do Brasil (Sul, Sudes-
te, Centro-Oeste, Norte e Nordeste) originou-se um 
mapa com os valores médios da precipitação anual 
calibrados pelas regressões regionais e aplicados aos 
dados do TRMM (Figura 6c). Neste mapa, percebe-
se uma melhora significativa em comparação com o 
mapa originado pelo INMET/CPTEC. Ao calibrar os 
dados do TRMM, percebe-se um melhor ajuste da 
precipitação por todas as regiões estudas. No extre-
mo noroeste do Brasil, com o ajuste dos dados, a 
precipitação proveniente do TRMM passou de 3300 
mm para 3000 mm, muito próximo ao esperado. 
Ainda, percebe-se um melhor ajuste na Região Nor-
deste e Sudeste, principalmente nos Estados da Ba-
hia e Minas Gerais.   

Cabe ressaltar que os dados no IN-
MET/CPTEC correspondem a uma determinada 
estação meteorológica, enquanto que os dados pro-
venientes do TRMM referem-se à precipitação mé-
dia de cada pixel de 0,25°x025°. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

De uma maneira geral pôde-se verificar que 
os dados de precipitação mensal estimada pelo 
TRMM e por 183 estações espalhadas por todo o 
Brasil (64 localizadas na região Nordeste, 39 na 
região Norte, 8 na região Centro-Oeste, 27 na região 
Sul e 45 na região Sudeste) apresentam uma con-
cordância de aproximadamente 97%. Entretanto, 
encontraram-se valores 9%, 8%, 6%, 13% e 9% mai-
ores que os observados pelas redes de estações me-
teorológicas do INMET/CPTEC para a região Cen-
tro-Oeste, Sul, Norte, Sudeste e Nordeste, respecti-
vamente. Embora os dados do TRMM apresentem 
apenas 13 anos de observações, percebe-se uma boa 
concordância entre os padrões espaciais da precipi-
tação anual. 
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Validation Of The TRMM Precipitation Data For 
Brazil 
 
ABSTRACT 
 

Precipitation is considered one of the most 
important variables in the hydrological cycle and is 

constantly used in numerous environmental studies. 
However, for large areas or in areas with low density 
of raingauges, is necessary to estimate the precipita-
tion through other methods. Consequently, envi-
ronmental products derived from orbital sensors can 
be used to extract information on rainfall rates and 
are constantly employed to understand the hydro-
logical cycle and its effects on atmospheric circula-
tion studies. Therefore, the main objective of this 
study is to evaluate and analyze the satellite rainfall 
data estimated by the Tropical Rainfall Measuring 
Mission (TRMM) between 1998 and 2010 for Brazil. 
The results indicate that correlations between the 
precipitation data estimated by the TRMM and from 
183 weather stations distributed throughout Brazil 
show a concordance of approximately 97% (signifi-
cant at p <0.05, Student's t-test). However, in this 
work we estimated precipitation values 9%, 8%, 6%, 
13% and 9% higher than those observed by the 
meteorological station networks for Midwest, South, 
North, Southeast and Northeast regions of Brazil, 
respectively. Also, the analyzes indicate that the 
monthly mean square error (RMSE) has average 
values of 17 ± 10 mm. Furthermore, the precipita-
tion estimated through TRMM shows a tendnecy to 
overestimate the values by 15%. However, seasonal 
variation of precipitation is very similar to that 
shown by the data observed at meteorological sta-
tions. 
Keywords: Satellite rainfall, TRMM, raingauges 
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RESUMO 
 

Este trabalho avalia a aplicabilidade do modelo SWAT para estimar a distribuição da produção de sedimento ao 

longo da bacia hidrográfica do rio Potengi (BHRP) e a sua contribuição para o estuário, fazendo um paralelo com a 

suscetibilidade à erosão hídrica da mesma bacia. O SWAT foi executado para um período de cinco anos (1997 — 2001). Os 

resultados foram analisados em termos de escoamento superficial, produção de sedimento e propagação dos sedimentos ao 

longo dos trechos de rio. Com os resultados das simulações, comparados ao mapa de suscetibilidade à erosão, foi possível 

constatar que as porções de cabeceira oeste da bacia e do baixo rio Potengi retornaram os maiores valores de produção de 

sedimentos, alcançando 2,8 e 5,1 t/ha.ano, respectivamente, enquanto que a região central foi considerada a menos 

suscetível à erosão e que a gera menor carga de sedimento, não superando 0,7 t/ha.ano. Verificou-se ainda que nas sub-

bacias mais a oeste da bacia, onde se revelam as nascentes da rede hídrica, a produção de sedimentos é impulsionada, 

naturalmente, pelas grandes declividades aliadas aos solos frágeis. Já para a região leste da bacia os resultados sugerem que, 

por força de sua própria natureza, essa região não contribuiria significativamente com aporte de sedimentos para o rio 

Potengi, de forma que a maior parte dos sedimentos produzidos é consequência das atividades antrópicas. Para a porção 

central da bacia, a análise da propagação de sedimentos aponta para um predomínio da deposição em detrimento do 

transporte, a partir do que se conclui que muito dificilmente um evento de chuva que ocorra no alto rio Potengi contribuirá 

significativamente com aporte de sedimento para o estuário do rio. 

 

Palavras Chave: Produção de Sedimentos. SWAT. Rio Potengi. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Dentre os rios que deságuam no litoral leste 
do Estado do Rio Grande do Norte (RN), destaca-se 
o Rio Potengi, pela sua extensão (mais de 170 Km, 
atravessando diversos municípios e diferentes confi-
gurações de paisagens), e, sobretudo porque às 
margens de seu estuário localiza-se o município de 
Natal, capital do Estado, com mais de 806.000 habi-
tantes, representando cerca de 25% da população 
total do RN (IBGE, 2010). 

Neste estuário está instalado o Porto de Na-
tal, o qual representa uma peça importantíssima 
para a economia do Estado. Na região do porto, a 
profundidade do canal é fator crucial para operação 
de entrada e saída de embarcações. 
 
 

1 - UFRN/PPgES 
2 - UFPR/LEMMA/PPGEA 

 
 

Sabe-se que os estuários, em geral, constitu-
em um ambiente de destino propício para a acomo-
dação de sedimentos finos, coesivos, silte e argila 
(DYER, 1997). Consequentemente, interferências 
antrópicas, a exemplo do desenvolvimento de obras 
hidráulicas inadequadas, da ocupação desordenada 
do solo e de seu uso indiscriminado para atividades 
agropecuárias na bacia de contribuição, podem 
intensificar o aporte de sedimentos nos estuários, 
culminando em redução de suas profundidades, 
larguras e declividades de canal, alteração da quali-
dade das águas e dos ecossistemas. 

Desta forma, é de fundamental importância 
que estudos relacionados às questões sedimentoló-
gicas associadas aos processos erosivos sejam realiza-
dos focando na avaliação das condições da bacia 
hidrográfica contribuinte do ponto de vista de seu 
potencial de produção de sedimentos. 

Nesse sentido, sempre que se pretende in-
vestigar fenômenos distribuídos no espaço e no 
tempo, como é o caso das avaliações aplicadas a 
bacias hidrográficas, é comum que se empreguem 
modelos que simulem os processos pertinentes, bem 
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como as interações entre os mesmos. Isso porque a 
quantidade de medições de campo necessárias ao se 
considerar a ausência de modelos de simulação, em 
geral, tornaria financeiramente proibitiva a maioria 
dos projetos de avaliação, planejamento e manejo 
de bacia hidrográfica (PRADO, 2005). 

Os modelos aplicados a bacias hidrográficas 
são capazes de propiciar um melhor entendimento 
das relações entre as atividades de uso do solo e os 
processos intervenientes na qualidade dos recursos 
hídricos inseridos na bacia em estudo (IM et al., 

2003). Quando bem aplicada, a modelagem torna-se 
um instrumento integrador da complexidade dos 
sistemas ambientais, sendo capaz de lidar com a 
dinâmica dos processos naturais. 

A priori, o modelo SWAT, Soil and Water As-

sessment Tool (ARNOLD et al., 1998; GASSMAN et al., 

2007), amplamente conhecido e utilizado em diver-
sas partes do mundo, aparece como uma possível 
ferramenta para avaliar a produção e o aporte de 
sedimentos para o estuário do Rio Potengi, bem 
como a relação entre a produção de sedimentos e as 
formas predominantes de cobertura do solo. 

Entretanto, é preciso considerar que qual-
quer processo de modelagem carrega consigo um 
grau de incerteza, em função da qualidade dos da-
dos de entrada, das abstrações do modelo e da hete-
rogeneidade natural das bacias hidrográficas (ARA-
BI et al., 2007). Na verdade, um dos maiores empe-
cilhos para a execução de simulações hidrológicas 
em bacias hidrográficas é a etapa de composição de 
grande quantidade de dados e parâmetros necessá-
rios para representar a complexidade dos sistemas 
naturais e dos atributos específicos de uma determi-
nada região (MACHADO e VETTORAZZI, 2003), 
podendo comprometer proibitivamente a aplicabili-
dade de um modelo. 

Nesse contexto, sabe-se que a carência de 
dados, ou de uma cultura de registros históricos, é 
uma questão bastante recorrente dentro do contex-
to dos países em desenvolvimento. No Brasil, essa 
situação não é diferente, sobretudo para as regiões 
mais afastadas dos polos econômicos, como é o caso 
do Norte e do Nordeste do país. 

Diante disso, este trabalho avalia a aplicabi-
lidade do modelo SWAT, fazendo interface com 
Sistema de Informações Geográficas (SIG), para 
estimar, mesmo que de forma preliminar, a produ-
ção de sedimentos ao longo da bacia hidrográfica 
do Rio Potengi (BHRP) e a sua contribuição para o 
estuário, mostrando que a aplicação dessa ferramen-
ta pode ser utilizada, sobretudo para fins de plane-
jamento e gestão da bacia. 

DESCRIÇÃO DA ÁREA 
 
 

A BHRP está situada no nordeste setentrio-
nal brasileiro, no Estado do Rio Grande do Norte, e 
apresenta uma área de aproximadamente 4.100 Km², 
IDEMA (2010), ressaltando, em seu estuário a pre-
sença do município de Natal (Figura 1). 

Geomorfologicamente, a BHRP é constituí-
da predominantemente por três unidades principais 
(Figura 2), a saber: Tabuleiros Costeiros, ocupando 8% 
da área; Depressão Sertaneja, ocupando 53% da área; e 
Planalto da Borborema, que se manifesta em 34% do 

território. Além dessas unidades, também se apre-
sentam, em menor escala, a Planície Flúvio-marinha, 
na região estuarina do Rio Potengi, a Planície Fluvial, 

mais à montante, atravessando os Tabuleiros Costei-
ros, as Dunas fixas e as Áreas Urbanizadas, ocupando 

todas juntas uma área de 8%, (IDEMA, 2010). 
Os Tabuleiros Costeiros são definidos por 

formas tabulares, com altitudes entre 70 e 100 m, 
localizadas no baixo curso do Rio Potengi, nas quais 
se manifestam entalhes fracos de drenagem. Seu 
relevo se impõe principalmente de forma plana e 
suave-ondulada, favorecendo, assim, a ação dos pro-
cessos de escoamento superficial difuso, a erosão 
laminar e a infiltração das águas e de material de 
granulometria fina. Dessa maneira, em geral, estas 
áreas são, naturalmente, de baixa predisposição à 
erosão. Entretanto, a ocupação humana, na forma 
de atividades agrícolas, tem incrementado sua susce-
tibilidade aos processos erosivos. 

A Depressão Sertaneja, localizada na parte 
central da BHRP, apresenta uma área dissecada, 
constituída de pequenos interflúvios tabulares, limi-
tando-se ao leste pelos Tabuleiros Costeiros, de for-
ma gradual e sem rupturas topográficas perceptíveis, 
e a oeste com a unidade Planalto da Borborema; 
contato, este, caracterizado por uma acentuada dis-
crepância altimétrica. 

No Planalto da Borborema, unidade de 
maior altitude presente na BHRP, prevalece a litolo-
gia Pré-Cambriana do Complexo Cristalino, com 
aparições de pequenas manchas sedimentares. Essa 
unidade compõe o extremo oeste da BHRP, e em 
seu bordo se situa a cabeceira do Rio Potengi, a 
partir da qual segue na forma de cursos rápidos e de 
corredeiras até atingir as áreas baixas da Depressão 
Sertaneja, sendo, de tal modo, fonte para o forne-
cimento do material de espraiamento. 
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP). 

 
 

 
 

Figura 2 - Unidades geomorfológicas presentes da bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP). 
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Litologicamente, a porção oeste da bacia, 
onde se encontra o Planalto da Borborema, que 
também é onde se manifestam as maiores declivida-
des, é composta, predominantemente, por solos 
mais frágeis, ou mais suscetíveis à erosão hídrica, 
mormente os solos do tipo Neossolo Litólico e Lu-
vissolo Crômico Órtico, segundo a classificação bra-
sileira de solos (EMBRAPA, 1999). Já a porção cen-
tral e a leste da bacia apresentam solos menos susce-
tíveis, predominando o Argissolo Vermelho-amarelo 
e o Planossolo Haplico, cuja soma da área de ambos 
compreende quase 50% do total da bacia. 

Pela classificação climática de Köppen, o 
clima da região, assim como em todo o Estado do 
Rio Grande do Norte, é predominantemente semiá-
rido muito quente, sendo que no extremo oeste, 
compondo 10% de toda a bacia, prevalece o semiá-
rido do tipo BSw´h´ e na porção central da bacia, 
contemplando a unidade geomorfológica da De-
pressão Sertaneja, predomina o tipo BSs´h´. Apenas 
na região litorânea, parcela leste da BHRP, onde se 
localiza o estuário, predomina o clima quente e 
úmido do tipo As’. As temperaturas em toda a BHRP 
apresentam uma considerável homogeneidade espa-
cial, com variação pouco significativa, considerando 
que suas isotermas médias oscilam entre 24° e 27°C. 
Já as precipitações, ao contrário do que ocorre com 
a temperatura, apresentam uma grande variação, 
decrescendo do litoral, Tabuleiros Costeiros, em 
direção ao Planalto da Borborema. Segundo a SE-
RHID (1998), os dados de chuvas anuais médias 
oriundos de séries históricas de longo período apon-
tam para um decréscimo em seus valores partindo 
do litoral em direção ao interior, variando de apro-
ximadamente 1.300 mm na foz até 500 mm nas ca-
beceiras. 

Dentre os tipos de vegetação encontrados 
na BHRP, a Caatinga é, de longe, a mais expressiva, 
chegando a ocupar cerca de 80% do território da 
bacia. Trata-se de um bioma intimamente associado 
ao clima semiárido e que se apresenta através de 
árvores e arvoretas de porte relativamente pequeno, 
distribuídas esparsamente em conjunto com plantas 
suculentas e com um estrato arbustivo e herbáceo 
estacional. Todavia, a Caatinga vem sofrendo o im-
pacto antrópico, de maneira que sua supressão tem 
sido crescente, seja em prol do desenvolvimento de 
cultivos ou da pecuária, seja para o uso de seu mate-
rial lenhoso enquanto biomassa energética, alimen-
tando fornos residenciais, de cerâmicas e de outros 
empreendimentos. Além da Caatinga, manifestam-se, 
sobretudo no leste da bacia, pequenos fragmentos 
de floresta estacional semidecidual, vegetações an-

tropizadas ou em regeneração, áreas ocupadas por 
agricultura, pastagem e mangues. 

As especificidades ambientais que demar-
cam as unidades geomorfológicas da BHRP, dentre 
as quais se destacam o relevo, o clima, o solo e sua 
cobertura, revelam a possibilidade de utilizar as 
mesmas unidades como zonas distintas ou subsiste-
mas de avaliação dos processos erosivos, antes da 
definição das sub-bacias, sendo, estas últimas, mol-
dadas a partir das características topográficas e da 
rede de drenagem. 
 

SUSCETIBILIDADE À EROSÃO HÍDRICA 
 

A identificação dos níveis de suscetibilidade 
à erosão pode servir de respaldo para o planejamen-
to de ações voltadas para o manejo e o monitora-
mento de uma bacia hidrográfica, bem como para 
facilitar o direcionamento de investimentos para 
áreas consideradas prioritárias. 

Todos os aspectos físicos, naturais e antrópi-
cos da BHRP se combinam complexamente e consti-
tuem, por conseguinte, seus próprios padrões de 
suscetibilidade à erosão hídrica. 

Santos e Scudelari (2011) avaliaram qualita-
tivamente a suscetibilidade à erosão hídrica da B-
HRP a partir da sobreposição ponderada de critérios 
naturais e da componente antrópica, manifestada 
através da cobertura do solo.  

Dessa forma, cada critério foi estimado e 
classificado, por meio de ferramentas de SIG, se-
gundo sua capacidade de contribuir para com os 
processos erosivos capazes de provocar perda de 
solo e produção de sedimentos. 

Entre os critérios naturais foram avaliados a 
erosividade das chuvas, impondo-se enquanto agente 
ativo da erosão; a erodibilidade dos solos, que está 

relacionada com a resistência dos solos aos proces-
sos erosivos, considerando suas propriedades granu-
lométricas e hídricas; a distribuição das declividades, 

sendo uma derivação da natureza do relevo. 
Avaliou-se, ainda, o critério cobertura do solo, 

a fim de considerar a interferência das atividades 
humanas sobre a cobertura natural. 

A sobreposição desses critérios, pensada 
como forma de consolidar uma análise multicriterial, 
foi realizada através de álgebra de mapas, seguindo 
o que preconiza o método Analytical Hierarchy Process 

(AHP), proposto por Saaty (SAATY, 2006). Na reali-
dade, o método AHP serviu de respaldo para atribu-
ição de ponderações de importância a cada critério, 
partindo da premissa de que os mesmos contribuem 
com relevâncias hierarquicamente diferentes no que 
diz respeito aos processos erosivos. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,149‐163 

 153 

 
 

Figura 3 - Distribuição da suscetibilidade à erosão hídrica na bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP). 

 
 

Como resultado da análise, obteve-se o ma-
pa de suscetibilidade à erosão hídrica (Figura 3), 
que apresenta a região central como sendo a porção 
de menor suscetibilidade, enquanto que as áreas 
mais suscetíveis da bacia estão situadas na cabeceira 
oeste da bacia, região do Planalto da Borborema, 
porção com maiores declividades, e na região mais 
ao leste, na qual ocorrem mais interferências antró-
picas na cobertura do solo, seja na forma de urbani-
zação, seja através de cultivos ou da atividade pecuá-
ria (SANTOS; SCUDELARI, 2011). 
 

 

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO SWAT 
 
 

O modelo SWAT foi concebido pelo United 

States Department of Agriculture (USDA) e, estando em 

constante desenvolvimento desde a primeira metade 
da década de 1990, tem sido consolidado com suces-
so no que concerne à avaliação dos recursos hídricos 
e da poluição oriunda de fontes pontuais ou difusas 
em bacias hidrográficas (NEITSCH et al., 2005). Esse 

modelo vem sendo empregado satisfatoriamente 
para diversas situações em várias regiões do mundo 
para vários fins, a exemplo de análises de capacida-

de de suporte de cursos hídricos, avaliação da efici-
ência dos planos integrados para conservação de 
recursos hídricos, estudos da influência de cenários 
de uso do solo na poluição hídrica, estudos de im-
pactos hidrológicos provocados pela mudança cli-
mática, etc. (GASSMAN et al., 2007). 

Originalmente, o SWAT foi desenvolvido 
com o objetivo de avaliar a influência e quantificar o 
impacto das práticas de manejo do solo em bacias 
hidrográficas grandes e complexas, considerando 
sua heterogeneidade no que concerne à sua con-
formidade física (tipo de solo, topografia, uso e 
ocupação, condições de manejo e clima) em um 
longo período de tempo (ARNOLD; ALLEN, 1996; 
ARABI et al., 2007b). 

Para tanto, de acordo com Chen e MacKay 
(2004), o SWAT faz uso estratégico de sub-modelos, 
a fim de que suas simulações hidrológicas consigam 
representar a complexidade dos sistemas naturais. 

Entre os componentes do modelo estão in-
cluídos: hidrologia, clima, cobertura do solo, erosão, 
produção de sedimentos, nutrientes, agrotóxicos e 
práticas de manejo do solo (MACHADO; VETTO-
RAZZI, 2003; NEITSCH et al., 2005). 

Trata-se de um modelo interdisciplinar ro-
busto, de base física, contínuo no tempo, com pa-
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râmetros distribuídos em escala de bacia hidrográfi-
ca, e que possibilita o uso de interface com SIG co-
mo ferramenta de suporte para a entrada de dados 
topográficos, pedológicos e de cobertura do solo, a 
fim de representar a variabilidade espacial das carac-
terísticas de uma determinada bacia hidrográfica. 
Afora isso, o SIG também torna mais prático o pro-
cesso de construção dos cenários de simulação, so-
bretudo pelo seu sistema de organização dos dados 
e visualização georreferenciada. 

Para representar a heterogeneidade de uma 
bacia hidrográfica, o SWAT faz uso de um esquema 
de divisão da mesma em subunidades com uma 
abordagem de duas etapas. Primeiro, baseando-se 
na topografia e na delimitação da área, informadas a 
partir de um Modelo Digital de Terreno (MDT), e 
na conformação da rede hídrica, a bacia hidrográfi-
ca é dividida em sub-bacias. Em seguida, cada sub-
bacia é dividida em unidades de resposta hidrológi-
ca (hydrologic response units,HRUs), que representam 

uma combinação única de tipo, uso e ocupação do 
solo; uma pequena região homogênea a partir da 
qual serão calculados elementos do modelo com 
maior precisão, a exemplo de escoamento superfici-
al e produção de sedimentos (BOURAOUI et al., 
2005). 

Para avaliar a produção de sedimentos, o 
SWAT faz uso de uma adaptação da Equação Uni-
versal de Perdas de Solo (USLE), sendo que a vazão 
de pico é dada por uma modificação do Método 
Racional. O escoamento superficial é obtido através 
do método Número-curva do Soil Conservation Service 
ou através do Green & Ampt Infiltration Method 

(NEITSCH et al, 2005). Esse conjunto de equações 
constitui uma metodologia relativamente simples de 
ser manejada, mas carrega em si uma limitação im-
portante, uma vez que contempla apenas a erosão 
do tipo laminar, negligenciando erosões mais inten-
sas como é o caso da erosão linear e das voçorocas. 
A equação 1 mostra que a produção de sedimentos 
de determinado dia em toneladas métricas é dada 
por:  
 

 
    (1) 

 

Sendo  volume de água do escoamento superficial 
(mm H20/ha),  a vazão de pico (m³/s), área a área 

da unidade de resposta hidrológica em questão, 

KUSLE
 o fator de erodibilidade, o mesmo da USLE, 

CUSLE
o fator de cobertura do solo, PUSLE

o fator de 

práticas conservacionistas, LUSLE
 o fator topográfico e 

CFRG o fator de correção pela porcentagem de ro-

chas, sendo obtido pela equação 2. 
 

                                         (2) 

 
Sendo que rocha é a porcentagem (%) de rocha 

presente na primeira camada do solo. 
Para este trabalho a porcentagem de rocha 

dos solos foi desconsiderada por conta da escassez 
de dados e da imprecisão dos mesmos. 

As rotinas de modelagem sedimentológica 
que simulam o transporte de sedimento através da 
rede de canais consistem em dois componentes, 
operando simultaneamente: deposição e degrada-
ção (SETEGN et al., 2009). A deposição dentro do 
canal e nas margens aluviais de cada sub-bacia até o 
exutório da bacia é baseada na velocidade de depo-
sição das partículas do sedimento. Essa velocidade 
de sedimentação é determinada pela Lei de Stokes, 
que é uma função do diâmetro ao quadrado da 
partícula. A profundidade de queda através do fluxo 
do rio é o produto da velocidade de sedimentação e 
o tempo de percurso da água. A taxa de transporte é 
estimada para cada tamanho de partícula como uma 
função linear da velocidade de queda, do tempo de 
percurso e da profundidade do fluxo. A degradação 
do sedimento no canal é fundamentada no conceito 
do poder de fluxo de Bagnold (1977). 
 
 

DADOS DE ENTRADA PARA O SWAT 
 
 

O ambiente SWAT tem início com o deline-
amento automático da bacia hidrográfica a partir de 
um MDT e da definição do ponto de exutório da 
bacia. Para tanto, O MDT usado neste trabalho, 
contemplando a região de estudo, com resolução de 
30m, foi obtido a partir do projeto do TOPODATA, 
banco de dados geomorfométricos do Brasil, vincu-
lado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) por meio de seu portal da internet (INPE, 
2010). Para o exutório da bacia, deve-se buscar o 
ponto limite entre a dinâmica fluvial e a influência 
estuarina, tendo em vista que o modelo SWAT não é 
capaz de representar sistemas com interferências de 
maré. 

Afora o MDT, também compuseram a base 
de dados de entrada vetoriais o mapa de tipos de 
solo e o mapa de cobertura do solo.  

O primeiro foi elaborado durante o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (SERHID, 1998) e 
disponibilizado pelo IDEMA (2010). Dentre os pa-
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râmetros físicos dos solos necessários para execução 
do modelo, a profundidade das camadas (SOL_Z), a 
porcentagem de carbono orgânico (SOL_CB) e a 
granulometria (CLAY, SILT e SAND), foram retira-
dos de perfis de solo disponibilizados por Jacomine 
(1971) através do Levantamento exploratório-
reconhecimento dos solos do estado do Rio Grande 
do Norte, assim como pelos perfis disponibilizados 
pelo Projeto Radambrasil (BRASIL, 1981). A erodi-
bilidade (USLE_K) foi calculada para cada camada 
de solo através da equação de erodibilidade de Wil-
liams (1995). Já os dados físico-hídricos do solo, tais 
como porosidade (ANION_EXCL), condutividade 
hidráulica (SOL_K), capacidade de água no solo 
(SOL_AWC), além de albedo (SOL_ALB) e densi-
dade aparente (SOL_BD), por conta da carência 
dessas informações especificamente para os solos da 
BHRP, foram transcritos de Baldissera (2005), que 
trata de solos semelhantes, mas de outra região. 

Vale salientar, contudo, que essas aproxima-
ções podem comprometer a acurácia dos resultados 
definidos pelo SWAT. Nesse sentido, Romanowicz et 
al. (2005), avaliando a sensibilidade do modelo 
SWAT para a parametrização dos dados de solo e 
cobertura do solo, concluiu que as respostas hidro-
lógicas do modelo perante as propriedades dos solos 
calculadas são substanciais, de maneira que é prefe-
rível que as propriedades hidrológicas dos solos 
sejam calculadas diretamente e especificamente 
para a área de estudo, em vez de desenvolver apro-
ximações a partir de perfis ou assumir valores de 
outras áreas.  

O mapa de cobertura de solo foi elaborado 
a partir da classificação por Máxima Verossimilhança 

aplicada a duas imagens captadas pelo satélite 
LANDSAT-7, através do sensor EMT, disponibiliza-
das pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE). Uma das imagens contempla a metade ori-
ental da bacia Potengi e corresponde à órbi-
ta/ponto 214/064 datada de 04/08/2001. Já para a 
metade ocidental da bacia, fez-se uso da imagem 
LANDSAT-7 que corresponde à órbita/ponto 
215/064 datada de 11/06/2002. Ambas as imagens 
foram compostas em RGB 543. Como resultado da 
classificação, seis classes de cobertura do solo foram 
definidas, assim como consta na Tabela1. 

Para o SWAT, os parâmetros envolvidos na 
edição de cada tipo cobertura do solo estão intima-
mente relacionados com as características da vegeta-
ção associada, salvas as áreas urbanizadas, e a seção 
reservada para sua edição é denominada Land Co-

ver/ Plant growth. Esses mesmos parâmetros são sufi-

cientemente complexos ao ponto que suas estimati-
vas específicas se tornem proibitivas para este traba-

lho. Assim, os tipos de cobertura foram associados às 
categorias presentes, por default, no banco de dados 
no modelo SWAT, com base em suas semelhanças 
conceituais e estruturais, sobretudo na forma como 
impõem proteção ao solo. 

 

Tabela1 - Cobertura do solo da bacia hidrográfica 

do Rio Potengi (BHRP). 

 

TIPOS DE COBERTURA Área (%) 

Agricultura, pastagem e vegetação 

em regeneração 
 17,0 

Solo exposto  4,5 

Estruturas urbanas  3,0 

Vegetação densa  28,0 

Vegetação pouco densa  45,0 

Corpos hídricos  2,5 

 
 

Reconhece-se, porém, que o ideal seria 
construir uma base de dados própria com os parâ-
metros estimados diretamente para os tipos de co-
bertura presentes na bacia Potengi, o que requer 
considerável investimento de recursos. 

No que diz respeito aos processos climáticos, 
a aplicação do modelo SWAT requer, como dados 
de entrada, valores diários de precipitação; tempera-
tura máxima e mínima; radiação solar; umidade 
relativa; e velocidade dos ventos. Todavia, o SWAT 
permite que ao informar dados de chuva e tempera-
tura, os valores dos outros fatores sejam simulados 
através do programa gerador climático WXGEN (NI-

ETSCH et al., 2005; GEZA;  McCRAY, 2008). 
De acordo com Schuol et al. (2008), o WX-

GEN é capaz de preencher as falhas em dados e de 
ampliar a série temporal de dados diários com base 
em estatísticas mensais. Contudo, essa estatística 
mensal é alicerçada em longas séries de dados diá-
rios, de maneira que pode se tornar inútil em casos 
de inexistência de dados diários, ou quando os da-
dos são oriundos de estações muito distantes de uma 
determinada sub-bacia.O arquivo do gerador climá-
tico (.wgn), acionado nos casos em que há falta de 

registros diários medidos, deve conter os dados esta-
tísticos necessários para gerar dados climáticos diá-
rios representativos para cada sub-bacia. 

A habilidade do SWAT em reproduzir as va-
zões está fortemente relacionada com a presença e 
qualidade dos dados de precipitação informados. 
Nesse sentido, deve-se nutrir o modelo com dados 
pluviométricos de estações meteorológicas próximas 
ou inseridas na bacia hidrográfica, sendo que no  
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Figura 4 - Localização das estações pluviométricas e meteorológicas utilizadas para execução do modelo SWAT. 

 
 
 
caso de múltiplas estações, o modelo gerará um 
mapa poligonal de Thiessen e um arquivo de preci-
pitação distribuída.  

Neste trabalho, a Empresa de Pesquisa A-
gropecuária do Rio Grande do Norte, EMPARN, 
forneceu registros pluviométricos diários de 10 esta-
ções contendo séries históricas com 45 anos (1963-
2007). Para obter a Evapotranspiração Potencial a 
partir do método Penman-Monteith e para compor 
a estatística do gerador climático do SWAT é neces-
sário obter dados de temperatura do ar, radiação 
solar, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos, 
que foram obtidos de duas estações meteorológicas 
(Figura4): 
 
 

 EM01: Estação Meteorológica Convencional 
da UFRN, localizada em Natal e com coor-
denadas 5°55’S e 35°12’W, da qual foram 
obtidos doze anos de registros diários (1995-
2007) de precipitação, umidade relativa do 
ar, temperatura do ar, temperatura máxima, 
temperatura mínima e velocidade do vento. 

 EM02: Estação Meteorológica Convencional 
do município de Cruzeta, com coordenadas 
6,417°S e 36,783°W, da qual foi possível ob-
ter uma série com cinco anos de registros 
diários (1997-2001) de precipitação, umida-
de relativa do ar, temperatura do ar, tempe-
ratura máxima, temperatura mínima e velo-
cidade do vento (INPE, 2011). 

 
Tão logo a bacia tenha sido subdividida em 

sub-bacias e em HRUs, os parâmetros hidrológicos 
tenham sido determinados e os arquivos de dados 
climáticos tenham sido criados, o modelo pode ser 
executado dentro de um determinado período de 
simulação. Para este trabalho, o referido período foi 
selecionado de tal forma que se tivesse a maior dis-
ponibilidade de dados contínuos possível, a fim de 
evitar distorções nos resultados. 

Com base nisso, o fator limitante para a se-
leção do período de simulação foi o intervalo de 
dados climáticos obtidos para a estação meteoroló-
gica de Cruzeta, através da Plataforma de Coleta de 
Dados do INPE, com disponibilidade contínua em 
apenas cinco anos, de 1997 a 2001. 
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Figura 5 - Distribuição da produção de sedimentos ao longo da bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP) 

ao final do período de simulação. 

 
 
 

 
 

Figura 6 - Comparação entre sedimentos produzidos nas sub-bacias 50, 41, 7 e 2 ao longo 

do período de simulação. 
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RESULTADOS E DISCUSÃO 
 
 

A partir da delimitação da BHRP, o SWAT, 
através de sua interface com SIG, definiu 51sub-
bacias. Com o intuito de avaliar os resultados das 
simulações em porções da BHRP ambientalmente 
distintas entre si, quatro sub-bacias de referência foram 

selecionadas dentre as 51 geradas, sendo elas as de 
número 50, 41, 7 e 2 (Figura 5). Isso feito com base 
no pressuposto que por estarem em regiões com 
diferentes composições de paisagem e de cobertura 
do solo, por pertencerem a diferentes zonas climáti-
cas, e por representarem diferentes predominâncias 
de suscetibilidade à erosão hídrica, devem retornar 
valores substancialmente diferentes de escoamento 
superficial e de produção de sedimento como resul-
tado das simulações com o SWAT. 

A Figura 5 ilustra a soma da produção de 
sedimentos associada a cada sub-bacia ao final do 
período de simulação, organizadas em cinco classes, 
que foram definidas a partir do método Natural 

Breaks (JENKS, 1977), o qual se baseia em grupa-

mentos inerentes à faixa de dados. As classes são 
definidas a partir da identificação de aglomerados 
de valores similares, maximizando a diferença entre 
as classes; as fronteiras das classes são traçadas onde 
há relativamente grandes diferenças entre os valores. 

Nessa figura é possível notar que houve 
maior produção de sedimentos nas porções mais ao 
leste e no extremo oeste da bacia, atingindo valores 
de 5,12 t/ha.ano na sub-bacia2 e 2,81 t/ha.ano na 
sub-bacia 50.  

Por outro lado, o centro da bacia hidrográ-
fica é responsável por uma contribuição considera-
velmente menor nesse sentido, com produção mé-
dia de 1,80 t/ha.ano na sub-bacia7 e 0,12 t/ha.ano 
na sub-bacia 41. 

A avaliação da produção de sedimentos de 
forma comparativa entre as 4 sub-bacias de referên-
cia indicou que a sub-bacia 50, localizada na porção 
mais ocidental e serrana da bacia, é, das quatro, a 
que responde com maiores picos de produção men-
sal de sedimentos, alcançando a marca de 6,046 
t/ha, estando os picos concentrados entre fevereiro 
e maio (vide Figura  6). 

Já a sub-bacia 41 é a menos expressiva no 
que concerne à produção de sedimentos, com maior 
pico ocorrendo em fevereiro de 2000, apenas 0,224 
t/ha. Provavelmente, neste caso, o fato de se tratar 
de uma região com pouca declividade, com influên-
cia da zona climática semiárida rigorosa, com pouco 
escoamento superficial (Tabela 2) e com alguma 

proteção por cobertura vegetal, mesmo que pouco 
densa, tenha sido fundamental para esse resultado. 

A sub-bacia 7, ao leste, sob influência da zo-
na climática sub-úmida, região que mais sofre influ-
ência de atividades antrópicas, apresenta uma pro-
dução de sedimentos intermediária, chegando a 
produzir, aproximadamente, 2,60 t/ha, com picos 
concentrados entre abril e julho. 

Deve-se destacar ainda a sub-bacia 2 por ser 
a porção mais oriental da bacia hidrográfica, permi-
tindo acesso ao estuário, assim como por ter parte 
de seu território ocupado por áreas urbanizadas, 
mormente pelo município de Natal, capital do Esta-
do. Nessa sub-bacia, o maior produção de sedimen-
tos ocorreu em julho, alcançando 4,567 t/ha. Per-
cebe-se também que apesar de apresentar menor 
pico que a sub-bacia 50, a sub-bacia2 apresenta mai-
or média anual de produção de sedimentos: 5,12 
t/ha.ano contra 2,81 t/ha.ano na sub-bacia 50 (Ta-
bela 2). 
 

Tabela 2 - Comparação da média anual de escoamento     

superficial e produção de sedimentos nas sub-bacias de 

referência. 

 

Sub-bacias 
Escoamento 

(mm/ano) 

Prod. de 

sedimentos (t/ha.ano)

2 423,48 5,12 

7 59,14 1,79 

41 7,08 0,12 

50 24,87 2,81 

 
A partir dos resultados obtidos pelo SWAT 

na calha dos rios foi possível avaliar, de forma pre-
liminar, a propagação de sedimentos ao longo dos 
trechos dos rios e na BHRP. Isso é feito por meio da 
relação entre os parâmetros SED_OUT e SED_IN 
(Eq. 3). Essa relação descreve a fração de sedimento (FS) 

que cada trecho de rio transporta para o trecho 
subsequente com base na carga de sedimentos de 
entrada (SED_IN). 
 
FS=SEDOUT/SEDIN              (3) 

 
Nesse sentido, pode-se observar na Figura 7 

que nos trechos de rios pertencentes às sub-bacias 
da cabeceira oeste, que oferecem maiores declivida-
des, ocorre pouca ou praticamente nenhuma depo-
sição. Por outro lado, por conta das alterações ríspi-
das de conformação altimétrica que se manifestam 
na transição entre o Planalto da Borborema e a De-
pressão  Sertaneja,  a região  posicionada  imediata- 
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Figura 7 - Fração de sedimento que transpassa cada trecho de rio dentro da rede hídrica da bacia ao final 

do período de simulação. 

 
 
mente após as sub-bacias de cabeceira é entrecorta-
da por trechos de rio nos quais prevalece a deposi-
ção de sedimentos. É possível afirmar que a deposi-
ção de sedimentos é promovida, principalmente, 
pela redução brusca das declividades, uma vez que 
essa configuração é capaz de promover diminuição 
da competência ou capacidade fluvial. Versa-se, 
portanto, de acordo com Christofoletti (1980), so-
bre uma região de depósitos do tipo cone de deje-
ção. 

Como exemplo, o trecho de rio que atraves-
sa a sub-bacia 50, transporta praticamente todo se-
dimento para o trecho seguinte, pertencente à sub-
bacia 34, com declividades consideravelmente me-
nos acentuadas, que por sua vez transporta apenas 
8% do sedimento que recebe. 

Para essa mesma região, os resultados das 
simulações com o SWAT exibiram as menores taxas 
de produção de sedimentos, fato justificado pelo 
terreno com menores declividades, pela menor a-
gressividade climática e pela menor presença de 
atividades antrópicas em comparação com a região 
mais ao leste ou de Tabuleiros Costeiros. 

Além disso, soma-se à questão a grande vari-
ação espacial das precipitações e alto nível de inter-
mitência dos cursos hídricos, aspectos típicos do 

semi-árido, o que contribui para pensar a região 
central da bacia como um grande obstáculo à pro-
pagação de sedimentos oriundos do extremo oeste 
para o estuário do rio, no extremo leste. 

Percebe-se, ainda, que à medida que a rede 
hídrica avança para o litoral, as frações de sedimen-
to (FS) para cada trecho de rio, em geral, diminuem, 
coincidindo com aplainamento das feições geomor-
fológicas da região. Considerando que é na porção 
leste onde se manifestam, destacadamente, o maior 
grau de interferência antrópica na cobertura do solo, 
isso pode ser atribuído à combinação de maiores 
taxas de produção de sedimentos com menores 
declividades de terreno, o que propicia a deposição 
de sedimentos. 

Considerando que, como apresentado em 
Santos e Scudelari (2011), a região leste da bacia, 
onde se revelam os Tabuleiros Costeiros, é natural-
mente pouco suscetível à erosão hídrica, não sendo 
a sua natureza a responsável pelo significativo aporte 
de sedimentos para o leito do rio e seu estuário, os 
resultados sugerem que o acentuado montante de 
sedimentos produzidos é consequência predomi-
nante das atividades antrópicas que se desenvolvem 
na região. 
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Isto posto, nesse contexto, foi possível cons-
tatar que nas regiões de cabeceira oeste da bacia, 
onde se revelam o Planalto da Borborema e as nas-
centes da rede hídrica, a produção de sedimentos é 
impulsionada pelas grandes declividades aliadas aos 
solos frágeis. Trata-se de uma região com significati-
vo potencial natural para sofrer erosão hídrica, mas 
que é amortecido pela cobertura vegetal, mesmo 
que pouco densa, como em geral é a Caatinga. En-
tende-se, porém, que caso a supressão da Caatinga 
avance também nessas áreas, a erosão pode ser po-
tencializada e as taxas de produção de sedimentos 
serão seriamente incrementadas, o que justifica a 
aplicação de investimentos com fins de preservação 
dessa porção da BHRP. 

Expõe-se isso tendo em vista que, de um 
modo geral, constataram-se carência e obsolescência 
de dados que representassem apropriadamente a 
dinâmica da bacia hidrográfica para fins de modela-
gem hídrica, mormente no que diz respeito a seus 
aspectos pedológicos, climáticos e de cobertura do 
solo. 

Quanto à base de dados que caracterizam os 
solos da bacia Potengi a execução do modelo neste 
trabalho só foi possível graças ao uso de dados anti-
gos e de baixa resolução, a aproximações indesejá-
veis, e a associações com solos de outras regiões, o 
que pode ter prejudicado substancialmente a preci-
são quantitativa dos resultados. Nesse contexto, a 
deficiência na qualidade dos dados de solo já foi 
apontada por Baldissera (2005) e Romanowicz et al. 

(2005) como um empecilho para a precisão dos 
resultados retornados pelas simulações com o SWAT.  

Dessa forma, um esforço para melhor iden-
tificação e caracterização dos solos da BHRP deve 
beneficiar a qualidade de diversos tipos de pesquisas 
de modelagem, contribuir para o conhecimento das 
peculiaridades da região e para o desenvolvimento 
de planos de manejo da bacia. 

Já para a caracterização climática da bacia 
apenas foram disponibilizados dados de duas esta-
ções meteorológicas com fins de cobrir uma área 
considerada grande, ~4.100 Km². Portanto, seria de 
grande valia o desenvolvimento de um trabalho que 
reunisse todos os dados existentes para regionaliza-
ção, ou mesmo que houvesse maior empenho na 
construção de registros históricos. 

Cabe destacar ainda a necessidade de refi-
namento do mapa de cobertura do solo, desenvolvi-
do neste trabalho, considerando aquisição de novas 
imagens e campanhas de campo para calibrar a 
classificação das unidades de paisagem. Além disso, 
é interessante que a evolução da ocupação seja a-

companhada a partir de atualizações periódicas 
desse mapa. 

Somando-se aos problemas associados aos 
dados de entrada do modelo, uma das principais 
deficiências associadas ao desenvolvimento deste 
trabalho reside na não execução do processo de 
calibração e validação do modelo diante de registros 
reais observados em campo. Para a simulação da 
produção de sedimentos, essa etapa é impossibilita-
da pela carência de registros históricos sistematiza-
dos. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

Apesar da simplicidade da maioria das e-
quações que compõem o modelo SWAT, ainda po-
dem prejudicar sobremaneira sua capacidade de 
representar a realidade, bem como de servir como 
ferramenta eficiente para qualquer atividade de 
diagnóstico ou de planejamento de bacias hidrográ-
ficas. 

Neste trabalho, a partir dos resultados obti-
dos com a aplicação do modelo SWAT foi possível, 
em caráter qualitativo, identificar regiões que prova-
velmente contribuem destacadamente para a pro-
dução de sedimentos (Figura 5) na BHRP, preser-
vando semelhança com o mapa de suscetibilidade à 
erosão hídrica (Figura 3). 

No fim, a execução do SWAT, acabou possi-
bilitando, ainda assim, um melhor entendimento 
das causas locais de produção de sedimentos, bem 
como o seu comportamento e sua distribuição nas 
diferentes regiões da BHRP. 

Também foi possível avaliar a aplicabilidade 
do modelo a uma região com indisponibilidade e 
inadequação de dados, questões recorrentes no 
nordeste brasileiro, e que podem prejudicar sobre-
maneira sua capacidade de representar a realidade, 
bem como de servir como ferramenta eficiente para 
qualquer atividade de diagnóstico ou de planeja-
mento de bacias hidrográficas. Apesar das deficiên-
cias encontradas o modelo mostrou-se bastante ca-
paz de representar qualitativamente os padrões de 
propagação de sedimentos na BHRP. 

Especificamente, a avaliação dos padrões de 
propagação dos sedimentos através dos cursos do rio 
indicou que a região de transição entre o Planalto 
da Borborema e a Depressão Sertaneja, seguindo em 
direção à região central da bacia, trata-se de uma 
área de deposição de sedimentos, com conformação 
que a classifica como um cone de dejeção. Para essa 

mesma região, os resultados das simulações com o 
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SWAT exibiram as menores taxas de produção de 
sedimentos, fato justificado pelo terreno com meno-
res declividades, pela menor agressividade climática 
e pela menor presença de atividades antrópicas em 
comparação com a região mais ao leste ou de Tabu-
leiros Costeiros. Diante disso, é possível concluir que 
a configuração físico-ambiental da região central da 
BHRP indica que muito dificilmente um evento de 
chuva que ocorre na cabeceira oeste da bacia acaba-
rá contribuindo significativamente com aporte de 
sedimento para o estuário do rio. 

É preciso ressaltar que, apesar da contribui-
ção dada pela avaliação qualitativa, esses resultados, 
definitivamente, não podem ser adotados como 
conclusivos quantitativamente, assim como não de-
vem ser empregados para fins práticos, tendo em 
vista que a etapa de calibração e validação ainda não 
foi desempenhada e, portanto, as magnitudes dos 
valores apresentados podem estar substancialmente 
distorcidas.  

No entanto, devido ao seu grande potencial, 
o uso dessa ferramenta não deve ser descartado para 
a gestão de Bacias que lançam seus sedimentos em 
estuários ou Bacias que abrigam portos, como o caso 
da BHRP. 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Os autores agradecem ao CNPq, pelo apoio 
financeiro concedido através do projeto CNPq 
564750/2008-5. 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
ARABI, M.; GOVINDARAJU, R. S.; HANTUSH, M. 
M.  A probabilistic approach for analysis of uncer-
tainty in the evaluation of watershed management 
practices.  Journal of Hydrology, v. 333, p. 459-471, 

2007. 
 
ARABI, M.; GOVINDARAJU, R. S.; HANTUSH, M. 
M. (US-EPA).  Watershed management tool for selection 

and spatial allocation of nopoint source pollution control 

practices: final report.  Environmental Protection 

Agency — United Estates, 2007b. 
 
ARNOLD J. G.; ALLEN, P. M.  Estimating hydro-
logic budgets for three Illinois watersheds.  Journal of 

Hydrology, v. 176, p. 57-77, 1996. 

Arnold, J. G., R. Srinivasan, R. S. Muttiah, and J. R. 
Williams. Large-area hydrologic modeling and as-
sessment: Part I. Model development. J. American 

Water Resour. Assoc. v. 34, n.1, p. 73-89, 1998. 

 
BAGNOLD, R.A. Bed load transport by natural riv-
ers. Water Resources Research, v 13, p. 303-312, 1977. 

 
BALDISSERA, G. C.  Aplicabilidade do modelo de simu-

lação hidrológica SWAT (Soil and Water Assessment Tool), 

para a bacia hidrográfica do Rio Cuiabá/MT. 2005. 

Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do 
Mato Grosso (UFMG), 2005. 
 
BOURAOUI, F.; BENABDALLAH, S.; JRAD, A.; 
BIDOGLIO, G.  Application of the SWAT model on 
the Medjerda river basin (Tunisia).  Physics and 

Chemistry of the Earth, v. 30, p. 497-507, 2005. 

 
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria-
Geral Porjeto Radambrasil. Folhas SB 24/25 Jaguari-

be/Natal: geologia, geomorfologia, pedologia, vege-

tação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro: 
MME/Secretaria-Geral, 1981. 
 
CHEN, E.; MACKAY, D. S.  Effects of distribution-
based parameter aggregation on a spatially distrib-
uted agricultural nonpoint source pollution model.  
Journal of Hydrology, v. 295, p. 211-224, 2004. 

 
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2ª ed. São 

Paulo: Edgard Blücher, 1980. 
 
DYER, K. R. Estuaries: a physical introduction. 2 ed. 

Chichester: John Wiley & Sons, 1997. 195 p. 
 
EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Solos 
(Rio de Janeiro, RJ).  Sistema brasileiro de classificação 

de solos.  Brasília: Emprapa Produção de Informação; 

Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 
 
GASSMAN, P. W.; REYES, M. R.; GREEN, C. H.; 
ARNOLD, J. G.  The soil and water assessment tool: 

historical development, applications, and future research 

directions.  Working Paper 07-WP 443, Center for 

Agricultural and Rural Development, Iowa State 
University, 2007. 
 
GEZA, M.; MCCRAY, J. E.  Effects of soil data resolu-
tion on SWAT model stream flow and water quality 
predictions. Journal of Environmental Management, v. 

88, p. 393-406, 2008. 
 



Avaliação da Produção e Aporte de Sedimentos para o Rio Potengi, RN 

 162 

IBGE. Rio Grande do Norte: Estimativa da população 

2009. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm
?1>. Acesso em: 04 out. 2010. 
 
IDEMA. Sigga Web. Disponível em: 

<http://200.149.240.140:8080/i3geo/>. Acesso em: 
18 out. 2010. 
 
IM, S.; BRANNAN, K.; MOSTAGHIMI, S.; CHO, J.  
A comparison of SWAT and HSPF models for simu-
lating hydrologic and water quality responses from 
an urbanizing watershed.  ASAE Paper No. 032175, 

2003. 
 
INPE. Plataforma de Coleta de Dados. Disponível em: 

<http://bancodedados.cptec.inpe.br/>. Acesso em: 
07 mar. 2011. 
 
INPE. TOPODATA: Banco de Dados Geomorfométricos do 

Brasil. Disponível em: 

<http://www.dsr.inpe.br/topodata/>. Acesso em: 14 
out. 2010. 
 
JACOMINE, P. K. T. Levantamento exploratório-
reconhecimento de solos do estado do Rio Grande 
do Norte. Recife: MA/DNPEA, 1971. 
 
JENKS, G. F. 1977. Optimal data classification for 
choropleth maps. Occasional Paper no. 2. Lawrence: 

Department of Geography, University of Kansas. 
 
MACHADO, R. E.; VETTORAZZI, C. A.  Simulação 
da produção de sedimentos para a microbacia hi-
drográfica do Ribeirão dos Marins (SP).  R. Bras. Ci. 

Solo, v. 27, p. 735-741, 2003. 

 
NEITSCH, S. L.; ARNOLD, J. G.; KINIRY, J. R.; 
WILLIAMS, J. R. Soil and water assessment tool: theo-

retical documentation. Texas: Soil And Water Re-
search Laboratory & Blackland Research Center, 
2005. 
 
PRADO, T. B. G.  Evolução do uso das terras e produção 

de sedimentos na bacia hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim. 

2005. Dissertação (Mestrado), 2005. 
 
ROMANOWICZ, A. A.; VANCLOOSTER, M.; 
ROUNSEVELL, M.; LA JUNESSE, I.  Sensitivity of 
the SWAT model to the soil and land use data 
parametrisation: a case study in the Thyle catchment, 
Belgium.  Ecological Modelling, v. 187, p.27-39, 2005. 

 

SAATY, T. L.   Rank from comparisons and from 
ratings in the analytic hierarchy/network processes.  
European Journal of Operational Research, v. 168, p. 
557-570, 2006. 
 
SANTOS, R. D.; SCUDELARI, A. C.; Avaliação da 
Suscetibilidade à erosão hídrica na bacia hidrográfi-
ca do rio Potengi, RN; in Anais do XIX Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, ABRH, Maceió, AL, 
pp 1- 20, 2011 
 
SCHUOL, J.; ABBASPOUR, K. C.; SRINIVASAN, R., 
YANG, H.  Estimation of freshwater availability in 
the West African sub-continent using SWAT hydro-
logic model.  Journal of Hydrology, v. 352, p. 30-49, 

2008. 
 
SERHID (SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRI-
COS). Plano Estadual de Recursos Hídricos: Relatório 

diagnóstico dos dados e informações disponíveis. 
Rio Grande do Norte, 1998. 
 
SETEGN, S. G.; SRINIVASAN, R.; DARGAHI, B.; 
MELESSE, A. M.  Sapatial delineation of soil erosion 
vulnerability in the Lake Taba Basin, Ethiopia.  
Hydrol. Process., 2009. 

 
WILLIAMS, J. R. The EPIC model. p. 909-1000. In 
SINGH, V. P. (ed.). Computer models of watershed 
hydrology. Water Resources Publications, 1995. 

 
 

Evaluation Of Sediment Yield And Its Contribution 
To The Potengi River, RN 
 
ABSTRACT 
 

This study aims to assess the applicability of 
the SWAT model to estimate the sediment yield 
distribution along the Potengi River watershed, as 
well as its contribution to the estuary. Furthermore, 
an assessment of its erosion susceptibility was used 
for comparison.The SWAT was run using a five-year 
period (1997-2001). Results were analyzed in terms 
of surface runoff, sediment yield and their propaga-
tion along each river section, so that it was possible 
to find that the regions in the extreme west of the 
watershed and in the downstream portions returned 
higher values of sediment yield, reaching respective-
ly 2.8 e 5.1 ton/ha.year, whereas central areas, which 
were less susceptible, returned the lowest values, 
never more than 0.7 ton/ha.year. It was also noticed 
that in the sub-watersheds that lay further west, 
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where one can observe the headwaters, sediment 
yield was naturally forced by high declivity and weak 
soils. On the other hand, results suggest that the 
eastern part would not contribute significantly to 
the sediment inflow into the estuary, and most of 
the sediment yield there is due to anthropic activi-
ties. For the central region, the sediment propaga-
tion analysis analysis of sediment propagation indi-
cates deposition predominantly in opposition to 
transport. Thus, it is not expected that isolated rain 
storms occurring in the upstream river portions 
would significantly provide the estuary with sedi-
ment. 
Keywords: erosion susceptibility; sediment yield, 
SWAT, Potengi River. 
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RESUMO 
 
 Os efeitos das alterações de uso da terra na hidrologia das bacias hidrográficas tem sido, ao longo dos anos, am-

plamente discutidos para pequenas bacias experimentais. O uso de modelos hidrológicos para descrever esse tipo de processo 

tem se tornado promissor no que tange o estudo de grandes bacias. No entanto, os modelos devem ser capazes de captar as 

alterações que as mudanças de uso provocam na bacia. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar a sensibilidade do 

modelo distribuído para grandes bacias MGB-IPH a mudanças de uso da terra, em termos de vazões médias de longo termo, 

e comparar seu desempenho aos resultados experimentais disponíveis na literatura. As simulações mostraram que o MGB-

IPH reproduz, de forma coerente, o comportamento médio das bacias submetidas ao desmatamento em um grande número de 

estudos experimentais.  

 
Palavras-chave: Modelos hidrológicos. Grandes bacias. Alterações de vazão. Desmatamento. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 Uma das questões mais antigas em hidrolo-
gia é a estimativa dos impactos hidrológicos da alte-
ração do tipo de vegetação que cobre os solos. Esta 
questão tem sido tema de debate há séculos e, ape-
nas nos últimos cem anos, começou a ser respondi-
da de uma forma mais objetiva.  
 O debate inicial, basicamente especulativo, 
foi sendo substituído, no início do século XX, por 
estudos experimentais (ANDREÁSSIAN et al., 
2004). Com o passar do tempo, foi consolidada a 
técnica de avaliação de impactos da vegetação sobre 
o escoamento baseada em experimentos com bacias 
pareadas. Estes estudos foram repetidos em um 
grande número de bacias, em diferentes regiões do 
mundo, e hoje permitem responder razoavelmente 
bem às principais perguntas sobre o impacto do 
desmatamento ou reflorestamento em uma bacia.  
 Os estudos em bacias pareadas mostram que 
reduções de áreas florestadas produzem incremen-
tos na vazão, embora as magnitudes desses incre-
mentos possam ser distintas (BOSCH; HEWLETT, 
1982; BRUIJNZEEL, 1990). No entanto, a maioria 
desses resultados está baseada em estudos de Peque- 
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nas bacias experimentais, cerca de 1 km². Grandes 
bacias, com mais de 10 mil km², tendem a apresen-
tar um mosaico de diferentes usos e práticas, com 
heterogeneidades na geologia, na topografia e no 
solo (WILK; ANDERSSON; PLERMKAMON, 2001). 

 Para analisar o impacto da mudança da 
vegetação em bacias maiores, onde, em geral, a mu-
dança do uso da terra não ocorre em toda a área da 
bacia, normalmente são utilizados os modelos hidro-
lógicos de base física. Atualmente existem vários 
modelos hidrológicos disponíveis, aos quais se atri-
bui a capacidade de representar impactos de mu-
danças de uso da terra e vegetação (COE, 2000; 
COLLISCHONN et al., 2007; ECKHARDT et al., 
2002;  KUCHARIK et al., 2000; NEITSCH et al., 
2011; RAGAB; BROMLEY, 2010).  
 Uma das primeiras etapas no uso de um 
modelo hidrológico para avaliação de impactos de 
mudanças de vegetação deveria ser uma análise da 
sensibilidade do modelo aos parâmetros relaciona-
dos à vegetação (CARAM, 2010; COLLISCHONN, 
2001), e uma avaliação da capacidade deste modelo 
de representar os impactos em uma ou mais bacias 
experimentais, ou que passaram por um processo 
histórico de desmatamento (RODRIGUEZ, 2011). 
Idealmente, deveriam ser conduzidos testes do tipo 
2a e 2b identificados por Klemes (1986), em que o 
modelo seria calibrado, na condição pré-alteração 
do uso da terra, e verificado na condição pós-
alteração do uso da terra. Entretanto, nem sempre é 
possível realizar este tipo de teste, principalmente 
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porque os dados necessários raramente estão dispo-
níveis. 
 Um teste mais geral que pode ser proposto é 
comparar os resultados do impacto do desmatamen-
to obtidos pelo modelo hidrológico em uma bacia 
particular a um grande número de resultados expe-
rimentais, obtidos em diversas outras bacias. O obje-
tivo, neste caso, é avaliar se os resultados do modelo 
são coerentes com a média dos resultados experi-
mentais, em termos qualitativos e quantitativos. 
 No presente trabalho é apresentada uma 
análise da sensibilidade do modelo MGB-IPH a mu-
danças de uso e de cobertura da terra e uma valida-
ção da capacidade de representação de impactos do 
desmatamento ou reflorestamento sobre a vazão 
média de longo termo de bacias hidrográficas no 
modelo MGB-IPH (COLLISCHONN et al., 2007; 
COLLISCHONN; TUCCI, 2001). A validação é rea-
lizada simulando o impacto do desmatamento em 
bacias com diferentes condições climáticas do Brasil 
e comparando os resultados do modelo com resul-
tados experimentais de um grande número de baci-
as experimentais reunidos por Bosch e Hewlett 
(1982) e por Trimble, Weirich e Hoag (1987).  
 

 

AVALIAÇÕES EXPERIMENTAIS DE IMPAC-
TOS DE MUDANÇAS DE USO DA TERRA 
 
 
 As avaliações experimentais dos impactos 
das mudanças de uso e de cobertura da terra sobre a 
resposta hidrológica de bacias hidrográficas come-
çaram a ter resultados razoavelmente confiáveis e 
generalizáveis a partir da criação da técnica de baci-
as pareadas (paired-watershed experiments) (ANDRE-

ÁSSIAN, 2004). Nesta técnica, duas bacias adjacen-
tes com características físicas semelhantes e mesma 
vegetação são monitoradas por um determinado 
período, chamado de calibração ou pré-tratamento, 
que permite a obtenção de equações de regressão 
linear entre as duas bacias. Após isso, em uma das 
bacias é aplicado o tratamento, ou seja, ocorre uma 
alteração no uso da terra, em toda ou em parte da 
bacia, seguido por um novo período de monitora-
mento, para verificar se houve ou não alguma alte-
ração relacionada ao tratamento aplicado. Essa ava-
liação é realizada por diferenças entre a vazão ob-
servada e a prevista pela regressão linear. Nas fases 
de monitoramento são medidas as principais variá-
veis do ciclo hidrológico: precipitação, escoamento 
e, se possível, evapotranspiração e armazenamento 
de água no solo.   

 Os experimentos em bacias pareadas tem a 
vantagem de diminuir os efeitos da variabilidade 
climática, já que uma das bacias permanece com a 
cobertura vegetal original. Quando as duas bacias 
são suficientemente semelhantes, os efeitos da vari-
abilidade espacial das características do solo, litolo-
gia e relevo também são desprezíveis (ANDREÁS-
SIAN, 2004). 
 Este tipo de experimento foi aplicado pela 
primeira vez por Bates e Henry (1928) no Estado do 
Colorado, nos EUA (MCCULLOCH; ROBINSON, 
1993). A partir daí, na década de 1930, com a im-
plantação de estudos em bacias hidrográficas em 
locais como a Floresta Experimental San Dimas (San 

Dimas Experimental Forest) na Califórnia, EUA 

(DUNN et al., 1988) e pelo Laboratório Hidrológico 
de Coweeta (Coweeta Hydrologic Laboratory) na Caro-

lina do Norte, EUA (HOOVER, 1944; SWANK; 
CROSSLEY, 1988) ocorreu uma expansão das pes-
quisas relacionadas aos impactos da mudança da 
vegetação em bacias hidrográficas. Estas pesquisas 
foram posteriormente estendidas a outros países e a 
bacias com outras características físicas.  
 Ao longo das décadas seguintes, o vasto 
número de estudos abrangendo este tipo de aplica-
ção levou Hibbert (1967) a reunir 39 estudos de 
casos em bacias hidrográficas, com áreas entre 0,02 
e 2.000 km², e discuti-los de modo coletivo. O refe-
rido autor generalizou os resultados identificando o 
seguinte: (i) reduções na área da bacia coberta por 
florestas aumentam a produção de água; (ii) substi-

tuir uma área de vegetação escassa por uma cober-
tura florestal provoca uma diminuição na produção 
de água na bacia; (iii) as respostas ao tratamento são 

altamente variáveis e, na maioria, imprevisíveis.  
 Essas conclusões foram reafirmadas por 
Bosch e Hewlett (1982), que incorporaram 55 novas 
bacias experimentais, com áreas entre 0,01 e 2.000 
km², às bacias anteriormente apresentadas por Hib-
bert (1967). Bosch e Hewlett (1982) sintetizaram os 
resultados na forma de tabelas e gráficos, em que 
são apresentadas relações entre porcentagem da 
área desmatada na bacia e incrementos no escoa-
mento anual médio, obtidas a partir da análise de 
vários experimentos com bacias pareadas em todo o 
mundo (ver Figura 1). No entanto, Bosch e Hewleet 
(1982) não consideraram resultados de estudos em 
que a fração da área alterada foi inferior a 20% da 
bacia. Para os autores mencionados, as alterações na 
vegetação da bacia que afetam menos do que 20% 
da área de drenagem são difíceis de serem percebi-
das com medições de vazão por métodos hidromé-
tricos, devido às incertezas nas próprias medições.  
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 Posteriormente, Trimble, Weirich e Hoag 
(1987) apresentaram um complemento à revisão de 
Bosch e Hewllet (1982), incluindo resultados de 
estudos com fração da bacia com alteração de vege-
tação variando entre 9 e 28%. Os trabalhos revisados 
por Trimble, Weirich e Hoag (1987) foram realiza-
dos em 10 bacias hidrográficas com áreas entre 
2.800 e 19.500 km². A união dos dados originais de 
Bosch e Hewllet (1982) aos de Trimble, Weirich e 
Hoag (1987)  foi originalmente apresentada por 
Trimble, Weirich e Hoag (1987) e está reproduzida 
na figura 1.  
 A figura 1 apresenta um resumo dos resul-
tados de experimentos em bacias pareadas, e rela-
ciona a porcentagem da área da bacia com vegeta-
ção alterada (desmatamento ou reflorestamento), 
com a alteração da vazão média de longo termo 
(aumento ou redução). Nesta figura, pode-se obser-
var a grande dispersão nos resultados oriundos de 
estudos experimentais, mas, sobretudo, um aumen-
to da vazão em consequência do aumento da área 
desmatada na bacia. Isto fica ainda mais evidente 
com o ajuste de dados, feito por Trimble, Weirich e 
Hoag (1987), através de uma análise de regressão, 
em que obteve um coeficiente de determinação (R²) 
de 0,5 e um erro padrão de 89 mm. 
 
 

 
 

Figura 1 -Mudanças da área florestada versus alterações na 

produção de água. Os dados correspondem aos resultados 

de estudos experimentais apresentados por Bosch e 

Hewlett (1982) (o) e aos resultados de Trimble, 

Weirich e Hoag (1987)  (*), com o ajuste pela equação 

de regressão (linha contínua) e o erro padrão de 89 mm 

(linha tracejada) 

 
 A equação de regressão proposta por Trim-

ble, Weirich e Hoag (1987)  é 3,26. , onde  é 
o aumento ou redução da vazão média de longo 

termo (em mm.ano-1) e  é o percentual da bacia 

com vegetação alterada. Esta equação permite esti-
mar o aumento de vazão média em uma bacia a 
partir do conhecimento do percentual de área des-
matada. Por exemplo, considerando uma bacia in-
teiramente coberta por florestas, um desmatamento 
em 40% da sua área de drenagem terá como conse-
quência um incremento do escoamento anual de, 
aproximadamente, 130 mm. Entretanto, esta estima-
tiva tem um erro da ordem de 89 mm, segundo 
Trimble, Weirich e Hoag (1987). Em outras pala-
vras, o erro da estimativa é muito próximo do pró-
prio valor que se deseja estimar.  
 Além das sínteses em termos quantitativos, 
apresentadas na figura 1, diversos autores propuse-
ram sínteses em termos qualitativos (ANDREÁS-
SIAN, 2004; BRUIJNZEEL, 1990; CHANG, 2006; 
MCCULLOCH; ROBINSON, 1993; ZHANG et al., 
2007; ZHAO; XU; ZHANG, 2012).  As principais 
conclusões desses autores são apresentadas a seguir: 
 
 

 A evapotranspiração das florestas é maior 

do que a de outros tipos de vegetação, por 
esse motivo o desmatamento provoca um 
aumento da vazão média e o reflorestamen-
to uma diminuição (ANDREÁSSIAN, 2004; 
CHANG, 2006; MCCULLOCH; ROBIN-
SON, 1993; ZHANG et al., 2007);  

 O desmatamento pode aumentar tanto o vo-
lume das cheias quanto seus picos. No en-
tanto este efeito é mais variável que o efeito 
sobre as vazões totais. Além disso, o desma-
tamento ou o reflorestamento não afetam 
significativamente as cheias de grande tem-
po de retorno (ANDREÁSSIAN, 2004); 

 Florestas podem reduzir pequenas cheias, 

mas, em geral, não reduzem eventos extre-
mos (MCCULLOCH; ROBINSON, 1993); 

 O reflorestamento diminui e o desmata-

mento aumenta as vazões mínimas (AN-
DREÁSSIAN, 2004); 

 Os maiores impactos sobre o escoamento 

médio (em mm.ano-1) ocorrem em regiões 
com alta pluviometria, no entanto a maior 
redução proporcional ocorre em regiões 
com baixa pluviometria ou em períodos de 
baixa vazão (ZHANG et al., 2007); 

 O número de dias sem ou com baixa vazão 
aumenta com o reflorestamento (ZHANG et 
al., 2007).  

 Os efeitos do reflorestamento variam ao 

longo do desenvolvimento das florestas 
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(ANDREÁSSIAN, 2004; ZHANG et al., 
2007);  

 O desmatamento de bacias sob clima seco 

gera pequenos aumentos percentuais nas 
vazões altas e grandes aumentos percentuais 
nas vazões baixas (ZHAO; XU; ZHANG, 
2012); 

 O reflorestamento de bacias sob clima úmi-

do resulta em reduções percentuais peque-
nas e constantes em todos os percentis de 
vazão (ZHAO; XU; ZHANG 2012). 

 
 
 Conclui-se, assim, que as avaliações experi-
mentais dos impactos hidrológicos de mudanças de 
vegetação permitem ter um razoável grau de conhe-
cimento sobre estes impactos. Qualitativamente os 
resultados em diferentes locais são relativamente 
coerentes. Do ponto de vista quantitativo, entretan-
to, existe uma grande variação entre as bacias. Ape-
sar disso, os resultados em diferentes bacias do 
mundo podem ser sintetizados na forma de gráficos 
e equações de regressão, que representam o com-
portamento médio esperado. 
 
 

DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO  
 

 

 O modelo de grandes bacias MGB-IPH é um 
modelo distribuído concebido para simular proces-
sos hidrológicos em bacias de grande escala, descre-
vendo a distribuição espacial dos processos hidroló-
gicos e a influência da vegetação nestas bacias 
(COLLISCHONN; TUCCI, 2001). Trata-se de um 
modelo hidrológico distribuído, que, na versão atu-
al, divide a bacia hidrográfica a ser representada em 
pequenas unidades denominadas minibacias (FAN, 
2011). Cada uma das minibacias é dividida ainda em 
diferentes unidades de resposta hidrológica (URH), 
de acordo com os tipos de solo e de vegetação. 
 Os processos representados no MGB-IPH 
são: a interceptação; o balanço de água no solo; a 
evapotranspiração; os escoamentos superficiais, 
subsuperficiais e subterrâneos nas minibacias e o 
escoamento na rede de drenagem. A bacia hidrográ-
fica deve ser dividida em minibacias, que podem ser 
agrupadas ainda em sub-bacias. Às minibacias são 
atribuídas informações como: URH a que estão 
associadas, dados de precipitação, de temperatura 
do ar, de umidade relativa, de velocidade do vento, 
de insolação e de pressão atmosférica. 
 

Representação da vegetação no modelo MGB-IPH 

 
 No presente artigo a descrição do modelo é 
mais detalhada na forma de representação dos pro-
cessos de balanço de radiação, evapotranspiração e 
interceptação; ou seja, os que estão mais diretamen-
te relacionados com a vegetação. Considera-se que 
os processos de escoamento não são relevantes na 
representação de impactos de mudanças de vegeta-
ção. O detalhamento destes pode ser encontrado 
em publicações como Collischonn et al. (2007); 
Collischonn e Tucci (2001), Fan (2011) e Paiva 
(2009).  
 
Balanço de radiação 

 
 No MGB-IPH a estimativa da radiação líqui-
da disponível é obtida pelo balanço de energia na 
superfície da terra, que inclui a radiação de ondas 
curtas, a radiação de ondas longas e o fluxo de calor 
para o solo, dada por 
 

, , ,    (1) 

 

em que 	 ,  é a radiação líquida [ . . ], 

	 , 	é a radiação de ondas curtas líquida 

[ . . ],	 	  é a radiação de ondas lon-

gas líquida [ . . ]  e 	   é o fluxo de calor 

para o solo [ . . ]. Os índices , 1,  e  
fazem referência ao início do intervalo de tempo, ao 
final do intervalo de tempo, à minibacia e à URH, 
respectivamente. 
 Como dado de entrada no modelo é utiliza-
da a radiação de ondas curtas incidente sobre a 
superfície, que normalmente é obtida de forma 
indireta a partir da insolação (número de horas de 
sol por dia) medida em estações meteorológicas 
(SHUTTLEWORTH, 1993). Os valores medidos em 
estações são interpolados para as minibacias e para 
as URH utilizando a interpolação pelo método do 
vizinho mais próximo (equivalente aos polígonos de 
Thiessen). Sendo assim, pode-se estimar a radiação 
de ondas curtas líquida pela diferença entre a radia-
ção incidente e a refletida, ou seja 
 

, , 1 , ,     (2) 

 

em que 	 	 ,  é a radiação de ondas curtas incidente 

no topo da atmosfera [ . . ]  e ,  é o 

albedo correspondente a URH	  e ao mês	  do ano. 
 O albedo é o coeficiente de refletividade ou 
fração de radiação solar refletida ao atingir a super-
fície do solo ou de um corpo. O albedo varia com o 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,165-179 

 169 

ângulo de incidência da radiação e características 
como cor, conteúdo de umidade e rugosidade 
(CHANG, 2006). A tabela 1 apresenta valores mé-
dios para o albedo de algumas classes de cobertura 
vegetal. 
 

Tabela 1 - Típicos valores de albedo de diferentes tipos de 

coberturas da superfície 

 
Albedo Fonte 

Água 

0,08 (SHUTTLEWORTH, 1993) 

Florestas altas 

0,11 — 0,16 (SHUTTLEWORTH, 1993) 

Floresta amazônica 

0,134 (CULF; FISCH; HODNETT, 1995) 

Florestas coníferas 

0,05 — 0,10 (CHANG, 2006) 

Florestas mistas 

0,10 — 0,15 (CHANG, 2006) 

Florestas temperadas 

0,15 — 0,20 (CHANG, 2006) 

Cultivos agrícolas 

0,15 — 0,20 (altos) 

0,20 — 0,26 (baixos) 
(SHUTTLEWORTH, 1993) 

Pastagens/gramíneas/campo 

0,20 — 0,26 (SHUTTLEWORTH, 1993) 

Cerrado brasileiro 

0,13 (época úmida) 

0,18 (época seca) 
(MIRANDA et al., 1996) 

Solo exposto 

0,10 (úmido) 

 0,35 (seco) 
(SHUTTLEWORTH, 1993) 

 

 
 A radiação de ondas longas líquida depende 
da quantidade de energia emitida pela superfície 
terrestre e pela atmosfera. Geralmente, a superfície 
terrestre é mais quente que a atmosfera, gerando 
um balanço negativo de energia. Essa estimativa é 
dada por (SHUTTLEWORTH, 1993): 
 

′ 273,2 ,   (3) 
 

em que  é um fator de correção de nebulosidade, 

função da razão entre a energia incidente na super-

fície(  e a energia máxima incidente ( á  

[ á⁄ 	; ′ é a emissividade da su-

perfície, dada por 0,34.0,14  , em que  é a 

pressão parcial de vapor [kPa]; 4,903
10 	[ . . . ] e  é a temperatura mé-

dia do ar a 2 metros do solo [°C]. 

 O fluxo de calor para o solo tem como prin-
cipal mecanismo a condução e pode ser estimado 
por 
 
 

0,38. .  (4) 

 
 
 De acordo com a Equação 1 verifica-se que a 
energia líquida disponível para a evapotranspiração 
é maior quanto menor for o albedo (Equação 2). De 
acordo com os valores apresentados na tabela 1, o 
albedo dos diferentes tipos de floresta é, normal-
mente, menor do que o albedo de pastagens, ou de 
cultivos agrícolas. Assim, considerando a influência 
do albedo, de forma isolada, a consequência do 
desmatamento é uma redução da evapotranspiração 
e um aumento do escoamento superficial, o que está 
de acordo com os resultados experimentais em baci-
as pareadas. 
 

Interceptação 

 
 
 A interceptação, ou retenção da água da 
chuva pela vegetação, é simulada através de um 
reservatório cuja capacidade máxima é dependente 
da cobertura vegetal. A precipitação que atinge uma 
URH de uma minibacia é estimada por interpolação 
dos dados de postos pluviométricos próximos, a 
cada passo de tempo, utilizando a técnica de ponde-
ração pelo inverso da distância. O volume máximo 
de água da chuva que é interceptada depende de 
um fator, que é a capacidade do reservatório de 
interceptação. A estimativa desse reservatório de 
interceptação é dada por  
 

á . ,   (5) 

 

em que	 á  é a capacidade do reservatório de 

interceptação da URH ; 	é o parâmetro de lâmina 

de interceptação e  é o índice de área foliar, que 

pode assumir diferentes valores para cada mês  do 

ano. 
 O IAF corresponde à relação entre a área 
foliar do dossel e a área projetada no solo. O IAF da 
vegetação depende das espécies presentes, do está-
gio de desenvolvimento da vegetação, da sazonali-
dade e da prática de manejo, entre outros (JONC-
KHEERE et al., 2004). A tabela 2 apresenta o valor 
do IAF para diversos tipos de vegetação encontrados 
na literatura. 



Análise da Sensibilidade do Modelo MGB-IPH a Mudanças de uso da Terra 

 170 

 Em aplicações anteriores do modelo MGB-

IPH considerou-se 	 	0,2, seguindo o valor adota-

do por Ludwig e Bremicker (2006) e Ubarana 
(1996). Entretanto, os valores interceptados estima-
dos pelo modelo eram subestimados, quando com-
parados com os trabalhos de Cuartas et al. (2007), 
de Sari (2011) e de Vieira e Palmier (2006). Sendo 
assim, a fim de ajustar o tamanho do reservatório de 

interceptação, adotou-se neste trabalho  	 	0,4. 
O balanço hídrico do reservatório de interceptação 
no modelo é dado por: 
 
 

,
⁄ min	 , , á , (6) 

  
 

,
⁄

, , (7) 

  
 

, ,
⁄

, , 

 
 

sendo , min	 ,
⁄ , , , 

(8) 

 
 

 
 

em que, ,  é a lâmina de água interceptada [ ], 

 é a precipitação no topo do dossel [ ],  é a 

precipitação que atinge o solo[ ], ,  é a evapo-

ração real da lâmina interceptada [ ] e ,  é a 

evaporação potencial da lâmina interceptada [ ]. 

A ,  é estimada pela equação de Penman-

Monteith com resistência superficial nula. 
 De acordo com a Equação 5, verifica-se que 
a interceptação da chuva é maior quando a vegeta-
ção tem um IAF maior. Em outras palavras, a inter-
ceptação da chuva em florestas, que tem IAF maior, 
é maior do que em áreas de pastagem ou de agricul-
tura, em que o IAF é, tipicamente, menor. Conside-
rando a influência deste parâmetro de forma isola-
da, a consequência do desmatamento é uma redu-
ção da interceptação e, por consequência, da evapo-
transpiração. Em decorrência disso ocorre um au-
mento do escoamento, o que está de acordo com os 
resultados experimentais em bacias pareadas. 
 

 

Tabela 2 - Valores típicos do índice de área foliar(IAF) de 

diferentes tipos de vegetação 

 
IAF Fonte 

Cerrado brasileiro 

1,0 (est. úmida) 0,4 

(est. seca) 
(MIRANDA et al., 1996) 

Pastagem 

0,66 — 2,45 (XAVIER; VETTORAZZI, 2003) 

0,49 — 3,90 (ROBERTS et al., 1996) 

2,63±0,77 (CARUZZO; ROCHA, 2000) 

2,0±0,79 (ZANCHI et al., 2009) 

Floresta decídua 

4,97±1,27 (CARUZZO; ROCHA, 2000) 

Floresta conífera 

1,7 — 5,3 (PIERCE; RUNNING, 2003) 

Floresta amazônica 

4,63 — 6,10 (ROBERTS et al., 1996) 

2,97 — 9,60 (HONZÁK et al., 1996) 

Culturas anuais 

4,7 — 7,6a 

2,8 — 6,2b 

(FONTANA; BERLATO; BERGAMAS-

CHI, 1992) 

1,26 — 3,07c (XAVIER; VETTORAZZI, 2003) 

0,12 — 3,34d (XAVIER; VETTORAZZI, 2003) 

Nota:a soja irrigada no auge do ciclo; b soja não irrigada no auge 

do ciclo; c milho e d cana-de açúcar 

 
 
Evapotranspiração 

 
 A evapotranspiração é estimada no MGB-
IPH, para cada minibacia e URH, utilizando a equa-
ção de Penman-Monteith, dada por 
 

em que E é a evaporação da água [ . ]; 	é o 

calor latente de vaporização [ . ; Δ é a taxa 

de variação da pressão de saturação do vapor 

[ . ° ];  é a massa específica do ar [ . ]; 

 a massa específica da água [ . ]; 		é o ca-

lor específico do ar úmido ( 	=1,013x10-3 

[ . . ° ]); 	 é a pressão de saturação do 

vapor [ ]; 	 é a pressão do vapor [ ];  é a 

constante psicrométrica ( = 0,66 [ . ° ]); 	 é 

a resistência superficial da vegetação [ . ]  e 	é 

a resistência aerodinâmica [ . ].  

 Este método de estimativa é baseado em 
uma rede de resistências, superficial e aerodinâmica, 
no qual se assume que toda a energia resultante do 
balanço de energia está disponível às plantas para a 
evapotranspiração. 

 A resistência superficial ( ) é a resistência 
ao fluxo de umidade do solo para a atmosfera atra-
vés das plantas. Esse fluxo de vapor (transpiração) é 

,

∆ .

∆ 1

1
.

, (9) 
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controlado pela abertura e pelo fechamento dos 
estômatos das plantas, isto é, uma resistência pura-
mente fisiológica (CALDER, 1993). De forma sim-
plificada, pode-se dizer que o sistema solo-planta-
atmosfera controla a absorção de água do solo atra-
vés do gradiente de energia, ou gradiente de poten-
cial de água, que é afetado pela pressão parcial de 
vapor d’água do sistema.  O teor de água no solo e a 
capacidade do solo para conduzir a água para as 
raízes também determinam a taxa de transpiração, 
assim como o alagamento e a salinidade da água do 
solo (ALLEN et al., 1998). 

 No modelo MGB-IPH, a  é dependente do 

conteúdo de umidade do solo, semelhante ao apre-
sentado por Wigmosta et al. (1994), ou seja 
 
 

. , (10) 

 
 

em que é a resistência superficial mínima, que 

ocorre em condições de suprimento adequado de 

água no solo, e  é uma função, tal que a resistência 
possa ser corrigida devido ao déficit de umidade no 
solo: 
 
 

1
1		 		 , , , 

(11)  

1 , 	 ,

	 , 	 ,
	 ,  

 
 

sendo 	 , 	 	o conteúdo de água no solo; 

	 , 	 	 o limite de umidade do solo acima do 

qual não ocorrem restrições na evapotranspiração, 
no MGB-IPH definido como sendo igual a 50% do 
conteúdo máximo de umidade disponível no solo 

( 	 	); e 	 , 	  o ponto de murcha, 

sendo igual a 10% do .  
 Alguns valores de resistência superficial 
mínima para diferentes classes de vegetação são 
apresentados na tabela 3. Como podem ser observa-

dos, os valores citados na literatura para a  vari-

am em uma ampla faixa, o que dificulta a sua de-
terminação para diferentes usos e coberturas da 
terra, uma vez que este está fortemente relacionado 
a fatores fisiológicos, a quantidade de água no solo e 
as condições ambientais, como disponibilidade de 
energia, vento, umidade e temperatura do ar (AL-
LEN et al., 1998). 
 

Tabela 3 - Valores de resistência superficial de diferentes 

tipos de vegetação adotados ou estimados em trabalhos 

da literatura 

 
. Fonte 

Gramíneas 

69a Shuttleworth (1993) 

40a Hough e Jones (1997) 

71 Todorovic (1999) 

40 - 80 Hough e Jones (1997) 

100 - 250 Bathurst et al. (2004) 

Cultivo agrícola 

40 Hough e Jones (1997) 

70 - 700 Bathurst et al. (2004) 

Pastagem 

50-65 Bathurst et al. (2011) 

Floresta 

110 - 250 Bathurst et al. (2004) 

50 - 100 Bathurst et al. (2011) 

Floresta conífera 

70 Hough e Jones (1997) 

Floresta decídua 

80 - 180 Hough e Jones (1997) 

Floresta de terra firme 

70 - 160 Hough e Jones (1997) 

Floresta tropical 

125b Granier, Huc e Barigah (1996) 

Floresta de eucalipto 

111c Soares e Almeida (2001) 

Solo exposto 

100 Hough e Jones (1997) 

Nota: a grama idealizada na evapotranspiração de referência; b 

condutância máxima estimada de 0,008 . ; c condutância 

máxima estimada de 0,009 . . 

 
 
 A taxa de transferência de vapor d’água a 
partir da superfície do solo ocorre por difusão tur-
bulenta e é controlado pela resistência aerodinâmi-
ca (SHUTTLEWORTH, 1993). Essa resistência é 
inversamente proporcional à velocidade do vento e 
muda com a altura da vegetação, sendo assim 
 

,
0,123. . 0,0123.

.
, 

(12) 

 

em que 	  é a altura em que são realizadas as 

medições de velocidade do vento; 	  é a altura 

em que são realizadas as medições de umidade rela-

tiva do ar; U [ . ] é a velocidade do vento medi-

do na altura  ; k é a constante de von Kármán 

(0,41[-]); 	  é a altura média da cobertura vege-
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tal e  é obtido tal que 0,67. . Os valores ado-

tados no modelo MGB-IPH para a altura média da 
cobertura vegetal podem ser vistos na tabela 4. 
 De acordo com a Equação 12, verifica-se 
que, para uma mesma velocidade do vento, a resis-
tência aerodinâmica é menor quando a vegetação 
tem uma altura média maior, ou seja, a redução da 

 provoca um aumento da evapotranspiração. Isto 
é, a resistência aerodinâmica de florestas é menor 
do que a resistência aerodinâmica das áreas de pas-
tagem, ou agricultura, em que a altura média da 
vegetação é menor. Tomando por base apenas a 
influência deste parâmetro, a consequência do des-
matamento é uma redução da evapotranspiração e o 
aumento do escoamento superficial, o que está de 
acordo com os resultados experimentais. 
 

 
Tabela 4 - Valores para a altura média da vegetação 

normalmente adotados no modelo MGB-IPH 

 
Tipo de cobertura Altura (m) 

Floresta 10,00 

Cerrado 5,00 

Pastagem amazônica 0,53 

Campo, pastagem 0,50 

Agricultura 0,50 

Fonte: (Collischonn, 2001) 

 
 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO 
MODELO MGB-IPH AOS PARÂMETROS 
DA VEGETAÇÃO 
 
 
 Para avaliar a sensibilidade do modelo MGB-
IPH a mudanças de uso da terra foi realizada uma 
simulação na bacia hidrográfica do Rio das Almas, 
denominada neste trabalho de BRA, localizada na 
cabeceira do rio Tocantins, Estado de Goiás (Tabela 
5 e Figura 2). A aplicação do modelo foi realizada 
seguindo o exemplo descrito em Collischonn et al. 
(2010). 
 

Tabela 5 - Bacias hidrográficas estudadas 

 

Bacia Sigla 
Área 

[km²] 

Latitude 

aproximada 

[S] 

Rio Ji-Paraná (RO) BJP 33.200 12˚ 

Rio das Almas (GO) BRA 18.800 15˚ 

Rio Jacuí (RS) BJ 42.400 30˚ 

 

 
 

Figura 2 - Localização das bacias hidrográficas do rio 

Ji-Paraná (BJP), do rio das Almas (BRA) e do rio 

Jacuí (BJ). Pontos em destaque nos mapas referem-se 

aos pluviômetros utilizados na caracterização da 

sazonalidade de chuvas (Figura 4) 

 
 Para esta aplicação o modelo não foi cali-
brado, ou seja, os valores para os parâmetros cali-
bráveis foram arbitrados a partir de aplicações ante-

riores em diversas bacias, tais que 600	 ; 

	 	0,1 ; 1,0	 . ; 
2,0		 . ; 	 	0,6	 ; 	 	0 

. ;; 0,1	 ; 1 ; 

100 ; 2300	 	 	 0,01	 . . 

 Para os parâmetros IAF, , h e  foram rea-

lizadas variações sequenciais, um parâmetro por vez 
a partir de um conjunto de referência, respeitando 
os intervalos apresentados na tabela 6, determinados 
de acordo com os valores encontrados na literatura. 
Assim, foram geradas séries de vazões simuladas pelo 
MGB-IPH para um período de 14 anos na bacia 
BRA. A sensibilidade do modelo foi avaliada pelo 
percentual de alteração na vazão média de longo 
termo. 
 

Tabela 6 - Intervalo de variação dos valores dos parâme-

tros relacionados com a evapotranspiração para 

análise de sensibilidade do modelo MGB-IPH 

 

Parâmetro 
Valor 

mínimo 

Valor de 

referência 

Valor má-

ximo 

0,10 0,20 0,30 

IAF [-] 0,1 3,0 9,5 

. 0 60 250 

h [ ] 0,5 5,0 30,0 
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 Na figura 3 podem ser observados os resul-
tados das simulações, em termos da vazão média de 
longo termo, e como cada parâmetro atua na gera-

ção do escoamento. Os parâmetros  e  são in-

versamente proporcionais à vazão gerada na bacia, 

uma vez que quanto maior o  maior será a inter-

ceptação na bacia e, quanto maior a  maior a faci-

lidade nas trocas aerodinâmicas, ambos favorecendo 
o processo de evaporação. 
 

 
 

Figura 3 - Vazão média de longo termo na bacia do rio das 

Almas (GO) em função dos parâmetros: (A) albedo, 

(B) índice de área foliar, (C) resistência superficial e 

(D) altura média da vegetação. Os valores indicados por 

 se referem à condição de floresta e por * à condição 

de pastagem 

 
 

 Já os parâmetros  e  são diretamente 
proporcionais à vazão gerada na bacia, pois quanto 

maior o  maior a energia refletida pela superfície 

e, consequentemente menos energia estará disponí-

vel para o processo de evaporação. Em relação à , 

o seu aumento implica em uma menor perda por 
transpiração, logo haverá mais água disponível para 
gerar escoamento. 

 Os valores indicados com os símbolos de  e 
de * na figura 3, de acordo com os dados obtidos na 
literatura, caracterizam condições de floresta e de 
pastagem, respectivamente. Esses valores serão ado-
tados na etapa seguinte do trabalho.  
 Ao considerar-se o intervalo de variação 
individual nos valores dos parâmetros do modelo 
MGB-IPH em 50%, a sensibilidade nas simulações 

diminui na seguinte ordem: , ,  e . 

 Para variações nos parâmetros acima de 
50% a sensibilidade mantém um comportamento 
semelhante, mostrando que as vazões médias calcu-
ladas pelo MGB-IPH dependem dos parâmetros 
relacionados com a vegetação.  Alterações nos valo-
res desses parâmetros produzem impactos de au-
mentos e diminuições nas vazões coerentes com os 
verificados em bacias experimentais.  
 
 

ANÁLISE COMPARATIVA COM SÍNTESE 
DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS 
 

 

 Na segunda fase da análise de sensibilidade 
do modelo MGB-IPH às alterações da vegetação, 
foram simuladas três bacias hidrográficas em dife-
rentes regiões climáticas do Brasil: Sul, Centro Oeste 
e Norte. Em cada uma destas bacias o modelo hidro-
lógico foi aplicado considerando cenários em que, 
inicialmente, 100% da bacia era coberta por flores-
tas. Depois, foram realizadas simulações em etapas 
progressivas de desmatamento, impondo uma con-
dição de pastagem após o desmatamento, até chegar 
ao cenário em que 100% da bacia estava coberta por 
pastagens. Os resultados destas simulações foram 
comparados aos resultados de estudos experimentais 
em bacias pareadas, apresentadas por Bosh e Hewl-
let (1982) e Trimble, Weirich e Hoag (1987), sinte-
tizados na figura 1, em termos do aumento da vazão 
média de longo termo. 
 As bacias hidrográficas consideradas na 
simulação foram: a bacia hidrográfica do Rio das 
Almas, afluente do rio Tocantins, no Estado de Goi-
ás, já descrita no item anterior, com simulações no 
período de 01/01/1974 até 31/12/1988; a bacia 
hidrográfica do rio Ji-Paraná (BJP), localizada no 
Estado de Rondônia e afluente do rio Madeira, com 
simulações no período de 01/01/1991 até 
31/12/2005; e a bacia hidrográfica do rio Jacuí (BJ), 
localizada no Estado do Rio Grande do Sul e afluen-
te do rio Guaíba, com simulações no período de 
01/01/1986 até 31/12/2005. As características das 
bacias e suas localizações são apresentadas na tabela 
5 e na figura 2.  
 A sazonalidade das chuvas nas três bacias 
utilizadas no estudo é apresentada na figura 4. As 
bacias BJP e BRA possuem duas estações bem defi-
nidas, a úmida, de outubro a abril, e a seca, de maio 
a setembro. Já na BJ, localizada na região Sul, as 
chuvas médias são bem distribuídas ao longo do 
ano, sem caracterizar períodos de estiagem. 
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Figura 4 - Chuvas médias mensais caracterizadas pelos 

postos pluviométricos: Marco Rondon 

(código ANA 1160000) para a BJP; Uruana 

(código ANA 1549009) para a BRA e Botucarai 

(código ANA 2952003) para a BJ 

 
 
 Em cada uma das bacias foi realizada a dis-
cretização em minibacias e foram adotadas duas 
unidades de resposta hidrológica: florestas e pasta-
gens. As alterações de uso e cobertura da terra fo-
ram definidas no MGB-IPH pela magnitude dos 

parâmetros IAF, , h e . Com base na literatura, os 

valores dos parâmetros adotados para a floresta fo-

ram: 0,12; 	 6; 	 10	  e 60	 . . 

Na condição de pastagem, os valores adotados fo-

ram: 0,24; 	 1; 	 0,5	  e 60	 . .  

O parâmetro de resistência superficial foi adotado 
idêntico para a floresta e para a pastagem, seme-
lhante à metodologia aplicada por Bathurst et al. 
(2004). 
 Os outros parâmetros importantes do mode-
lo foram arbitrados de maneira idêntica para as três 
bacias hidrográficas a partir de aplicações anteriores 
em diversas bacias, como descrito no item anterior. 
Isto significa que o modelo não foi calibrado especi-
ficamente para cada uma das bacias hidrográficas. 
 Em cada uma das simulações foram calcula-
dos os valores médios de precipitação, escoamento e 
evapotranspiração. A tabela 7 apresenta estes resul-
tados nos dois cenários extremos de uso da terra: 
100% florestas e 100% pastagens. Vale ressaltar que, 
não é apresentada a parcela do balanço hídrico de 
variações no volume de água armazenada no solo. 
Essa variação é função das demandas hídricas do 
sistema e pode ser positivo, quando a entrada 
d’água é superior a saída, e negativo quando a de-

manda de saída d’água do sistema é superior ao 
volume de entrada. 
 Observa-se que as bacias apresentam valores 
semelhantes de precipitação (Tabela 7), variando 
entre 1851 mm.ano-1 na BJP, até 1679 mm.ano-1 na 
BRA. 
 No cenário em que a bacia está completa-
mente coberta por florestas a evapotranspiração é 
de 1227 mm.ano-1 na BJP; de 1241 mm.ano-1 na 
BRA; e de 1327 mm.ano-1 na BJ (Tabela 7). No ce-
nário em que a bacia está completamente coberta 
por pastagem, os valores da evapotranspiração são 
de 946, 998, e 957 mm.ano-1, respectivamente nas 
bacias do rio Ji-Paraná, do rio das Almas; e do rio 
Jacuí. Observa-se que a magnitude da evapotranspi-
ração média anual é semelhante nas três bacias, 
apesar de estarem localizadas em regiões climáticas 
distintas. 
 

Tabela 7 - Comparação das médias de longo período das 

componentes do balanço hídrico simuladas na condição 

de floresta e de pastagem para toda a bacia 

 
 Floresta [mm.ano-1] Pastagem [mm.ano-1] 

 BJP BRA BJ BJP BRA BJ 

P 1843 1697 1676 1843 1697 1676 

I 369 312 248 71 59 48 

ET 1227 1241 1327 946 998 957 

Q 612 449 351 892 693 725 

C 0,33 0,26 0,21 0,48 0,41 0,43 

Nota: P é a precipitação; I é a interceptação; ET é a evapotranspi-

ração; Q é a vazão e C é o coeficiente de escoamento (Q/P). 

 
 
 A vazão média de longo termo nas três baci-
as passou de 612, 449 e 351 mm.ano-1 na condição 
de bacia coberta por florestas, para 892, 693 e 725 
mm.ano-1 na condição de bacia 100% coberta por 
pastagens, nas bacias BJP, BRA e BJ, respectivamen-
te. Todas as bacias apresentaram aumento de esco-
amento com o desmatamento. O aumento simulado 
foi de 281 mm.ano-1 na BJP, de 244 mm.ano-1 na 
BRA, e de 374 mm.ano-1 na BJ. A bacia do rio Jacuí 
(BJ) apresenta, portanto, a maior alteração da vazão 
média de longo termo, seguida da bacia do rio Ji-
Paraná (BJP). 
 A interceptação apresentou uma redução 
drástica, aproximadamente de 81% nas três bacias 
estudadas (298 mm.ano-1 na BJP, 253 mm.ano-1 na 
BRA e 200 mm.ano-1 na BJ), quando a floresta foi 
substituída por pastagem. A interceptação estimada 
na condição de floresta corresponde a 20% de P na 
BJP; a 18% de P na BRA e a 15% de P na BJ. Neste 
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sentido, a interceptação, fortemente influenciada 
pela vegetação, possui os valores simulados coeren-
tes com a literatura. 
 O coeficiente de escoamento (última linha 
na tabela 7) aumenta com o desmatamento, passan-
do de 0,33; 0,26; e 0,21 com floresta, para 0,48; 0,41; 
e 0,43 com pastagens, nas bacias BJP, BRA e BJ, 
respectivamente. 
 Os valores estimados de evapotranspiração 
pelo MGB-IPH para a condição de floresta e de pas-
tagem estão de acordo com os obtidos por Shuttle-
worth (1988), de 1335,9 mm.ano-1 para uma região 
de floresta amazônica; por Rodriguez (2011), de 
1237,4 mm.ano-1 para florestas e de 985 mm.ano-1 
para pastagem. Ou seja, a modificação de parâme-
tros como albedo, resistência superficial e altura 
média da vegetação, diretamente relacionados a 
características da vegetação, como mencionado 
anteriormente, implica em alterações como aumen-
tos e reduções na evapotranspiração que são coeren-
tes com a literatura. 
 A figura 5 é uma repetição da figura 1, com 
os resultados das bacias experimentais sintetizados 
por Bosh e Hewllet (1982) e por Trimble, Weirich e 
Hoag (1987), aos quais foram acrescidos os resulta-
dos das simulações de desmatamento nas três bacias 
descritas aqui. A linha contínua mais espessa apre-
senta a linha de regressão proposta por Trimble, 
Weirich e Hoag (1987). As outras linhas apresentam 
os resultados das simulações apresentadas no pre-
sente artigo. Observa-se que a tendência geral dos 
resultados da simulação é semelhante à tendência 
dos resultados experimentais. 
 Os resultados de incremento de vazão nas 
bacias dos rios das Almas e Ji-Paraná são ligeiramen-
te inferiores à linha de regressão proposta por 
Trimble, Weirich e Hoag (1987), enquanto os in-
crementos na bacia do rio Jacuí são ligeiramente 
superiores aos da linha de regressão. Esta sensibili-
dade maior na bacia do rio Jacuí, localizada no RS, 
pode estar relacionada a um regime de chuvas mais 
regular, em que os períodos de déficit hídrico no 
solo são mais curtos e raros, e a evapotranspiração 
real (calculada pelo modelo) se aproxima mais da 
potencial. 
 Comparando os resultados, obtidos nas 
simulações com o modelo MGB-IPH, aos estimados 
pela equação proposta por Trimble, Weirich e Hoag 
(1987) verifica-se que o desempenho do modelo 
está em sintonia com o comportamento médio dos 
resultados obtidos em bacias experimentais.  
 
 
 

 
 

Figura 5 - Efeito do desmatamento ou do reflorestamento 

na vazão média de longo termo nas bacias do rio 

Ji-Paraná, do rio das Almas e do rio Jacuí 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 Os resultados obtidos mostram que as va-
zões médias de longo termo calculadas pelo modelo 
MGB-IPH dependem dos parâmetros relacionados à 
vegetação. A alteração dos valores destes parâmetros 
provoca impactos de aumento ou diminuição da 
vazão média de longo termo que são coerentes com 
os resultados encontrados em bacias experimentais. 
 A magnitude dos impactos nas vazões mé-
dias de longo termo simuladas nos estudos de casos, 
em que foi simulado o desmatamento, possui a 
mesma ordem de grandeza que os resultados de 
estudos experimentais em um grande número de 
bacias pareadas. Pode-se dizer que o modelo MGB-
IPH é capaz de representar os impactos hidrológicos 
associados ao desmatamento de forma satisfatória, 
apesar das incertezas inerentes ao processo e aos 
parâmetros.  
 A análise de sensibilidade do modelo MGB-
IPH aos parâmetros relacionados com a evapotrans-
piração revela que há uma grande incerteza relacio-
nada ao parâmetro resistência superficial da vegeta-
ção, que, de forma simplificada neste estudo, foi 
considerada igual para a floresta e para a pastagem. 
Devido à relação deste parâmetro a fatores fisiológi-
cos das plantas, se esperaria que uma boa alternativa 
para a sua estimativa seria considerar a resistência 
superficial função do índice de área foliar, confor-
me sugerido por Shuttleworth (1993). 
 Na análise realizada aqui não foram realiza-
das alterações no parâmetro de armazenamento de 

água no solo ( ), que indica o volume de água no 

solo disponível, nem foram consideradas as diferen-
ças entre a profundidade das raízes da floresta e da 

pastagem. É de se esperar que, caso o  fosse in-
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cluído nas análises, ou ainda, que as profundidades 
das raízes fossem consideradas, as diferenças de 
evapotranspiração e de escoamento em florestas e 
em pastagens pudessem se acentuar. Para isto, re-
comenda-se analisar os mesmos cenários em mode-
los com o balanço de água no solo mais complexo, 
com capacidade de representar o armazenamento 
do solo em diferentes camadas e com capacidade de 
representar o fluxo da água em meio não saturado.  
 É importante destacar, também, que, com o 
objetivo de simplificar a análise, os resultados das 
simulações nas três bacias apresentadas neste artigo 
foram obtidos sem calibrar o modelo hidrológico 
previamente para cada uma das bacias, e devem ser 
interpretados em termos relativos, e não absolutos. 
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Land-Use Sensitivity Analysis In MGB-IPH Model 
 
ABSTRACT 
 

The effects of land-use changes on hydrolo-
gy have been widely discussed for relatively small 
basins. In large basins, the use of hydrological mod-
els to study land-use changes has been an alternative 
experiment. However, the models must be sensitive 
to hydrological changes due to land-use modifica-
tions in the basin. In this sense, the objective of this 
study was to assess the sensitivity of the distributed 
model for large basins (MGB-IPH) in simulating 
land-use changes. The simulations showed that 
MGB-IPH is able to perform scenario studies of 
land-use changes, such as deforestation or reforesta-
tion, being consistent with the experimental results 
available in the literature. 
Keywords: hydrological models, large basin, flow 
changes, deforestation. 
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RESUMO 
 

 A drenagem das águas pluviais urbanas continua sendo um desafio nos municípios onde não ocorre o mane-

jo adequado dessas águas de forma integrada com os demais componentes. Na ausência desse sistema, a insustentabi-

lidade da gestão dos demais serviços, o impacto na saúde da população, pode ser verificada através do uso de indica-

dores de saúde. Como contribuição ao estudo da relação causal entre a drenagem urbana e a saúde, essa pesquisa teve 

como objetivo apresentar uma situação particularizada no município de Jucurutu no Estado do Rio Grande do Norte 

através de uma análise dos aspectos epidemiológicos da drenagem urbana, relacionando aos indicadores de saúde da 

população e as precipitações intensas. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do 

Sistema Unificado de Saúde (SUS), utilizando os indicadores de morbidade hospitalar (BRASIL, 2002). No período de 

2000-2011 foi realizado um total de internações para as doenças pesquisadas pertencentes ao Código Internacional de 

Doenças versão 10 (CID 10), na ordem de 2.822, com taxa de permanência de dias de internação por leptospirose na 

ordem de 380 para cada 10.000 habitantes em 2000, ano de maior incidência. Para as doenças de veiculação hídrica 

(doenças infecciosas intestinais) o ano de maior incidência foi em 2002, com taxa de permanência de internação na 

ordem de 186 para cada 10.000 habitantes, superiores à taxa média do Estado do Rio Grande do Norte e da capital 

Natal. Verifica-se que os indicadores de saúde estão associados aos riscos e a vulnerabilidade dos serviços de drenagem 

das águas pluviais urbanas. 

 

Palavras-chave: Drenagem urbana. Águas pluviais. Epidemiologia. Saúde pública. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 A drenagem urbana na maioria dos muni-
cípios brasileiros ainda é tratada de forma isolada, 
mesmo constituindo um componente importante 
do saneamento básico não recebe a atenção devi-
da. A inadequação desses serviços tem trazido 
grandes prejuízos às populações de baixa renda, 
que sofrem problemas de saúde, por ocasião dos 
eventos extremos que ocasionam enchentes e 
inundações. 
 De acordo com Tucci (2004), dentro do 
âmbito das áreas urbanas, existe uma visão limita-
da do que é a gestão integrada do sistema do sa-
neamento básico. Grande parte dos problemas é 
gerada por um ou mais aspectos como: falta de  
 

1 - Consultora em Saúde Ambiental: Organização Pan America-

na de Saúde/ Fundação Nacional da Saúde/Ministério da 

Saúde 
2 - Departamento de Engenharia Civil da UFPE 

conhecimento generalizado sobre o assunto, con-
cepção inadequada dos profissionais de engenha-
ria para o planejamento e controle do sistema, 
visão setorizada do planejamento urbano e falta de 
capacidade gerencial. 
 Conforme Heller (1997), até a década 
dedicada ao Abastecimento de Água e do Esgota-
mento Sanitário declarado pela Organização das 
Nações Unidas - ONU, período compreendido 
entre 1981 e 1990, não havia interesse nem com-
prometimento acerca do tema.  
 Existia a cultura da prática de despejos de 
águas servidas, esgoto, lixo, ligações clandestinas 
nas redes de drenagem contaminando as águas 
pluviais, contribuindo para a poluição hídrica, 
atingindo os mananciais superficiais e subterrâ-
neos. Até esse período, os estudos se limitavam aos 
temas da água e esgoto, ficando marginalizados a 
limpeza urbana, a drenagem pluvial e o controle 
dos vetores, devendo-se ao fato de que o sanea-
mento básico se limitava às obras estruturais. A 
década acima citada serviu de marco para apro-
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fundamento acerca da relação saneamento e saú-
de. 
 Cairncross (1984) já reconhecia a impor-
tância da drenagem pluvial e da disposição de 
resíduos sólidos no contexto do saneamento bási-
co. No entanto, o mesmo autor salientava que o 
próprio Banco Mundial e outros bancos de desen-
volvimento regional aplicavam recursos considerá-
veis na área de saneamento, entretanto pouco se 
têm aplicado em pesquisas sobre drenagem urba-
na. 
 Atualmente procura-se dar importância à 
relação “saúde — doença” que permeia todos os 
componentes do saneamento básico, principal-
mente no que se refere à drenagem e aos resí-
duos, que sem a sua gestão adequada acarreta na 
degradação dos corpos hídricos e consequente-
mente na proliferação de vetores de doenças. 
 Kolsky (1999) em seus estudos sobre a 
relação carência ou precariedade dos serviços de 
drenagem urbana — ocorrência de doenças - partiu 
da premissa de que inundações frequentes são 
responsáveis por significativos agravos à saúde e 
relata a identificação de determinados mecanis-
mos que estariam envolvidos na referida relação 
causal. Nessa mesma linha, Souza (2001), conju-
gou a pesquisa bibliográfica e o método Delphi, 
para a elaboração do modelo causal sobre esse 
mesmo tema, onde das 07 doenças pré-
selecionadas ligadas a drenagem seis foram ratifi-
cadas, febre amarela urbana, dengue, malária, 
filariose, leptospirose e esquistossomose. 
 Como contribuição ao estudo da relação 
causal entre a drenagem urbana e a saúde, essa 
pesquisa objetiva apresentar uma situação particu-
larizada no município de Jucurutu no Estado do 
Rio Grande do Norte, através de uma análise dos 
aspectos epidemiológicos da drenagem urbana, 
relacionando os indicadores de saúde da popula-
ção a esse serviço, baseado nos dados de morbida-
de hospitalar do Sistema de Informação Hospita-
lar — SIH do Sistema Unificado de Saúde- SUS. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 O município de Jucurutu situa-se na me-
sorregião Oeste Potiguar e na microrregião Vale 
do Açu, inserido totalmente na bacia Piranhas-
Açu. Na porção norte do município as águas do 
rio são represadas pela barragem Armando Ribei-
ro Gonçalves (Figura 1), formando o maior açude 
do nordeste, com capacidade acima de 2,4 bilhões 

de m³ (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, 
2010). 
 

 
 

Figura 1- Mapa de localização geográfica do município 

de Jucurutu na Bacia do Rio Piranhas-Açu 

 
 
 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística — IBGE, do censo de 2010, informam 
que o município possui uma população de 17.692 
habitantes distribuídos numa área de 962 km². A 
precipitação pluviométrica anual média é de 861,0 
mm, a temperatura varia de 21,0 °C a 36,0 °C, com 
média de 28,1°C e a umidade relativa média anual 
é de 66% com 2.700 horas de insolação (EMPRE-
SA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2012). 
 Essa pesquisa dentro de um processo de 
hierarquização de indicadores de saúde, focando 
o aspecto epidemiológico, elegeu o município de 
Jucurutu no Rio Grande do Norte, devido a variá-
vel tempo de permanência de internação por local 
de residência relacionado aos agravos pela leptos-
pirose que está bem acima da média do Estado e 
de outros municípios da bacia hidrográfica do 
Piranhas-Açu. 
 Essa doença está diretamente relacionada 
com o aspecto situacional do sistema de drenagem 
das águas pluviais. A transmissão deste agravo se 
dá através do contato da pele ou mucosa com água 
ou lama contaminada com a urina de animais 
infectados, especialmente roedores (BRASIL, 
1998). 
 A drenagem do município é 100% super-
ficial, com apenas sarjetas sem galerias, a quanti-
dade de ruas pavimentadas chega a 95% do total 
(Figura 2), favorecida pela topografia da cidade 
que possui declividade acentuada, permitindo o 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,181‐191 

  183 

escoamento das águas pluviais para as áreas baixas 
da cidade, onde existem em torno de 150 residên-
cias em situação de risco. 
 

 
 

Figura 2- Ruas pavimentadas com declividade acentuada 

Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012. 

 
 
 Para proteger a cidade de possíveis en-
chentes por ocasião da elevação do nível do rio 
Piranhas-Açu foram construídos alguns anos atrás 
diques de proteção contra inundações nos dois 
lados do rio Piranhas-Açu, já que esse divide a 
cidade de Sul a Norte (Figura 3). 
 

 
 

Figura 3- Diques de Proteção da cidade 

Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012. 

 
 
 Como a água escoada da parte mais eleva-
da da cidade é direcionada para parte mais baixa, 
foram realizadas obras estruturantes de combate 
às enchentes compostas de: Sistema de detenção e 
sistema de bombeamento. 

 O sistema de detenção é composto de três 
reservatórios, sendo um de maior capacidade de 
armazenamento das águas pluviais, de forma que 
toda água acumulada possa ser bombeada (Figura 
4) para o rio, por ocasião das grandes precipita-
ções, evitando assim as inundações. 
 

 
 

Figura 4 - Estação de Bombeamento 

Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012. 

 
 
 Registrou-se que a gestão do sistema de 
drenagem não vem sendo realizado adequada-
mente e todos os equipamentos da estação eleva-
tória estão comprometidos devido à falta de ma-
nutenção. 
 

 
 

Figura 5- Comportas sem manutenção 

Fonte: Foto tirada por Fátima, 2012. 

 
 
 Verificou-se que na época das chuvas in-
tensas os reservatórios não são suficientes para 
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armazenar a quantidade de água escoada. As 
bombas não tem potência suficiente para atender 
a demanda existente de água acumulada, as com-
portas estão obsoletas por falta de manutenção 
figura (5), além da ausência de técnicos habilita-
dos para operacionalização do sistema. 
 Fato este citado foi registrado por ocasião 
da enchente de 2011, em que as bombas ficaram 
submersas prejudicando o sistema de bombea-
mento como um todo, provocando inundações 
nessa área e alagando grande parte das ruas e das 
casas (Figura 6). 
 
 

 
 

Figura 6 - Registro da Inundação ocorrida em 2011 

Fonte: Foto tirada por Ciarline (2011). 

 
 
 Dentro desse cenário ocorre à prolifera-
ção da Leptospira icterohaemorraghiae, responsável 

pela leptospirose, que passa de doença endêmica 
para epidêmica em períodos de chuvas mais inten-
sas. 
 A epidemiologia descritiva estuda o com-
portamento das doenças em uma comunidade, 
analisando em que situações elas ocorrem na cole-
tividade, segundo características ligadas à pessoa 
(quem), ao lugar ou espaço físico (onde) e ao 
tempo (quando) fornecendo elementos importan-
tes para se decidir que medidas de prevenção e 
controle estão mais indicadas para o problema em 
questão e também para avaliar se as estratégias 
adotadas causaram impacto, diminuindo e contro-
lando a ocorrência da doença em estudo, cuja 
classificação internacional é distribuída de acordo 
com o quadro 1 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE, 1997). 
 

Quadro 1- Doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado 

 

CATEGORIA / 

TRANSMISSÃO 
DOENÇAS 

Doenças de trans-

missão feco-oral 

Diarreias, Febre entéricas, 

Hepatite A. 

Doenças transmiti-

das por inseto vetor 

Dengue, Febre amarela, Lei-

shmanioses, L. Tegumentar, L. 

Visceral, Filariose Linfática, 

Malária, Doenças de Chagas. 

Doenças transmiti-

das através do conta-

to com a água 

Esquistossomose, Leptospirose 

Doenças relaciona-

das com a higiene 

Doenças dos olhos, Tracoma, 

Conjuntivites, Doenças de 

pele, Micoses Superficiais. 

Geo-helmintos e 

teníases 
Helmintíases, Teníases 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (1997). 

 

Quadro 2- Doenças epidemiológicas ligadas à 

deficiência do Saneamento Básico 

 

Lixo (Falha na 

coleta) 
Água contaminada 

Drenagem - 

(Alagamento e 

Enchentes) 

Cisticercose Febre tifoide Leptospirose 

Cólera Febre Paratifoide 

DDA (Doenças 

Diarreicas agu-

das) 

Disenteria Shigelose Hepatite A 

Febre tifóide Amebíase Sarampo 

Filariose Cólera Rubéola 

Giardíase 
Hepatite viral tipo 

A 

Tétano Aciden-

tal 

Leishmaniose Giardíase Meningites 

Leptospirose Esquistossomose Influenza 

Peste bubônica Ascaridíase 
Animais Peço-

nhentos 

Salmonelose Poliomielite Dengue 

Toxoplasmose Leptospirose Shigelose 

Tracoma Gastroenterites 

Triquinose Disenteria Bacilar 

Fonte: Brasil (2010). 
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 O Ministério da Saúde baseado no Código 
de Doenças Internacional versão 10 (CID 10) da 
OMS, classifica as doenças epidemiológicas (Qua-
dro 2) relacionadas à deficiência de saneamento 
básico abrangendo os serviços de falha na coleta 
de resíduos (lixo), água contaminada, e falhas na 
drenagem focando alagamento e enchentes. 
 
 

Quadro 3- Classificação ambiental das infecções 

relacionadas com a água 

 

CATEGORIA/ 

Transmissão 

INFECÇÃO 

 

 

1. Feco-oral  

(transmissão 

hídrica ou 

Relacionada 

com a higiene) 

 

Diarreias e disenterias, Disente-

ria amebiana, Balantidíase. 

Enterite campylobacteriana, 

Cólera, Diarréia por Escherichia 

coli, Giardíase, Diarréia por 

rotavírus, Salmonelos, Disente-

ria bacilar, Febres entéricas, 

Febre tifóide, Febre paratifóide 

Poliomielite, Hepatite A, Asca-

ridíase, Tricuríase, Leptospiro-

se. 

2. Relacionada  

com a higiene 

a) Infecções da  

pele e dos olhos 

Doenças infecciosas da pele, 

Doenças infecciosas dos olhos. 

 

(b) Outras 

 

Tifo transmitido por pulgas, 

Febre recorrente transmitida 

por pulgas. 

3. Baseada na  

água (a) Por  

penetração na  

pele 

Esquistossomos 

(b) Por ingestão Difilobotríase e outras infecções 

por helmintos 

4. Através de  

inseto vetor 

(a) Picadura  

próximo à água 

Doença do sono 

 

(b) Procriam  

na água 

 

Filariose, Malária, Arboviroses, 

Febre amarela, Dengue. 

Leishmaniose* 

Fonte: Cairncross e Feachem (1990) *Introduzido pelo autor. 

 
 

Na concepção de Cairncross e Feachem 
(1990), a classificação ambiental das infecções 
relacionadas com a água, origina-se da compreen-
são dos mecanismos de transmissão, que se agru-
pam em quatro categorias (Quadro 3), que são a 

transmissão hídrica: ocorre quando o patogênico 
encontra-se na água que é ingerida; a transmissão 
relacionada com a higiene: identificada como 
aquela que pode ser interrompida pela implanta-
ção de higiene pessoal e doméstica; a transmissão 
baseada na água: caracterizada quando o patogê-
nico desenvolve parte de seu ciclo vital em um 
animal aquático; a transmissão através de um inse-
to vetor: na qual os insetos, que procriam na água 
ou cuja picadura ocorre próxima a ela, são os 
transmissores. 
 Os autores empregaram a Epidemiologia 
Analítica, para avaliar os impactos das doenças 
relacionadas com a água cuja classificação ambien-
tal se encontra no quadro 3. Esta parte da Epide-
miologia é voltada para o estudo de associações de 
fatos observáveis, mediata ou imediatamente rela-
cionáveis às doenças, e estas, compreendidas sob a 
ótica da incidência sobre agrupamentos humanos 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2010). 
 Devido a sua inserção geográfica, o muni-
cípio de Jucurutu está sujeito às inundações e 
enchentes nos períodos de maior intensidade 
pluviométrica, devido à proximidade com o rio 
Piranhas-açu, que recebe a influência do compor-
tamento hídrico da bacia a montante do rio, que 
pode aumentar a sua vazão quando da ocorrência 
do transbordamento do complexo Coremas/Mãe 
D´água, situado no estado da Paraíba. 
 Na tabela 1, têm-se os dados pluviométri-
cos do município, no período de 2000 a 2011, 
fornecido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte — EMPARN, onde algu-
mas considerações podem ser evidenciadas: 
 

 Maior Chuva Anual: 1241,7 mm — ano de 

2011 

 Maior Chuva Mensal: 414,6 mm — março 

2008 

 Maior Chuva Diária: 176,2 mm em 24 de 

janeiro de 2011. 
 
 O município de Jucurutu apesar de estar 
inserido na região do semiárido do Rio Grande do 
Norte onde as chuvas são irregulares é caracteri-
zado como clima tropical chuvoso, com chuvas no 
período de fevereiro a junho. Entretanto em 2011, 
que foi o ano de maior precipitação, acima do 
normal, janeiro foi marcado por uma enchente de 
grande proporção, acentuando ainda mais com os 
prejuízos causados pelas chuvas nos anos anterio-
res, 2009 e 2010, caracterizados como muito chu-
vosos e com enchentes. 
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Tabela 1 - Dados Pluviométricos do município de Jucurutu (2000-2011) 

 

Meses 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Média 

Mensal 

1 98,2 13 209,1 73 316,7 28,5 0 38,8 36,1 10,5 89,4 262,3 97,97 

2 236,6 28,8 203,4 198,6 183,7 48 220,4 109,8 25,5 145,6 16 128,1 128,71 

3 80,8 163,5 243,8 239,2 93,5 154,5 187,2 58 414,6 221,5 113 107,8 173,12 

4 128,5 116,1 207,9 81,2 44,7 19 328,3 190,6 175,4 163,3 76 298,8 152,48 

5 46,2 0 103,7 123,8 75 121,6 70 14,9 48 221,8 15,5 302,6 95,26 

6 50,7 73,8 10,9 43,8 120,8 26,5 114 25,4 43,3 94,2 138,3 14 62,98 

7 9,3 5,5 12 0 31,4 0 0 0 0 36,5 8,8 108,8 17,69 

8 125,3 0 0 0 0 5 0 0 9,2 70,2 0 0 17,48 

9 43,8 0 0 0 0 0 0 2,9 14,2 0 0 0 5,08 

10 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 103,6 19,3 12,66 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,01 

12 12,4 30,5 13,8 0 0 0 0 0 0 20,8 39,1 0 9,72 

Total 832 460 1005 760 866 403 920 440 766 984 600 1242 773 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. 

 
 
 
 Diante do cenário existente, a solução 
encontrada alguns anos atrás (após a construção 
da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, inau-
gurada em 1983) foi a construção de diques de 
contenção, em que a cidade é protegida por oca-
sião da elevação das águas do rio Piranhas Açu. O 
sistema de drenagem das águas pluviais é todo 
superficial além da topografia ser bem acidentada 
e o grau de impermeabilização da cidade ser ele-
vado os volumes escoados pelas chuvas torrenciais 
são grandes, ocasionando a acumulação das águas 
na base do dique, onde parte é direcionada à la-
goa de captação para ser bombeada para o rio. 
Como o sistema de bombeamento não é suficien-
te, o sistema de drenagem é deficiente, o escoa-
mento das águas para o rio fica prejudicado ocor-
rendo inundação em diversas áreas do município. 
 Outro aspecto que favorece as inunda-
ções, observados “in loco”, e que deve ser levado 
em consideração é a manutenção dos reservatórios 
de detenção que se encontram assoreados com 
desenvolvimento de vegetação invasora, além dos 
resíduos que são arrastados pela correnteza. As 
tubulações, as comportas e os canais de drenagem 
encontram-se obstruídos impedindo o escoamento 
das águas pluviais por ocasião das chuvas de maio-
res intensidades. 
 A lagoa de captação do esgoto doméstico 
(lagoa de estabilização) localiza-se no centro da 

cidade, ficando junto à bacia de detenção das 
águas pluviais. De acordo com os moradores e 
técnicos entrevistados, por ocasião das inundações 
provocadas pelas grandes precipitações, o rio ex-
travasa suas águas por cima do dique de contenção 
para a área interna da cidade, onde as águas servi-
das se misturam com as águas pluviais, favorecen-
do o desenvolvimento das doenças. Após período 
de retenção e a redução do nível das águas os 
resíduos arrastados ficam depositados nas áreas 
baixas da cidade ocorrendo à proliferação de ve-
tores. 
 Outro ponto de contribuição para conta-
minação das águas é o esgoto do hospital mater-
nidade situado no bairro de Santa Isabel, que 
escoa para uma vala de concreto que reúne tam-
bém os esgotos sanitários do bairro que em segui-
da são canalizados para a lagoa de detenção e 
posteriormente descartados para o rio Piranhas-
Açu que abastece o município. 
 Para realização dessa pesquisa, foi realiza-
do levantamento documental, entrevistas semies-
truturadas com técnicos, gestores municipais e 
visita técnica aos municípios onde se buscou anali-
sar o sistema de drenagem com foco multidiscipli-
nar abrangendo os aspectos: a) social — relaciona-
do à saúde da população; b) aspecto ambiental — 
dados hidrológicos e climáticos, além dos impac-
tos relacionados à poluição dos mananciais. No 
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aspecto saúde-doença, utilizou-se da Epidemiolo-
gia Descritiva relacionada à morbidade por doen-
ças infecto parasitárias. (Os indicadores utilizados 
nesse trabalho são recomendados pela ORGANI-
ZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1985), constante 
do código internacional de doenças — CID 10, o 
grupo de doenças infecto-parasitárias - Leptospiro-
se icterohemorrágica, outras formas de leptospiro-
se, Leptospirose não especificada e as do grupo 
doenças infecciosas intestinais - Cólera, Febres 
tifóide e paratifoide, Shigelose, Amebíase, Diarreia 
e gastroenterite origem infecção presumível. 
 Para cálculos das taxas de morbidade uti-
lizou-se o banco de dados do Sistema de Informa-
ção Hospitalar (SIH) do Sistema Único de Saúde, 
que registra todas as internações realizadas por 
unidades hospitalares da rede SUS e dos relatórios 
da Secretaria de saúde do Estado do Rio Grande 
do Norte. Nessa pesquisa utilizou-se o indicador 
permanência hospitalar que é obtida pela variável 
“permanência”, que representa o número de dias 
que o paciente permanece no hospital durante o 
serviço de internação por local de residência.  
 Este indicador mede a taxa de permanên-
cia hospitalar por doença infecciosa parasitária 
por 10.000 habitantes por ano, buscando avaliar o 
impacto na saúde com relação aos serviços de 
drenagem urbana. 
 Método de cálculo de I (Taxa de perma-
nência hospitalar): I = (no de dias de permanên-
cia hospitalar/ população residente) *10.000. 
 No que se refere ao aspecto ambiental e 
técnico, realizou-se: a) caracterização da drena-
gem in loco, buscando verificar a existência do 
risco de contaminação pela poluição causada de-
vido à inadequação dos sistemas de esgoto e dre-
nagem; b) a existência de projetos e recursos re-
cebidos pelo município para implementação das 
ações de políticas públicas do governo federal. 
 Referente aos dados hidrológicos realizou-
se uma análise pluviométrica do município no 
período de 2000 a 2011 com dados fornecidos 
pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (2012) e do histórico de en-
chentes nos municípios situados na Bacia do Rio 
Piranhas-Açu. 
 Para verificar o grau de homogeneidade 
dos dados coletados relativos à pluviosidade e as 
doenças do CID 10 pesquisadas, utilizou-se da 
estatística descritiva calculando a amplitude total, 
média, mediana, desvio padrão, e para comparar a 
variabilidade das distribuições utilizou-se o coefi-
ciente de variação de Pearson.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 No período de 2000-2011 foi realizado um 
total de internações na ordem de 2.822, para as 
doenças citadas. Cada internação pode corres-
ponder a muitos dias, de modo que a taxa de 
permanência de dias de internação por leptospi-
rose foi na ordem de 380 para cada 10.000 habi-
tantes em 2000, ano de maior incidência. Para as 
doenças de veiculação hídrica (doenças infeccio-
sas intestinais) o ano de maior incidência foi em 
2002, com taxa de permanência de internação na 
ordem de 186 para cada 10.000 habitantes. 
 Com relação ao Estado do Rio Grande do 
Norte e a capital Natal, analisando o aspecto epi-
demiológico do município estudado verifica-se 
que a taxa de permanência de internação por 
local de residência devido à leptospirose é bem 
superior conforme quadro 4. 
 Relacionando as doenças causadas pela 
leptospirose com a precipitação média anual acu-
mulada verifica-se no quadro 5 e na figura 7, uma 
correlação bastante significativa, nos anos de mai-
or total pluviométrico em que os índices de mor-
bidade por leptospirose foram também mais ele-
vados, com picos em 2006, 2009 e 2011. 
 
 

 
 

Figura 7 - Precipitação anual acumulada x índice de 

internação por Leptospirose no período de 2000-2011 

 
 
 A taxa de internação apresentou valores 
elevados no ano de 2000, apesar da pluviometria 
ter sido considerada normal na maior parte do 
estado, exceto na mesorregião agreste, que de 
acordo com os dados pluviométricos registrados 
de Jucurutu foi classificado como chuvoso (EM-
PRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO 
GRANDE  DO  NORTE,  2012).  O índice  anual  
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Quadro 4 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência - CID-10: Leptospirose icterohe-

morrágica, Outras formas de leptospirose, Leptospirose não especificada por local de residência 

 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Jucurutu 380 135 146 125 147 128 165 128 170 274 190 207 

 Natal 46 39 62 56 1 78 74 75 107 108 92 118 

ESTADO RN 67 66 73 81 82 65 74 82 90 98 84 98 

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012. 

 
 

Quadro 5 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência - CID-10: Leptospirose icterohe-

morrágica, Outras formas de leptospirose, Leptospirose não especificada por local de residência 

 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DLP 380 135 146 125 147 128 165 128 170 274 190 207 

Precipitação 832 460 1005 760 866 403 920 440 766 984 600 1242 

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012. 

 
 
acumulado foi de 832 mm, superior à média que 
varia de 500 a 600 mm na região, cuja distribuição 
das chuvas se prolongou pelo segundo semestre.  
 Contribuindo a esse fato, verificou-se que 
esse período foi logo após alguns anos de seca 
intensa na região da bacia do rio Piranhas Açu, de 
1996 a 1999. Nos anos subsequentes a 2000, como 
2001, 2005 e 2007 as chuvas foram de extremas 
irregularidades espacial e temporal, considerados 
como anos sofríveis pelo Departamento Nacional 
de Obras contra a Seca — DNOCS (SOUSA, 2006). 
 Embora não seja foco dessa pesquisa, a 
seca como evento extremo acarreta diversas doen-
ças, devido à precariedade dos serviços de limpeza 
urbana, tratamento e disposição inadequada dos 
esgotos e águas servidas.  O fato foi observado nos 
municípios estudados, onde a pluviometria é bai-
xa, e há ausência dos serviços básicos de sanea-
mento, principalmente no que se refere à gestão 
das águas e dos resíduos sólidos urbanos.  
 Observando os anos em que ocorreram 
chuvas intensas, ao analisar os dados da doença 
leptospirose (DLP) verifica-se um aumento signifi-
cativo nos índices nos últimos quatro anos, po-
dendo ser atribuído à precariedade do sistema de 
drenagem das águas pluviais no município. Fato 
esse também atribuído ao sistema instalado para 
detenção e bombeamento das águas pluviais que 
se encontra sem manutenção desde 2007, funcio-
nando de forma improvisada, de acordo com o 
relatório técnico do Ministério Público Federal 
(BRASIL, 2011).  

 No que se refere à relação entre às doen-
ças e a pluviosidade do município, utilizou-se soft-
ware estatístico R, chegando à conclusão que há 
uma correlação linear positiva (Coeficiente de 
correlação linear de Pearson igual a 0,55) entre o 
índice pluviométrico e a ocorrência de leptospiro-
se. Realizou-se um teste de hipóteses e conclui-se 
que há evidências estatísticas (p-valor do teste 
0,031) de que essa correlação é maior que zero, ao 
nível de 5% de significância. 
 Referente às doenças por veiculação hí-
drica- DVH devido aos agravos provenientes da 
Cólera, Febre tifoide e paratifoide, Shigelose, A-
mebíase, Diarreia e gastroenterite origem infecção 
presumível, ocorreu alternância nos valores, cons-
tantes no período de 2000 a 2004, variando de 110 
a 111, decaindo no ano de 2005 para 03, com pico 
em 2006. A partir de 2007 a 2011 permanece cons-
tante com pequeno decréscimo, conforme quadro 
6, e mesmo assim bastante superior à média do 
Estado e da Capital. 
 Nesse caso o coeficiente de correlação 
linear de Pearson foi igual a 0,219 e o teste reali-
zado mostrou que não há evidências para rejeitar 
a hipótese de que a correlação linear é igual à 
zero, levando em consideração a precipitação 
anual acumulada. O coeficiente de correlação está 
compreendido entre os valores (0,1 ≤ r >0,5) clas-
sificado como fraca positiva, nesse caso apresen-
tando uma dependência funcional não linear. 
Fato esse justificado por outros fatores, que inter-
fere no sistema de drenagem e na qualidade da 
água que abastece a comunidade, como o esgoto  
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Quadro 6 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência — CID-10: Cólera, Febres tifóide e 

paratifóide, Shigelose, Amebíase, Diarréia e gastroenterite origem infecção presumível, Outras doenças infecciosas 

intestinais 

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012. 

 

 

Quadro 7 - Morbidade Hospitalar - Índice de internação por dias de permanência — CID-10: Cólera, Febres tifóide e 

paratifóide, Shigelose, Amebíase, Diarréia e gastroenterite origem infecção presumível, Outras doenças infecciosas 

intestinais 

 

Ano  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DVH 111 143 186 155 110 3 110 72 99 75 70 49 

Precipitação 832 460 1005 760 866 403 920 440 766 984 600 1242 

Fonte: Fátima (2012). Baseado nos dados do DATASUS (SIH) de 25 de abril de 2012. 

 
 
doméstico a céu aberto, resíduos urbanos dispos-
tos inadequadamente às margens do rio, justifi-
cando, portanto os valores obtidos conforme qua-
dro 7 e figura 8. 

 

Figura 8 - Precipitação anual x índice de internação 

relacionado às doenças de veiculação hídrica no 

período (2000-2011) 

 
 
 As doenças de veiculação hídrica estão 
mais relacionadas à qualidade da água consumida 
pela população, o que significa dizer que essa 
pode ocorrer tanto nos eventos de chuvas extre-
mas como na época de estiagem. Apesar de na 
época das chuvas, haver uma maior diluição dos 
elementos estranhos na composição da água, na 
época de seca pode ocorrer uma maior concen-
tração de poluentes, mudando a característica 
físico-química da água nas duas situações. 

 Nesse aspecto a variação do índice de 
doenças de veiculação hídrica está diretamente 
relacionada à gravidade da situação devido aos 
sintomas serem imediatos. Com o monitoramento, 
a doença pode ser prevenida se a população for 
alertada pelos órgãos competentes que deveriam 
orientar a população a não consumir água sem 
antes realizar a sua desinfecção. No entanto verifi-
ca-se de modo geral que no ano em que a precipi-
tação média foi maior ocorreu um acréscimo con-
siderável no número de internação por dias de 
permanência hospitalar, relacionados às doenças 
estudadas.  
 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
 A drenagem das águas pluviais urbanas 
continua sendo um desafio nos municípios onde 
não ocorre o manejo adequado dessas águas de 
forma integrada com os demais componentes, 
como é o caso do município de Jucurutu. 
 Na ausência de um sistema adequado, a 
insustentabilidade da gestão das águas urbanas e 
dos demais serviços pode ser verificada através do 
uso de indicadores de saúde como objetiva esse 
estudo. Os casos patológicos se tornam epidêmi-
cos quando na ocorrência das enchentes e inun-
dações, nos períodos de maior intensidade de 
precipitações visto que essas águas não possuem 
manejo adequado. 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Jucurutu 111 143 186 155 110 3 110 72 99 75 70 49 

 Natal 12 12 15 12 10 10 10 7 6 4 4 2 

Estado RN 22 31 60 71 70 61 55 49 42 50 59 40 
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 No que se refere aos agravos, conclui-se 
que ocorrem mais nos municípios onde diversos 
fatores convergem negativamente como: a quali-
dade dos serviços prestados, a eficiência dos equi-
pamentos que compõem o sistema de drenagem 
das águas pluviais. Os serviços como a coleta, o 
tratamento e a disposição adequada dos esgotos e 
dos resíduos sólidos e gasosos, o abastecimento de 
água em quantidade e qualidade, os serviços de 
limpeza urbana, o controle de vetores o zonea-
mento urbano são condicionantes restritivos de 
uso e ocupação do solo e as obras estruturantes da 
macro e microdrenagem tanto a montante como a 
jusante da bacia são deficientes. 
 O Plano municipal de saneamento básico 
exigido por lei deverá contemplar o manejo das 
águas, nova nomenclatura utilizada pelos ministé-
rios para tratar a drenagem urbana nos municí-
pios, com vistas à solução dos problemas que se 
agravam a cada evento extremo, conforme estudo 
realizado. 
 O município de Jucurutu devido a sua 
localização geográfica necessita de um plano de 
manejo de águas e drenagem eficiente para con-
trolar as inundações e enchentes.  Além dos preju-
ízos materiais a cada evento extremo, a saúde e a 
economia da cidade são impactadas refletindo na 
qualidade de vida da população. 
 Algumas ações podem ser efetivadas para 
minimizar os impactos decorrentes dos eventos 
extremos na região como: 1) Redimensionamento 
das bombas e reservatórios baseando-se em estu-
dos hidrológicos, e do grupo moto gerador e ins-
talação de energia; 2) elevação da casa de bombas 
evitando que fique submersa por ocasião das i-
nundações; 3) Conserto e manutenção das com-
portas da estação elevatória, sistema de gradea-
mento e redimensionamento da linha de recal-
que, válvulas e conexões; 4) Limpeza e manuten-
ção das calhas de escoamento das águas; 5) Gestão 
integrada dos demais componentes que compõem 
o sistema de saneamento básico, principalmente a 
gestão dos resíduos sólidos; 6) Reforço nos diques 
de contenção de forma a evitar erosão por ocasião 
do efeito de remanso no rio. 7)Pensar a drenagem 
como solução para minimizar os efeitos negativos 
das águas pluviais nos eventos extremos. 
 Observa-se, portanto, que as taxas elevadas 
de internações provenientes das doenças no mu-
nicípio de Jucurutu, registradas pelo Sistema de 
Informações Hospitalar do Sistema Unificado de 
Saúde estão associadas aos riscos e a vulnerabili-
dade da inadequação dos serviços de drenagem. 
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Impact Of The Deficient Urban Drainage On 
Health In The Municipality Of Jucurutu -RN  
 
ABSTRACT 
 

Urban rainwater drainage remains a chal-
lenge in municipalities where there is no proper 
management of this kind of water with the other 
components. In the absence of such a  system, the 
lack of sustainability and the impact on population 
health, can be verified through the use of health 
indicators. As a contribution to the study of the 
causal relationship between urban drainage and 
health, this research aimed to present a specific 
situation in the municipality of Jucurutu in the 
State of Rio Grande do Norte, through an analysis 
of the epidemiological aspects of urban drainage, 
relating indicators of the population health to this 
service, based on data from hospital morbidity in 
the hospital information system - SIH of the Uni-
fied Health System (BRAZIL, 2002). During the 
study period a total of 2,822 hospitalizations took 
place for CID-10 diseases, with a retention rate of 
days in hospital in the order of 380 per 10,000 
inhabitants for leptospirosis in the year 2000 (year 
of the highest incidence) and rate of hospitaliza-
tion time in order of 186 for waterborne diseases 
(infectious intestinal disease) in 2002, the highest 
incidence rate, higher than the rate of the state of 
Rio Grande do Norte State and the city of Natal. 
Thus it appears that health indicators are associat-
ed with risks and vulnerability of urban water 
drainage services. 
Keywords: urban drainage, rainwater, epidemiol-
ogy, public health. 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como hipótese que é possível identificar um padrão de aumento no desempenho esperado das simu-

lações de vazão diária com redes neurais artificiais (RNAs) à medida que aumenta a proporção de área controlada, isto é, a 

área da bacia até o ponto de monitoramento à montante dividida pela área total da bacia simulada. O objetivo deste estudo 

é avaliar o desempenho de simulações hidrológicas com RNAs, do tipo vazão-vazão, em bacias hidrográficas com diferentes 

proporções de área controlada. Oitenta e três simulações foram realizadas em 15 bacias embutidas (967 km² - 71.401 km²) 

na Região Hidrográfica do Guaíba, RS, Brasil. O desempenho das RNAs foi bastante satisfatório, com coeficiente de Nash-

Sutcliffe (NS) médio de 0,75 para 35,5% de área controlada média, e apresentou um crescimento que segue uma equação 

potencial à medida que aumenta a proporção de área controlada. Adotando-se um limiar razoável (NS > 0,8), pode-se afir-

mar que o modelo do tipo vazão-vazão com RNAs é recomendado quando atendida a condição de pelo menos 50% de área 

controlada. Ainda que os resultados obtidos se refiram a bacias com características semelhantes às simuladas neste estudo, 

este limiar pode ser adotado como referência em estudos de dimensionamento de redes hidrométricas, considerando as necessi-

dades de extrapolação em locais sem postos fluviométricos e de preenchimento de falhas nas séries temporais dos postos exis-

tentes.  

 

Palavras-chave: Bacias hidrográficas embutidas. Redes neurais artificiais. Modelagem hidrológica. Vazão diária. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O surgimento das redes neurais artificiais 
(RNAs) e o crescente desenvolvimento tecnológico 
em computação têm proporcionado resultados 
promissores na modelagem hidrológica (JAIN; SU-
DHEE; SRINIVASULU, 2004). As RNAs têm se mos-
trado eficientes para modelar os complexos fenô-
menos observados na natureza, destacando-se a sua 
aplicação no desenvolvimento de modelos para 
simulação, previsão e classificação. 

A criação das RNAs está ligada à publicação 
de McCulloch e Pitts (1943) com inspiração pura-
mente biológica. A rede possuía apenas capacidade 
de representar, embora de forma semelhante aos 
neurônios biológicos, funções lógicas simples. Por-
tanto, somente com o algoritmo retropropagativo, 
desenvolvido por Rumelhart, Hinton e Williams 
(1986), é que as RNAs passaram a ser difundidas e 
receber investimentos em pesquisa de forma contí- 
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nua e crescente. O algoritmo retropropagativo é 
uma generalização, aplicada às redes multicamadas, 
da Regra Delta, criada por Widrow e Hoff (1960). A 
atualização dos pesos de um neurônio depende 
apenas dos erros, das entradas e da derivada do 
próprio neurônio. Os erros da camada oculta de 
neurônios são calculados a partir dos erros da ca-
mada de neurônios de saída. 

Atualmente, diversas pesquisas obtiveram 
excelentes resultados com a aplicação de RNAs, às 
quais são apresentadas como importantes ferramen-
tas de modelagem, capazes de resolver complexos 
problemas em recursos hídricos e hidrologia (ASCE, 
2000a,b). Shamseldin (1997) utilizou RNAs em si-
mulações hidrológicas do tipo chuva-vazão em seis 
bacias hidrográficas, com áreas de drenagem entre 
1.207 e 18.000 km². Em cinco bacias, obteve coefici-
ente NS superior a 0,7. No estudo de Sajikumar e 
Thandaveswara (1999), as RNAs foram aplicadas 
para a simulação hidrológica em duas bacias hidro-
gráficas, rio Lee (Reino Unido) e rio Thuthapuzha 
(Índia), com 1.419 km² e 1.030 km², respectivamen-
te, resultando coeficientes de Nash-Sutcliffe (NS) 
superiores a 0,8. Anmala, Zhang e Govindaraju 
(2000) aplicaram a técnica das RNAs em simulações 
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hidrológicas com dados mensais em três bacias hi-
drográficas no Kansas, EUA, obtendo desempenho 
superior a dois outros modelos empíricos, com coe-
ficiente R² superior a 0,9. Hsu, Gupta e Sorooshian 
(1995) utilizaram a técnica das RNAs para a simula-
ção da vazão diária na bacia do rio Leaf, Mississippi, 
Estados Unidos (EUA). A técnica apresentou de-
sempenho superior à simulação com o modelo con-
ceitual SAC-SMA (Sacramento Soil Moisture Ac-
counting) e o modelo autorregressivo ARMAX. 

A pesquisa de Campolo, Soldati e Andreussi 
(2003) aborda a previsão de níveis em tempo real 
para a bacia do rio Arno, atingida por severas inun-
dações, com a utilização de RNAs. Foram obtidos 
erros percentuais reduzidos, entre 7 e 15%, eviden-
ciando que o modelo de previsão com RNAs é ade-
quado para tal aplicação. Igualmente, Elshorbagy, 
Simonovic e Panu (2000) utilizaram as RNAs para a 
previsão de vazão no Red River Valley, Canadá. Na 
comparação entre as RNAs e modelos com regres-
sões lineares e não lineares, foi observado um signi-
ficativo incremento no desempenho da previsão 
com as RNAs. Nos estudos de Rajurkar, Kothyari e 
Chaube (2002, 2004) as RNAs foram aplicadas na 
modelagem chuva-vazão com dados diários em perí-
odos de cheia, na Índia, obtendo resultados muito 
satisfatórios com coeficiente de NS superior a 0,8 na 
maioria das previsões. Na mesma temática, Jain e 
Kumar (2007) aplicaram RNAs e modelos autorre-
gressivos para a previsão hidrológica em três séries 
de dados de vazão na bacia do rio Colorado, Estados 
Unidos. Em todos os casos, os modelos baseados em 
RNAs obtiveram resultados melhores na previsão.  

Usualmente, as variáveis de entrada de um 
modelo com RNAs para simulação hidrológica com-
preendem dados de precipitação na bacia hidrográ-
fica estudada e dados de vazão em postos fluviomé-
tricos à montante, como em Rajurkar, Kothyari e 
Chaube et al. (2004), Shamseldin (1997) e Sajiku-
mar e Thandaveswara (1999). Se a aplicação das 
RNAs estiver relacionada à previsão hidrológica, 
costuma-se acrescentar também os dados de vazão 
do posto fluviométrico de interesse na previsão, para 
incorporar a variável relacionada ao armazenamento 
no processo hidrológico (exemplos: CAMPOLO; 
SOLDATI; ANDREUSSI, 2003; ELSHORBAGY; SI-
MONOVIC; PANU, 2000; JAIN; KUMAR, 2007). 

A figura 1 ilustra duas arquiteturas usuais de 
modelos hidrológicos com RNAs. No caso de simu-
lações hidrológicas (modelo RNA I), o objetivo po-
de ser a ampliação da extensão da série de vazões à 
jusante existente ou o preenchimento de falhas. 
Portanto, embora exista dados para o treinamento 
da rede, o modelo será utilizado em situações em 

que não se pode contar com observações anteriores 
da variável predita. Já para previsões de curto prazo 
(modelo RNA II), os valores anteriormente observa-
dos da variável a ser prevista desempenham um pa-
pel fundamental, sendo, em geral, os maiores res-
ponsáveis pelo bom desempenho do modelo. Deve-
se ressaltar também que a utilização de dados de 
vazões e de chuva de dois ou mais dias anteriores (t-
2, t-3, etc.) está condicionada ao tempo de concen-
tração da bacia. 
 
 

 
 

Figura 1 - Arquiteturas usuais de RNAs para aplicações 

hidrológicas 

 
 

Este trabalho investiga a hipótese de que é 
possível identificar um padrão de aumento no de-
sempenho das simulações à medida que aumenta a 
proporção de área controlada, isto é, a área da bacia 
até o ponto de monitoramento à montante dividida 
pela área total da bacia simulada (até o ponto onde 
as vazões são estimadas). Para testar a hipótese, a 
chuva foi ignorada para não influenciar na avaliação 
do efeito da área controlada por postos fluviométri-
cos no desempenho das RNAs. 

Deste modo, o objetivo deste estudo é avali-
ar o desempenho das RNAs em simulações hidroló-
gicas do tipo vazão-vazão, em bacias com diferentes 
proporções de área controlada, dimensões e carac-
terísticas hidrológicas. Este trabalho se justifica em 
virtude da escassez de dados hidrológicos no Brasil, 
havendo, portanto, a necessidade de avaliar o de-
sempenho de técnicas como as RNAs em simulações 
hidrológicas simplificadas, com poucos dados de 
entrada. Além disso, este estudo  pode oferecer  su- 
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Figura 2 - Região Hidrográfica do Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil 

 
 
 
porte para a implantação de redes de monitoramen-
to hidrológico mais eficientes, uma vez que estuda a 
variação do desempenho do modelo a medida que 
os dados de entrada se tornam mais representativos 
(maior área controlada).  
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Área de estudo 

 
As simulações foram realizadas em 15 bacias 

hidrográficas embutidas na Região Hidrográfica do 
Guaíba, na porção centro-leste do estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil (Figura 2). Os principais rios 
da região são o Jacuí, Taquari, das Antas, Vacacaí, 

Caí, Pardo, dos Sinos e Gravataí. A área das bacias 
varia entre 967 e 71.401 km². A escolha da área de 
estudo se deve à existência de um grande número 
de postos fluviométricos, o que permite realizar 
diversas combinações de dados de entrada, além de 
ser uma região onde as informações hidrológicas são 
de vital importância para a tomada de decisão na 
gestão de recursos hídricos. 
 
Materiais 

 
Os seguintes materiais foram utilizados no 

presente estudo: a) dados de vazão média diária de 
25 postos fluviométricos com séries históricas relati-
vamente extensas, obtidos no portal Hidroweb, da 
Agência Nacional de Águas (ANA); b) arquivo veto-
rial de hidrografias do estado do Rio Grande do Sul, 
disponibilizado pelo Laboratório de Geoprocessa-
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mento do Centro de Ecologia da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO GRANDE DO SUL S, 2010), em 
formato shapefile; c) dados de elevação da missão 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com 
resolução espacial de aproximadamente 90 metros, 
obtidos no sítio virtual da Jet Propulsion Laboratory, 
California Institute of Technology, National Aero-
nautics and Space Administration (NASA). 
 

Métodos 

 
Neste estudo, foram realizadas todas as 

combinações possíveis de postos fluviométricos para 
a simulação da vazão em 15 bacias hidrográficas da 
região, totalizando 83 simulações do tipo vazão-
vazão no período de 1940 a 2009. Devido ao tama-
nho diferente das séries de dados dos 25 postos, e a 
disponibilidade destes dados em períodos distintos, 
as simulações não puderam ser realizadas para perí-
odos coincidentes e de mesma extensão temporal.  

A figura 3 ilustra de forma esquemática a 
disposição dos postos fluviométricos utilizados nas 
simulações, desde o posto Santa Brígida (517 km²) 
até o posto Passo do Raso (71.402 km²). 

A programação do modelo de RNA foi rea-
lizada com o aplicativo MATLAB R2010a, utilizando 
no treinamento o algoritmo retropropagativo com 
validação cruzada, com uma camada de nós de en-
trada (vazão à montante, nos tempos t, t-1,..., t-j, 
onde j depende da memória da bacia), uma camada 

de neurônios intermediários e outra camada de 
saída com um único neurônio (vazão simulada). 
Para contornar a incerteza associada à aleatoriedade 
dos valores iniciais dos parâmetros da RNA para o 
treinamento, o procedimento foi repetido um con-
junto de vezes, de forma iterativa, onde cada itera-
ção, começando pela estimativa dos parâmetros 
iniciais, de forma aleatória, compreende certo nú-
mero de ciclos. 

Antes de cada procedimento, procedeu-se 
uma análise de correlação entre as vazões observa-
das nos postos de montante (entradas) e de jusante 
(saída) com diferentes defasagens temporais. Em 
seguida, as variáveis baseadas na vazão à montante 
(com diferentes defasagens) foram ordenadas pelo 
coeficiente de correlação (r), sendo selecionadas 
como entradas do modelo apenas aquelas com r > 
0,5. 

Em cada procedimento foi avaliada a me-
lhor arquitetura da RNA, isto é, o número ideal de 
variáveis de entrada e de neurônios na camada ocul-
ta. A arquitetura mais simplificada avaliada apresen-
tou três variáveis de entrada e um neurônio na ca-

mada oculta, enquanto que a arquitetura mais com-
plexa avaliada incluiu todas as n possíveis variáveis 
de entrada identificadas e 2n+1 neurônios na cama-

da oculta. Este valor foi adotado com base no Teo-
rema de Kolmogorov (KOLMOGOROV, 1957 apud 
HETCH-NIELSEN, 1990), que estabelece que sem-
pre existe uma rede neural com n variáveis de en-

trada e apenas uma camada intermediária (com 
2n+1 neurônios), com a qual se consegue aproximar 

exatamente qualquer função contínua. 
Para comparar a qualidade dos modelos foi 

utilizada a medida de desempenho conhecida como 
Akaike’s information criterion (AIC) (Equação 1), 
que identifica o modelo mais parcimonioso, rela-
cionando o desempenho e o número de parâmetros 
utilizados no mesmo (AKAIKE, 1974). 
 
AIC = nd ln(ep)+2np      (1) 

 
onde: nd corresponde ao número de dados; ep é o 
erro padrão e np é o número de parâmetros do mo-

delo. 
 

Todas as simulações tiveram as seguintes ca-
racterísticas em comum: a) 30 iterações em cada 
procedimento, valor definido com base no estudo 
de Dornelles (2007); b) o número de ciclos máximo 
em cada iteração foi definido a partir de diversos 
testes para cada série hidrológica. Na primeira itera-
ção, foram utilizados 6.000 ciclos. Nas iterações se-
guintes, utilizou-se o número de ciclos necessários 
para a estabilização dos erros no procedimento an-
terior, acrescido de 20% (margem de segurança); c) 
a série de treinamento, de modo geral, compreen-
deu aproximadamente 50% das amostras, a série de 
validação entre 15 e 20% e a série de verificação 
entre 30 e 35%; d) os dados de entrada foram nor-
malizados no processo de escalonamento que ante-
cede as simulações. 

Como o escalonamento considera a norma-
lização dos dados, foi desenvolvido um programa 
que realiza iterativamente a divisão das séries de 
treinamento, validação e verificação, considerando 
os percentuais estabelecidos, porém preservando os 
valores médios e de dispersão dos dados, garantindo 
que os três conjuntos de amostras possuam caracte-
rísticas semelhantes. De acordo com testes prelimi-
nares, foi observado um considerável incremento no 
desempenho dos modelos após esse procedimento, 
justificando sua implantação na metodologia do 
estudo. 
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Figura 3 - Esquema representativo da Região Hidrográfica do Guaíba 

 
 

 
 

Figura 4 - Procedimento iterativo para divisão das séries amostrais de treinamento 
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Nesse programa foram utilizados apenas 
dois parâmetros, cf1 e cf2. O primeiro, com valores 

que variaram de 5 a 25, corresponde à amplitude 
temporal que define cada parcela da série de trei-
namento, e o cf2 corresponde ao valor arredondado 
de cf1/3, e define a amplitude temporal de cada 

parcela das séries de validação e verificação. Exem-
plificando: se cf1 for igual a 12, cf2 é igual a quatro, 

o que significa que, para cada 12 amostras de trei-
namento, são selecionadas quatro amostras de vali-
dação e oito de verificação. Ao variar cf1, não modi-

fica significativamente o número de amostras em 
cada série, somente os intervalos que dividem as 
séries. Por fim, é selecionado o valor de cf1 que pro-

porciona a melhor divisão das amostras, em séries 
semelhantes quanto à média e desvio padrão. A 
figura 4 ilustra o procedimento iterativo. 

Considerando que a divisão das amostras e a 
arquitetura dos modelos (número de iterações, de 
ciclos, de variáveis de entrada, de neurônios na ca-
mada oculta) foram definidas com base nos mesmos 
critérios para todas as simulações, em procedimen-
tos iterativos, pode-se afirmar que a avaliação do 
desempenho das RNAs em diferentes características 
de bacias apresenta imparcialidade. Esse aspecto é 
de suma importância para comparar os desempe-
nhos dos modelos em distintas circunstâncias hidro-
lógicas. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

O primeiro resultado de destaque no traba-
lho diz respeito ao padrão observado na relação 
entre os nós de entrada e o número de neurônios da 
camada de oculta dos modelos desenvolvidos. Como 
descrito anteriormente, no item relacionado aos 
métodos, a configuração ideal para cada procedi-
mento foi selecionada de acordo com o melhor 
valor do índice AIC. 

Foi observado que em 75% das simulações, 
o número de neurônios na camada oculta foi igual a 
n-1, onde n é o número de variáveis de entrada no 

modelo. O número de neurônios na camada oculta 
foi igual a n em 20% das simulações. Apenas 5% das 

83 simulações realizadas apresentaram uma configu-
ração mais complexa, com n+1 ou n+2 neurônios na 

camada oculta. 
Esse resultado indica que não há necessida-

de de adotar um grande número de neurônios na 
camada oculta das RNAs com aplicações semelhan-
tes às deste estudo. Adotando-se aproximadamente 
n neurônios na camada oculta (n = número de vari-

áveis de entrada) obtêm-se um modelo eficiente, 
com menos parâmetros e desempenho equivalen-
temente superior aos modelos mais complexos. 

A configuração mais observada (em 18% das 
simulações) apresentou apenas três variáveis de 
entrada e dois neurônios na camada oculta, totali-
zando 11 parâmetros. O desempenho médio dos 
modelos com essa característica simplificada foi 
satisfatório, com coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) 
de 0,784 e coeficiente de correlação (r) de 0,883. 

De modo geral, os modelos com as configu-
rações mais simplificadas, menor número de nós na 
camada de entrada e de neurônios na camada ocul-
ta, estão associados às simulações em bacias de pe-
quenas dimensões e com períodos mais reduzidos 
(menos de dez anos). Os modelos mais complexos 
estão relacionados às simulações que tiveram como 
dados de entrada a vazão em mais de um posto flu-
viométrico de montante. Nestes casos, observou-se 
que o desempenho das simulações apresentou valo-
res acima do desempenho médio observado. 
 
Desempenho das RNAs nas simulações 
 

O desempenho dos modelos com RNAs nas 
83 simulações realizadas foi bastante satisfatório, 
considerando a simplicidade dos dados de entrada e 
que, em média, a proporção de área controlada 
(razão entre a área da bacia do posto fluviométrico à 
montante e a área da bacia simulada) foi de apenas 
35,5%. Os coeficientes NS e r foram de 0,75 e 0,862, 
respectivamente. A tabela 1 apresenta a frequência 
do desempenho (NS) das RNAs nas simulações hi-
drológicas. 
 
 

Tabela 1 - Frequência do desempenho de RNAs nas 

simulações hidrológicas 

 

NS 
Frequência 

(F) 

F 

Acum. 

Percentual 

(%) 

% 

Acum. 

> 0,9 19 19 23% 23% 

0,8 - 0,9 19 38 23% 46% 

0,7 - 0,8 18 56 22% 67% 

0,6 - 0,7 15 71 18% 86% 

< 0,6 12 83 14% 100% 

 
Observou-se que o desempenho das simula-

ções hidrológicas com RNAs apresenta, de forma 
geral, um crescimento potencial à medida que au-
menta a proporção de área controlada (Figura 5). O 
ajuste da curva de tendência central apresentou R² 
de 0,712. 
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Figura 5 -Desempenho das simulações (NS) em função da proporção de área controlada (x) 

 

 

 
 

Figura 6 - Ajuste de funções potenciais do desempenho das simulações em função da proporção 

de área controlada nos postos fluviométricos de maior área de drenagem 

 
 

De modo geral, é necessário pouco mais de 
20% de proporção de área controlada para obter o 
coeficiente NS de 0,7 nas simulações com RNAs com 
dados de vazão à montante. Com pouco mais de 
35% de proporção de área controlada obteve-se 
coeficiente NS geralmente superior a 0,8 e com mais 
de 65%, coeficiente NS superior a 0,9 (Figura 5). 
Em nenhuma das 17 simulações com proporção de 
área controlada superior a 60%, o coeficiente NS foi 
inferior a 0,8. 

No entanto, a figura 5 ilustra outro aspecto 
interessante: a) as simulações com desempenho 
inferior ao esperado (de acordo com o ajuste da 

função potencial) foram as dos postos fluviométricos 
de maior área de drenagem, Passo do Raso (71.402 
km²) e São Jerônimo — Jusante (68.651 km²). De 
modo geral, as simulações nos postos fluviométricos 
com dimensões intermediárias, Rio Pardo (38.766 
km²), Cachoeira (30.733 km²) e Passo São Lourenço 
(27.435 km²) apresentaram desempenho superior 
ao esperado (Figuras 5 e 6). Já nas simulações em 
bacias menores (ex.: Passo do Verde, 5.170 km²; 
Passo do Rocha, 2.958 km²; Passo São Gabriel, 967 
km²) observou-se que o desempenho foi bem seme-
lhante ao valor esperado, considerando o ajuste 
ilustrado na figura 5. 
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As simulações no posto Rio Pardo obtiveram 
excelentes resultados, com coeficiente NS superior a 
0,8 na maioria das combinações realizadas. Obser-
vou-se que seis das 19 simulações neste posto, apre-
sentaram coeficiente NS superior a 0,95. Essa cons-
tatação é ilustrada pela figura 7, que representa o 
hidrograma resultante da simulação da vazão no 
posto Rio Pardo no período entre 09/1941 e 
09/1946, tendo como dados de entrada a vazão no 
posto Cachoeira (79% de proporção de área contro-
lada) nos três dias anteriores. 

Por outro lado, as simulações no posto de 
maior área de drenagem (Passo do Raso), apresen-
taram resultados bem inferiores aos obtidos no pos-
to Rio Pardo. A maioria das simulações (65%) apre-
sentou coeficiente NS entre 0,5 e 0,7 e apenas 12% 
obtiveram coeficiente NS superior a 0,8. Um dos 
hidrogramas resultantes da simulação da vazão no 
posto Passo do Raso é apresentado na figura 8. Nes-
ta simulação foram utilizados como dados de entra-
da a vazão no posto São Jerônimo — Jusante (96% de 
proporção de área controlada) nos três dias que 
antecedem a data de interesse. 

 

 
 

Figura 7 - Hidrograma do rio Jacuí, posto Rio Pardo, entre 1941 e 1946. Hidrograma calculado por modelo 

com dados do posto à montante de Cachoeira nos três dias anteriores 

 

 
 

Figura 8 - Hidrograma do rio Jacuí, no posto Passo do Raso, entre 1973 e 1975. Hidrograma calculado 

por modelo com dados do posto à montante de São Jerônimo — Jusante 
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Existem quatro explicações plausíveis para o 
decréscimo do desempenho dos modelos de RNAs 
nas bacias de maior área de drenagem. A primeira 
se refere à qualidade da curva-chave obtida para 
cada posto, que interfere diretamente na confiabili-
dade dos registros hidrológicos. A segunda explica-
ção refere-se ao período não coincidente das simu-
lações, podendo ter afetado negativamente a estatís-
tica do desempenho do modelo nestes postos. A 
terceira está relacionada ao efeito de remanso ob-
servado nos trechos próximos à foz do rio Jacuí, no 
lago Guaíba. A última explicação diz respeito à sim-
plificação dos modelos com RNAs adotados neste 
estudo, utilizando apenas os dados de vazão de esta-
ções à montante, sem considerar o efeito do arma-
zenamento, que poderia ser representado ao utilizar 
como entrada no modelo a vazão do local de inte-
resse no dia anterior. 

Quanto ao efeito de remanso pode-se afir-
mar que o mesmo depende do nível do lago Guaíba, 
da direção dos ventos, entre outros fatores hidrome-
teorológicos, e pode influenciar a relação cota-vazão 
dos principais rios da Região Hidrográfica do Guaí-
ba, principalmente no trecho correspondente aos 
postos Passo do Raso e São Jerônimo - Jusante, am-
bos muito próximos à foz do rio Jacuí. No entanto, 
não é possível quantificar a influência destes fatores 
no decréscimo de desempenho das simulações nos 
postos fluviométricos próximos à foz do rio Jacuí. 
Por este motivo, a questão do remanso não será 
discutida neste estudo. 

Por sua vez, a última explicação, relacionada 
ao armazenamento, pode ser quantificada e, portan-
to, merece ser destacada nessa discussão. Pode-se 
afirmar que o efeito negativo da simplificação dos 
modelos com RNAs utilizados neste estudo é superi-
or em bacias maiores, como as observadas nos postos 
São Jerônimo — Jusante (68.651 km²) e Passo do 
Raso (71.402 km²), já que a vazão observada nesses 
locais depende em grande parte da vazão registrada 
no dia anterior. Deste modo, em bacias grandes, o 
armazenamento é uma importante variável hidroló-
gica a ser considerada na simulação da vazão, sendo 
parcialmente desconsiderada pelo modelo adotado 
de simulação com RNAs, sem os dados de vazão no 
dia anterior do próprio local de interesse. 

A figura 9 apresenta uma comparação entre 
o hidrograma calculado a partir do modelo simplifi-
cado original (NS = 0,629) e do modelo alterado 
(NS = 0,908), com dados de vazão do posto Muçum 
(22% de proporção de área controlada) e do pró-
prio posto Passo do Raso no dia anterior. Ao obser-
var os hidrogramas da figura 9, fica evidente a im-

portância da variável responsável pela assimilação do 
armazenamento no interior do modelo. 

A importância da incorporação de dados 
que representem o armazenamento (vazão no local 
de interesse no dia anterior) em simulações de baci-
as com maior área de drenagem ficou ainda mais 
evidente ao serem novamente realizadas as simula-
ções em todos os postos, incluindo desta vez como 
variáveis de entrada, os dados de vazão no local de 
interesse no dia anterior. Observou-se que a inclusão 
dessa variável de entrada proporcionou uma signifi-
cativa elevação no desempenho das 83 simulações 
(Figura 10), aumentando a média do coeficiente NS 
de 0,75 para 0,94 (+25,3%). Porém, é importante 
ressaltar que o efeito positivo dessa inclusão foi mui-
to superior nas bacias de maior área de drenagem, 
como nos postos Passo do Raso e São Jerônimo — 
Jusante. No posto Passo do Raso a média do coefici-
ente NS aumentou de 0,62 para 0,91 (+46,8%) e no 
posto São Jerônimo — Jusante, aumentou de 0,64 
para 0,92 (+43,8%). O mesmo não foi verificado em 
bacias menores, como nos postos Passo das Tunas e 
Passo São Lourenço, com crescimento de 17,6% e 
21,2%, respectivamente. 

Esses resultados revelam que a utilização de 
modelos de RNAs em simulações hidrológicas do 
tipo vazão-vazão pode apresentar limitações em 
bacias de grande área de drenagem, com forte in-
fluência da variável armazenamento. Desse modo, 
para obter bons resultados em bacias de grandes 
dimensões, com um modelo simplificado como o 
apresentado neste estudo, seria necessária a presen-
ça de postos fluviométricos com maior proporção de 
área controlada ou mais próximos do local de inte-
resse. 

Ainda assim, de modo geral, adotando-se 
um limiar razoável de desempenho (NS > 0,8), e 
considerando as simulações realizadas, pode-se a-
firmar que o modelo simplificado do tipo vazão-
vazão com RNAs é recomendável, desde que seja 
atendida a condição de pelo menos 50% de área 
controlada. É importante recordar que apenas três 
das 28 simulações realizadas nestas condições apre-
sentou coeficiente de NS inferior a 0,8, referentes 
aos postos Passo do Raso (71.402 km²) e São Jerô-
nimo — Jusante (68.651 km²). 

É evidente que essa proporção de área con-
trolada pode oscilar de acordo com as características 
físicas das bacias hidrográficas, sendo influenciada 
pela geomorfologia, geologia, solos, clima, entre 
outros. Ainda assim, esse limiar é importante, tendo 
em vista que pode ser levado em consideração em 
futuras aplicações do modelo apresentado neste  
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Figura 9 - Hidrograma do rio Jacuí, posto Passo do Raso, obtido por modelo com dados do posto 

à montante de Muçum e vazão do próprio posto no dia anterior 

 
 
 

 
 

Figura 10 - Melhoria do desempenho das simulações ao incorporar uma variável que representa 

o armazenamento — vazão no local de interesse no dia anterior 

 

 

trabalho, servindo de referência para a validação do 
desempenho. 

Além disso, esse limiar pode ser utilizado no 
planejamento de futuras redes de monitoramento 
hidrológico, a fim de aperfeiçoar os resultados obti-
dos em simulações hidrológicas com poucos dados 
de entrada. Espera-se que a utilização do conceito 

de proporção de área controlada no planejamento 
futuro de redes fluviométricas possa ser um recurso 
que venha a contribuir para a obtenção de redes 
fluviométricas mais eficientes, nas quais seja reduzi-
da a ocorrência de escassez de dados hidrológicos. 
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CONCLUSÕES 
 
 

De modo geral, o desempenho dos modelos 
do tipo vazão-vazão, com RNAs, foi bastante satisfa-
tório, com coeficiente NS médio de 0,75 para 35,5% 
de área controlada média, nas 83 simulações reali-
zadas. Foi observado que o desempenho das simula-
ções hidrológicas apresentou um crescimento po-
tencial à medida que aumenta a proporção de área 
controlada. Foi necessário mais de 35% de área 
controlada para obter um coeficiente NS superior a 
0,8 e mais de 65% para atingir um coeficiente NS 
superior a 0,9. 

Identificou-se uma forte relação entre o de-
sempenho das simulações e a dimensão da bacia de 
interesse. As simulações com desempenho inferior 
ao esperado, de acordo com a função ajustada, fo-
ram as dos postos fluviométricos de maior área de 
drenagem, Passo do Raso (71.402 km²) e São Jerô-
nimo — Jusante (68.651 km²).  

A principal explicação é a simplificação dos 
modelos com RNAs utilizados neste estudo, utili-
zando apenas os dados de vazão de estações à mon-
tante. Com a simplificação, o efeito do armazena-
mento é parcialmente ignorado. Observou-se que o 
efeito negativo dessa simplificação é superior em 
bacias maiores, em que o armazenamento é uma das 
variáveis hidrológicas mais importantes a ser consi-
derada na simulação da vazão. Esta explicação foi 
comprovada ao realizar-se novamente as 83 simula-
ções, incluindo-se, nestas, os dados de vazão no local 
de interesse no dia anterior. O efeito positivo da 
inclusão dessa variável de entrada mostrou um im-
pacto superior nas bacias de maior área de drena-
gem, como nos postos Passo do Raso (incremento 
de 46,8% no coeficiente NS) e São Jerônimo — Ju-
sante (+43,8%).  

Este estudo foi feito para uma bacia hidro-
gráfica com características morfológicas, hidrológi-
cas e climáticas específicas. Porém, as conclusões 
obtidas podem ser estendidas para bacias com carac-
terísticas semelhantes. Além disso, a metodologia 
pode ser aplicada a bacias com características dife-
rentes para identificar o padrão de aumento de 
desempenho do modelo em função da proporção 
da área controlada.  
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Hydrological Simulations With Different Propor-
tions Of Controlled Area In The Watershed 
 
ABSTRACT 
 

This research presents as fundamental hy-
pothesis the existence of a pattern of increase in the 
performance of daily streamflow simulations based 
on artificial neural network (ANN) models when it 
uses input information related to upstream gauging 
stations with a higher proportion of controlled area 
(dividing the area of the drainage watershed at the 
upstream gauging station by the total area of the 
simulated watershed). We performed 83 simulations 

based on 15 nested watersheds aiming to assess the 

performance of ANNs in hydrologic simulations of 
watersheds with several proportions of controlled 
area. Watersheds with areas from 967 km² to 71401 
km² located in the Guaíba Region, Brazil, were ana-
lyzed. The performance of ANNs models was satis-

factory showing a mean Nash-Sutcliffe Coefficient 
(NS) equal to 0.75 when upstream streamflow input 
information is related to a controlled area of 35.5% . 
The relationship between ANN model performance 
and controlled area of the upstream gauging station 
showed a growth behavior that was approximated by 
a potential equation. Based on our results and 

adopting a reasonable threshold (NS>0.8), the de-
velopment of an ANN model is recommended when 
it ihas upstream streamflow information availablefor 
at least 50% controlled area. Although the results 
refer to watersheds with similar characteristics to 
those simulated in this study, this threshold can be 
adopted as a reference for defining streamflow 
gauging station networks, considering the needs of 
extrapolation in places without gauging stations and 
completing time series recorded at existing gauging 
stations. 
Keywords: Nested drainage basins; Artificial neural 
networks; Hydrological modelling; Daily streamflow. 
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RESUMO 
 

 A construção de descarregadores de cheias com defletores, em que a dissipação de energia se efetua no leito natural 

com a formação de uma fossa de erosão, é uma solução bastante divulgada sempre que as condições locais o permitam, pois 

evita a construção de uma obra específica onde tal dissipação ocorra. Porém, a energia do jato que atua sobre o leito rochoso é 

intensa, podendo ser transferida para a fundação do barramento através de descontinuidades, ou ocasionar erosões regressi-

vas ao pé do vertedouro, dependendo dos padrões de recirculação do fluxo. Neste trabalho, foi utilizado um modelo físico de 

um vertedouro salto esqui com a finalidade de analisar a capacidade de dissipação de energia de sua estrutura extravasora, 

comparando-a com outros tipos de vertedouros. Os resultados obtidos podem auxiliar na definição da energia do jato mergu-

lhante a jusante de um vertedouro salto esqui, reduzindo a incerteza no processo de formação e evolução dos processos erosi-

vos. 

 

Palavras-chave: bacia de dissipação; ressalto hidráulico; incidência de jato; fossa de erosão. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 O vertedouro é uma estrutura existente em 
barragens que tem o objetivo de permitir a passa-
gem de cheias que ocorrem periodicamente nos 
rios. O escoamento que passa por estas estruturas 
tem grande energia que precisa ser dissipada para 
que não provoque erosões na estrutura do barra-
mento. 

 No caso de vertedouros salto esqui, a fossa 
de erosão formada a jusante necessita de uma aten-
ção ainda maior quanto aos esforços hidrodinâmi-
cos provocados pelo jato d’água. A Figura 1 mostra o 
vertedouro com salto esqui da Usina Hidrelétrica 
Luís Carlos Barreto de Carvalho (Estreito) — ELE-
TROBRAS/FURNAS, localizada em Pedregulho, 
São Paulo, Brasil. As características do vertedouro 
dessa estrutura foram representadas no modelo 
físico utilizado no presente trabalho. 

 Conforme o arranjo da obra, o vertedouro 
salto esqui pode ser uma alternativa muito econômi-
ca, pois dispensa a construção de uma bacia de dis-
sipação a jusante do lançamento do jato d’água. 
Desta maneira, necessita de condições topográficas 
que apresentem características favoráveis ao lança-
mento do jato longe da estrutura. 
 

1 — Instituto de Pesquisas Hidráulicas/UFRGS 
2 - Depto. de Eng. Sanitária e Ambiental/UFSM 

 
 

Figura 1 — Salto Esqui da Hidrelétrica Luís Carlos 

Barreto de Carvalho — ELETROBRAS/FURNAS 

(Silva et al., 2011). 

 
 
 A dissipação de energia no vertedouro salto 
esqui ocorre pelo contato do jato d’água com o ar e 
no interior do colchão d’água formado a jusante do 
vertedouro. Se a coluna de água da fossa não for 
significativa, grande parte da energia será transferi-
da para o leito, aprofundando ainda mais a fossa. A 
forma como o jato impacta no maciço rochoso pode 
gerar pressões dinâmicas muito elevadas e, conse-
quentemente, fossas de erosão profundas e instáveis. 
 O dimensionamento do leito rochoso da 
fossa de erosão é feito através do equilíbrio hidráuli-
co-geotécnico. Dependendo do caso, a fossa pode 



Energia Residual a Jusante de Vertedouro Tipo Salto Esqui 

 206

ser gerada a partir do próprio leito do rio pela ação 
do jato, ou ter uma escavação inicial (pré-
escavação), obtendo-se, desta maneira, um maior 
controle dos esforços hidrodinâmicos. Para a verifi-
cação periódica da evolução dos processos erosivos, 
deve-se ter o conhecimento da energia residual do 
jato que impacta sobre o colchão d’água. 
 A partir do lançamento da estrutura, coexis-
tem as fases emersas (superfície livre) do jato e i-
mersas (mergulho) separadas pelo fenômeno de 
impacto no colchão d’água. O conhecimento desta 
trajetória e da evolução no ar de sua seção transver-
sal, ou seja, o conhecimento da região e da extensão 
da zona de impacto são indispensáveis para se poder 
avaliar o grau de segurança da estrutura e das pró-
prias margens do leito do rio, conforme alerta Pinto 
(1994). 
 Neste trabalho, a energia do fluxo do jato 
que impacta no colchão d’água a jusante do verte-
douro salto esqui é determinada para a morfologia 
física do vertedouro analisado, em diferentes condi-
ções de escoamento. As características do jato livre, 
anteriormente ao mergulho do mesmo no colchão 
d’água, então identificadas, auxiliam na determina-
ção da espessura e velocidade iniciais do jato mergu-
lhante, o qual vem a se difundir no colchão d’água e 
impactar sobre o leito da fossa de erosão. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 O vertedouro salto esqui modelado, tem um 
protótipo existente em escala geométrica cem vezes 
maior (1:100), pertencente à Usina Hidrelétrica 
Luís Carlos Barreto de Carvalho - ELETRO-
BRAS/FURNAS. Este protótipo não é representado 
fielmente, pois suas comportas e pilares não foram 
modelados, além da calha do vertedouro simulado 
ser uma representação em duas dimensões de um 
vertedouro real, por isso, a vazão escoada é referida 
em termos de vazão específica. A superfície vertente 
foi desenvolvida em resina e fibra de vidro, 
possuindo um perfil Creager na entrada do fluxo e 
uma concha de lançamento com raio de 20cm e 
ângulo de lançamento de: graus421  . Este 

vertedouro têm 40cm de largura, comprimento em 
planta de 183,59cm, altura da crista de: cm50H , e 

altura do ponto de lançamento do jato de: 

cm77,20conchaZ , conforme visto na Figura 2. 

As vazões impostas ao modelo são equiva-
lentes às vazões de ocorrência no protótipo, de: 
2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 e 12.000m³/s, cor-

respondentes à seção de lançamento do jato. Assim, 
as vazões específicas ( q ) ensaiadas, foram relacio-

nadas com o comprimento do lábio do salto esqui, e 
não à crista do vertedouro, a qual é composta por 
pilares no protótipo, o que levaria a um comprimen-
to líquido menor. 
 

 
 

Figura 2 — perfil do vertedouro salto esqui modelado 

 

 
 As características referentes à hidrodinâmi-

ca do jato são apresentadas no Anexo 1. Onde: mN  

é o nível de montante (m); tH  é a energia cinética 

do jato (m); tV  é a velocidade na saída do jato, cal-

culada sem perdas (m/s); ty  é a altura do escoa-

mento no lábio do vertedouro, calculada sem perdas 

(m); topoZ  é a cota central do fluxo na altura máxi-

ma atingida pelo jato; projL  é a distância horizontal 

projetada, desde a emissão do jato até o ponto de 

impacto do núcleo na soleira (m); topoy  é a espessu-

ra do jato na seção de altura máxima atingida pelo 

mesmo (m); iy  a espessura da seção de impacto do 

jato na soleira (m); py  é a lâmina d’água do poço 

de acumulação; 1y  e 2y  são as alturas conjugadas 

do ressalto clássico (m), rápida e lenta, respectiva-

mente. No presente trabalho, 1y  é estimada pela 

fórmula de Bélanger (1828), conforme a equação 1) 

indicada por Trierweiler (2006), onde 2F  é dado 

pela fórmula 2) e corresponde ao número de Frou-
de do escoamento a jusante do ressalto clássico. 
 
 






  181

2

1 2
2

2

1 F
y

y

     (1)

 

 
Com 
 

2

2
2

yg

yq
F




      (2)

 

 
 

50cm

20cm
42° 

20,77cm

183,59cm



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,205‐214 

 207

 A Tabela 1 mostra as características dos 
ensaios e os números de semelhança de Froude 
( Fr ) respectivos a cada uma das condições ensaia-
das, os quais são calculados na seção de lançamento 
do jato, sem perdas, através da fórmula 3). 
 

t

t

yg

V
Fr




      (3)

 

 

Tabela 1 — valores das variáveis representativas do modelo 

para as vazões ensaiadas 

 

Q  (L/s) 9,4 19,0 28,7 38,3 47,6 57,1 

q  (m²/s) 0,023

5 
0,0475 0,0718 0,0958 0,1190 0,1428 

mN  (m) 0,553 0,584 0,606 0,626 0,644 0,661 

tH  (m) 0,345 0,376 0,399 0,419 0,438 0,455 

tV  (m/s) 2,60 2,71 2,79 2,86 2,93 2,98 

ty  (m) 0,009 0,017 0,025 0,033 0,040 0,047 

Fr  8,74 6,56 5,57 5,01 4,64 4,36 

 

 

 

Figura 3 — visualização do escoamento para a condição de 

ressalto clássico a jusante: (a) Fr = 8,74; (b) Fr = 6,56; (c) 

Fr = 5,57; (d) Fr = 5,01; (e) Fr = 4,64; (f) Fr = 4,36 

 
 
 A Figura 3 apresenta a configuração do es-

coamento para cada uma das seis vazões ensaiadas, 
na condição de ressalto clássico a jusante do impac-
to do jato na soleira da bacia de dissipação. No pre-
sente trabalho, são analisados os seguintes parâme-

tros medidos nos ensaios: topoy  (espessura do jato na 

seção de altura máxima atingida pelo mesmo); iy  

(espessura da seção de impacto do jato na soleira); e 

2y  (altura lenta do ressalto clássico). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 Para iniciar a análise dos dados obtidos nos 
ensaios sobre o modelo de vertedouro salto esqui, 
fez-se um estudo sobre a capacidade deste tipo de 
estrutura de dissipar energia hidráulica. Posterior-
mente, foi desenvolvido um método para a estimati-
va da perda de carga sofrida pelo escoamento, ante-
riormente à entrada do fluxo no colchão d’água a 
jusante. 
 Esse tipo de informação é de extrema im-
portância, já que auxilia na definição do tipo de 
vertedouro mais apropriado às condições de um 
determinado projeto. 
 
Capacidade de dissipação de energia de 

vertedouros salto esqui 

 
 A capacidade de dissipação de energia de 
um vertedouro salto esqui foi comparada com a de 
outros tipos de vertedouros através da avaliação da 
energia residual a jusante destes vertedouros, ou 
seja, anteriormente à entrada do fluxo no ressalto, 
em modelo físico reduzido. Conforme Tozzi & Bri-
ghetti (1993), citados por Sanagiotto (2003), a e-

nergia residual teórica na bacia de dissipação ( rH ,1 ) 

é dada pela expressão 4) vista abaixo, onde 1  é o 

coeficiente de Coriolis, adotado igual a 1,10. Segun-
do metodologia empregada pelos autores, a energia 
residual pode ser obtida através da medição da pro-

fundidade conjugada lenta ( 2y ) do ressalto a jusan-

te da bacia de dissipação, então, através da equação 
1) de Bélanger, obtém-se a profundidade rápida do 

ressalto ( 1y ), a qual é aplicada na expressão 4). 

 

2
1

2

11,1
2 yg

q
yH r


 

     (4)

 

 
 Conforme Sanagiotto (2003), Pegram et al. 
(1999) disponibilizam algumas fórmulas para a ob-
tenção de valores de protótipo — de energia residual 
—, para vertedouros com calha lisa e calha em de-
graus, relativas aos modelos vistos na Tabela 2. Além 
destas fórmulas citadas, também foi desenvolvida, no 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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presente trabalho, uma fórmula com os dados me-
didos em um modelo de vertedouro em degraus 
fornecidos por Borja (2009), conforme metodologia 
citada anteriormente. Por último, nesta tabela 
(Tabela 2), está a fórmula desenvolvida com os da-
dos obtidos no presente trabalho, isto é, para um 
vertedouro salto esqui. 
 

Tabela 2 — Energia residual, para valores de protótipos, 

relativas aos modelos listados 

 

lisa, 1:10  

(Pegram et al., 1999) 

392,0
2,1 7,12 yH r   (5)

lisa, 1:20  

(Pegram et al., 1999) 

634,0
2,1 6,11 yH r   (6)

degraus, h=5cm, 1:10  

(Pegram et al., 1999) 

685,0
2,1 42,4 yH r   (7)

degraus, h=10cm, 1:20 

(Pegram et al., 1999) 

692,0
2,1 35,5 yH r   (8)

degraus, h=6cm, 1:10  

(Borja, 2009) 

696,0
2,1 31,4 yH r   (9)

salto esqui, 1:100  

(presente trabalho) 

942,0
2,1 01,2 yH r   (10)

 
 A fim de comparar a capacidade dissipadora 

dos diferentes vertedouros listados anteriormente, 
suas fórmulas de protótipo foram calculadas utili-
zando as mesmas condições de escoamento. Sendo 
assim, foram utilizados os valores das alturas lentas 

do ressalto ( 2y ) respectivas ao modelo do presente 

trabalho para estas fórmulas, sendo convertidas para 
a escala do devido protótipo. Após o cálculo da e-

nergia residual ( rH ,1 ) de protótipo para cada uma 

das fórmulas, os valores de rH ,1  foram então conver-

tidos para a escala de modelo do respectivo protóti-
po, para fins de comparação. Os resultados são mos-
trados na Figura 4. 

 Com isso, as alturas conjugadas lentas ( 2y ) 

mostradas no gráfico, caracterizam as energias de 
jusante para cada vazão específica modelada no 
presente trabalho. Sendo assim, pode-se perceber, 
por exemplo, que para uma mesma vazão escoada, a 

energia residual ( rH ,1 ) a jusante de um vertedouro 

de calha lisa é maior que a oriunda de um vertedou-

ro salto esqui, portanto, as alturas rápidas ( 1y ) são 

menores no vertedouro de calha lisa do que no ver-
tedouro salto esqui. A partir desta análise, conclui-se 
que a estrutura vertedora deste último é capaz de 
dissipar maior quantidade de energia que o primei-
ro, isto é, anteriormente à dissipação de energia no 
colchão d’água a jusante do vertedouro. 

 
 

Figura 4 — comparação da capacidade dissipadora de 

diferentes tipos de vertedouros 

 

 
 Para permitir a avaliação da energia do es-

coamento na base do vertedouro salto esqui, ou seja, 

a energia residual ( rH ,1 ) remanescente da energia 

de montante ( mH ), compararam-se os valores obti-

dos no presente trabalho com os valores de verte-
douros em degraus retirados de Sanagiotto (2003), 
conforme visto na Figura 5. A autora cita as fórmulas 
(11) e (12), as quais foram propostas por Povh 
(2000). Estas fórmulas foram tomadas como base no 
ajuste dos dados do presente trabalho para um ver-
tedouro salto esqui, resultando nas fórmulas (11) e 
(12), as quais são apresentadas em seguida. 

 

 
 

Figura 5 — energia do escoamento no pé de vertedouros 

em degraus e após a incidência de jato do vertedouro 

salto esqui modelado no presente trabalho, 

adaptado de Sanagiotto (2003) 

)(,1 mH r

)(2 my

 Eq. (5) – lisa, 1:10, H=30m 

 Eq. (6) – lisa, 1:20, 58m 

 Eq. (7) – degraus, h=5cm, 1:10, H=30m 

 Eq. (8) – degraus, h=10cm, 1:20, H=58m 

 Eq. (9) – degraus, h=6cm, 1:10, H=24,2m 

 Eq. (10) – salto esqui, 1:100, H=50m 

POVH (2000) 
TOZZI (1994) 
PEGRAM (1999) 
PEGRAM (1999) 
POVH (2000) – Eq. (11) 
POVH (2000) – Eq. (12) 
presente trabalho (salto esqui) 
Eq. (13) 
Eq. (14) 

m

r

H

H ,1

cyH
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 Nota-se que há uma coincidência entre a 
tendência obtida por Povh (2000) e a tendência dos 
dados do presente trabalho, onde o decaimento da 
energia residual, em mudança brusca, deixa de ser 
linear, tornando-se exponencial para as vazões pe-
quenas. No caso do presente trabalho, isto ocorreu 
para um número de Froude aproximadamente igual 
a 5,5 e, dependendo das dimensões dos modelos, 
este fenômeno pode ser caracterizado como um 
efeito de escala devido à quebra da tensão superfici-
al da água. Este fenômeno ocorre para os jatos livres 
com maior velocidade e, no caso de vertedouros em 
degraus, é ainda mais complexo, pois a quebra da 
tensão superficial é induzida pela turbulência gera-
da nos degraus. 
 Equações de Povh (2000), citadas por Sana-
giotto 2003), para um vertedouro em degraus: 
 

cm

r

y

H

H

H
 039,01,1 , para 25,13cyH  (11)

  

cy

H

m

r e
H

H 


03,0

,1 719,0 , para 05,3425,13  cyH (12)

  

 Equações para o vertedouro salto esqui mo-
delado no presente trabalho: 
 

cm

r

y

H

H

H
 1,01,1

, para 6cyH ; (13)

  

cy

H

m

r e
H

H 


06,0

,1 58,0 , para 136  cyH . (14)

 
 Para concluir esta etapa do trabalho, tem-se 
que a capacidade de dissipação de energia de um 
vertedouro salto esqui foi verificada. A energia resi-
dual deste tipo de vertedouro foi comparada com as 
de outros tipos de vertedouros encontradas na bi-
bliografia. Vale ressaltar que para a obtenção da 
energia residual não é considerada a perda de ener-
gia adicional do sistema de dissipação, isto é, aquelas 
sofridas a jusante do vertedouro, seja na bacia de 
dissipação, ou, para o caso de um vertedouro salto 
esqui, na fossa de erosão. 
 A seguir, é quantificada a perda de energia 
que ocorre anteriormente ao impacto do jato de um 
vertedouro salto esqui no colchão d’água. Para isto, 
foram utilizados alguns aspectos da dinâmica de 
jatos. 

Modelo de perda de carga no vertedouro salto 

esqui, anteriormente à dissipação do jato 

no colchão d’água 

 
 De acordo com Wallis (1969), citado por 
Castillo (1989), e posteriormente por Pinto (1994), 
quando se deseja estudar o lançamento de jatos 
turbulentos em modelos hidráulicos construídos de 
acordo com a semelhança de Froude, um aspecto 
bastante importante que deve ser analisado é a con-
dição de simulação do estado de jato na região da 
incidência no colchão d’água ou na própria soleira 
de jusante (grau de concentração e dispersão). Com 
efeito, as propriedades físicas dos jatos na seção de 
incidência são muito importantes para análise do 
campo de pressões transferidas para o fundo da 
bacia de dissipação. 
 O lançamento de um jato de água através da 
atmosfera é estudado a partir da teoria dos jatos 
turbulentos livres, como mostra Rajaratnam (1976), 
citado por Castillo (1989) e depois por Pinto 
(1994). Conforme este último, em geral, a geome-
tria de um jato que cai livremente é modificada por 
efeito da aeração, que causa a dispersão do mesmo, 
diminuindo gradativamente seu núcleo central 
compacto. Posteriormente, o jato areado sofre pul-
verização, aumentando ainda mais a zona dispersa. 
 Na dinâmica de jatos com trajetórias para-
bólicas, isto é, para o caso do presente trabalho, 
Lencastre (1984) explica que: quando o jato é as-
cendente, há um aumento em sua espessura, des-
considerando a dispersão no ar. Já no percurso des-
cendente, devido à aceleração do fluxo, a seção do 
núcleo do jato tende a sofrer redução. Essa dinâmi-
ca faz com que jatos com trajetórias parabólicas 
tenham uma dispersão mais eficaz do que os jatos de 
queda livre. 
 No desenvolvimento do presente trabalho, a 

dispersão exterior do jato ( extD ) é dada por: 

TMext yyD  , onde My  é a espessura do jato medi-

da em uma dada seção (através da janela de acrílico, 
com precisão de centímetros e sem considerar a 

pulverização exterior), e Ty  é a espessura teórica do 

fluxo para determinada carga de energia potencial, 
calculada sem perdas. Para cada uma das condições 

de ensaio, foram feitas medições da espessura My  

do jato em duas seções distintas: 
 

a) a primeira seção é respectiva à altura máxi-
ma atingida pelo jato, isto é, o topo da traje-
tória parabólica, a qual tem cota central do 

fluxo nesta seção, dada por topoZ  (medida 
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em ensaio). A espessura Mtopoy ,  é então ob-

tida pela diferença das cotas máxima e mí-
nima da espessura exterior do jato, tomadas 
verticalmente nesta seção; 

b) a segunda espessura medida é respectiva à 
seção de impacto, na qual a distância hori-
zontal projetada do jato, desde sua emissão 
até o ponto de impacto do centro do núcleo 

na soleira da bacia, é dada por projL  (medi-

da em ensaio). A espessura medida Miy ,  é 

obtida pela diferença entre a distância hori-
zontal máxima e a distância horizontal mí-
nima da seção de impacto do jato. É impor-

tante salientar que projL  não é equivalente à 

média entre estas duas distâncias, pois não 
está localizado no centro entre as distâncias 
horizontais: máxima e mínima, da seção de 
impacto do jato. 

 
 

 As alturas teóricas do fluxo ( Ty ) na seção 

de altura máxima atingida pelo jato ( Ttopoy , ) e na 

seção de impacto do jato na soleira ( Tiy , ) são calcu-

ladas, respectivamente, pelas equações (15) e (16). 
A partir destas seções de controle, a dispersão exte-

rior do jato ( extD ) é calculada, no presente trabalho, 

pelas fórmulas (17) e (18). Com isso, têm-se as dis-

persões exteriores: topoD  e iD , respectivamente à 

seção do topo do jato e a seção de incidência do jato 
na soleira da bacia de dissipação. 
 
 

 topom

Ttopo

ZHg

q
y




2
,  (15)

 

 
 

m

Ti
Hg

q
y




2
,

(16)
 

  

Ttopo

Mtopo
topo y

y
D

,

, (17)
 

  

Ti

Mi
i y

y
D

,

, (18)
 

 
 Os contornos exteriores do jato, medidos na 
seção do topo do jato e na seção de incidência do 

mesmo na soleira da bacia, foram obtidos com uma 
precisão de centímetro, pois a superfície do jato 

variava nesta ordem. Com isso, as espessuras Mtopoy ,  

e Miy ,  do jato, obtidas para estas respectivas seções, 

são vistas na Tabela 3, juntamente com os valores 
resultantes de dispersão exterior do jato nestas se-
ções. 
 

Tabela 3 — dispersão exterior do jato na seção do topo do 

jato e na seção de incidência do mesmo na bacia de dissi-

pação, em função do número de Froude teórico no ponto 

de lançamento do jato, isto é, calculado sem perdas 

 

Fr  8,74 6,56 5,57 5,01 4,64 4,36 

Mtopoy ,  (m) 0,050 0,060 0,065 0,065 0,065 0,070 

Miy ,  (m) 0,150 0,150 0,200 0,160 0,190 0,180 

Ttopoy ,  (m) 0,010 0,021 0,030 0,039 0,048 0,056 

Tiy ,  (m) 0,007 0,014 0,021 0,027 0,033 0,039 

topoD  4,94 2,91 2,14 1,65 1,34 1,25 

iD  20,9 10,4 9,6 5,9 5,7 4,6 

 
 Observa-se que, para as condições modela-

das no presente trabalho, o grau de dispersão na 

seção de incidência do jato ( iD ) ficou por volta de 

quatro vezes maior que o grau de dispersão no topo 

do jato ( topoD ). A relação é mostrada através da reta 

de paridade vista na Figura 6. 

 

 
 

Figura 6 — A relação entre o grau de dispersão na seção de 

incidência do jato na bacia de dissipação e o grau de 

dispersão no topo do jato é de quatro vezes. 

 
 No presente trabalho, o parâmetro de dis-

persão exterior do jato ( extD ) foi relacionado com 

as variáveis de distância projetada do jato ( projL ) e 

perda de energia do jato no ar ( 1mhp ). A primeira é 

função do percurso do jato no ar, e a segunda está 

iD

topoD4
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relacionada com a turbulência e a fricção do fluxo 
com as interfaces, tanto na calha do vertedouro, 
quanto com o ar. Desta maneira, os parâmetros 

 topoD  e  4iD  foram relacionados, na Figura 7 e 

na Figura 8, com 1K  e 2K , os quais são expressos 
pelas relações (19) e (20). 
 

proj

m

L

hp
K 11  (19)

  

concha

proj

Z

L
K 2 (20)

 

 
 

Figura 7 — dispersão exterior do jato em função de K1 

 

 

 
 

Figura 8 — dispersão exterior do jato em função de K2 

 
 

 No primeiro gráfico (Figura 7), tem-se que 

quanto maior é a dispersão exterior do jato ( extD ), 

maior é a perda de carga contabilizada entre a e-

nergia de montante ao vertedouro ( mH ) e a energia 

remanescente no impacto do jato na bacia de dissi-

pação ( 1H ), e quanto maior é a distância projetada 

do jato ( projL ), significa que a dispersão exterior do 

jato ( extD ) é menos intensa. Esta tendência é linear, 

como visto no segundo gráfico (Figura 8). As ten-
dências vistas nas duas relações anteriores podem 

ser obtidas através das equações(21) e (22), respec-
tivamente. 
 

82,1107,8 KDtopo  (21)

  

27,212 KDtopo  (22)

 
 Dadas as equações anteriores ((21) e (22)), 
a perda de energia que ocorre no escoamento 

( 1mhp ), para a morfologia do vertedouro salto esqui 

modelado, antes do fluxo impactar sobre o colchão 
d’água, pode ser obtida pela relação de igualdade 
entre estas equações. Então, eliminando-se o parâ-

metro topoD  e isolando-se 1mhp , resulta em: 

 

82,1

1
82,2

82,1
1 33,047,1
















concha

proj
projm Z

L
Lhp

             (23)

 

 
 Esta equação (23), é função da altura de 
lançamento do jato em relação ao ponto de impacto 

( conchaZ ) e a distância horizontal projetada do jato 

( projL ), esta última pode ser estimada através de 

formulações propostas na bibliografia, como a de 
Maitre e Obolensky (1954), indicada por Azama-
thulla et al. (2009) e vista abaixo (24) com o ângulo 

de lançamento ( 1 ) em radianos. Com isso, a ener-

gia do jato que impacta sobre o colchão d’água 

( 1H ), anteriormente à difusão do jato dentro do 

colchão d’água, pode ser obtida pela equação 25. 
 

 12sen9,1 



m

concham

m

proj

H

ZH

H

L
              (24) 

 

11  mm hpHH
                (25)

 

 
 

CONCLUSÃO 
 
 
 No presente trabalho foi verificada a capa-
cidade de dissipação de energia da estrutura extra-
vasora de um vertedouro salto esqui, isto é, anteri-
ormente ao impacto do jato no colchão d’água. A 
energia residual obtida para o modelo do presente 
trabalho foi comparada com outros tipos de verte-
douros (calha em degraus e calha lisa), evidencian-
do a grande eficiência de vertedouros salto esqui. 

1K

topoD

 
 
 
 
 
Eq. (21)

4iD
topoD

topoD

2K

 
 
 
 
 
Eq. (22) 

4iD
topoD
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 Foi quantificada a perda de carga sofrida 
pelo fluxo à superfície livre no vertedouro salto 
esqui, ou seja, aquela sofrida pelo escoamento na 
calha do vertedouro e na travessia do jato no ar. 
Desta forma, foi proposta uma fórmula para a de-
terminação da energia do jato que impacta sobre o 
colchão d’água a jusante do vertedouro, anterior-
mente à difusão do jato dentro do mesmo e posteri-
or impacto sobre o leito rochoso. Essa energia de 
entrada do jato no colchão d’água já está pronta-
mente disponível para vertedouros de jato em queda 
livre, conforme metodologia proposta por Rand 
(1955), citado por Pinto (1994), mas a bibliografia 
carece de dados sobre a morfologia da calha de um 
vertedouro salto esqui, que é bastante complexa. 
 É importante notar que os resultados obti-
dos no presente trabalho foram para um modelo de 
vertedouro salto esqui sem a utilização de compor-
tas, isto é, um vertedouro salto esqui de soleira livre, 
o que não é usual. A alta capacidade de suportar 
vazões elevadas por unidade de largura da crista é 
uma característica de vertedouros salto esqui, po-
rém, a carga hidráulica sobre a crista é alta nestes 
casos. Se tratando deste tipo de vertedouro, em 
comparação com outro tipo que tenha maior largu-
ra efetiva de vertimento, o posicionamento da cota 
da crista do vertedouro salto esqui deverá estar abai-
xo da cota da crista deste outro tipo de vertedouro. 
Desta forma, quando a elevação da cota da crista da 
barragem é inviável, utilizam-se vertedouros com 
comportas, a fim de reter maior carga hidráulica na 
barragem. 
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Residual Energy Downstream From Ski-Jump Spill-
ways 
 
ABSTRACT 
 

The construction of flood spillways with de-
flectors, where energy dissipation occurs in the nat-
ural bed with the formation of a pit hole, is an often 
disseminated solution whenever local conditions 
allow it, because it avoids the construction of a 
stilling basin. However, the energy that acts on the 
bedrock is intense and could result in unpleasant 
erosions, which are related to the dynamics of the 
jet. In this paper, a physical model of a ski-jump 
spillway was used to analyze the energy dissipation 
capacity of the flow structure, comparing it with 

other types of spillways. The results may help to 
define the energy of the plunging jet downstream of 
a ski-jump spillway, reducing the uncertainty of for-
mation and evolution of the scour process. 
Keywords: stilling basin, hydraulic jump; impinging 
jet; scour hole 
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ANEXO1 — representação esquemática do escoamento e variáveis representativas do modelo 

 

 
Onde: 

mN  é o nível de montante (m); 

mH  é a energia total de montante (m); 

tH  é a energia cinética do jato (m); 

tV  é a velocidade na saída do jato, calculada sem perdas (m/s); 

ty  é a altura do escoamento no lábio do vertedouro, calculada sem perdas (m); 

topoZ  é a cota central do fluxo na altura máxima atingida pelo jato (m); 

conchaZ  é a altura de lançamento do jato em relação ao ponto de impacto (m); 

projL  é a distância horizontal projetada, desde a emissão do jato até o ponto de impacto do núcleo na soleira 

(m); 

topoy  é a espessura do jato na seção de altura máxima atingida pelo mesmo (m); 

iy  a espessura da seção de impacto do jato na soleira (m); 

py  é a lâmina d’água do poço de acumulação (m); 

1y  e 2y  são as alturas conjugadas do ressalto clássico (m), rápida e lenta, respectivamente. 
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RESUMO 
 

Os tipos de sensores utilizados nas medições de ondas frequentemente não identificam a presença de correntes. Isto 

pode levar a erros na determinação da altura e do comprimento da onda. Utilizando a Teoria da Função de Corrente de 

Dean, este trabalho procura avaliar os erros existentes nos valores de comprimento de onda, quando se despreza a corrente. 

Resultados da Teoria Linear também são apresentados para quatro tipos de perfis de velocidade de corrente: uniforme, com 

vorticidade constante, exponencial e coseno. Os seguintes parâmetros são utilizados para comparação de resultados: o núme-

ro de Froude, referido ao valor da corrente na superfície; a razão entre a profundidade local e o valor do comprimento de 

onda em águas profundas pela Teoria Linear na ausência de corrente; e a vorticidade adimensionalizada pela frequência 

da onda para um observador fixo. Os efeitos da corrente sobre a onda manifestam-se tanto como um desvio de frequência 

(efeito Doppler) entre aquela observada em um referencial fixo e a frequência intrínseca da onda em relação ao fluido em 

movimento, quanto na não linearidade do escoamento combinado onda-corrente. Para os casos estudados, os valores do 

comprimento de onda podem diferir de 5% a 90% em relação ao caso sem corrente. 

 

Palavras-chave: Ondas. Vorticidade. Interação onda-corrente. Teoria da Função de Corrente. Dispersão. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Devido à presença constante de ventos e de 
outras forças geradoras de correntes sobre corpos 
d’água, raramente as ondas propagam-se ou são 
geradas em fluidos quiescentes. Os gradientes hori-
zontais e verticais de velocidade determinam a dis-
tribuição de vorticidade que, por sua vez, influencia 
a dinâmica do escoamento oscilatório. Deste modo, 
a realização, na Natureza e em laboratório, de medi-
ções detalhadas do campo de velocidades é funda-
mental, não apenas para a verificação experimental 
de teorias rotacionais de ondas, mas para a correta 
estimativa da altura e do período das ondas. 

O presente trabalho é o primeiro de uma 
série de quatro artigos que têm por objetivo de-
monstrar a importância de medições de perfis de 
correntes simultaneamente a medições de ondas, 
quantificando os erros cometidos na determinação 
de grandezas cinemáticas e dinâmicas das ondas  
 
 

*Programa de Engenharia Oceânica, COPPE/UFRJ 

 

quando se despreza a presença de uma corrente 
subjacente. Neste trabalho serão discutidos apenas 
os aspectos referentes à equação de dispersão. A 
segunda parte abordará a influência da dispersão 
para a determinação correta da pressão dinâmica 
(sob a crista e sob o cavado) e sua conversão em 
altura de onda na superfície livre. A terceira parte 
será dedicada à aceleração e ao campo de velocida-
des orbitais e a quarta parte abordará, finalmente, as 
propriedades não lineares (tensão de radiação, nível 
médio) e a conservação da ação da onda (wave acti-

on).  

As teorias matemáticas que descrevem a 
propagação das ondas na superfície do mar foram 
amplamente baseadas na hipótese de escoamentos 
irrotacionais (e.g. JONSSON, 1989; JONSSON; 
SKOVGAARD; WANG, 1970). Entretanto, é evidente 
que é inadequada a descrição matemática das ondas 
sem a inclusão de efeitos de correntes quase esta-
cionárias, com as suas heterogeneidades espaciais. 
Na prática, contudo, dificuldades operacionais ou 
econômicas impedem medições simultâneas de 
correntes e ondas, embora tal situação esteja se re-
vertendo com o advento dos perfiladores acústicos 
(ADCP), com o uso mais difundido de sen-
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soriamento remoto e com exigências mais rigorosas 
nos projetos de engenharia costeira e oceânica.  

Dalrymple (1973) alertava que algumas téc-
nicas para a quantificação de forças sobre uma es-
trutura, causadas por ondas deslocando-se numa 
corrente cisalhante, envolviam simplesmente a su-
perposição linear da corrente sobre uma onda irro-
tacional, sem considerar os efeitos não-lineares que 
ocorrem na superfície livre. Se tal procedimento 
naquela época era questionável, atualmente não é 
mais aceitável.  

Sensores que registram acelerações verticais 
(bóias), pressão subsuperficial, ou deslocamento da 
superfície livre (wave staff) são regularmente utiliza-

dos para a determinação da superfície livre das on-
das. Nos dois primeiros casos, utilizam-se funções de 
transferência para obter o deslocamento da superfí-
cie livre; tais funções dependem, entre outros fato-
res, da frequência das ondas conforme observada 
por um equipamento estático, da profundidade 
local e da elevação do instrumento na coluna d’á-
gua. No Brasil, por muitos anos utilizaram-se senso-
res de pressão por serem equipamentos mais baratos 
e menos suscetíveis a avarias ou vandalismo. A fun-
ção de transferência que relaciona as flutuações da 
pressão a variações na elevação da superfície livre é 
geralmente baseada na teoria linear de ondas. 

Segundo Biesel (GABRIEL; HEDGES, 
1986), um problema comum na utilização da teoria 
linear de ondas para determinar propriedades ci-
nemáticas da onda na superfície livre a partir de 
registros de pressão é o erro devido às não lineari-
dades; outros autores, citados nesta mesma referên-
cia, alertam para a discrepância entre a relação de 
dispersão real e a aproximação linear. Tentativas 
para superar as limitações da teoria linear de ondas 
foram centradas na incorporação de um fator de 
correção empírico à função de transferência linear, 
sendo esperado que tal fator dependesse não so-
mente das propriedades da onda, mas também da 
elevação dos sensores em relação ao nível médio do 
mar (CAVALERI; EWING; SMITH, 1978). 

Acontece, porém, que a influência de cor-
rentes sobre o movimento das ondas e sobre seus 
parâmetros já se manifesta em primeira ordem, 
como é o caso do efeito Doppler. Portanto, pode ser 
equivocado atribuir, exclusivamente à não lineari-
dade, as discrepâncias entre teoria e observação de 
pressões.  

Embora haja o reconhecimento teórico do 
problema, pelo menos de forma qualitativa, as in-
formações quantitativas ainda são poucas. Medições 
de perfis verticais de correntes tornaram-se possíveis 
após o uso de perfiladores acústicos, que fornecem 

informações de alta frequência e com boa resolução 
espacial. Nestes casos, em geral não se obtêm infor-
mações sobre as ondas, embora alguns trabalhos 
experimentais comprovem a importância da medi-
ção simultânea de ondas e correntes (e.g. SMITH, 
2002).  
 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Sob o ponto de vista prático, o problema da 
superposição de ondas e correntes foi fortemente 
motivado pelos chamados “quebra-mares pneumáti-
cos”, um tubo perfurado assentado sobre o fundo do 
mar, dentro do qual injeta-se ar comprimido, crian-
do uma cortina de bolhas na água. Em 1942, Sir G. 
I. Taylor, em palestras ao Almirantado Britânico 
levantara a hipótese de que tal cortina de bolhas 
pudesse ser útil como um escudo contra as ondas. 
Taylor (1955) mostrou então, teoricamente, que as 
bolhas produziam uma corrente de água ascendente 
que se expandia numa corrente horizontal próximo 
à superfície. Pareceu-lhe mais provável então que as 
ondas fossem bloqueadas por esta corrente induzida 
e não pela ação direta das bolhas nem pela diferen-
ça de densidade da emulsão.  

Taylor descobriu que uma corrente, dire-
cionada contra as ondas, impedia a propagação de 
todas aquelas cujo comprimento fosse menor que 
um determinado valor crítico. Seu estudo baseou-se 
na investigação matemática das condições sob as 
quais ocorreria tal bloqueio. Foram considerados 
dois tipos de perfis de correntes: com velocidade 
uniforme até uma profundidade z1 ou com veloci-
dade decrescente linearmente desde a superfície até 
se anular numa profundidade z1.  

Coube então a Evans (1955) realizar os ex-
perimentos que comprovaram que as ondas eram de 
fato bloqueadas pela corrente contrária produzida 
pela cortina de bolhas e mediu a distribuição de 
velocidade na corrente. Desde então, o assunto vem 
sendo objeto de investigação por vários autores 
(PAPROTA, 2013). 
 

Estudos Experimentais 
 

van Hoften e Karaki (1970) estudaram a dis-
sipação de energia das ondas e as trocas energéticas 
entre onda e corrente. O canal media 15,8m de 
comprimento, 60cm de largura e profundidade total 
de 70cm, com lâmina d’água de 15,2cm; ondas com 
frequências de 1,3 a 2,5 Hz eram geradas por um 
mecanismo tipo plunger posicionado a montante do 
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canal (ou seja, onda e corrente fluíam no mesmo 
sentido) e as velocidades da corrente variavam de 15 
a 60 cm/s (vazões de 14 a 55 l/s). As velocidades 
foram medidas com anemômetros de filme quente 
em diversas elevações e posições ao longo do canal. 
A superfície livre foi medida a cada 15cm ao longo 
de 10m da seção de ensaio do canal. Medições fo-
ram efetuadas apenas com a corrente, apenas com 
ondas e com a superposição dos dois escoamentos. 
Este estudo concluiu que a velocidade orbital das 
ondas distorce o perfil da corrente, existe produção 
de energia turbulenta próximo à superfície como 
resultado da interação com as ondas, e aumenta o 
gradiente da velocidade no fundo (tensão). Os au-
tores não mencionam o aparecimento de velocida-
des ou efeitos transversais, já que as ondas eram 
medidas apenas no centro do canal. Eles mencio-
nam, no entanto, a importância de fenômenos de 
reflexão. 

Battjes (1981) estudou os efeitos de corren-
tes de maré sobre a magnitude das alturas de ondas 
no estuário Oosterschelde, Holanda. As observações 
indicavam que, para uma mesma lâmina d’água e 
para o mesmo clima de ondas, a altura significativa 
apresentava um comportamento histerético ao lon-
go de um ciclo de maré, ou seja, para uma mesma 
lâmina d’água, a altura significativa na vazante era 
diferente daquela na enchente. Considerou-se então 
a hipótese de que este fenômeno pudesse ser devido 
à influência das correntes de maré. Como a constru-
ção do sistema de proteção contra marés meteoro-
lógicas na costa da Holanda (Projeto Delta) alteraria 
o regime de correntes ao largo daquele estuário, 
havia a expectativa de mudanças no clima de ondas 
na costa e, em especial, impactos significativos sobre 
os diques.  

Para os estudos de refração por correntes e 
profundidades variáveis, foi utilizado um modelo de 
onda de crista longa, monocromática, baseado na 
teoria linear de escoamento potencial; a arrebenta-
ção nos bancos era modelada por uma formulação 
semi-empírica para a altura de onda. O tempo de 
deslocamento do grupo de onda era pequeno 
quando comparado ao período da maré, o que tor-
nava razoável a hipótese de quase estacionariedade 
para a corrente. Tais modelos comprovaram a histe-
rese das alturas de ondas, conforme observado na 
Natureza.  

Os testes numéricos foram efetuados para 
dois casos diferentes. No primeiro caso, o nível de 
maré era constante e as isóbatas eram retilíneas e 
paralelas em toda a região do canal até águas pro-
fundas. Somente três cenários de correntes estacio-
nárias foram considerados: um típico de preamar, 

um de baixa-mar e um para água calma (corrente 
nula). Os cálculos foram feitos para uma onda inci-
dente com período igual a 8 s e com direção (em 
águas profundas) de 45 graus com as isóbatas. A 
profundidade era de 4 m sobre os bancos e de 20 m 
na parte mais funda do canal.  

Os resultados mostraram que, sobre os ban-
cos, o comprimento de onda era bastante afetado 
(17%) pela intensidade das correntes de maré, en-
quanto a altura de onda era pouco afetada (3%). Na 
área de transição dos bancos para o canal, a altura 
de onda diminuía na baixa-mar e aumentava na 
preamar, enquanto que dentro do canal, a altura de 
onda durante a preamar era em torno de 11% mai-
or em relação ao caso de ausência de correntes, e 
durante a baixa-mar era cerca de 11% menor.  

No segundo caso, o nível de maré e as velo-
cidades variavam continuamente, simulando um 
ciclo de maré completo. O período de onda inci-
dente era de 6 s e a direção de incidência era oblí-
qua aos principais canais do delta.  

A análise dos resultados intermediários de-
monstrou que o aumento da altura de onda, do 
banco Banjaard para o canal, era maior quando a 
profundidade no banco (e também a altura de onda 
limitante) era mínima, porque os efeitos de refração 
entre o banco e o canal neste caso eram máximos.  

Como a elevação da maré era uniforme na 
área estudada, em dois instantes de mesmo valor de 
nível de maré (um na enchente e outro na vazante) 
as situações diferiam somente em relação às corren-
tes de maré. Consequentemente a histerese calcula-
da seria devida somente às correntes de maré. Essa 
última conclusão foi então admitida como evidência 
suficiente para explicar as causas da histerese obser-
vada na Natureza. 

Gabriel e Hedges (1986), realizando expe-
rimentos em canal de ondas, determinaram o espec-
tro da elevação da superfície a partir de pressões 
registradas sob ondas irregulares deslocando-se nu-
ma corrente contrária. Demonstrou-se que o efeito 
Doppler devia ser considerado quando os espectros 
de elevação da superfície fossem determinados a 
partir de medições de pressão sub-superficiais feitas 
em presença de correntes, particularmente quando 
o transdutor de pressão fosse colocado próximo ao 
fundo do mar.  

Para ondas deslocando-se numa corrente 
com velocidade média de 0,23 m/s, foram analisa-
dos o espectro observado e o previsto para o deslo-
camento da superfície a partir do registro de pres-
são. Em um caso, o efeito Doppler devido à corrente 
foi ignorado na determinação do número de onda 

(k) a partir da frequência observada (). No outro 
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caso, o efeito Doppler foi considerado através da 
utilização da equação: 
 

 (1) 

 
onde U é a componente da velocidade da corrente 
na direção da propagação da onda e h é a profundi-
dade local. Denomina-se frequência intrínseca da on-

da, , o valor da frequência em relação ao fluido em 

movimento,  = -kU. 
Smith (2002) relata os resultados do estudo 

realizado na baía Willapa, na costa sudoeste do esta-
do de Washington, EUA, para fins de navegação, 
onde uma bóia de superfície e um sensor de pressão 
no fundo foram instalados, com o propósito de ava-
liar as feições de onda na presença de correntes. Os 
valores máximos de corrente de maré observados 
eram 1,4 m/s na vazante e 0,9 m/s na enchente. Ao 
desprezar a presença da corrente, a autora obteve 
erros de 20% na estimativa de alturas de onda, sen-
do que as alturas eram superestimadas na enchente 
(mesmo sentido de propagação de onda e corrente) 
e subestimadas na vazante (sentidos opostos de pro-
pagação).  
 

Estudos Teóricos 
 

Talvez o trabalho teórico mais completo so-
bre escoamentos bidimensionais num plano vertical 
com vorticidade arbitrária deva-se a Dubreil-Jacotin 
(1934). Para uma onda de forma permanente, pro-
pagando-se sobre uma corrente permanente, o es-
coamento combinado é permanente quando obser-
vado em um sistema de coordenadas que se desloca 
com a velocidade de propagação da onda. Neste 
sistema de coordenadas, através de uma transforma-

ção de variáveis  (X , Y)  Y ( , X), a autora ob-

teve uma equação diferencial em termos da posição 
vertical Y da linha de corrente: 
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onde f() é uma função que define a distribuição 
de vorticidade para cada linha de corrente. A solu-
ção numérica desta equação, em diferenças finitas, 
foi desenvolvida por Dalrymple (1973). 

Hunt (1955) propôs soluções para o pro-
blema linearizado de ondas longas e curtas que se 
propagam contra ou a favor de correntes, cujo perfil 
de velocidade varia com a potência 1/7 da elevação 
em relação ao fundo. 
 

7
1

)h/y(U)y(U s  (3) 

 
onde y é a coordenada vertical a partir do fundo, h é 
a profundidade total e Us a velocidade junto à su-
perfície livre. As expressões da celeridade da onda 
(e consequentemente o número de onda e a equa-
ção de dispersão) são obtidas em séries de potências 
do número de Froude para a velocidade da corrente 
na superfície livre.  

A equação apresentada por Hunt para a so-
lução linearizada envolve a segunda derivada do 
perfil de velocidade. Yih (1972) retomou a mesma 
equação, abordando-a sob o ponto de vista da estabi-
lidade (linear) do escoamento e as condições para 
existência teórica de modos neutros. 

Hunt (1955) também apresentou soluções 
não lineares para onda solitária e cnoidal, propa-
gando-se contra e a favor de uma corrente com o 
perfil de corrente dado pela equação (3). 

Dean (1965) desenvolveu um método nu-
mérico que permitia determinar as características 
cinemáticas e dinâmicas de ondas não lineares de 
qualquer ordem. Podendo ser considerado dentro 
da categoria de métodos de Galerkin, parte-se de 
uma formulação pré-estabelecida para a solução, 
com coeficientes a serem determinados por um 
processo de minimização de uma função “objetivo”. 
Dalrymple (1973, 1974) estendeu o método para 
ondas que se propagavam numa corrente com vorti-
cidade constante � em até duas camadas. 

A validade do modelo na representação do 
fenômeno real na Natureza era confirmada analiti-
camente pelo fato dos erros nas condições de con-
torno poderem ser tão pequenos quanto desejável. 

Dalrymple concluiu que o efeito da corrente 
linear cisalhante numa onda de dada altura manifes-
tava-se como uma mudança do comprimento de 
onda, o que por sua vez resulta em alterações na 
cinemática das partículas. Embora o modelo de 
Dalrymple não considerasse os efeitos transientes de 
uma onda propagando-se de uma zona sem corren-
tes para uma região com corrente, ele evidenciava a 
influência da altura, da magnitude da corrente e do 
sentido de propagação na relação de dispersão. 

Para validação do modelo, foram utilizadas 
as medições do experimento realizado entre setem-
bro de 1960 e novembro de 1963 (Wave Project II), 
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conduzido no Golfo do México em lâmina d’água 
de 30 m, durante o qual foram observadas ondas de 
12 m de altura por ocasião do furacão Carla. Senso-
res de pressão foram colocados em oito elevações ao 
longo de um pilar, desde o fundo até a superfície, e 
a elevação da superfície livre foi observada direta-
mente com o auxílio de um wave-staff. A comparação 
entre os resultados teóricos previstos pela teoria de 
Dean (apenas corrente) e a teoria de Dalrymple 

(com vorticidade 0 = 0,025 s-1) indicou diferenças 
de 10% entre as velocidades máximas previstas pelas 
respectivas teorias, embora os erros na condição de 
contorno dinâmica na superfície livre para a mesma 
ordem de aproximação numérica fossem pratica-
mente os mesmos. É importante observar que dife-
renças de 10% na estimativa da velocidade implicam 
em diferenças de 20% na estimativa da força de 
arraste sobre a estrutura, e isto foi verificado para 
uma variação de velocidade de apenas 2,5 cm/s em 
1 m ao longo da vertical.  

Dalrymple e Cox (1976) apresentaram duas 
formas de solução para função de corrente, aplicada 
ao caso de ondas periódicas e simétricas, propagan-
do-se em escoamento rotacional. Neste caso, a mag-
nitude da vorticidade variava linearmente com a 
magnitude da função de corrente. O método de 
perturbação numérica convergia rapidamente para 
uma onda de altura e período determinados, em 
lâmina d’água especificada, e com distribuição de 

vorticidade determinada pela expressão f() =  2 

 onde  é a função de corrente. Isto corresponde a 
correntes que variam com a profundidade como 
cosseno trigonométrico ou hiperbólico, dependen-
do do sinal ser positivo ou negativo, respectivamen-

te. O parâmetro  governa a magnitude da vortici-
dade.  

Os autores concluíram que os modelos de 
onda, incluindo os efeitos de correntes favoráveis ou 
opostas, eram analiticamente válidos, satisfaziam 
todas as condições de contorno de modo exato, à 
exceção da condição de contorno dinâmica na su-
perfície livre que era satisfeita na forma média qua-
drática.  

Todas as propriedades cinemáticas e dinâ-
micas das ondas são afetadas pela presença de cor-
rentes, lembrando-se que os parâmetros livres no 
caso são a altura, o período e a profundidade. Cor-
rentes favoráveis demonstraram aumentar as veloci-
dades horizontais sob a crista da onda, o compri-
mento de onda e a elevação da crista, enquanto que 
correntes contrárias possuem efeitos opostos.  

Neves (1987) propôs uma solução formal 
das equações do movimento de Euler, periódica no 

espaço, aplicando o método de separação de variá-
veis à equação de vorticidade bidimensional. Fisica-
mente, a solução corresponde a ondas que se pro-
pagam numa corrente cuja distribuição de vortici-

dade expressa-se como     logbaf , onde 

a e b são constantes reais. Consequentemente pode 
ser utilizada para modelar ondas num escoamento 
rotacional, enquanto o perfil da corrente é descrito 
por uma função particular:  
 

       mlogbbazzU 22   (3) 

 
onde m é uma constante. 

Apesar do autor não apresentar uma de-
monstração matemática rigorosa da existência de 
solução satisfazendo todas as condições de contorno 
usuais para escoamentos de superfície livre, há evi-
dência numérica da validade da teoria na medida 
em que foi possível minimizar o erro médio quadrá-
tico na condição de contorno dinâmica da superfí-
cie livre, utilizando o mesmo método de Dalrymple 
(1973), Dalrymple e Cox (1976) e Dean (1965).  

O comprimento de onda e os perfis de velo-
cidade mostraram um melhor ajuste com ondas 
lineares, particularmente em relação à forma do 
perfil, que é mais simétrico em lugar de ter cristas 
pontudas e cavados achatados. Os valores para com-
primento de onda diferiram por menos que 3% da 
Teoria de Onda de Função de Corrente de primeira 
ordem, embora a diferença pudesse ser tão grande 
quanto 13% para as teorias de maior ordem, o que 
demonstra a inadequação de utilizar o perfil de 
vorticidade constante para representar um escoa-
mento com outra distribuição de vorticidade.  

Kirby e Chen (1989), utilizando um método 

de perturbações em função do parâmetro =U/c << 
1, desenvolveram uma aproximação para a expres-
são da equação de dispersão no caso de ondas su-
perpostas a correntes com perfil de velocidade arbi-
trário ao longo da profundidade, porém fracas em 
relação à celeridade da onda. Aplicando a diversos 
exemplos de perfis de velocidade, os autores de-
monstram a necessidade de levar a expansão até 

O(2) em águas rasas e intermediárias e evidenciam 
os erros cometidos ao negligenciar a presença da 
corrente. 
 

FORMULAÇÃO TEÓRICA 
 

Colocação do problema matemático 

 
Em um fluido invíscido e incompressível, 

ondas de crista longa deslocam-se colineares a cor-
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rentes, em profundidade constante, sobre fundo 
rígido e impermeável. Admite-se ainda que a onda 
se propague sem alteração na forma e com celerida-
de constante. Trata-se de um problema bidimensio-
nal em perfil (2DV) e, para um sistema referencial 
de coordenadas que se desloque com velocidade 
igual à celeridade da onda, o problema torna-se 
estacionário.  

As diferenças principais entre as teorias ma-
temáticas clássicas apresentadas na literatura e a 
teoria aqui utilizada consistem na não linearidade 
do problema, na presença de vorticidade e o efeito 
Doppler.  

Em primeiro lugar, sabe-se que ondógrafos 
de pressão tendem a subestimar a elevação da crista 
e a superestimar a elevação do cavado. Esta é uma 
característica não linear, pois a diferença entre as 
oscilações da pressão dinâmica e o deslocamento da 
superfície livre são proporcionais à esbeltez da onda 
(razão entre altura e comprimento da onda).  

Em segundo lugar, sabe-se que a vorticidade 
altera significativamente a dinâmica do escoamento, 
como será comprovado adiante. Tais efeitos não são 
considerados quando se utilizam, para fins de proje-
to, teorias fundamentadas no potencial de velocida-
des, linearmente superpostas a correntes observadas 
na natureza, reconhecidamente rotacionais.  

Em terceiro lugar, o período da onda que é 
observado em um referencial fixo (período aparen-
te) é diferente daquele medido em um referencial 
que se desloca com o fluido (período intrínseco), 
fenômeno esse denominado efeito Doppler.  

Sob o ponto de vista teórico, é preferível uti-
lizar a função de corrente, pois o uso do potencial 
de velocidades é restrito a escoamentos irrotacio-
nais.  

A equação diferencial governante em duas 
dimensões no plano vertical é determinada a partir 
das equações de Euler, referidas a um observador 
que acompanha a onda: 
 

     xzx p
1

cuwcucu


  (4) 

 

  gp
1

wwwcu zzx 


  (5) 

 
onde u e w são as componentes horizontal e vertical 
da velocidade do escoamento combinado(onda + 
corrente), p é a pressão dinâmica, g é a aceleração 
da gravidade e c é a celeridade da onda. Neste refe-
rencial móvel, o escoamento é permanente. 

Sendo o fluido incompressível, a equação da 
continuidade é expressa como: 
 

  0wcu zx   (6) 

 
e neste caso pode-se garantir a existência de uma 

função de corrente, (x,z), definida como: 
 

xz wecu   (7) 

 
Em termos da função de corrente, expressa-

se a vorticidade  como 
 

  xxzzxz wcu   (8) 

 
Substituindo a expressão da função de cor-

rente em (4) e (5) e eliminando o termo de pressão 
por diferenciação cruzada, chega-se à equação:  
 

0x
2

zz
2

x   (9) 

 
Esta equação estabelece que a vorticidade 

do escoamento (-2) é constante ao longo de uma 
linha de corrente. Integrando esta equação ao longo 
de uma linha de corrente, chega-se à equação go-
vernante para o fluido (e.g. LAMB, 1945): 
 

)(f2   (10) 

 
onde f é uma função arbitrária. 

A função de corrente satisfaz então o se-
guinte problema de valor de contorno: 
 

)x(zh,xem)(fzzxx  (11) 

 
0)h,x(   (12) 

 

constante),x(    (13) 

 

    )x(zemQdf
2

1
gz

0

2
z

2
x  


 (14) 

 

onde (x) define a posição da superfície livre (peri-
ódica no espaço), Q é a constante de Bernoulli, f é 
uma função arbitrária que fornece a distribuição de 
vorticidade em função das linhas de corrente. 

Obtém-se a pressão dinâmica em qualquer 
ponto do fluido, com coordenadas (x,z), através da 
equação de Bernoulli:  
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 (15) 

 

onde 
*
 corresponde à linha de corrente que con-

tém o ponto dado. Esta equação é válida para flui-
dos invíscidos, escoamentos permanentes e inclui 
um termo relacionado à distribuição de vorticidade. 

Na presença de vorticidade, o principal efei-
to pode ser entendido através da equação integrada 
da quantidade de movimento 
 















ugz

p
uu

2

1
 (16) 

 

onde u


 é o vetor velocidade total, Ω


 é o vetor vor-

ticidade, p é a pressão,  é a massa específica da 
água do mar, g é a aceleração da gravidade, e z é a 
cota em relação ao nível médio. 

O segundo membro da equação (16) repre-
senta um aumento no campo de aceleração do es-
coamento combinado que resulta da interação on-
da-corrente, na presença de vorticidade. Para esco-
amentos bi-dimensionais, este termo é perpendicu-
lar à velocidade em todos os pontos do escoamento. 
Sob a crista e o cavado, por exemplo, ele representa 
um acréscimo à aceleração vertical. 
 

Aproximações lineares 

 
Quatro exemplos de perfis de correntes (Fi-

gura 1) serão utilizados a fim de ilustrar a influência 
do efeito Doppler e da vorticidade sobre a equação 
de dispersão e sobre o fator de resposta de pressão.  

No primeiro exemplo a velocidade é cons-
tante, U0, ao longo da vertical. No segundo exem-
plo, a velocidade varia de U0 no fundo até Us = U0 + 

0 h na superfície livre. No terceiro e quarto exem-
plos, o perfil de velocidade pode ser expresso como 
seno (coseno) hiperbólico ou trigonométrico. Estes 
exemplos correspondem respectivamente às equa-
ções governantes: 
 

0:ICaso zzxx   (17) 

 

0zzxx:IICaso   (18) 

 

 2
zzxx:IIICaso  (19) 

 

 2
zzxx:IVCaso  (20) 

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
 

 

Figura 1 - Perfil vertical de correntes para os casos I a IV, 

respectivamente, da esquerda para a direita 

 
Para as condições de contorno indicadas pe-

las equações (12) a (14), as soluções para os pro-
blemas linearizados são as seguintes:  
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(22) 
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 (24)  
 
onde, Us é a velocidade da corrente à superfície, no 

Caso II Us = U0 + 0 h, e, nos Casos III e IV, 

22 k  e 
22 k , respectivamente. 

Para o Caso IV, a função A4(z) é expressa como: 
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Influência no Comprimento de Onda: 

Equação de Dispersão  
 
 

No caso I, a velocidade da corrente, colinear 
à onda, é constante e a relação de dispersão é ex-
pressa por:  
 

  khtanhkgkU 2
0   (26) 

 
Esta expressão é formalmente semelhante à 

equação de dispersão linear para o caso de não ha-
ver corrente, apenas substituindo a frequência in-

trínseca 0kU  pela frequência aparente () em 

relação a um observador fixo em relação ao fundo. 
A equação (26) pode ser reescrita de forma 

adimensional 
 

khtanhkh
gh

U
kh

g

h
2

0 












 (27) 

 
permitindo a determinação da profundidade relati-
va (kh) em função do valor em águas profundas da 

profundidade relativa (2h/g) e do número de 
Froude da corrente (U0/(gh)1/2), parâmetros que 
dependem de grandezas medidas no campo (perío-
do aparente, profundidade local e velocidade da 
corrente). 

A presença de corrente altera o valor do 
comprimento de onda na medida em que o período 
da onda em relação ao fluido em movimento não é 
o mesmo que o período em relação ao fundo fixo 
(efeito Doppler). Consequentemente, todas as 
grandezas que dependem do número de onda serão 
afetadas, mesmo que suas expressões sejam formal-
mente iguais àquelas deduzidas para a teoria linear 
na ausência de correntes.  

A Figura 2 ilustra a equação de dispersão 
para o caso de fluido em repouso (número de 
Froude igual a zero) e para casos com corrente uni-
forme (número de Froude variando de 0,05 a 0,6). 
Valores negativos de kh correspondem a ondas pro-
pagando-se em sentido contrário à corrente. Neste 
gráfico estão indicados dois conjuntos de solução, 
um referente à raiz positiva da equação de disper-
são, e ooutro referente à raiz negativa (linha trace-
jada). 

Na ausência de corrente, uma vez conheci-
dos os valores de freqüência aparente e profundida-

de, ou seja para um valor fixado de gh  , exis-

tem duas soluções simétricas para kh, indicando que 

a propagação da onda é isotrópica. Na presença de 
corrente favorável, obtém-se um valor kh menor (ou 
seja, comprimento de onda maior), solução A no 
gráfico da Figura 2, enquanto que na presença de 
corrente contrária, obtém-se um valor negativo para 
kh de maior valor absoluto, correspondendo a um 
comprimento de onda menor, solução B no gráfico.  
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Equação de Dispersão ‐ Caso I
U = cte

0,05 (+) 0,05 (‐)
0,15 (+) 0,15 (‐)
0,3 (+) 0,3 (‐)
0,45 (+) 0,45 (‐)
0,6 (+) 0,6 (‐)
sem corrente

No. de Froude

g

h C B A D

 
 

Figura 2 - Relação de dispersão: solução sem corrente 

(linha mais forte) e com corrente uniforme. Valores da 

abscissa (kh) e da ordenada ((h/g)½) adimensionais 

 
 

Existe, porém, outra influência da corrente 
que não possui analogia com a situação sem corren-
te. Para um determinado valor do número de Frou-
de para uma corrente contrária (lado do gráfico 
com valores negativos de kh), existe um valor limite 
para o período da onda abaixo do qual a onda não 
pode se propagar contra a corrente (ou seja, um 

valor máximo do parâmetro gh ). Este resultado 

é coerente com as observações de Evans (1955) e 
Taylor (1955). Além disso, a equação de dispersão 
admite duas outras soluções, uma para onda propa-
gando-se a favor da corrente (solução D) e outra 
para onda contrária à corrente (solução C), ambas 
com números de onda muito elevados. São ondas de 
curto comprimento, embora o período de propaga-
ção em relação a um observador fixo (período apa-
rente) seja mais longo do que aquele que existiria 
para uma onda de igual comprimento, na mesma 
profundidade, na ausência de corrente. Peregrine 
(1976) apresenta uma explicação física muito clara 
para essas ondas em termos da velocidade de propa-
gação de energia.  

Para o Caso II, em que a vorticidade é cons-
tante, a equação de dispersão é expressa por: 
 

     khtanhkUgkkU s0
2

s   (28) 
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onde Us = U0 + 0 h é a velocidade na superfície 

(z = 0) e U0 é a velocidade em z = -h. A relação de 

dispersão adimensional nesse caso torna-se 
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(29) 

 
e neste caso observa-se, no segundo membro da 
equação, um termo que depende explicitamente da 
vorticidade. A frequência relativa é determinada em 
função de dois parâmetros adimensionais, o número 
de Froude da corrente, referido à superfície livre, 

F = Us/(gh)1/2 e o parâmetro de vorticidade 

W = 0(h/g)1/2 . 

Teoricamente o comprimento da onda é in-
fluenciado pela velocidade da corrente superficial, 
embora alguns correntômetros meçam apenas as 
velocidades próximas ao fundo. Tais medições são 
insuficientes para prever as propriedades dinâmicas 
e o comprimento de onda.  
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Equação de Dispersão ‐ Caso II

W ; Fr 

R+ = ( 0 ; 0,15 ) R‐= ( 0 ; 0,15 )
R+ = ( 0,2 ; 0,15 ) R‐= ( 0,2 ; 0,15 )
R+ = ( 0,4 ; 0,15 ) R‐= ( 0,4 ; 0,15 )
R+ = ( 0 ; 0,5 ) R‐= ( 0 ; 0,5 )
R+ = ( 0,2 ; 0,5 ) R‐= ( 0,2 ; 0,5 )
R+ = ( 0,4 ; 0,5 ) R‐= ( 0,4 ; 0,5 )
sem corrente

g

h

 
 

Figura 3 - Relação de dispersão para corrente com vortici-

dade uniforme: solução sem corrente e com corrente, 

para valores de (W = 0(h/g)1/2 = parâmetro de vorticidade 

e Fr = número de Froude); na legenda, R+ e R- são raízes 

positiva e negativa da equação de dispersão, respectiva-

mente no lado positivo e negativo do eixo das ordenadas 

 
 

Semelhante ao caso de velocidade constan-
te, ocorrem variações no comprimento de onda 
devido à presença de vorticidade. Para corrente e 
onda propagando-se na mesma direção, o aumento 
da vorticidade acarreta a diminuição do compri-
mento de onda, o efeito sendo oposto quando onda 
e corrente são contrárias. Existem também duas 

soluções adicionais com valores altos de kh, confor-
me descrito no Caso I. A solução é apresentada na 
Figura 3. Comparando-se os casos com e sem vorti-
cidade, verifica-se que a presença de vorticidade tem 
um efeito menor do que o da corrente e, além disso, 
faz com que a solução seja intermediária entre a 
situação sem corrente e aquela com corrente uni-
forme. 

Essas variações provocadas pela corrente no 
valor do comprimento de onda tornam-se importan-
tes na medida em que se observa que várias grande-
zas de importância para projetos de engenharia são 
determinadas a partir do comprimento de onda. De 
fato, a celeridade da onda, o número de onda, a 
superfície livre, a função de corrente, a relação de 
dispersão, as componentes horizontal e vertical da 
velocidade da onda, a pressão dinâmica, as compo-
nentes da aceleração da onda são todos dependen-
tes do comprimento de onda. Em trabalhos futuros 
serão discutidas as influências sobre o fator de res-
posta de pressão e sobre a função de transferência 
de espectro de aceleração para espectro de elevação 
da superfície livre.  

Para a vorticidade proporcional a , existem 
duas famílias de soluções, dependendo do sinal, 
positivo ou negativo, na equação governante. Para o 
Caso III, Figura 4, a equação de dispersão é dada 
por 
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  (30) 

 
 

onde 22 k . A figura 4 apresenta o gráfico 

desta expressão para diferentes valores de h e do 
número de Froude, Us/(gh)1/2. Valores menores de 

h fornecem perfis de velocidade que se aproximam 

de um perfil uniforme, enquanto que valores maio-
res produzem perfis de velocidade com variação 
exponencial, próximo do que se observa em corren-
tes induzidas por ventos. 

Verifica-se, neste caso, um comportamento 
da equação de dispersão semelhante àquele obser-
vado nos casos anteriores de corrente uniforme ou 
de vorticidade constante. Existe maior sensibilidade 

ao número de Froude do que ao parâmetro h, con-

siderando as curvas para h=0,2 e 1,5 nos três exem-

plos mostrados com número de Froude, Fr, igual a 
0,1, 0,25 e 0,5. Um resultado inesperado ocorre para 

h=1,5 e Fr=0,1, pois ambas as soluções para corren-
te, favorável ou contrária à onda, fornecem valores 
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menores de número de onda (comprimentos maio-
res) do que aqueles encontrados na solução sem 
corrente. 
 

‐2,5

‐2,0

‐1,5

‐1,0

‐0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

‐3,0 ‐2,0 ‐1,0 0,0 1,0 2,0 3,0
kh

Equação de Dispersão ‐ Caso III
 h ; Fr  R+ = ( 0,2 ; 0,1 )

R‐= ( 0,2 ; 0,1 )

R+ = ( 0,2 ; 0,25 )

R‐= ( 0,2 ; 0,25 )

R+ = ( 0,2 ; 0,5 )

R‐= ( 0,2 ; 0,5 )

R+ = ( 1 ; 0,1 )

R‐= ( 1 ; 0,1 )

R+ = ( 1 ; 0,25 )

R‐= ( 1 ; 0,25 )

R+ = ( 1 ; 0,5 )

R‐= ( 1 ; 0,5 )

R+ = ( 1,5 ; 0,1 )

R‐= ( 1,5 ; 0,1 )

R+ = ( 1,5 ; 0,25 )

R‐= ( 1,5 ; 0,25 )

R+ = ( 1,5 ; 0,5 )

R‐= ( 1,5 ; 0,5 )

sem corrente

g

h

 
 

Figura 4 - Equação de dispersão (Caso III) para diferentes 

valores de h e do número de Froude (Fr); na legenda, R+ 

e R- são raízes positiva e negativa da equação de disper-

são, respectivamente no lado positivo e negativo do eixo 

das ordenadas 
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Equação de Dispersão ‐ Caso IV
 h ; Fr  R+ = ( 0,2 ; 0,1 )

R‐= ( 0,2 ; 0,1 )

R+ = ( 0,2 ; 0,25 )

R‐= ( 0,2 ; 0,25 )

R+ = ( 0,2 ; 0,5 )

R‐= ( 0,2 ; 0,5 )

R+ = ( 1 ; 0,1 )

R‐= ( 1 ; 0,1 )

R+ = ( 1 ; 0,25 )

R‐= ( 1 ; 0,25 )

R+ = ( 1 ; 0,5 )

R‐= ( 1 ; 0,5 )

R+ = ( 1,5 ; 0,1 )

R‐= ( 1,5 ; 0,1 )

R+ = ( 1,5 ; 0,25 )

R‐= ( 1,5 ; 0,25 )

R+ = ( 1,5 ; 0,5 )

R‐= ( 1,5 ; 0,5 )

sem corrente

g

h

 
 

Figura 5 - Equação de dispersão (Caso IV) para diferentes 

valores de h e do número de Froude (Fr); na legenda, R+ 

e R- são raízes positiva e negativa da equação de dispersão 

 
 

Para o Caso IV, Figura 5, a forma da equa-
ção de dispersão (31) dependerá de k2 ser menor, 

igual ou maior que 2.  
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RESULTADOS 
 
 

Os 240 testes numéricos efetuados por Dias 
(1992), utilizando a Teoria da Função de Corrente 
para velocidade ou vorticidade constante, procura-
ram reproduzir situações típicas na prática de medi-
ções de ondas a fim de comparar os resultados pre-
vistos em duas situações, com e sem corrente. Os 
principais parâmetros foram assim escolhidos: 
 

1. profundidades de 5 m, 10 m, e 20 m; de-
terminou-se trabalhar nesta faixa visto ser 
nela que geralmente se instalam os sensores 
de pressão; 

2. alturas de onda de 1 m, 2 m, 3 m, e 4 m e 
períodos de 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, e 10 s por serem 
bastante representativos das condições de 
mar presentes na costa brasileira; 

3. correntes superficiais de 0,5 m/s, 1,0 m/s, 
1,5 m/s, e 2,0 m/s por abrangerem uma 
faixa de correntes bastante diversificada. 

 
 

Estas condições estão apresentadas na Figu-
ra 6, baseada em Dean (1974), para classificar as 
regiões de validade das teorias de onda em termos 
da fração da altura (H) em relação à altura de arre-
bentação (Hb) (máxima estimada). 
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H
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Figura 6 - Regiões de validade para os casos estudados 

 
 

A partir dos dados gerados pelo programa 
da Teoria da Função de Corrente (NEVES, 1987), 
quando há uma corrente com velocidade ou vortici-
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dade constante deslocando-se com a onda, monta-
ram-se tabelas, como a ilustrada na Tabela 1. Para 
cada valor de período de onda (T = 6, 7, 8, 9, e 10 
s), altura (H = 1, 2, 3 e 4 m) e profundidade (h = 5, 
10, e 20 m), foram calculados os erros percentuais 
entre os valores previstos de comprimento de onda 
na situação sem corrente em relação ao valor teórico 
mais correto que considera a presença de corrente. 
Enquanto a seção anterior abordou os efeitos sobre 
a equação de dispersão linear, agora investigam-se 
os efeitos não lineares no comprimento de ondas. 

Para cálculo do erro, utilizaram-se valores 
de L adimensionalizados por L0, comprimento de 
onda em águas profundas pela Teoria Linear sem 
corrente, de acordo com a fórmula: 
 

)0U(L/L

)0U(L/L)0U(L/L

00

0000




 (32) 

 

Tabela 1 - Erros relativos percentuais para comprimento 

de onda. Corrente uniforme; T = 10 s; h = 20 m 

 
  H (m) 

Us/( h) 
U 

(m/s) 

1 2 

L/L0 erro % L/L0 erro % 

-0,159 -2,0 0,593 31,0 0,596 30,8 

-0,119 -1,5 0,643 20,8 0,646 20,7 

-0,080 -1,0 0,690 12,6 0,693 12,5 

-0,040 -0,5 0,735 5,8 0,737 5,8 

0,000 0,0 0,777 0,0 0,779 0,0 

0,040 0,5 0,818 -5,0 0,821 -5,0 

0,080 1,0 0,858 -9,5 0,861 -9,4 

0,119 1,5 0,898 -13,4 0,900 -13,4 

0,159 2,0 0,936 -17,0 0,938 -16,9 

  H (m) 

Us/( h) 
U 

(m/s) 

3 4 

L/L0 erro % L/L0 erro % 

-0,159 -2,0 0,601 30,3 0,607 29,8 

-0,119 -1,5 0,650 20,4 0,656 20,1 

-0,080 -1,0 0,696 12,4 0,702 12,3 

-0,040 -0,5 0,741 5,7 0,746 5,7 

0,000 0,0 0,783 0,0 0,788 0,0 

0,040 0,5 0,824 -5,0 0,829 -4,9 

0,080 1,0 0,864 -9,4 0,869 -9,3 

0,119 1,5 0,903 -13,3 0,908 -13,2 

0,159 2,0 0,942 -16,9 0,947 -16,8 

 
 

Baseando-se na análise dos gráficos, Dias 
(1992) conclui que, ao estimar o comprimento de 
onda pela Teoria Linear sem corrente, incorre-se 
em erros que ora subestimam ora superestimam o 

valor correto. Além disso, devido às não linearida-
des, o comprimento de onda passa a ser influencia-
do também pela altura de onda. 
 

Comprimento de onda com corrente uniforme 

 
Para os valores de profundidades conside-

rados, confirmou-se o resultado teórico que prevê 
comprimentos de onda menores (ou maiores) 
quando a corrente é contrária (ou favorável) à on-
da, do que aqueles previstos para situação de fluido 
em repouso. De modo geral, quando a corrente 
desloca-se em direção contrária à onda, os erros 
cometidos na determinação do comprimento de 
onda são maiores do que no caso da corrente se 
deslocando na mesma direção. 

Para todas as profundidades consideradas, 
observa-se que o erro diminui com o aumento do 
período, ao se desprezar a corrente para cálculo do 
comprimento de onda. Na profundidade de 5 m o 
erro variou de um máximo de 80% para T = 6 s a 
50% para T = 10 s (quando a corrente é contrária) e 
de -27% para T = 6 s a -24% para T = 10 s (quando a 
corrente é favorável).  

Na profundidade de 10 m, o erro variou de 
um máximo de 80% para T = 6 s a 35% para T = 10 s 
(quando a corrente é contrária) e de -21% para T = 
6 s a -20% para T = 10 s (quando a corrente é favo-
rável) (Figura 7).  

 

 
 

Figura 7 - Comparação entre o comprimento de onda com 

e sem corrente. Valores negativos correspondem a onda 

propagando-se contra a corrente 
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Na profundidade de 20 m, o erro cometido 
na estimativa do comprimento de onda, ao se des-
prezar a corrente, variou de um máximo de 100% 
para T = 6 s a 30% para T = 10 s (quando a corrente 
é contrária) e de -23% para T = 6 s a -18% para T = 
10 s (quando a corrente é favorável).  

A influência do valor de altura de onda na 
determinação do comprimento de onda é conse-
quência das não linearidades da onda. Verificou-se, 
contudo, que a presença de corrente influencia mais 
o valor do comprimento de onda nas situações de 
menor altura (H = 1 m) do que nas situações de 
ondas mais altas (H = 3 m).  
 

Influência da vorticidade 

 
Com os dados gerados pelo programa de 

Neves (1987) para os casos em que a vorticidade é 
constante ao longo da coluna d’água, montaram-se 
tabelas (Tabela 2), para os valores de vorticidade 
iguais a 0,1 s-1, 0,2 s-1, -0,1 s-1, e -0,2 s-1. 

As tabelas fornecem os erros relativos per-
centuais obtidos quando se compara o valor do 
comprimento de onda obtido quando não há vorti-
cidade, com o valor obtido no caso de haver vortici-
dade; os valores mostrados foram calculados segun-
do: 
 
 

)0(L/L

)0(L/L)0(L/L

00

0000




 (33) 

 
 

Nestes casos procurou-se manter o mesmo 
valor de corrente na superfície e a mesma profundi-
dade. 

Para os casos de vorticidade positiva e mes-
mo sentido de propagação de onda e corrente. Ob-
servou-se que os comprimentos de onda eram me-
nores do que nos casos de corrente uniforme de 
mesmo valor na superfície (vorticidade nula). Os 
erros relativos percentuais variaram de 2% a 7% 
para vorticidade 0,1 s-1 e de 5,5% a 9% para vortici-
dade 0,2 s-1. 

Investigou-se então a influência da altura e 
do período no cálculo do comprimento de onda, 
face aos efeitos não lineares. Os erros no compri-
mento de onda foram menores (2% a 7,5%) para 
ondas de maior altura do que para ondas mais bai-
xas (3% a 9%). A seguir, fixou-se um valor para o 
período e variou-se a altura da onda; para as meno-
res alturas, o comprimento de onda aumentou me-
nos em relação ao valor no caso sem corrente do 

que no caso com vorticidade nula, ou seja, a sensibi-
lidade à presença da vorticidade é mais significativa 
para as ondas menores. 
 
 

Tabela 2 - Erros percentuais para comprimento de onda: 

corrente com vorticidade constante versus corrente sem 

vorticidade. Profundidade h = 20 m; período T = 6 s; 

corrente na superfície Us = 2,0 m/s 
 

 T (s)  

 6 7 8 9 10 H (m)

L/L0 (*) 1,328 1,214 1,11 1,017 0,936 

1 L/L0 (**) 1,246 1,138 1,04 0,953 0,877 

Erro 6,60% 6,70% 6,80% 6,70% 6,70% 

L/L0 (*) 1,333 1,218 1,113 1,02 0,938 

2 L/L0 (**) 1,252 1,142 1,043 0,956 0,88 

Erro 6,50% 6,70% 6,70% 6,70% 6,60% 

L/L0 (*) 1,341 1,224 1,117 1,024 0,942 

3 L/L0 (**) 1,262 1,149 1,049 0,961 0,884 

Erro 6,30% 6,50% 6,60% 6,60% 6,50% 

L/L0 (*) 1,353 1,232 1,124 1,029 0,947 

4 L/L0 (**) 1,276 1,159 1,056 0,967 0,89 

Erro 6,00% 6,30% 6,40% 6,40% 6,40% 

(*) sem vorticidade 

(**) com vorticidade igual a 0,1 s-1. 

 
 

O erro relativo no comprimento de onda foi 

pouco influenciado pelo período da onda (Us/h), 

situando-se na faixa entre 2,7% a 8,9% para ondas 
de menor período e de 3% a 8,8% para as de maior 
período. A vorticidade mostrou-se como um efeito 
determinante, seguido pela altura da onda, nas es-
timativas dos erros em relação ao caso sem corrente 
ou com corrente e vorticidade nula. 

Para os casos de vorticidade negativa e a 
onda propagando-se contra a corrente, observou-se 
que, na presença de vorticidade, os comprimentos 
de onda eram maiores do que nos casos de veloci-
dade uniforme. Os erros relativos percentuais foram 
de -2% a -15% para vorticidade de -0,1 s-1 e de -6% a 
-22% para vorticidade de -0,2 s-1. Para ondas de me-
nor altura, os erros foram maiores (-3% a -22%) do 
que para ondas mais altas (-3% a -13%). Ondas de 
menor período apresentaram erros de comprimento 
de onda maiores (-3% a -22%) que ondas de maior 
período (-3% a -14%). Mais uma vez, a vorticidade 
mostrou-se um efeito determinante nas avaliações 
dos erros. 
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CONCLUSÕES 
 
 

Medições de perfis verticais e de possíveis 
variações horizontais das velocidades de correntes, 
concomitantes a medições de ondas, permitiriam 
desenvolver formulações teóricas mais abrangentes e 
exatas para explicação e previsão das transformações 
sofridas pelas ondas em águas rasas.  

Atualmente verifica-se um significativo au-
mento das técnicas de sensoriamento remoto das 
ondas, seja por intermédio de satélites, seja por ra-
dares localizados em aviões ou fixos em terra. Neste 
tipo de medições, a capacidade de reflexão da su-
perfície do mar depende da altura e do comprimen-
to das ondas. Ora, a presença de correntes com 
variações espaciais influencia tanto o comprimento 
quanto a altura das ondas. A literatura mostra ainda 
que variações espaciais do campo de correntes po-
dem introduzir modificações ainda mais significati-
vas no campo de ondas. Existe, porém, nestes casos, 
a impossibilidade em caracterizar, por sensoriamen-
to remoto, a intensidade da corrente superficial e, 
simultaneamente, a distribuição vertical de veloci-
dade.  

A superposição de ondas e correntes provo-
ca modificações nas propriedades das ondas, o que 
em geral não é considerado em projetos de enge-
nharia. A fim de quantificar tal influência, quatro 
tipos de perfil de corrente foram estudados: uni-
forme, linear (ou vorticidade constante), exponen-
cial e cosseno. Para estes casos, foram apresentadas 
as soluções analíticas do problema linearizado ex-
presso em termos da função de corrente.  

As expressões para a equação de dispersão 
(quantificação do efeito Doppler) foram apresenta-
das para cada caso. Confirmou-se teoricamente que, 
não apenas a magnitude da velocidade próximo à 
superfície livre influencia o comprimento de onda, 
mas também a vorticidade. Estes resultados teóricos 
indicam que erros significativos podem ocorrer em 
consequência do desprezo da velocidade da corren-
te que se desloca juntamente com a onda.  

Para o caso de corrente uniforme, os erros 
na estimativa do comprimento de onda variaram de 
-30% (corrente a favor) a 80% (corrente contrária), 
eventualmente podendo atingir valores maiores 
para outro conjunto de parâmetros de entrada. 
Como exemplo, quando o período da onda é igual a 
8 s, a altura é de 2 m, a profundidade é 10 m, e a 
corrente é contrária e igual a 1 m/s, o erro encon-
trado na estimativa do comprimento de onda é de 
16,7%. 

Para o caso de corrente com vorticidade u-
niforme, os erros na estimativa do comprimento de 
onda variaram de 9% (vorticidade positiva) a -22% 
(vorticidade negativa). Para o caso de uma onda 
com período de 8 s, altura de 2 m, em profundidade 
de 10 m, se a velocidade da corrente superficial for 
igual a 1 m/s (contrária) e a vorticidade for igual a -
0,1 s-1, o erro encontrado na estimativa do compri-
mento de onda é de -6,3%. 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Este trabalho foi originalmente desenvolvi-
do pela segunda autora com o apoio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico que concedeu uma bolsa de mestrado. Posteri-
ormente, o trabalho foi revisto e ampliado pelo 
primeiro autor no âmbito dos Projetos CA-
PES/PROCAD 0144/01-0 e 053/2007— Amigos de 

Boussinesq: Rede Cooperativa de Pesquisa sobre Hidrodi-

nâmica Costeira e de Águas Rasas (COPPE/UFRJ + 

FEIS/UNESP + IPH/UFRGS + UNIFEI + UFRN). 
 
 

REFERENCIAS 
 
 
BATTJES, J. A. A case study of wave height variations 
due to currents in a tidal entrance. Coastal Engineer-

ing, v. 6, n. 1, p. 47-57, 1981. 

 
CAVALERI, L.; EWING, J. A.; SMITH, N. D. Meas-
urement of the pressure and velocity field below 
surface waves. In: FAVRE, A.; HASSELMANN, K. 
(Ed.). Turbulent fluxes through the sea surface, wave 

dynamics and prediction. New York: Plenum Press, 

1978. p. 257-272. 
 
DALRYMPLE, R. A. A finite amplitude wave on a 
linear shear current. Journal of Geophysical Research, v. 

79, n. 30, p. 4498-4504, 1974. 
 
DALRYMPLE, R. A. Water wave models and wave forces 

with shear currents. Florida: Civil and Coastal Engi-

neering, University of Florida, 1973. 
 
DALRYMPLE, R. A.; COX, J. C. Symmetric finite-
amplitude rotational water waves. Journal of Physical 

Oceanography, v. 6, n. 6, p. 847-852, 1976. 

 



A Importância da Caracterização da Corrente para a Correta Determinação do Comprimento e da Altura das Ondas. 
Parte 1: Embasamento Teórico e Dispersivo 

 228

DEAN, R. G. Evaluation development of water wave 

theories for engineering application. Fort Belvoir, Va: 

U.S. Coastal Engineering Research Center, 1974. v. 
1: Presentation of results. (Special Report, no. 1). 
 
DEAN, R. G. Stream Function representation of 
nonlinear ocean waves. Journal of Geophysical Research, 

v. 70, n. 18, p. 4561-4572, 1965. 
 
DIAS, A. M. A influência de correntes para a medição de 

ondas do mar. 68 f. 1992. Dissertação (Mestrado) - 

COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 1992. Disponível em: 
<http://www.oceanica.ufrj.br/intranet/teses/1992_
mestrado_andrea_moragas.pdf>. 
 
DUBREIL-JACOTIN, M. L. Sur la determination 
rigoureuse des ondes permanents périodiques 
d’ampleur finie. Journal de Mathematiques, v. XIII, n. 

3, p. 217-290, 1934. 
 
EVANS, J. T. Pneumatic and similar breakwaters. 
Proceedings of the Royal Society, Series A, v. 231, n. 1187, 

p. 457-466, 1955. 
 
GABRIEL, D. W.; HEDGES, T. S. Effects of currents 
on interpretation of sub-surface pressure spectra. 
Coastal Engineering, v. 10, n. 4, p. 309-323, 1986. 

 
van HOFTEN, J. D. A.; KARAKI, S. Interaction of 
waves and a turbulent current. In: INTERNATION-
AL CONFERENCE ON COASTAL ENGINEERING, 
12., 1970, Wasshington, D.C. Proceedings... New York: 

ASCE, 1970. p.404-422. 
 
HUNT, J. N. Gravity waves in flowing water. Proceed-

ings of the Royal Society, Series A, v. 231, n. 1187, p. 496-

504, 1955. 
 
JONSSON, I. G. Wave-current interactions. Denmark: 

Tech. University of Denmark, Institute Hydrody-
namics and Hydraulic Engineering - ISVA, 1989. 
 
JONSSON, I. G.; SKOVGAARD, C.; WANG, J. D. 
Interaction between waves and currents. In: IN-
TERNATIONAL CONFERENCE ON COASTAL 
ENGINEERING, 12., 1970, Washington, D.C. Pro-

ceedings... New York: ASCE, 1970. p.489-507. 

 
KIRBY, J. T.; CHEN, T.-M. Surface waves on vertical-
ly sheared flow: approximate dispersion relations. 
Journal of Geophysical Research, v. 94, C1, p. 1013-1027, 

1989. 
 

LAMB, H. Hydrodynamics. New York: Dover, 1945. 

 
NEVES, C. F. A particular rotational wave theory. Flori-

da: University of Florida, 1987. 
 
PAPROTA, M. Laboratory investigations of wave 
transmission through a submerged aerial barrier. In: 
SHORT COURSE/CONFERENCE ON APPLIED 
COASTAL RESEARCH, 6., 2013, Lisboa. 
Prooceedings... Lisboa: [s.n.], 2013. 

 
PEREGRINE, D. H. Interaction of water waves and 
currents. Advances in Applied Mechanics, v. 16, p. 9-

117, 1976. 
 
SMITH, J. M. Wave pressure gauge analysis with 
current. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean 

Engineering, v. 128, n. 6, p. 271-275, 2002. 

 
TAYLOR, G. I. The action of a surface current used 
as a breakwater. Proceedings Royal Society of London, 

ser. A., v. 231, p. 466-478, 1955. 
 
YIH, C.-S. Surface waves in flowing water. Journal of 

Fluid Mechanics, v. 51, n. 2, p. 209-220, 1972. 

 

 

The Relevance Of Characterizing The Current For 
The Correct Determination Of Wave Length And 
Height. Part I: Wave Length And Dispersion 
 
ABSTRACT 
 

Waves are often mesured by sensor that do 
not take the presence of currents into account. This 
may lead to errors in the determination of wave 
heights and length. Using the Stream Function 
Wave Theory, this work tries to estimate the errors 
which occur in wave length estimates, when a cur-
rent is neglected. Results of linear theory are also 
presented for four types of current profiles: uni-
form, with uniform vorticity, exponential and cosine 
type. 
Results are presented in terms of the following pa-
rameters: the Froude number referred to the sur-
face current value (Us/(gh)1/2), relative water depth 
(h/L0), and dimensionless vorticity (�0/�), where 
Us is the velocity of the current near the surface, � 
is the wave frequency in rad/s relative to a fixed 
observer, h is the water depth, and L0 is the deep 
water wave length given by Linear Theory in the 
absence of current.  
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Effects of the current on the waves present as: Dop-
pler effect (difference between the observed period 
relative to a fixed reference and the intrinsic wave 
period, relative to the moving fluid); non-linearities 
of the combined flow. For the studied cases, values 
of the errors in wave length in the presence of cur-
rent may differ by 5% to 90% from the case without 
current. 
Keywords: waves; vorticity, wave-current interaction; 
Stream Function Wave Theory 
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RESUMO 
 

A transferência de oxigênio através da interface ar-água é um importante processo que ocorre em sistemas ambien-

tais como rios, córregos, lagos e estações de tratamento de esgotos. No presente trabalho, visou-se avançar no entendimento 

dos princípios básicos envolvidos no fenômeno, através de ensaios de reoxigenação realizados em escala de laboratório. Inves-

tigou-se a presença de sumidouro físico de oxigênio dissolvido, em um tanque agitado por jatos, provocado pelo próprio siste-

ma de recirculação da água. A metodologia usada é baseada na comparação do desempenho do modelo clássico e de um novo 

modelo, no qual um termo de primeira ordem é inserido na equação diferencial para quantificar o sumidouro. Os resultados 

mostraram que o modelo clássico apresentou desempenho inferior quando comparado com o novo modelo. A utilização do 

modelo clássico, não considerando o sumidouro físico, produz uma estimativa superestimada do coeficiente de reoxigenação 

superficial. Em média, esse valor é aumentado em 19%. 

 

Palavras-chave: Reoxigenação superficial. Tanque agitado por jatos e sumidouro de oxigênio dissolvido. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A transferência de gases através da interface 
ar-água constitui uma importante etapa dos ciclos 
biogeoquímicos de numerosas substâncias (hélio, 
nitrogênio, carbono e oxigênio) e, por isso, é fre-
quentemente necessária em muitos campos da ciên-
cia e engenharia (Janzen et al., 2008). O oxigênio 
dissolvido (OD) tem sido objeto de debate constan-
te, já que dentre as variáveis de qualidade da água, é 
a grandeza mais importante e complexa. Por se 
constituir em um ecossistema, um corpo d’água na-
tural como, por exemplo, um rio, apresenta diversos 
componentes físicos, químicos e biológicos que con-
somem e produzem o oxigênio em um processo di-
nâmico. Além do consumo devido à oxidação dos 
resíduos orgânicos presentes naturalmente no corpo 
d’água, o oxigênio pode ser removido da água pela 
respiração dos seres aquáticos, por difusão e oxida-
ção do metano na camada aeróbia do sedimento, e 
pelo processo de stripping ocasionado pela ascensão 

na coluna d’água das bolhas de gases produzidos na  
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camada anaeróbia do sedimento. Sua reposição se 
dá ou pela fotossíntese das plantas aquáticas ou atra-
vés do contato da superfície do corpo d’água com a 
atmosfera, sendo esse último processo muito mais 
significativo, podendo ser considerado, principal-
mente para rios, como o agente efetivamente res-
ponsável pela reposição do oxigênio na água. A reo-
xigenação superficial é o processo de troca de oxi-
gênio entre a atmosfera e um volume de água em 
contato com ela. Esse processo é quantificado pelo 
coeficiente de reoxigenação superficial K2 (tempo-1).  

Os modelos matemáticos utilizados para a 
simulação da qualidade da água em rios são uma 
importante ferramenta da gestão dos recursos hídri-
cos. Dentre os parâmetros que compõem esses mo-
delos, o K2 é considerado o mais relevante, uma vez 
que ele quantifica indiretamente a capacidade de 
um corpo d’água recuperar-se, em termos de con-
centração de oxigênio dissolvido, após receber car-
gas poluidoras. Estudos, realizados desde o início do 
século XX, revelaram que o processo de reoxigena-
ção superficial é normalmente analisado como uma 
função dos parâmetros hidráulicos do escoamento e 
de diversos fatores ambientais como temperatura da 
água, salinidade, pressão atmosférica, umidade rela-
tiva do ar e concentração de surfactantes (GUALTI-
ERI et al., 2002; VACHON et al., 2010; SILVEIRA; 
GIORGETTI, 2007; JAMNONGWONG, 2010).  
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O balanço de oxigênio dissolvido, de um 
corpo de água, na ausência de sumidouros e consi-
derando-se como fonte apenas a reoxigenação su-
perficial, é geralmente representado, pela equação 
1. 
 

C)A(CK
dt
dCV SL                                                  (1) 

 
em que V = volume do corpo d’água, A = área da 
interface ar-água, C = concentração de OD, Cs = 
concentração de saturação de OD, KL = coeficiente 
de transferência de massa de OD, e t = tempo. 

Dividindo os dois termos da equação 1 por 
V e dada a condição inicial C(0) = C0, obtém-se o 
modelo clássico: 
 

t)
V

AK
)exp(-C(CCC(t) L

S0S                              (2) 

 
em que C0 = concentração inicial de OD. A relação 
KLA/V é igual a K2.  O KL depende da turbulência da 
água, e diferentes modelos conceituais foram desen-
volvidos para explicar a estrutura dessa dependência 
(Lewis e Whitman, 1924; Higbie, 1935; Dankwerts, 
1951; Schulz e Schulz, 1991). No entanto, a aplica-
ção de modelos conceituais exige a mensuração de 
parâmetros relevantes que, por sua vez, nem sempre 
são facilmente mensuráveis. Essa dificuldade está 
associada ao fato de a transferência de massa ser 
extremamente complexa (Janzen et al., 2008). A 
complexidade do fenômeno tem estimulado o de-
senvolvimento de uma variedade de aparatos e téc-
nicas experimentais. 

No contexto de aparatos experimentais, a li-
teratura mostra a utilização crescente de diversos 
sistemas de agitação da água para o estudo da turbu-
lência e do processo de reoxigenação superficial. 
Dentre esses sistemas, destacam-se: tanques com 
grades oscilantes, tanques com agitadores mecânicos 
tipo turbina, canais hidráulicos com recirculação e 
tanques com água agitada por jatos. Detalhes desses 
sistemas são encontrados nos trabalhos realizados 
por Herlina e Jirka (2008), Law e Khoo (2002), Pi-
nheiro (2011) e Szeliga e Roma (2009). 

Para a realização dos estudos de reoxigena-
ção superficial nesses sistemas de agitação, a hipóte-
se de ausência de sumidouro de oxigênio é adotada. 
Desta forma, a equação 2 é utilizada para a estimati-
va de KL e, consequentemente, K2. Entretanto, estu-
dos recentes investigaram e confirmaram a presença 
de sumidouro físico de oxigênio dissolvido em tan-
ques com agitador mecânico tipo turbina e em ca-

nais hidráulicos com recirculação (Silveira, 2004; 
Pinheiro, 2011). O sumidouro pode ser causado por 
zonas de baixa pressão em que parte dos gases dis-
solvidos pode migrar para a fase gasosa, ocorrendo a 
formação de microbolhas que se desprendem e são 
levadas de volta à atmosfera, constituindo-se, portan-
to, em sumidouro de oxigênio dissolvido. Em um 
agitador mecânico tipo turbina, pode haver forma-
ção de vórtices nas bordas das pás do rotor. Esses 
vórtices possuem zonas de baixa pressão no seu cen-
tro. Em canais com recirculação, as zonas de baixa 
pressão podem ocorrer na linha de sucção da bom-
ba.  

Erros significativos na estimativa de K2 são 
produzidos quando não se considera a existência de 
sumidouro de oxigênio dissolvido. Os valores de K2, 
em média, podem ser superestimados em 52,7%, 
conforme verificado por PINHEIRO (2011).   

Esse trabalho tem como objetivo investigar a 
existência de sumidouro de oxigênio dissolvido em 
um tanque agitado por jatos. Para tanto, os dados 
resultantes dos ensaios de reoxigenação são analisa-
dos com o modelo clássico apresentado na equação 
2 e com um novo modelo que considera, na sua 
formulação, a existência de sumidouro de oxigênio 
dissolvido. 
 
 

 
 

Figura 1 - Desenho esquemático do tanque utilizado no 

estudo de reoxigenação 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Sistema de agitação da água 

 
O estudo de reoxigenação superficial foi re-

alizado em um tanque cuja massa de água é agitada 
por jatos (Figura 1). O tanque de PRFV (Plástico  
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Figura 2 - Arranjo dos dispositivos de entrada e saída de água do tanque 

 
 
Reforçado com Fibra de Vidro), construído com 
base quadrada, apresenta 70 cm de altura e área da 
base de 95 cm x 95 cm. O emprego do PRFV na 
construção do tanque elimina a necessidade de se 
executar qualquer correção que leve em conta as 
perdas do oxigênio em função da oxidação de mate-
riais.  

A quantidade total de água utilizada para os 
ensaios foi de 270,8 L. Portanto, o nível da água, 
medido desde a base do tanque, foi de 30 cm no 
início de cada teste. A lâmina de água evaporada 
durante os ensaios, que duram até 15 horas, foi de-
terminada pelo monitoramento do rebaixamento da 
superfície livre com o uso de um sonar instalado 
sobre o tanque. O sistema de agitação da água é in-
troduzido pela parte inferior do tanque. Esse arran-
jo foi possível devido à utilização de uma estrutura 
metálica com 1,30 m de altura.  

A recirculação da água foi realizada com um 
conjunto moto-bomba de 1,5 cv de potência. A água 
é alimentada pelo fundo do tanque através de 324 
mangueiras, cada uma com 3 mm de diâmetro in-
terno e 80 mm de comprimento, regularmente es-
paçadas em 5 cm, por onde a água é injetada e suc-
cionada (Figura 2). Essa configuração resultou em 
uma vazão igual a zero no plano horizontal, paralelo 
ao fundo do tanque.  

As mangueiras de sucção e injeção conver-
gem para tubulações de PVC de 150 mm de diâme-

tro, as quais estão conectadas nas linhas de sucção e 
recalque, respectivamente. Para obtenção de dife-
rentes condições de turbulência, foi instalado na 
tubulação de recalque um registro que, em função 
do seu grau de abertura, causa diferentes níveis de 
dissipação de energia e, consequentemente, veloci-
dades dos jatos.  

A vazão de recirculação foi medida com o 
uso de um diafragma, com 32,2 mm de diâmetro, 
calibrado e instalado na tubulação de recalque. 

Para evitar o aumento da temperatura da 
massa de água, devido ao cisalhamento originado 
pelo escoamento nas tubulações, foi utilizado um 
trocador de calor do tipo serpentina (Figura 3). O 
trocador é constituído por uma caixa térmica, de 50 
cm de altura e área de seção transversal de 50 cm x 
50 cm, e três serpentinas de cobre com 4 m de com-
primento e 16 mm de diâmetro, por onde a energia 
térmica é transferida. A entrada e a saída do troca-
dor de calor são compostas por caixas de distribui-
ção, dianteira e traseira, pelas quais a água entra e 
sai das serpentinas, respectivamente. Água e pedaços 
de gelo, com volume de 600 mL, foram utilizados 
como fluido refrigerante. No fundo da caixa térmica 
foi instalado um dreno, que permite a troca do flui-
do refrigerante em intervalos de aproximadamente 
1 hora.  
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Figura 3 -  Desenho esquemático do trocador de calor usado no estudo 

 
 
 

Os ensaios foram realizados em cinco vazões 
de recirculação diferentes 1,63, 2,04, 2,38, 2,68 e 
2,95 L.s-1, causando variações nas velocidades dos 
jatos de 1,42 a 2,57 m.s-1.  

A hidrodinâmica de um tanque agitado por 
jatos, como o apresentado, possui quatro regiões 
características: 1- Região inferior, onde zonas de 
elevada turbulência (região de injeção dos jatos) são 
cercadas por zonas de baixa turbulência; 2- Zona 
central, onde há uma interação direta dos jatos; 3- 
Zona de turbulência isotrópica; e 4- Camada influ-
enciada pela superfície. Os limites de cada zona de-
pendem das velocidades dos jatos. O início da região 
isotrópica é definido por Tamburrino e Aravena 
(2002), equação 3, que construíram um tanque di-
mensionalmente idêntico ao produzido nesse estu-
do. 
 

154,0
cj0 LV

634,0
X
Y











                                               (3) 

 
em que X é a distância entre os jatos, Vj é a veloci-

dade do jato, Lc = /2πd i  é o comprimento caracte-

rístico, ν é a viscosidade cinemática do fluido, e di é 
o diâmetro interno da mangueira onde o jato é pro-
duzido. A intensidade turbulenta na zona isotrópica 
(U0) em Y0 é igual a (Tamburrino e Aravena, 2002): 
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Considerando-se os parâmetros hidrodinâ-

micos e geométricos definidos por Tamburrino e 
Aravena (2002), o número de Reynolds no início da 
região isotrópica é definido como: 
 




0YU
yRe

0
                                                            (5) 

 
O resumo das condições hidrodinâmicas u-

sadas nesse estudo é mostrado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Condições hidrodinâmicas estabelecidas no 

tanque agitado por jatos 

 

Q [L.s-1] Vj [m.s-1] U0 [cm.s-1] Y0 [cm] Rey [-] 

1,63 1,42 2,01 22,53 4514,7 

2,04 1,78 2,34 23,33 5453,5 

2,38 2,08 2,61 23,89 6208,4 

2,68 2,34 2,83 24,33 6853,2 

2,95 2,57 3,02 24,69 7422,9 

 

 

Ensaios de reoxigenação superficial 

 
Os valores de K2 foram determinados atra-

vés de um total de quinze ensaios. Para tanto, segui-
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ram-se os procedimentos descritos abaixo: 1. O tan-
que foi abastecido com água proveniente da rede 
pública até que a lâmina d’água atingisse 30 cm; 2. 
Após ajustar o registro de modo a obter a vazão de 
recirculação desejada, o trocador de calor era abas-
tecido com água e gelo; 3. O sensor de OD era insta-
lado; 4. O oxigênio era removido da água; 5. Inicia-
va-se o processo de reoxigenação e coleta dos dados 
de concentração de oxigênio dissolvido. 

As medidas de oxigênio dissolvido foram re-
alizadas com o uso de um oxímetro, que utiliza pro-
cessos de luminescência e registra automaticamente 
os dados. O oxímetro foi calibrado utilizando o mé-
todo químico de Winkler. Além de medir a concen-
tração de oxigênio dissolvido, o oxímetro também 
registra a temperatura da água.  

A água foi desoxigenada com o uso de sulfi-
to de sódio (Na2SO3+1/2O2↔Na2SO4), de modo que 
a concentração de OD atingisse valores inferiores a 2 
mg.L-1.  

Os ensaios de reoxigenação produziram 
curvas de concentração de OD em função do tempo. 
O ajuste dos modelos aos dados é realizado através 
da análise de regressão não linear, conforme sugeri-
do por ASCE (2007).  
 
Sumidouro de oxigênio dissolvido em 

sistemas de agitação 

 
A concentração de saturação de OD (Cs) é 

afetada por diversos fatores ambientais. Em relação 
à modelagem da qualidade da água, os fatores mais 
importantes são a temperatura da água, a pressão 
atmosférica (ou altitude) e a salinidade.  De acordo 
com Gonçalves (2011), Cs teórico pode ser estimado 
por inúmeras equações que começaram a ser desen-
volvidas na década de 60. Um resumo das caracterís-
ticas dessas equações é apresentado no trabalho rea-
lizado por McCutcheon (1989).  

Os valores de Cs determinados experimen-
talmente pelo ajuste do modelo aos dados (análise 
de regressão não linear) são, geralmente, inferiores 
aos valores teóricos calculados, através das equações 
existentes, para as condições de temperatura, salini-
dade e pressão em que os experimentos foram reali-
zados. Esse fato interfere significativamente na de-
terminação do K2 obtido através do experimento de 
reoxigenação.  

Nesse trabalho, considera-se a hipótese de 
que o problema descrito anteriormente está vincu-
lado à inadequação do modelo clássico, equação 2, 
utilizado para a determinação dos parâmetros en-
volvidos no fenômeno de reoxigenação superficial. 
O modelo clássico não prevê a existência de um su-

midouro de OD, que, caso seja considerado, justifi-
caria a redução dos valores de Cs encontrados expe-
rimentalmente, em relação aos valores calculados 
pelas equações existentes na literatura.  

Em estudos realizados em laboratórios, os 
pesquisadores consideram que, por se tratar de água 
“limpa”, não exista nenhum tipo de sumidouro, 
químico ou biológico, de OD. No entanto, não aten-
tam para a possibilidade da existência de um sumi-
douro físico, provocado pelos equipamentos respon-
sáveis pela agitação e ou recirculação do líquido em 
estudo. Por isso, Silveira (2004) sugeriu a inserção 
de um novo parâmetro no modelo clássico, com a 
responsabilidade de representar o possível sumidou-
ro. Esse parâmetro é proporcional a concentração 
de oxigênio dissolvido: 
 

CK-C)(CK
dt
dC

3S2                                              (6) 

 
A solução da equação 6, dada a condição i-

nicial C(0) = C0, é: 
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em que K3 é o coeficiente de desoxigenação, com a 
mesma unidade de K2, ou seja, o inverso do tempo.  
 

Considerando-se a possibilidade da existên-
cia de sumidouro nos ensaios, os dados coletados de 
oxigênio dissolvido foram analisados com o uso dos 
dois modelos: clássico (equação 2) e com sumidouro 
(equação 7). Contudo, o ajuste do modelo com su-
midouro aos dados é realizado através da análise de 
regressão não linear, variando-se os parâmetros K2, 
K3 e C0. O valor de Cs teórico é determinado, em 
função da temperatura da água (T) e pressão atmos-
férica (altitude), pela equação desenvolvida por Po-
pel (1979), citada por Von Sperling (2007).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As condições experimentais nas quais os en-
saios de reoxigenação foram realizados estão apre-
sentadas na Tabela 2. A temperatura média da água 
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variou entre 27,3oC (ensaio 3) e 32,5oC (ensaio 1). A 
maior lâmina evaporada ocorreu no ensaio 1, cau-
sando uma redução de 1,3% do volume de água no 
tanque, e as menores nos ensaios 4 e 10 com lâmina 
evaporada de 1 mm. A altitude foi considerada cons-
tante e igual a 790 m. 
 
 

Tabela 2 - Condições experimentais dos ensaios 

 

Ensaio Rey [-] 
Tar 

[oC] 

Tágua 

[oC] 

Lâmina 

Evaporada 

[mm] 

1 4514,7 29,6 32,5 4,0 

2 4514,7 29,0 32,4 3,0 

3 4514,7 24,8 27,3 3,0 

4 5453,5 23,8 30,4 1,0 

5 5453,5 25,0 30,4 2,0 

6 5453,5 23,0 29,3 3,0 

7 6208,4 26,3 29,7 3,0 

8 6208,4 28,1 31,2 3,0 

9 6208,4 26,2 29,9 2,0 

10 6853,2 26,5 30,1 1,0 

11 6853,2 28,1 31,1 2,0 

12 6853,2 25,4 29,7 2,0 

13 7422,9 24,8 30,9 2,0 

14 7422,9 24,0 29,6 2,0 

15 7422,9 25,0 30,2 3,0 

 
 

Para cada nível de agitação, quantificado 
pelo número de Reynolds, três ensaios foram reali-
zados. Nas Figuras 4, 5 e 6, três ensaios são apresen-
tados como forma de exemplificar o processo de 
reoxigenação.   
 

 
 

Figura 4 -  Ensaio de reoxigenação superficial número 8 

 
 

Figura 5 -  Ensaio de reoxigenação superficial número 9 

 

 
 

Figura 6 -  Ensaio de reoxigenação superficial número 13 

 

Os dados experimentais são representados 
por pontos discretos, o modelo clássico (equação 2) 
é representado pela linha contínua cinza claro e o 
modelo com sumidouro (equação 7) é representado 
pela linha contínua cinza escuro. A linha tracejada 
representa a concentração de saturação obtida pela 
equação 8. O efeito da salinidade não é considerado 
nessa equação; entretanto, conforme afirmado pela 
EPA (1985), para modelagem em rios esse parâme-
tro pode ser desprezado. Nesse primeiro momento, 
tanto para o modelo clássico quanto para o modelo 
com sumidouro, o valor de Cs é fixo e determinado 
com o uso da equação 8. Os parâmetros restantes 
dos modelos, C0, K2 e K3, são estimados pela análise 
de regressão não linear. 

Os resultados mostram claramente a exis-
tência de um sumidouro de oxigênio dissolvido, já 
que, mesmo visualmente, é possível observar que o 
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modelo com sumidouro ajustou-se melhor aos dados 
do que o modelo clássico. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Silveira (2004) e Pinheiro (2011). 
Os desempenhos dos modelos aos dados foram ava-
liados pelos métodos da raiz quadrada do erro qua-
drático médio (RMSE) e do erro multiplicativo mé-
dio (MME), equações 9 e 10, respectivamente.  O 

último foi apresentado e aplicado por Moog e Jirka 
(1998) no estudo de equações empíricas para a de-
terminação do K2 em rios. 
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RMSE                                      (9) 

 
em que N é o número de medidas, yp são os valores 
preditos e ym os valores medidos. O modelo apresen-
ta elevado desempenho se os valores preditos são 
próximos aos valores medidos. 
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Os valores médios obtidos para ambos os 

métodos, para cada número de Reynolds, mostram 
que o modelo com sumidouro apresentou resultado 
mais satisfatório do que o modelo clássico (Tabela 
3).  
 

Tabela 3 - Avaliação do desempenho do modelo 

 

Rey [-] RMSE [mg.L-1] MME [mg.L-1] 

Modelo Clássico 

4514,7 0,0773 1,020 

5453,5 0,0947 1,014 

6208,4 0,2113 1,055 

6853,2 0,1096 1,021 

7422,9 0,1642 1,028 

Modelo com Sumidouro 

4514,7 0,0077 1,002 

5453,5 0,0164 1,002 

6208,4 0,0296 1,008 

6853,2 0,0185 1,004 

7422,9 0,0316 1,005 

 
Destaca-se que quanto menor o valor de 

RMSE e mais próximo MME estiver da unidade, me-

lhor é o ajuste do modelo aos dados experimentais. 
Ainda como forma de expressar os resulta-

dos do estudo comparativo do modelo clássico com 

o modelo com sumidouro, nas Figuras 7 e 8 é utili-
zada a razão ODmodelo/ODdados como critério de com-
paração. Nessas Figuras, as melhores previsões são 
aquelas cujos valores estão distribuídos mais próxi-
mo da relação ODmodelo/ODdados = 1. Novamente, fica 
evidenciada a superioridade do modelo com sumi-
douro, uma vez que em praticamente todos os en-
saios o valor dessa relação está bem próximo de 1, 
diferentemente do que acontece com o modelo 
clássico. Os ensaios 8 e 13 foram os que apresenta-
ram os maiores desvios. 
 

 
 

Figura 7 - Razão de OD estimado pelo modelo clássico e 

medido com o oxímetro 

 

 
 

Figura 8 - Razão de OD estimado pelo modelo com sumi-

douro e medido com o oxímetro 

 

Prosseguindo com o objetivo de avaliar a e-
xistência do sumidouro de oxigênio, um novo pro-
cedimento foi adotado. Agora, o valor de Cs é esti-
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mado pela análise de regressão não linear com o uso 
do modelo clássico. Dessa forma, os parâmetros es-
timados pela análise de regressão são C0, Cs e K2. 
Como essa análise é puramente matemática, o ajuste 
fornece valores que melhor ajustam a função aos 
dados experimentais, sem considerar qualquer con-
dição de natureza física. Os valores de Cs estimados 
pela análise de regressão não linear, Cs*, são compa-
rados graficamente com os valores de Cs obtidos 
com a equação 8. Na Figura 9 é possível observar 
que nos quinze ensaios, os valores de Cs* são inferio-
res aos valores de Cs.   
 

 
 

Figura 9 - Comparação entre os valores de Cs* e Cs 

 

Os resultados dos ensaios deveriam predizer 
valores Cs

* aproximadamente iguais aos valores de-
terminados pela equação 8, fato não verificado. Isso 
comprova, na ausência de sumidouros químicos e 
biológicos, a presença de sumidouros físicos causa-
dos pelo próprio processo experimental, uma vez 
que não há explicação teórica que justifique a dife-
rença entre Cs e Cs*. Em média, o valor da concen-
tração de saturação estimado pela análise de regres-
são não linear foi de 16,6% menor que o valor da 
concentração de saturação estimado pela equação 8. 
A redução encontrada por Pinheiro (2011) foi de 
16,7%. O sumidouro pode ocorrer na linha de suc-
ção da bomba, pois as zonas de baixa pressão no 
fluido podem causar a migração de parte dos gases 
dissolvidos para a fase gasosa. Para validar essa hipó-
tese, Pinheiro (2011) mostrou a existência de uma 
correlação linear entre a queda de pressão na linha 
de sucção e o valor do K3 introduzido no modelo 
clássico.  

Os valores de K2 obtidos com o uso do mo-
delo clássico e os valores de K2 e K3 obtidos com o 
uso do modelo com sumidouro são apresentados na 
Tabela 4.  Eles foram corrigidos, com a equação 11, 

para a temperatura de 20oC, que nesse estudo foi 
utilizada como padrão.  
 

 20T
22 1,024(20)K(T)K   (11) 

 
em que T é a temperatura da água (oC). 

O K3 mostrou-se independente do nível de 
agitação da água. Resultado diferente foi obtido por 
Silveira (2004), o qual encontrou uma relação de 
proporcionalidade entre K3 e a velocidade de rota-
ção de um agitador mecânico tipo turbina. Segundo 
esse autor, o sumidouro de oxigênio tem origem na 
formação dos vórtices, que é uma função da veloci-
dade de rotação. Por conseguinte, K3 é função da 
velocidade de rotação.  
 

Tabela 4 - Valores médios de K2 e K3 para a temperatura 

corrigida de 20oC 

 

Rey [-] K2 (20oC) [hora-1] K3 (20oC) [hora-1] 

Modelo Clássico 

4514,7 0,11 - 

5453,5 0,16 - 

6208,4 0,16 - 

6853,2 0,17 - 

7422,9 0,21 - 

Modelo com Sumidouro 

4514,7 0,09 0,024 

5453,5 0,11 0,020 

6208,4 0,13 0,041 

6853,2 0,15 0,025 

7422,9 0,17 0,042 

 

 
 

Figura 10 -  Comparação entre os valores de Cs* e Cs 

 
Na Figura 10, os valores de K2 obtidos com o 

uso do modelo clássico são comparados com os valo-
res de K2 obtidos com o uso do modelo com sumi-
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douro. Observa-se que a presença do sumidouro faz 
com que o modelo clássico superestime o valor do 
K2. Em média, esse valor é aumentado em 19%. 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

A transferência de oxigênio dissolvido atra-
vés da interface ar-água foi estudada experimental-
mente em um tanque agitado por jatos utilizando 
uma sonda para a medida da concentração de oxi-
gênio dissolvido. Os resultados mostraram que o 
modelo clássico usado para descrever o processo de 
reoxigenação superficial apresentou desempenho 
inferior quando comparado com o novo modelo 
que considera a existência de um sumidouro físico, 
provocado pelo próprio sistema de agitação da água. 
O Cs estimado pela análise de regressão não linear 
com o uso do modelo clássico, Cs*, foi, em média, 
16,6% menor que o valor de Cs teórico, determina-
do em função da temperatura e pressão atmosférica. 
A utilização do modelo clássico, não considerando o 
sumidouro físico, produz uma estimativa superesti-
mada do K2. Avanços no entendimento dos fenôme-
nos que ocorrem junto às interfaces ar-água são ob-
tidos pelo uso de sistemas de agitação da água como, 
por exemplo, os tanques agitados por jatos. Por isso, 
a quantificação da influência dos sistemas de agita-
ção sobre o processo de reoxigenação superficial é 
um importante avanço no entendimento do fenô-
meno de transferência de oxigênio em escala de 
laboratório. Recomenda-se que a investigação da 
presença de sumidouro físico seja considerada uma 
etapa adicional nos estudos de transferência de oxi-
gênio dissolvido em sistemas de agitação da água, 
uma vez que os parâmetros estimados podem estar 
subestimados e superestimados, como foi o caso des-
se estudo em relação à Cs e K2, respectivamente.  
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Surface Reoxygenation And Physical Sink Of Dis-
solved Oxygen In A Jet-Agitated Vessel 
 
ABSTRACT 

 
Gas Transfer across the air-water interface is 

an important process that occurs in environmental 
systems, such as rivers, streams, lakes and sewage 
treatment plants. In the present research, the aim 

was to advance the understanding of the basic prin-
ciples involved in the phenomenon through a 
planned set of experiments. We investigated the ex-
istence of a physical sink of dissolved oxygen in a jet-
agitated vessel, caused by the agitation system. The 
methodology is based on evaluating the perfor-
mance of the classical model and a new model, in 
which a first-order term is inserted to quantify the 
sink. The classical model showed inferior perfor-
mance compared to the new model. The use of the 
classical model produced an overestimated estimate 
of the surface reoxygenation coefficient. On aver-
age, this value is increased by 19%. 
Keywords: surface reoxygenation coefficient, jet-
agitated vessel and dissolved oxygen sink. 
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RESUMO 
 

Atualmente é comum determinar a rede de drenagem, os divisores de água e a delimitação de bacias hidrográficas 

de forma automática, a partir de informações de relevo, representadas na forma de uma matriz de altitudes, os chamados 

modelos digitais de elevação (MDE). Uma etapa fundamental desta metodologia é a obtenção da hidrografia arbitrando um 

limite inferior de área de drenagem a partir do qual um pixel do MDE é considerado como parte da rede de drenagem. O 

valor deste limite, no entanto, pode variar em diferentes regiões, dependendo das características físicas locais e dos objetivos 

do mapeamento. Neste artigo são propostos alguns critérios que podem servir para definir a área de drenagem mínima neces-

sária para a melhor representação das nascentes, ou do início da rede de drenagem, a partir do processamento de um MDE. 

Os critérios foram desenvolvidos a partir da análise de 28 bacias em diferentes regiões do Brasil, onde o valor da melhor área 

de drenagem limite foi estimado com base na comparação entre a rede de drenagem derivada do MDE e as nascentes identifi-

cadas em imagens de satélite de alta resolução. Nas mesmas regiões foram obtidos dados de características geológicas, declivi-

dade média, precipitação média anual e vazões. Como resultado foram identificadas relações gerais para o valor da área de 

drenagem mínima (ou limiar de área de drenagem) em função do tipo de geologia (porosa ou fissural), declividade média da 

bacia e relação Q90/Q50, de tal forma que os valores determinados podem servir como fundamento inicial para definição da 

área limite para início da rede de drenagem. Além disso, verificou-se que o uso de um único valor de área mínima para 

bacias com características físicas variadas pode ser inapropriado. Dessa forma foi sugerido uma metodologia para a delimi-

tação da rede de drenagem para áreas compostas por regiões físicas distintas. Espera-se que este método seja utilizado como 

uma função de geoprocessamento para bacias heterogêneas.  

 

Palavras-chave: Modelo Digital de Elevação. Rede de Drenagem. Geoprocessamento. SIG. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A representação do relevo em computado-
res é cada vez mais utilizada em hidrologia. Sua 
aplicação vai desde a simples delimitação de bacia 
até a extração de informações necessárias de carac-
terização das bacias para a modelagem hidrológica 
(ZEILHOFER, 2001).  

A representação matricial do relevo nos 
chamados Modelos Digitais de Elevação (MDE) é a 
forma mais utilizada para as análises de geomorfo-
metria em Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG). Em um MDE cada elemento ou pixel tem 
como atributo o valor de elevação do terreno em 
relação a um determinado referencial (BURROU-
GH; MCDONNEL, 1998). 
 

*Instituto de Pesquisas Hidráulicas - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

Com os Modelos Digitais de Elevação é pos-
sível definir os caminhos de fluxo, delimitar as baci-
as e calcular as áreas de contribuição, utilizando 
técnicas de geoprocessamento (BERTOLO, 2000; 
BURROUGH; MCDONNELL, 1998; JENSON; DO-
MINGUE, 1988). 

Uma das primeiras etapas na análise de um 
MDE para estas aplicações é a definição de uma 
matriz de direções de escoamento a partir da matriz 
de elevações. Nesta etapa normalmente é utilizado 
um algoritmo conhecido como D8, em que para 
cada célula do MDE é definida uma entre oito dire-
ções de escoamento, o que significa que cada célula 
pode escoar para uma de suas oito vizinhas mais 
próximas, definidas numa janela de 3 x 3 células 
(BURROUGH; MCDONNEL, 1998; JENSON; DO-
MINGUE, 1988).  

A partir da matriz com direções de fluxo de-
finidas, normalmente a etapa seguinte é o cálculo de 
uma matriz de área de drenagem acumulada. Nesta 
etapa, é gerado um novo plano de informação ma-
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tricial em que cada célula tem como atributo o valor 
correspondente ao somatório das áreas superficiais 
de todos os pixels cujo escoamento contribui para o 
pixel em questão (JENSON; DOMINGUE, 1988). 

Numa terceira etapa, a matriz de áreas acu-
muladas é reclassificada com a especificação de uma 
área de drenagem mínima (ou limiar de área de 
drenagem), que caracteriza a área de drenagem 
mínima necessária para iniciar um canal (BAND, 
1986; BUARQUE et al., 2009; BURROUGH; MC-
DONNELL, 1998; JENSON; DOMINGUE, 1988; 
MARK, 1984; SORRIBAS; PONTES; COLLIS-
CHONN, 2011). O produto desta terceira etapa é 
uma nova matriz em que cada célula pode ter o 
valor 1, quando pertence à rede de drenagem, ou 
zero, quando não pertence à rede de drenagem. 

O resultado desta terceira etapa é fortemen-
te dependente da escolha do valor da área de dre-
nagem limite (Amin). A adoção de um valor de 
Amin baixo resulta na criação de uma rede de dre-
nagem com muito mais cursos de água. A adoção de 
um valor de Amin alto resulta na definição de uma 
rede de drenagem em que apenas os maiores rios 
são incluídos. Assim, a escolha do valor de Amin tem 
um grande impacto na subsequente extração de 
propriedades morfométricas da bacia, como a den-
sidade de drenagem, o comprimento dos rios, a 
ordem dos cursos d´água, e propriedades de escala 
como as razões de bifurcação e de área (BERTOLO 
2000; DAROS; BORGA, 1997; HELMLINGER; KU-
MAR; FOUFOULA-GEORGIOU, 1993; MOUSSA; 
BOCQUILLON, 1996).  

Existem duas abordagens para definir o va-
lor de Amin. Na primeira abordagem o valor de 
Amin é arbitrado, de forma a resultar na rede de 
drenagem mais conveniente para uma determinada 
aplicação. Um exemplo desta abordagem é utilizado 
pelo conjunto de ferramentas ArcHydro, em que se 
sugere que o valor de Amin deve ser equivalente a 
1% da área total que está sendo analisada (FAN et 
al., 2010; MAIDMENT, 2002). Neste caso, não existe 
o interesse de reproduzir exatamente a rede de 
drenagem efetivamente existente, desde o ponto de 
origem de cada um dos cursos d´água. 

Na segunda abordagem o valor de Amin é 
definido de forma a reproduzir, com a maior exati-
dão possível, a rede de drenagem real da bacia. Nes-
te caso, idealmente cada ponto de origem de cada 
curso d´água na matriz gerada pela análise no SIG 
coincide com um início de rede de drenagem iden-
tificável na realidade.  

Nesta segunda abordagem, portanto, a ter-
ceira etapa do processamento deveria ser repetida 
várias vezes, e a rede de drenagem resultante deveria 

ser comparada visualmente com a rede de drena-
gem real, até que o valor adequado de Amin tenha 
sido encontrado (SORRIBAS; PONTES; COLLIS-
CHONN, 2011). Para isto podem ser utilizadas ima-
gens de satélite de alta resolução ou fotografias aé-
reas. 

Outra possibilidade, contudo, é relacionar o 
valor de Amin em uma determinada região com suas 
características físicas. Diversos estudos mostram que 
a área de drenagem mínima está relacionada com 
características físicas da bacia hidrográfica, como 
declividade, relevo, tipos de solos, vegetação e geo-
logia (BERTOLO, 2000; IIJJASZ-VASQUEZ; BRAS, 
1995; MCNAMARA et al., 2006; MARTZ; GARBRE-
CHT, 1995; MONTGOMERY; DIETRICH, 1988; 
STANBULLUOGLU et al., 2002).  

Horton (1945) sugeriu que um curso 
d´água inicia quando a força do escoamento acumu-
lado é suficiente para vencer a resistência à erosão 
do solo. Assim, existiria uma transição entre o esco-
amento difuso (fora da rede de drenagem) e o esco-
amento concentrado (dentro da rede de drena-
gem). O mesmo autor também observou que a de-
clividade de cursos d´água de maior ordem, ou seja, 
com maior área de drenagem, tende a ser menor do 
que a declividade de cursos d´água de menor or-
dem. 

Com base nesta ideia Tarboton, Bras e Ro-
driguez-Iturbe (1991, 1992) e Tarboton (1989) pro-
puseram um método em que a área de drenagem 
limite é identificada a partir do ponto de máximo de 
uma curva que relaciona área de drenagem e decli-
vidade de trechos da rede de drenagem. A hipótese 
é que os cursos de água, onde o escoamento é con-
centrado, normalmente apresentam uma relação em 
que a declividade do rio decresce à medida que 
cresce a área de drenagem. Partindo de jusante para 
montante, considera-se que o início da rede de dre-
nagem é o local em que esta tendência deixa de ser 
respeitada. Uma abordagem semelhante foi adotada 
por Montgomery e Dietrich (1988, 1989, 1992) e 
por Montogomery e Foufoula-Georgiou (1993). 

O método de Tarboton, Bras e Rodriguez-
Iturbe (1991, 1992), embora seja elegante e tenha 
uma base física plausível, não é muito adequado 
quando o MDE tem baixa resolução espacial, ou 
quando tem erros aleatórios significativos. Este é o 
caso do MDE do SRTM (FARR et al., 2007), bastante 
utilizado no Brasil (PAZ; COLLISCHONN, 2008; 
PAZ et al., 2008; WEBER; HASENACK; FERREIRA, 
2004). 

Por outro lado, acredita-se que a área de 
drenagem mínima pode ser relacionada com as 
características físicas da bacia através de relações 
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empíricas.  
No presente trabalho é apresentada uma 

pesquisa exploratória em busca da definição de 
critérios de área de drenagem mínima para diferen-
tes bacias hidrográficas brasileiras, colocando esses 
critérios em função de suas características físicas e 
de coeficientes baseados na vazão superficial medida 
nos cursos de água da bacia. 
 Além disso, na medida em que se verificou a 
importância da variabilidade das características físi-
cas para definição da área de drenagem mínima em 
uma bacia hidrográfica, o trabalho também apresen-
ta uma metodologia para a delimitação da rede de 
drenagem para áreas compostas por regiões físicas 
distintas.  
 

OBJETIVOS 
 

O objetivo do presente trabalho é a defini-
ção de critérios simplificados e apresentação de uma 
ferramenta SIG para a definição da área de drena-
gem mínima de bacias hidrográficas com base em 
suas características físicas regionais ou informações 
de vazão de postos fluviométricos.  
 

METODOLOGIA 
 
 Foram selecionadas algumas regiões no 
Brasil com características físicas bastante diferencia-
das entre si, e com disponibilidade de dados de 
vazão em postos fluviométricos (Figura 1). Em cada 
uma destas regiões foram realizadas as etapas tradi-
cionais de geoprocessamento para obtenção da rede 
de drenagem, usando o MDE do SRTM (PAZ; COL-
LISCHONN, 2008). 
 Em cada região ou bacia analisada, o valor 
de Amin foi modificado várias vezes até que a rede 
de drenagem calculada ficasse o mais próxima pos-
sível da rede de drenagem identificada em imagens 
de satélite de alta resolução disponíveis no Google 
Earth®, ArcGIS® (ferramenta Add Basemap) e 
MapWindow GIS® (extensão Tiles), onde nestes dois 

últimos foram utilizadas as imagens disponibilizadas 
pela base Bing Aerial Maps (SORRIBAS; PONTES; 

COLLISCHONN, 2011). 
 Para cada uma das bacias foram obtidos 
valores de declividade média, domínios hidrogeoló-
gicos predominantes, tipos de solos predominantes 
e pluviometria média anual, e foram buscadas rela-
ções entre os valores destas variáveis e o valor de 
Amin. 

 
 

Figura 1 - Localização das áreas de estudo selecionadas 

 
 
Identificação de Nascentes e Análise Comparativa 
 
 

Para a definição do critério de área de dre-
nagem mínima de uma bacia hidrográfica foi reali-
zada uma análise comparativa entre a hidrografia 
obtida através do MDE e a hidrografia identificada 
em imagens de satélite e fotografias aéreas onde é 
possível verificar a existência de nascentes de cursos 
de água.  

Os mapas de hidrografia com base no MDE 
foram gerados sistematicamente para todos os locais 
de interesse com diferentes áreas de drenagem mí-
nima, variando de 0,1km² em 0,1km², e comparadas 
com as nascentes visualizadas nas imagens de satélite 
e fotos aéreas. Os valores da maior área de drena-
gem necessária para representar todas as nascentes 
de cada região de interesse foram computados como 
a melhor estimativa para a região definida. 

Uma vez que o modelo digital de elevação 
utilizado possui resolução espacial de quadrícula de 
90m, a área de cada pixel é de cerca de 0,0081 km². 
Dessa forma, o valor de Amin de 0,1km² foi adotado 
por corresponder a aproximadamente 10 pixels. 
Esta estimativa é também um indicador dos na me-
todologia aplicada. Ensaios preliminares demonstra-
ram que a adoção de áreas menores não trouxeram 
muitos benefícios aos resultados de interpretação 
visual. 

 



Sobre o Início da Rede de Drenagem Definida a Partir dos Modelos Digitais de Elevação 

 244

 
 

Figura 2 - Sequência de passos de estimativa de área de drenagem mínima para uma região 
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Como as comparações entre as nascentes vi-
sualizadas nas imagens e as extraídas do MDE foram 
feitas visualmente, é possível que dois avaliadores 
distintos chegassem a conclusões ligeiramente dife-
rentes sobre a área de drenagem mínima necessária 
para uma bacia. Contudo, também é esperado que o 
erro do procedimento não seja muito maior que 
0,1km², já que os testes foram feitos com esta varia-
ção, onde nesta faixa foram observadas as dúvidas 
sobre a escolha entre uma ou outra área de drena-
gem mínima.  

A amostragem dos possíveis pontos que ca-
racterizam o início da rede de drenagem nas ima-
gens de satélite e fotos aéreas foi realizada conside-
rando a disponibilidade de imagens e dando priori-
dade para aquelas que apresentam melhor resolu-
ção espacial, conforme descrito em Sorribas, Pontes 
e Collischonn (2011). A identificação visual do iní-
cio da rede de drenagem nem sempre foi trivial, 
principalmente em regiões em que a vegetação é 
muito densa. Fatores associados à rede de drena-
gem, como a existência de mata ciliar, estradas, pe-
quenos reservatórios e solo saturado contribuíram 
de forma positiva para o processo. 

A figura 2 apresenta um exemplo da análise 
realizada. As imagens de satélite e fotos aéreas utili-
zadas para a identificação de nascentes foram as 
disponibilizadas pelos softwares anteriormente cita-
dos.  
 

Cálculo da Rede de Drenagem 

 
Os mapas de área de drenagem acumulada 

e de rede de drenagem para cada valor limite de 
área acumulada foram extraídos a partir de um 
MDE com a utilização do pacote de ferramentas 
ArcHydro Tools (MAIDMENT, 2002) presente no 

software ArcGIS®. 
Neste pacote de ferramentas, o cálculo de 

área de drenagem consiste no terceiro passo dos 
procedimentos de delineamento de bacias hidrográ-
ficas a partir de MDEs e a definição da rede de dre-
nagem no quarto passo. O primeiro passo se dá pelo 
preenchimento de depressões espúrias presentes no 
MDE, e o segundo passo consiste na definição das 
direções de fluxo através de um método chamado 
de D8 (Eight Direction Pour Point Model) que defi-
ne para cada célula da matriz um valor que repre-
senta a direção mais provável do escoamento com 
base na maior diferença de cotas.  

Após estes dois primeiros passos, a área a-
cumulada de cada célula é calculada e a rede de 
drenagem é obtida por reclassificação do mapa de 
área acumuladas a partir da definição da área de 

drenagem mínima: todas as células com valor de 
área acumulada maior que a mínima são definidas 
como drenagem. 
 
 

Tabela 1 - Estações fluviométricas utilizadas 

 

Código 

Estação 
Nome da Estação Rio 

Área de 

Drenagem 

(km2) 

15050000 Pontes e Lacerda Guaporé 2990 

17091000 Fazenda Tucunaré Juruena 4360 

17093000 Fontanilhas Juruena 55900 

17123000 Porto roncador Teles Pires 10800 

17200000 Rio Arinos Arinos 57100 

17230000 Lucas do Rio Verde Verde 5635 

17350000 Cachimbo Braço Sul 1010 

24500000 Alto araguaia das Garças 2070 

26050000 Toriqueje das Mortes 17160 

70200000 Invernada Velha Pelotas 2841 

72430000 Passo Do Granzotto Forquilha 1604 

74205000 Linha Cescon 
Arroio 

Caturete 
454 

86100000 Passo Do Gabriel das Antas 1820 

38830000 Caraubas Paraíba 5030 

60300000 Ponte da Antinha Capivara 1270 

61537000 Porto dos Buenos Verde 6300 

61886000 Pádua Sales Mogi-Guaçu 4670 

63350100 Água Clara Verde 14500 

63390000 Estrada Queiroz Verde 20100 

63710000 Estrada Do Quata do Peixe 2910 

64601000 Brilhante Brilhante 3870 

64767000 Porto Carriel Piquiri 3540 

65835000 Porto Santa Maria Iguaçu 39600 

58920000 Patrocínio do Muriaé Muriaé 2660 

41050000 Major Porto 
Ribeirão 

Areado 
1190 

25100000 B.Cach. Grande Vermelho 229 

45155000 Fazenda Velha Itaguari 3230 

 
 
 No trabalho de Buarque et al. (2009) é mos-
trado que o algoritmo de traçado de drenagem utili-
zado no ArcHydro Tools é inferior a outros algorit-

mos, principalmente para o traçado em áreas pla-
nas, onde pode apresentar problemas como drena-
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gens paralelas e corte de meandros, prejudicando o 
comprimento final do rio. Contudo, para a defini-
ção de nascentes na forma realizada neste trabalho 
não são relevantes as diferenças entre os diferentes 
algoritmos existentes, uma vez que o processo se 
caracteriza pela reclassificação do mapa de áreas 
acumuladas em regiões de nascentes. 
 
Regiões de Estudo 

 
Para a realização deste estudo exploratório 

foram selecionadas 27 bacias hidrográficas em dife-
rentes regiões do Brasil onde as condições geomor-
fológicas foram verificadas como homogêneas com 
base na informação geológica e de relevo regional e 
onde existem dados fluviométricos disponibilizados 
pela Agência Nacional de água (ANA). Este pressu-
posto foi assumido visando isolar o efeito das carac-
terísticas físicas das bacias para as análises de área de 
drenagem mínima. Os locais analisados foram apre-
sentados na figura 1e são listados na tabela 1. 
 
Mapas e Dados Utilizados 

 
O modelo digital de elevação utilizado foi o 

SRTM (FARR et al, 2007), com resolução da quadrí-
cula de 90m, apresentado na figura 3.  
 

 
 

Figura 3 - Relevo das regiões de estudo obtido do SRTM 

 
A partir do MDE foi extraída a informação 

de declividade média de cada bacia hidrográfica de 
estudo. Para o cálculo da declividade média da bacia 

foi calculada inicialmente a declividade de cada 
pixel dentro da bacia e posteriormente feita a média 
aritmética dos dados. O mapa de declividades é 
apresentado na figura 4. A hipótese assumida na 
verificação da influência da declividade média da 
bacia é que áreas mais acidentadas relacionam-se 
com um escoamento com mais energia, resultando 
em um maior número de nascentes a partir da mai-
or formação de canais por erosão (HORTON, 
1945). 

Para este trabalho foi adotado o uso da de-
clividade média da bacia. Outras medidas como a 
moda, mediana, ou declividade dos rios principais 
também poderiam ter sido investigadas, ficando este 
ponto como alvo para pesquisas relacionadas.  
 

 
 

Figura 4 - Mapa de declividades da região de estudo 

derivado a partir do SRTM 

 
 

Para a obtenção da informação de geologia 
das bacias hidrográficas estudadas foi utilizado o 
mapa de domínios hidrogeológicos do Brasil, apre-
sentado por Bomfim (2010). Como no mapa a hi-
drogeologia é subdividida em diversas classes, e o 
objetivo do presente trabalho é a derivação de crité-
rios simples para a definição da área de drenagem 
mínima, foi adotada a classificação de domínios 
hidrogeológicos em duas grandes classes: hidrogeo-
logia de porosidade secundária (fissural), e hidro-
geologia de porosidade primária (porosa), seguindo 
as diretrizes apresentadas por Bomfim (2010), com 
a simplificação de não serem utilizadas as áreas de 
interface com a existência de geologia mista poro-
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sa/fissural. O mapa de geologia reclassificado é 
apresentado na figura 5.  

A hipótese associada à influência da geolo-
gia das bacias é que regiões com rochas com grande 
transmissividade tendem a ter mais recarga do aquí-
fero, e menos escoamento superficial, resultando 
em menos nascentes. Regiões com rochas imperme-
áveis, por outro lado, tendem a favorecer a forma-
ção do escoamento superficial, o que acaba forman-
do canais por erosão (DINGMAN, 2002). Esta hipó-
tese também é baseada em sugestões de Horton 
(1945) em dados apresentados por Strahler (1957), 
que mostram que a densidade de drenagem depen-
de fortemente da litologia da bacia. 
 

 
 

Figura 5 - Mapa de domínios hidrogeológicos utilizados 

 
A informação de solos existentes nas bacias 

hidrográficas analisadas foi obtida através do mapa 
digitalizado do projeto RadamBrasil (BRASIL, 1982) 
em escala 1:1.000.000 e do mapa de solos da Améri-
ca do Sul disponibilizado pela Food and Agriculture 
Organization (2003). Novamente, como o número 
de classes de solos é excessivo para os objetivos deste 
trabalho, o mapa foi reclassificado segundo critérios 
hidrológicos de armazenamento de água e geração 
de escoamento, seguindo as descrições de tipos de 
solo segundo Lepsch (2002), em duas classes distin-
tas: solos rasos e solos profundos, além de áreas de 
várzea e água, que apareceram em porcentagem 
muito pequena nas bacias de interesse. A figura 6 
apresenta o mapa de solos final utilizado no estudo. 
 

 
 

Figura 6 - Mapa de solos utilizado 

 
 

A hipótese assumida na verificação da influ-
ência do tipo de solo das bacias é que se espera que 
regiões com solos mais rasos ou impermeáveis arma-
zenam menos água, e então um maior número de 
nascentes surge a partir da saturação mais rápida. 

Outra variável explorada para cada bacia 
hidrográfica foi a chuva média anual. Esta variável 
foi escolhida porque o trabalho de Montgomery e 
Dietrich (1988) sugere que em regiões mais secas o 
início da rede de drenagem ocorre apenas para 
bacias de drenagem com área maior, enquanto ba-
cias mais úmidas tem um menor limite de área de 
drenagem a partir do qual inicia o escoamento con-
centrado em canais.  

Para caracterizar a chuva média anual foi u-
tilizado o mapeamento de isoietas anuais, disponibi-
lizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (2010) Este mapa de isoietas foi interpola-
do para uma grade de mesma resolução que o mo-
delo digital de elevação para a realização dos cálcu-
los de chuva média na bacia.  

O mapa final de chuva utilizado é apresen-
tado na figura 7. Neste caso, procurou-se verificar se 
a maior quantidade de água que entra na bacia não 
resulta em um maior número de nascentes, devido a 
maior disponibilidade de água. 

Por fim, também se espera que o escoamen-
to de base em rios esteja intimamente relacionado 
com as propriedades geomorfológicas de uma bacia 
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hidrográfica, podendo ele ser considerado uma 
assinatura da variabilidade de características da ba-
cia (COSTA; BACELLAR, 2010). Ou seja, espera-se 
que ele também possua uma relação com a área de 
drenagem mínima. Esta hipótese foi analisada já na 
década de 1960, com a sugestão que a vazão de base 
de um rio varia inversamente com o quadrado da 
densidade de drenagem (CARLSTON, 1963).  
 

 
 

Figura 7 - Mapa de chuva média anual interpolada 

a partir das isoietas 

 
 

Desta forma, foram analisadas duas variáveis 
relacionadas à vazão de base dos postos fluviométri-
cos das bacias de estudo: o Índice de Vazão de Base 
(BFI ou Base Flow Index) e a relação Q90/Q50.  

O Índice de Vazão de Base é uma medida 
da parcela de água subterrânea do hidrograma no 
exutório de uma bacia hidrográfica. Para a sua esti-
mativa inicialmente deve ser aplicado um método de 
separação de escoamento para a obtenção da infor-
mação da vazão de base local. Posteriormente, o BFI 
é calculado através da divisão do volume de água 
estimada como subterrânea pelo volume total do 
hidrograma. Desta forma, valores mais altos de BFI 
estão relacionados com uma maior contribuição da 
água subterrânea para a vazão do rio, e valores mais 
baixos com uma menor contribuição da água sub-
terrânea. O valor do BFI foi calculado para cada 

posto através da aplicação de um filtro inverso apre-
sentado em Collischonn e Fan (2012). 

A vazão Q90 é o valor de vazão com proba-
bilidade de ser superada ou igualada em 90% do 
tempo em um determinado local. Da mesma forma, 
a Q50 é a vazão com probabilidade de ser superada 
ou igualada em 50% do tempo. Elas são estimadas 
para locais de interesse através da construção da 
curva de permanência com dados fluviométricos. A 
relação Q90/Q50 resulta em um parâmetro relacio-
nado com a estimativa do índice de vazão de base 
que passa no exutório de uma bacia (COLLIS-
CHONN; FAN, 2012). Da mesma forma que o BFI, 
valores mais altos de Q90/Q50 estão relacionados 
com uma maior contribuição da água subterrânea, e 
valores mais baixos com uma menor contribuição da 
água subterrânea para a vazão do rio. 

Os valores de porcentagem de área da bacia 
coberta por um tipo de geologia, declividade média 
(em porcentagem), tipo de solo e chuva média anu-
al foram calculados para cada bacia hidrográfica de 
interesse com base no cruzamento dos mapas utili-
zados. O valor dos parâmetros Q90/Q50 e índice de 
vazão de base (BFI) foram calculados com os dados 
dos postos fluviométricos correspondentes de cada 
bacia. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Estimativa da Área de Drenagem Mínima 
 
 

Os resultados finais de área de drenagem 
mínima encontrados para cada uma das regiões de 
estudo são apresentados na tabela 2. As áreas de 
drenagem mínimas variaram entre 0.1 e 10 km2, 
sendo a maioria encontrada entre 0,1 e 0,8 km2, e a 
mediana em 0,5 km2. 
 
 
Estimativa Das Características Físicas de Cada Bacia 

 
 

A tabela 3 apresenta um sumário dos resul-
tados encontrados com este procedimento. É possí-
vel verificar que a geologia das bacias é uniforme, 
com dominância porosa ou fissural. Sendo assim, a 
amostragem de regiões adotada se apresentou ade-
quada para caracterização pelo critério hidrogeoló-
gico e, portanto, possível de ser isolado o efeito 
desta característica sobre o valor de área de drena-
gem mínima esperado. 
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Tabela 2 - Área de drenagem mínima estimada 

para cada bacia 

 
Estação Rio Ad_Min (km²) 

15050000 Guaporé 0,50 

17091000 Juruena 8,00 

17093000 Juruena 10,00 

17123000 Teles Pires 0,80 

17200000 Arinos 0,60 

17230000 Verde 1,10 

17350000 Braço Sul 0,30 

24500000 das Garças 0,80 

26050000 das Mortes 0,70 

70200000 Pelotas 0,10 

72430000 Forquilha 0,20 

74205000 Arroio Caturete 0,10 

86100000 das Antas 0,10 

38830000 Paraíba 0,10 

60300000 Capivara 0,10 

61537000 Verde 0,20 

61886000 Mogi-Guaçu 0,30 

63350100 Verde 4,20 

63390000 Verde 0,40 

63710000 do Peixe 0,30 

64601000 Brilhante 1,00 

64767000 Piquiri 0,10 

65835000 Iguaçu 0,20 

58920000 Muriaé 0,10 

41050000 Ribeirão Areado 0,20 

25100000 Vermelho 0,10 

45155000 Itaguari 4,00 

 
 
Elaboração das Relações Simplificadas 

 

 

 Para identificar a possível existência de as-
sociações entre os diferentes parâmetros físicos e a 
área de drenagem mínima, foi utilizada a correlação 
por ordenamento de Spearman (WILKS, 2005). 
 A partir da matriz de correlações (Tabela 
4), podemos observar que a precipitação média 
anual e o tipo de solo, na classificação adotada, não 
apresentaram correlação significativa com a área de 
drenagem mínima calculada. Por outro lado, a área 
de drenagem mínima apresentou forte correlação 
com o BFI (r= +0,77; p<0,01), Q90/Q50 (r= +0,82; 

p<0,01), % Geologia (r= +0,75; p<0,01) e declivida-
de média (r= -0,78; p<0,01). Isso indica que esses 
parâmetros hidrológicos e características físicas, aqui 
propostas, devem contribuir para determinação de 
modelos, gráficos e critérios para estimativa do limi-
ar de área de drenagem. 
 É possível verificar ainda a correlação eleva-
da entre o índice de vazão de base (BFI) e a relação 
Q90/Q50 dos postos analisados. Para reduzir o nú-
mero de variáveis explicativas para a área de drena-
gem mínima, deste ponto em diante desconsidera-
mos o BFI, por apresentar correlação mais fraca do 
que a Q90/Q50. 
 Tomando-se como ponto de partida a classi-
ficação em hidrogeologia fissural e porosa das baci-
as, nota-se que existe uma diferença na magnitude e 
na amplitude dos valores encontrados entre as duas 
classes assumidas. Isto é evidenciado na figura 8 e na 
tabela 5. 
 
 

 
 

Figura 8 - Relação entre hidrogeologia e área de 

drenagem mínima estimada 

 
 
 

Estes resultados indicam que o tipo de geo-
logia da bacia já pode ser utilizado como guia para a 
estimativa dos valores de área de drenagem mínima 
a serem adotados, onde os valores encontrados para 
geologias fissurais são em geral menores (na ordem 
de 0,2km²) que os valores encontrados em regiões 
de geologia predominantemente porosa (podendo 
variar de 0,2 até 10km²). A correlação positiva do 
percentual de área de geologia porosa é um bom 
indicador de que a maior capacidade de armazena-
mento de água abaixo da superfície e sua influência 
nos caminhos preferenciais de escoamento, por 
exemplo, sub-superficial pode, de fato, explicar 
maiores limiares de área de drenagem para forma-
ção de nascentes e rede de canais. 
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Tabela 3 - Sumário das características físicas das bacias analisadas 

 

Estação BFI Q90/Q50 
% Geologia 

Porosa 

% Geologia 

Fissural 

Chuva Média 

Anual (mm) 

Declividade 

Média % 

Solo Pro-

fundo % 

Solo Raso 

% 

15050000 0,74 0,74 78 22 1411 2,7 49,9 50,1 

17091000 0,94 0,9 100 0 1681 1,6 35,7 64,3 

17093000 0,84 0,82 100 0 1814 1,6 52,9 47,1 

17123000 0,61 0,53 88 12 1813 1,5 84,1 14,4 

17200000 0,39 0,36 92 8 1844 1,9 17,1 82,9 

17230000 0,72 0,65 100 0 1817 0,9 96,0 4,0 

17350000 0,4 0,2 86 14 2119 2,2 18,9 81,1 

24500000 0,83 0,7 90 10 1760 2,1 0,0 100,0 

26050000 0,7 0,63 100 0 1802 1,6 70,4 29,6 

70200000 0,45 0,34 0 100 1657 6,0 0,0 100,0 

72430000 0,44 0,28 0 100 1809 2,7 100,0 0,0 

74205000 0,33 0,11 2 98 1909 2,5 100,0 0,0 

86100000 0,24 0,12 8 92 1728 8,0 46,7 53,3 

38830000 0,03 0,00 0 100 596 2,2 0,0 100,0 

60300000 0,70 0,51 0 100 1552 3,3 94,4 5,6 

61537000 0,65 0,56 2 98 1552 7,1 73,4 26,6 

61886000 0,56 0,50 15 85 1581 5,4 93,9 6,1 

63350100 0,86 0,80 98 2 1481 2,1 34,0 66,0 

63390000 0,84 0,74 100 0 1340 1,9 78,6 21,4 

63710000 0,71 0,57 100 0 1424 3,3 91,3 8,7 

64601000 0,66 0,56 4 96 1345 1,5 100,0 0,0 

64767000 0,38 0,33 0 100 1900 4,5 49,4 50,6 

65835000 0,52 0,35 0 100 1940 4,3 49,1 50,9 

58920000 0,57 0,49 0 100 1321 7,2 95,0 0,6 

41050000 0,36 0,42 100 0 1499 3,8 63,7 36,3 

25100000 0,37 0,25 20 80 1731 6,2 7,6 92,4 

45155000 0,87 0,82 100 0 1117 2,3 27,7 72,0 

 

Tabela 4 - Matriz dos coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis analisadas 

 

Variável 
Ad_Min 

(km²) 
BFI Q90/Q50 % Geologia 

Chuva Média 

Anual (mm) 

Declividade 

Média % 
% Solo 

Ad_Min (km²) 1,00 - - - - - - 

BFI 0,77 a 1,00 - - - - - 

Q90/Q50 0,82 a 0,96 a 1,00 - - - - 

% Geologia b 0,75 a 0,57a 0,67 a 1,00 - - - 

Chuva Média Anual (mm) -0,01 0,29 -0,32 -0,06 1,00 - - 

Declividade Média % -0,78 a -0,48 -0,50 -0,56 a -0,14 1,00 - 

% Solo c -0,01 0,07 0,06 -0,07 -0,03 -0,09 1,00 

a Valores significativos para p<0,01 
b Valores para geologia porosa. Sendo a geologia fissural complementar em área, as correlações tem mesmo valor, mas sinal invertido. 
c Valores para solo profundo. Sendo o solo raso complementar em área, as correlações tem mesmo valor, mas sinal invertido. 
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Tabela 5 - Área de drenagem mínima estimada em função 

da hidrogeologia classificada 

 

Variável 
Admin Média 

(km²) 

Desvio 

Padrão 

(km²) 

Faixa de 

Variação 

(km²) 

Hidrogeologia Fissural 0,21 0,24 0,10 - 1,00

Hidrogeologia Porosa 2,43 3,22 
0,20 - 

10,00 

 
 

Contudo, apesar da relação identificada en-
tre a classe de hidrogeologia predominante na bacia 
e a área de drenagem mínima esperada para a regi-
ão apresentar uma separação de valores e faixas de 
variação razoável, a análise em conjunto desta carac-
terística com a declividade e a relação Q90/Q50 
deve permitir um melhor agrupamento de classes, 
frente à heterogeneidade dos mecanismos que atu-
am no escoamento e formação da rede de drena-
gem. 

Analisando a declividade, verifica-se que o 
maior valor encontrado para a área de drenagem 
mínima nas bacias de hidrogeologia predominan-
temente fissural (1,0km²) ocorre na bacia com me-
nor declividade dentre as regiões de estudo. Da 
mesma forma, verifica-se que a maioria dos menores 
valores encontrados para a área mínima nas bacias 
de hidrogeologia predominantemente porosa (0,20 
à 0,5km²) ocorrem nas bacias com declividade mais 
elevada.  Adicionando estes fatores às análises, é 
encontrado o diagrama apresentado na figura 9 e os 
valores médios encontrados na tabela 6. 
 

 
 

Figura 9 - Relação entre hidrogeologia, declividade média 

da bacia e área de drenagem mínima estimada 

 
 

Os resultados encontrados com a inclusão 
da declividade média da bacia na análise dão uma 
indicação mais detalhada de valores a serem assumi-

dos em bacias de hidrogeologia predominante fissu-
ral, com diferentes declividades, além de serem úteis 
para a diferenciação dos valores a serem utilizados 
em regiões de hidrogeologia predominante porosa e 
declividades mais elevadas. Em regiões com declivi-
dade mais baixa e geologia porosa os resultados não 
parecem ser indicativos de uma relação precisa, 
onde, apesar de evidenciarem que os valores a se-
rem utilizados são geralmente mais altos, a amplitu-
de dos valores também é alta dentro desta classe 
definida. No entanto, a forte correlação negativa (r= 
-0,78) da declividade com a área de drenagem mí-
nima pode estar associada com o balanço dos pro-
cessos de formação de canais erosional e de verten-
te. Em áreas mais planas, o escoamento possui me-
nos energia, exigindo uma maior área de drenagem 
para formação distinguível da rede de drenagem. 
 

Tabela 6 - Área de drenagem mínima estimada em função 

da hidrogeologia e da declividade 

 

Variável Ad Média (km²) 
Desvio 

Padrão 

Faixa de 

Variação 

Fissural e Declividade 

<1,5% 
0,15 0,08 0,10 - 0,30 

Fissural e Declividade 

>1,5% 
1,00 0,00 1,00 — 1,00 

Porosa e Declividade 

<2,5% 
3,06 3,46 0,40 - 10,0 

Porosa e Declividade 

>2,5% 
0,33 0,15 0,20 - 0,50 

 
 

A terceira variável a ser utilizada na análise 
proposta é a relação Q90/Q50, que é um indicativo 
da porcentagem total da vazão que passa por um 
posto e que corresponde à vazão subterrânea 
(COLLISCHONN; FAN, 2012). O alto coeficiente 
de correlação obtido para Q90/Q50 (r= +0,82, 
p<0,01), indica que o mesmo pode, sozinho, ser um 
bom indicador da área de drenagem mínima como 
demonstrado, por exemplo, na figura 10. A correla-
ção positiva corrobora com os maiores valores de 
área de drenagem mínima em regiões onde a con-
tribuição relativa de escoamento de base é maior.  A 
estimativa desta variável depende da disponibilidade 
de dados de vazão, ao contrário da hidrogeologia da 
bacia e da declividade média, que depende de ma-
pas de altitude e litologia. Dessa forma, em regiões 
com boa disponibilidade de dados fluviométricos, 
uma estimativa da área de drenagem mínima pode 
ser realizada rapidamente. 
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Figura 10 - Relação entre Q90/Q50 e área de drenagem 

mínima estimada 

 
Esta relação também pode ser incluída den-

tro da análise realizada com a geologia e as declivi-
dades, para diferenciar os valores encontrados em 
regiões com geologia porosa e declividades mais 
baixas, obtendo o diagrama encontrado na figura 
11. A tabela 7 apresenta um sumário dos resultados 
obtidos com a utilização da relação Q90/Q50. 
 

 
 

Figura 11 - Inclusão da relação Q90/Q50 com a área de 

drenagem mínima estimada 

 

Tabela 7 - Área de drenagem mínima (km²) estimada em 

função da hidrogeologia, da declividade e da razão 

Q90/Q50 

 

Variável Média Desvio 
Faixa de 

Variação 

Fissural e Declividade 

>1,5% 
0,15 0,08 0,1 - 0,3 

Fissural e Declividade 

<1,5% 
1,00 - 1,0 — 1,0 

Porosa, Declividade <2,5% 

e Q90/Q50 >=0,75 
6,55 2,9 4 — 10 

Porosa, Declividade <2,5% 

e Q90/Q50 <0,7 
0,73 0,23 0,4 - 1,1 

Porosa e Declividade >2,5% 0,33 0,15 0,2 - 0,5 

Na ausência de informações sobre a declivi-
dade média da região de estudo, pode ser construí-
da uma relação do tipo apresentada na figura 12, 
com os dados de geologia e relação Q90/Q5. A tabe-
la 8 resume os valores encontrados para esta para-
metrização do valor de área de drenagem mínima 
em função apenas da geologia e da razão Q90/Q50. 
 

 
 

Figura 12 - Relação da razão Q90/Q50 e geologia da bacia 

com a área de drenagem mínima estimada 

 
 

Tabela 8 - Área de drenagem mínima estimada em função 

da hidrogeologia e da razão Q90/Q50 

 

Variável Média Desvio 
Faixa de 

Variação 

Fissural 0,15 0,07 0,1-0,3 

Porosa e Q90/Q50 >=0,75 6,55 2,94 4,0-10,0 

Porosa e Q90/Q50 <0,75 0,60 0,28 0,2-1,1 

 
 
Uso de Valores de Área de Drenagem Mínima para 

Bacias Heterogêneas 

 
Um resultado relevante da análise explora-

tória realizada reside no fato de que foram encon-
tradas relações gerais entre a área de drenagem 
mínima que pode ser utilizada para a definição da 
rede de drenagem e as características geológicas, de 
declividade e de vazão de base das bacias estudadas. 
E, no estudo, foram utilizadas bacias com configura-
ção física homogênea. 

Desta forma, pode-se esperar que, para ba-
cias que não sejam homogêneas nas características 
exploradas, a área de drenagem mínima também 
não seja igual em toda a área da bacia, ao contrário 
do que é usualmente adotado em estudos hidrológi-
cos e em programas de SIG para a definição auto-
mática da rede de drenagem. 
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Figura 13 - Bacia do Rio Jauru e a relação de sua densidade de drenagem com a hidrogeologia da região. As redes 

de drenagem em branco foram obtidas automaticamente como aproximação da drenagem real visualizada 

nas imagens para facilitar a compreensão das diferenças observadas 

 
 
 

Ou seja, quando as características físicas da 
bacia diferem dentro da sua área, também devem 
ser utilizados diferentes valores de área de drena-
gem mínima para a melhor representação da hidro-
grafia da região.  

Esta constatação pode ser exemplificada a-
través do observado na bacia do Rio Jauru (região 
norte do Pantanal Brasileiro), apresentada na figura 
13. Nota-se que toda a porção norte da bacia é do-
minada por uma geologia de característica porosa, 
enquanto que na região sul da bacia existe uma 
grande área com predomínio de geologia fissural. 

É possível observar que a região da cabecei-
ra da bacia possui uma quantidade pequena de cur-
sos de água, com pequeno número de nascentes. Já 
na região de jusante da bacia, onde a geologia pre-
dominante é fissural, existe uma elevada densidade 
de drenagem, com a presença de várias nascentes. 

Portanto, como resultado deste estudo, é 
ressaltada a necessidade de utilização de diferentes 
valores de área de drenagem mínima para bacias 
com diferenças nas características físicas relaciona-

das à definição deste valor, como no exemplo da 
bacia do rio Jauru. 

Contudo, esta definição diferencial do valor 
da área de drenagem mínima para regiões hetero-
gêneas é um procedimento que dificilmente pode 
ser aplicado na prática, uma vez que implica na 
necessidade de um grande número de combinações 
de ferramentas de processamento de MDEs. 

Assim, recomenda-se que, para a melhor de-
finição da rede de drenagem dentro de bacias hete-
rogêneas, seja utilizada uma função de geoproces-
samento de definição de rede de drenagem por 
regiões, a seguir sugerida e apresentada. 

Primeiramente, partindo do princípio que 
uma bacia hidrográfica heterogênea em suas carac-
terísticas físicas seja formada por um número finito 
de regiões homogêneas, é possível identificar as 
nascentes de forma diferenciada em cada uma des-
tas regiões homogêneas através da classificação da 
imagem de áreas acumuladas da bacia com diferen-
tes áreas de drenagem mínima para cada região 
homogênea. 
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Este procedimento tende a gerar uma rede 
de drenagem para cada região definida. Contudo, 
como as regiões possuem diferentes áreas de drena-
gem mínima, a hidrografia gerada pode conter des-
continuidades (conforme a figura 14, para uma 
região exemplo). 
 

 
 

Figura 14 - Rede de drenagem gerada com a utilização 

de uma área de drenagem mínima diferencial 

para duas regiões diferentes de uma mesma bacia, 

gerando descontinuidades 

 
Com a existência das descontinuidades, se 

faz necessária a aplicação de um segundo passo no 
processamento de definição da rede de drenagem a 
partir das nascentes identificadas no primeiro mo-
mento. Esta definição pode ser feita através do mapa 
de direções de fluxo, e consiste basicamente na de-
finição dos rios da bacia a partir de todas as células 
que tiverem a sua nascente identificada no primeiro 
passo. O resultado desta operação pode ser visuali-
zado na figura 15 para a região exemplo. 
 

 
 

Figura 15 - Rede de drenagem gerada após o segundo 

passo do procedimento sugerido para duas 

regiões diferentes de uma mesma bacia 

 
O procedimento sugerido pode ser utiliza-

do, portanto, para a geração de mapas de rede de 
drenagem com valores de área de drenagem míni-
ma em diferentes regiões de uma mesma bacia. 

A sequência de passos pode ser resumida 
por: 1) Definição das nascentes por reclassificação 

do mapa de áreas acumuladas nas diferentes regiões 
homogêneas, gerando o mapa temporário de rede 
de drenagem; 2) Eliminação das descontinuidades 
da rede de drenagem com o mapa de direções de 
fluxo. 

Estas operações podem facilmente ser pro-
gramadas como uma função de geoprocessamento 
em ferramentas de SIG, onde na figura 16 é dada 
uma sugestão de algoritmo.  

Para a aplicação da sequência de passos são 
necessárias três informações de entrada: mapa de 
direções de fluxo, mapa de áreas acumuladas e ma-
pa de regiões homogêneas. Destes, os dois primeiros 
são resultados naturais dos procedimentos tradicio-
nais de delimitação de bacias hidrográficas a partir 
de MDEs, e o terceiro seria definido a partir de ma-
pas geológicos, de declividades e/ou informações de 
estações fluviométricas. 

Para a definição dos valores de área de dre-
nagem mínima de diferentes regiões, sugere-se a 
estimativa inicial dada pelas tabelas e gráficos apre-
sentados anteriormente. 
 

 
 

Figura 16 - Fluxograma do algortimo para 

o procedimento sugerido 
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CONCLUSÕES 
 
 

Neste artigo é apresentado um trabalho ex-
ploratório de busca por relação entre o valor de área 
de drenagem mínima necessário para a melhor re-
presentação das nascentes e diferentes característi-
cas físicas de bacias hidrográficas, como geologia, 
declividade média, tipo de solo, chuva média anual, 
índice de vazão de base e relação Q90/Q50. As in-
formações físicas das bacias foram calculadas a partir 
de mapas e dados de estações fluviométricas, e o 
valor da melhor área de drenagem mínima necessá-
ria foi estimada com base na comparação entre a 
hidrografia derivada de um MDE e nascentes identi-
ficadas em imagens de satélite e fotos aéreas. 

Como resultado do estudo exploratório, fo-
ram identificadas relações gerais para o valor da 
área de drenagem mínima em função do tipo de 
geologia (porosa ou fissural), declividade média e 
relação Q90/Q50 das bacias hidrográficas. O valor 
da área de drenagem mínima média, nas regiões 
analisadas, variou desde 0,15 km² (hidrogeologia 
fissural e declividades > 1,5%) até 6,55 km² (hidro-
geologia porosa, declividades > 2,5% e relação 
Q90/Q50 >= a 0,75). Espera-se que estes valores 
possam ser utilizados como indicadores simples para 
a definição deste parâmetro durante o processo de 
delimitação de redes de drenagem. Vale destacar 
que o uso dos critérios ou relações simplificadas e a 
comparação visual pode afetar a definição da área 
de drenagem mínima. Uma solução para possíveis 
problemas consiste em testar outras relações. Como 
exemplo disso pode-se analisar outras relações entre 
vazões de referência e outras estatísticas para definir 
a declividade. 

É importante destacar que a hipótese de 
homogeneidade das bacias pode ser limitada, por 
exemplo, pela escala espacial da fonte de dados em 
relação à escala dos processos hidrológicos. Outro 
resultado importante do estudo é relacionado a ser 
inapropriado o uso de um único valor de área de 
drenagem mínima para bacias com características 
físicas variadas. Como foi verificada uma relação 
entre a área de drenagem mínima e características 
físicas das bacias, é identificada a necessidade da 
utilização de valores diferentes para as diferentes 
regiões que compõem uma bacia hidrográfica hete-
rogênea. 

Neste sentido, também foi sugerido um mé-
todo (incluindo o algoritmo) para a delimitação da 
rede de drenagem a partir de um MDE para uma 
área composta por diferentes regiões com caracte-
rísticas físicas distintas, onde pode ser definido um 

valor de área de drenagem mínima para cada região 
desejada. Para a aplicação do método basta a defini-
ção do mapa de regiões com mesma área de drena-
gem mínima e a utilização dos mapas normalmente 
calculados de área acumulada e direção de fluxo da 
bacia. Espera-se que este método sirva como refe-
rência e seja utilizado como uma função de geopro-
cessamento para bacias heterogêneas. 
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On The Definition Of A Drainage Network From 
Digital Elevation Models 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents an exploratory study of 
the relationship between the minimum drainage 
area necessary for the best representation of head-
waters obtained from processing Digital Elevation 
Models (DEMs) and the different physical character-
istics of watersheds. Physical information was calcu-
lated from maps and flow data, and the value of the 
best minimum drainage area was estimated based on 
the comparison of the DEM derived drainage to 
headwaters identified in satellite images and aerial 
photos. As a result, relationships were identified for 
the general value of the minimum drainage area 
depending on the type of geology (porous or hard 
rock), average slope of the basin and Q90/Q50 rela-
tionship. It is expected that these values can be used 
as indicators for simple definition of this parameter. 
Another important result of this study involves the 
inappropriate use of a single value of minimum 
drainage area in basins with varying physical charac-
teristics, where a method is suggested (including the 
algorithm) for the delimitation of the drainage net-
work of areas composed of regions with various 
physical characteristics. This method is expected to 
be used as a function for geoprocessing heteroge-
neous basins. 
Keywords: Digital Elevation Model; Drainage Net-
work; Geoprocessing;GIS  
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RESUMO 
 

Os recursos hídricos vêm se tornando cada vez mais escassos em termos de qualidade e quantidade  principalmente 

a proximidade de grandes centros urbanos. As redes de distribuição urbanas são grandes consumidores de água e normal-

mente apresentam deficiências em seu pleno funcionamento ocasionando muitas perdas de água. Uma das principais frentes 

a serem abordadas está na operação adequada do sistema. Entretanto a etapa que precede esta atividade está relacionada à 

calibração da rede. Neste estudo foi aplicado uma metodologia de calibração proposta por Silva (2003) a um sistema de 

distribuição da Cidade de Itajubá- M.G. em que se ajustam os valores de rugosidades a partir de principalmente valores de 

pressões medidos e simulados; destacando-se o pioneirismo deste estudo na região. Tais resultados mostraram-se coerentes em 

termos de parâmetros ajustados e de valores de pressões e análise de rugosidades. 

 

Palavras-chaves: Redes de distribuição de água. Calibração. Algoritmos genéticos. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Sabe-se que apesar dos investimentos de al-
gumas companhias de água no sentido de prestarem 
melhores serviços, a grande maioria das redes de 
abastecimento de água ainda é gerenciada por pro-
fissionais sem formação adequada para tal, não ha-
vendo controle efetivo de perdas, e os dados cadas-
trais não são confiáveis, ficando evidente a necessi-
dade de modernização do setor de abastecimento de 
água diante das exigências impostas pelas sociedades 
urbanas da atualidade, especialmente induzidas 
pelos processos de democratização e conscientização 
ecológica. 

Graças ao desenvolvimento computacional 
das últimas décadas, modelos matemáticos cada vez 
mais complexos têm possibilitado o surgimento de 
técnicas avançadas nas questões relacionadas ao 
projeto e dimensionamento ótimo de redes de dis-
tribuição de água, incluindo o problema do contro-
le operacional das perdas físicas. 

Para a operação adequada de um sistema de 
abastecimento de água é necessário que sejam co-
nhecidos os parâmetros dos componentes da rede 
como coeficiente de atrito, diâmetro, resistência ao 
escoamento, entre outros. Tais parâmetros se modi- 

*Universidade Federal de Itajubá — UNIFEI, Instituto de Recursos 

Naturais — IRN 

ficam com o tempo e são de difícil medição, para 
resolver este problema muitos pesquisadores têm 
desenvolvido ferramentas de calibração obtendo 
resultados animadores e apontando tais ferramentas 
como o diferencial no controle operacional de sis-
temas de distribuição de água. 

A calibração é uma técnica que busca esti-
mar valores para as variáveis desconhecidas de um 
sistema com o auxílio de outras ferramentas como 
simulador hidráulico e técnicas de otimização, entre 
as técnicas de otimização utilizadas destaca-se os 
algoritmos genéticos, que por sua robustez conse-
guem encontrar soluções ótimas ou próximas da 
ótima em um menor tempo computacional. Deste 
modo, avalia-se que a calibração é a uma etapa fun-
damental para se poder ter o domínio computacio-
nal de uma rede de distribuição de água para abas-
tecimento, sendo o enfoque deste trabalho relacio-
nado a aplicação da calibração a uma rede real. 

Atualmente alguns trabalhos sobre o tema 
foram apresentados, muitos deles considerando a 
modelagem de vazamentos e os algoritmos genéticos 
como ferramenta de otimização, podendo citar: 
Brown (2007), Colombo (2007), Neves (2007), Silva 
(2003), Soares (2003, 2007), Wu (2008) e Wu e Sage 
(2006). 

O objetivo principal do presente trabalho é 
realizar a calibração de uma rede de distribuição de 
água da cidade de Itajubá-MG utilizando o modelo 
proposto por Silva (2003). Este modelo utiliza o 
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procedimento inverso, também conhecido como 
implícito, para calibrar o sistema, avaliar a eficiência 
hidráulica, e otimizar a operacionalização da rede. 
O procedimento inverso consiste na minimização da 
diferença dos valores de alguns parâmetros simula-
dos e medidos do sistema de distribuição de água, 
no caso pressão.  
 

 
METODOLOGIA 
 

 

Rede do estudo 

 
A rede selecionada para o estudo faz parte 

do sistema que abastece o bairro Jardim América e 
parte do bairro Por do Sol localizados na cidade de 
Itajubá-MG.  

A escolha foi feita principalmente por este 
setor ser isolado do sistema e dispor de relativa con-
fiabilidade no cadastro, além de disso, foi possível 
contar com alguns dados iniciais como uma parte do 
traçado da rede, obtido nos trabalhos de Alves 
(2006) e Valadão (2006). 

Após escolhida a rede foram levantadas in-
formações relativas ao sistema na companhia de 
água e esgoto (COPASA) tais como: consumo resi-
dencial mensal, traçado da rede, definição de mate-
riais da tubulações, diâmetros, dispositivos hidráuli-
cos etc. 

O esquema da figura 1 ilustra os números 
representam os nós da rede, o círculo representa o 
reservatório que abastece todo o setor estudado. 
Observa-se uma nova ligação feita a partir do nó 21. 
Foram nomeados os nós da rede em um total de 21. 
 
 

 
 

Figura 1 — Rede de distribuição estudada 

 

 

O nível do reservatório é de 947, 0 metros, 
sendo a cota de 943,00 metros. Na sequência é apre-
sentada a tabela 1 com os dados relativos aos trechos 
da rede de água. 
 

 

Tabela 1 — Valores de comprimento de diâmetro dos 

trechos da rede em estudo 

 

Nó Nó Comprimento diâmetro 

inicial final (m) (mm) 

1 5 51,97 50 

1 19 83,92 50 

2 5 129,72 50 

3 6 87,50 50 

4 7 86,57 50 

5 6 66,19 50 

6 7 64,89 50 

6 9 166,84 50 

7 8 135,93 50 

7 10 75,00 50 

11 12 84,52 50 

11 16 139,18 50 

11 21 99,62 75 

12 13 96,25 50 

12 14 60,96 50 

14 15 95.00 50 

14 16 84,30 50 

16 17 212,91 50 

18 20 78,13 50 

19 23 2,00 50 

20 25 89,50 40 

21 23 218,3 75 

21 24 33,21 50 

22 23 2,00 75 

22 28 1,00 100 

24 25 119,18 50 

24 26 164,00 50 

25 27 63,00 50 

 

 

A tabela 2 ilustra os valores de cotas e de-
manda dos nós relativos a rede em estudo. 
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Tabela 2 — Valores de cotas e demandas nos  nós 

 

 
 

A população atendida pela rede de distribu-
ição em questão é de aproximadamente 332 habi-
tantes, contando com 83 ligações de água e esgoto. 
O comprimento total da rede é de 2591,59 metros. 
O material da tubulação é PVC na região do bairro 
Jardim América e ferro fundido no bairro Por do 
Sol. 
 
Treinamentos realizados 

 
 Foram feitos treinamentos para a utilização 
dos equipamentos necessários para a aquisição dos 
dados de campo, os treinamentos foram realizados 
no Laboratório de Estruturas Hidráulicas, no labora-
tório de Etiquetagem de Bombas e no laboratório 
de Hídrica Computacional, todos na Universidade 
Federal de Itajubá, sob orientação de funcionários 
dos laboratórios. 
 Os equipamentos são: 
 

 Geofône eletrônico; 

 Medidores de pressão com armazenadores 

de dados; 

 Equipamento DGPS; 

 
Trabalhos de campo realizados 

 
Detecção de vazamentos grosseiros na área de estudo 

 
Para a verificação da existência de vazamen-

tos “grosseiros”, que não são previstos no modelo 
hidráulico utilizado, foi feita a inspeção da área com 

a utilização de geofone eletrônico. Silva (2003) clas-
sifica os vazamentos em dois tipos: “inerentes” e 
“grosseiros”. Vazamentos inerentes são pequenos 
vazamentos ao longo da rede causados por falhas 
nas junções das tubulações já os vazamentos “gros-
seiros” são provocados por fendas nas tubulações, os 
vazamentos grosseiros em geral são detectáveis seja 
pela utilização de equipamentos de detecção acústi-
cos, chamados geofone, pela falha no abastecimento 
de determinados trechos ou mesmo pela inspeção 
visual da área em casos mais graves. 

Sabe-se que a inspeção com equipamentos 
de detecção acústica deve preferencialmente, ser 
executada em período noturno, pois a incidência de 
ruídos causados principalmente pelo trânsito pode 
mascarar os resultados. Porém as características do 
bairro estudado, como pouca ou nenhuma movi-
mentação de carros ou pedestres em determinado 
horário, permitiram que esse trabalho fosse realiza-
do no período diurno. 

Na figura 2 observa-se a inspeção da rede. 
 
 

 
 

Figura 2 - Campanha de campo para a verificação da 

existência de vazamentos 

 

Medidas de pressão 

 

As medidas de pressão foram tomadas em 
torneiras residenciais abastecidas diretamente pela 
rede. As residências utilizadas para a aquisição de 
dados foram selecionadas de forma que pudessem 
representar a maior parte do sistema, com tomadas 
de pressão em pontos de máxima, mínima e média 
pressão. A figura 3 ilustra as imagens de dois apare-
lhos instalados, tais equipamentos realizam mensu-
rações e registro das informações ao longo do tem-
po. 
 

Nó
 

COTA(m) 
 

demanda
 

Nó
  COTA(m)

 
demanda

 

       (L/s)
        

(L/s)
 

1
  935,1

  0,00583
 

15
 

875
 

0,02653
 

2
  906,7

  0,00449
 

16
 

897
 

0,02776
 

3
  903 

  0,01113
 

17
 

888
 

0,00928
 

4
  885 

  0,01202
 

18
 

875
 

0,00917
 

5
  929 

  0,01032
 

19
 

947
 

0
 

6
  913,5

  0,02772
 

20
 

893
 

0,00917
 

7
  903,6

  0,03373
 

21
 

909
 

0
 

8
  892,4

  0,01633
 

22
 

947
 

0
 

9
  897 

  0,01659
 

23
 

947
 

0
 

10
  887 

  0,01992
 

24
 

899
 

0,00831
 

11
  897,9

  0,03251
 

25
 

891
 

0,01748
 

12
  880,8

  0,02906
 

26
 

877
 

0,00831
 

13
  864,2

  0,01570
 

27
 

878
 

0,01748
 

14
  893 

  0,03117
 

28
 

947
 

‐0,40000
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Figura 3- Medidores de pressão com armazenador de 

dados instalados em pontos diferentes de monitoramento 

 

 
Na figura 4, a rede de distribuição em estu-

do ilustra os pontos escolhidos para o monitoramen-
to da pressão, tais pontos são representados pelos 
triângulos e numerados. Tais pontos visam cobrir a 
maior parte da área espacial da rede além de varia-
ções de cota. 
 
 

 
 

Figura 4 — Rede de distribuição estudada com o detalhe 

dos pontos de monitoramento 

 
 

O procedimento inverso de calibração con-
siste na minimização da diferença dos valores de 
alguns parâmetros do sistema de distribuição. 
 A tabela 3 mostra os valores medidos e simu-
lados de pressões simuladas e medidas médias das 
diversas simulações na rede em estudo. 
 

Tabela 3 — Valores de pressões medidas e simuladas 

(condição máxima) 

 

Nó Pressão medida 

(mca) 

Pressão simulada 

(mca) 

1 9,95 11,34 

3 43,25 41,15 

6 30,04 30,95 

8 53,82 54,28 

15 72,30 69,95 

25 50,00 52,45 

 

 

 Os valores coletados nas residências foram 
corrigidos com relação aos nós localizados na rede 
em estudo. O modelo computacional utilizado foi 
desenvolvido com algoritmos genéticos, onde forma 
minimizadas as diferenças entre pressões e vazões 
simuladas e medidas, tal modelo foi desenvolvido 
por Silva (2003). 
 

Medidas de vazão 

 

 Foram realizadas medidas de vazão para o 
setor, embora para este trabalho foram considera-
dos apenas os valores de pressão devido a pequena 
quantidade de ligações neste setor. 
 
Dados de consumo de água 
 

A partir dos dados de consumo mensais das 
residências do bairro, disponibilizados pela COPA-
SA, foram determinados os consumos médios de 
cada quadra. Alves (2006) elaborou uma planilha 
onde os dados de consumo de cada residência eram 
dispostos por ruas de acordo com as ligações exis-
tentes para a rede de distribuição em questão. Este 
modelo de planilha foi utilizado no presente traba-
lho, inserindo-se as devidas alterações cadastrais, 
como novas ligações. 
 
Verificação das cotas topográficas 

 
Foi realizado o levantamento de dados to-

pográficos nos nós e nos pontos de monitoramento 
com o auxílio de um GPS de inspeção com o objeti-
vo de verificar as cotas existentes nos mapas. O e-
quipamento utilizado no estudo é mostrado na figu-
ra 5. 
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Figura 5 - Equipamento DGPS utilizado na verificação 

das cotas 

 
 

Estudo da rotina computacional 
 

O procedimento inverso de calibração con-
siste na minimização da diferença dos valores de 
alguns parâmetros do sistema de distribuição de 
água simulados e medidos. A função que descreve o 
problema é chamada de função objetivo (F.O.). A 
função objetivo descrita por Silva (2003) e que será 
utilizada neste trabalho está indicada na equação 1. 
Para este especifico trabalho foram utilizadas prin-
cipalmente as análises dos valores de pressões devi-
do aos baixos valores de vazões para o setor.  
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Sendo: P — carga de pressão (m); Q — vazão 
(L/s); N — conjunto de pontos de observação de 
valores de pressão; M - conjunto de pontos de obser-
vação de valores de vazão; C — número de condições 
de demanda; wH, wQ — pesos atribuídos aos desvios 
de pressão e vazão; sim, obs — denotam valores simu-
lados e observados, respectivamente. No estudo foi 
usada a equação de Darcy- Weisbach onde foram 
calibrasdas as rugosidades.  

A figura 6 ilustra o fluxograma da rotina 
implementada e alterada para a aplicação dos algo-
ritmos genéticos na calibração das rugosidades de 
trechos da rede de distribuição de água. Observa-se 
que basicamente o processo se inicia com a leitura 
de dados de pressão medidos em campo, na se-
qüência se tem a geração da população inicial de 
soluções que posteriormente são avaliadas de acor-

do com uma função de aptidão. Após esta etapa são 
aplicados os operadores de recombinação e muta-
ção. No processo é adotado o elitismo que significa 
garantir a cada geração IPOP soluções melhores 
dentre o conjunto de NPOP soluções totais. O pro-
cesso geracional é realizado até que se complete o 
número de gerações previamente estabelecido.  
 
 
 

GERAÇÃO DA POPULAÇÃO
INICIAL DE SOLUÇÕES

(NPOP INDIVÍDUOS)

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO
DE APTIDÃO DE TODAS

AS SOLUÇÕES

INICIO
LEITURA DE DADOS

(PRESSÕES E VAZÕES
MEDIDAS)

FIM

ITERAÇÕES DE
AGS =

ITERAÇÕES
TOTAIS

DEFINIDAS

NÃO

ESCOLHA DE IPOP
MELHORES SOLUÇÕES

QUE ASSEGURADAS
PARA A PRÓXIMA
ITERAÇÃO DE AG

RECOMBINAÇÃO

MUTAÇÃO

ESCOLHA DE
(NPOP- IPOP)

SOLUÇÕES PARA
COMPOR O PRÓXIMO

CONJUNTO

SIM

 
 
 

Figura 6 — Algoritmo geracional elitista utilizado 

 

 

Implementação da rotina computacional 

 
No presente estudo utilizou-se do tipo gera-

cional elitista, pela garantia de que as melhores 
soluções para o problema não seriam perdidas du-
rante o processo de busca. 

Os AGs também apresentam diversas possi-
bilidades quanto ao tipo de operador utilizado e 
quanto às taxas aplicadas. Os parâmetros adotados 
neste estudo são apresentados na tabela 4.  
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Tabela 4 — Parâmetros dos AGs utilizados para a 

calibração da rede 

 

População de soluções 30 
Número de gerações 1000 

Semente aleatória 5 
Seleção Roda da roleta 

Probabilidade de cruzamento 95% 
Tipo de cruzamento 2 pontos de corte 

Probabilidade de mutação 1% 
Tipo de Mutação Gaussiana 
Taxa de elitismo 0,166667 

 
 

RESULTADOS 
 

Resultados experimentais 

 
Para que pudesse ser mais bem visualizada a 

discrepância entre as pressões nas diferentes zonas 
de pressão da rede foi feito um gráfico que apresen-
ta a pressão para o mesmo horário em cada ponto 
onde foram coletados os dados, pode-se perceber a 
grande variação da pressão que ocorre devido à 
acentuada topografia do bairro, conforme ilustrado 
na figura 7. Observa-se uma variação de pressão 
entre as residências entre 8 e 72 mca. 
 

 
 

Figura 7 — Pressão para o mesmo horário medida nos 

diferentes pontos 

 
Resultados computacionais 

 
As simulações foram realizadas para dois 

padrões diferentes de demanda: demanda máxima e 
média. Foram utilizados consumos mensais no da-
dos de entrada. Estes valores foram usados para 
estabelecer valores de referência entre os nós e em 
função da vazão na entrada do setor para horários 

de demanda máxima e média foi possível trabalhar 
com estes dois padrões. 
 O padrão 1 representa a demanda máxima 
e a demanda média, chamada de padrão 2. A de-
manda mínima não foi analisada, pois devido à bai-
xa vazão apresentada pelo sistema o erro era aumen-
tado significativamente quando inserido o padrão 
de demanda mínima. 

A coleta de dados de pressão e vazão foi rea-
lizada em duas etapas. Na primeira etapa foi instala-
do o armazenador de dados (LogBox) no painel do 
medidor de vazão eletromagnético que existe na 
saída do reservatório para o monitoramento da va-
zão e os medidores de pressão e armazenadores de 
dados (dataloggers) nas casas 3 e 4 . Na segunda 
etapa os dataloggers foram instalados nas casas 1, 2, 
5 e 6 enquanto o dispositivo armazenador de dados 
permanecia instalado no reservatório. 

Dados coletados simultaneamente foram a-
grupados em um mesmo conjunto, sendo chamado 
conjunto 1 os dados coletados na primeira etapa e 
conjunto 2 os dados coletados na segunda etapa da 
campanha de campo para aquisição dos dados de 
pressão e vazão. 

Para a análise do desempenho da calibração 
serão utilizados os critérios estabelecidos pela Water 
Resource Centre (1989), na comparação entre os 
valores medidos e obtidos pela simulação.  

A tabela 5 apresenta os critérios. 
 

Tabela 5 — Critérios Mínimos para a Estabilização da 

Calibração (WATER RESOURCE CENTRE, 1999) 

 

CRITÉRIOS PARA PRESSÃO 

1. 85% das medidas de campo devem estar dentro 

do intervalo de +/- 0,5 m ou +/- 5% da perda 

máxima obtida em todo o sistema, independente 

do tamanho deste 

2. 95% das medidas de campo devem estar dentro 

do intervalo de +/-0,75 m ou +/-7,5% da perda 

máxima obtida em todo o sistema, independente 

do tamanho deste.  

3. 100% das medidas de campo devem estar dentro 

do intervalo de +/- 2 m ou +/- 15% da perda 

máxima obtida em todo o sistema, independente 

do tamanho deste 

 
 
- Análise da evolução da função de aptidão 

 

Foram realizadas cinco simulações para ca-
da conjunto de dados, chamadas aqui de população 
aleatória, com o objetivo de comprovar a eficiência 
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da rotina. A figura 8 apresenta o gráfico que compa-
ra a evolução da função de aptidão (Fitness) e o 
número de iterações para diferentes sementes para 
os dados do conjunto 1 que apresentaram compor-
tamento parecido ao relativo ao conjunto 2. 
 

 
 

Figura 8  — Evolução da função de aptidão ao longo das 

gerações para o conjunto 01 

 
 

Nota-se que as curvas relativas às diferentes 
populações aleatórias para o conjunto 1 apresentam 
o mesmo formato geral e que a tendência é que o 
valor da função de aptidão aumente com o número 
de iterações. 

Também se pode perceber em análise da fi-
gura 8 que as populações aleatórias de 01 a 04 apre-
sentam evolução muito semelhante, pois as funções 
de aptidão evoluem significativamente até aproxi-
madamente a geração 50, a partir deste momento 
ocorre uma estabilização dos valores até a geração 
final. Percebe-se que a população aleatória 05 tem 
um pequeno deslocamento acima das demais no 
sentido vertical, entretanto evolução análoga às 
demais. 

As figuras 9 e 10 ilustram os valores de pres-
sões e medidos e simulados de forma conjunta res-
pectivamente para padrão de demanda máxima e 
média. Nota-se me geral que as diferenças estão 
pequenas demonstrando viabilidade de aplicação do 
modelo. 

Os resultados obtidos pela calibração permi-
tem as seguintes conclusões: 
 

 Alguns desvios entre os valores simulados e 

medidos de pressão apresentam valores um 
pouco acima da diferença estabelecida pelo 
Water Resource Centre (1998) 

 Os valores de pressões simuladas apresenta-
ram pouca variação para as diferentes se-
mentes aleatórias. 

 
 

Figura 9 — pressões medidas e simuladas para o 

padrão de demanda máxima 

 

 
 

Figura 10 — pressões medidas e simuladas 

para o padrão de demanda média 

 
A tabela 6 ilustra alguns valores de rugosi-

dades para alguns trechos da rede e para todas as 
populações aleatórias, observa-se baixos valores de 
desvio padrão demonstrando-se a consistência nos 
resultados. 
 

Tabela 6 — Valores de rugosidades em (mm) e desvio 

padrão 

 

Trecho 

Pop. 

1 

Pop. 

2 

Pop. 

3 

Pop. 

4 

Pop. 

5 Desvio padrão

1 0.49 0.46 0.49 0.46 0.49 0.0164 

2 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 0.0045 

3 0.36 0.38 6.84 0.36 0.38 28.935 

4 0.1 0.34 0.1 0.34 0.34 0.1315 

6 0.47 0.47 0.47 0.47 0.50 0.0134 

7 0.46 0.48 0.44 0.44 0.48 0.0200 

8 0.48 0.48 0.48 0.48 0.40 0.0358 

 
Estes valores são as rugosidades em mm  ca-

libradas. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

O presente trabalho de pesquisa trata do es-
tudo de calibração de redes de distribuição de água 
com a utilização de uma rotina computacional cons-
truída especialmente para esse fim, desenvolvida por 
Silva (2003). Na rotina se utiliza o modelo inverso e 
como ferramenta de busca os algoritmos genéticos. 

O estudo de calibração foi feito para a rede 
que abastece os bairros jardim América e parte do 
bairro Por-do-sol em termos das rugosidades dos 
trechos da rede.  

O cadastro adquirido para a rede em ques-
tão apresenta algumas incertezas quanto aos com-
primentos das tubulações principalmente para o 
setor que abastece o bairro jardim do sol. A conces-
sionária de água não realiza atualizações diárias no 
cadastro da rede e então eventuais manutenções na 
rede, consertos de vazamentos, troca do tipo de 
tubulação de trechos não são alteradas no cadastro, 
portanto não se pode afirmar que o cadastro repre-
sente fidedignamente o sistema.   

Outro fato que pode causar erros é a não 
existência de cadastro que indique a profundidade 
que a tubulação está enterrada, o loteamento foi 
feito por uma construtora e a concessionária de 
água não possui esses dados. 
 Recomenda-se para um próximo trabalho 
na área a investigação mais detalhada dos dados 
cadastrais, considerando também a profundidade da 
tubulação para a obtenção de resultados mais preci-
sos. 
  Os valores de rugosidades obtidos represen-
tam um conjunto de combinações de informações 
que conduzem a uma boa calibração.  
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Calibration Study Of Roughness In The Water Dis-
tribution System Of Jardim América Neighborhood- 
State of Minas Gerais 
 
ABSTRACT 
 

Water resources are becoming increasingly 
scarce in quality and quantity, especially near large 
urban centers. Water distribution systems are large 
consumers of water and typically their full operation 
is deficient and causes many leaks.  One of the ma-
jor fronts to be addressed is the proper operation of 
the system. However the step before that activity 
involves network calibration. In this study we applied 
a calibration methodology proposed by Silva (2003) 
to a distribution system in the City of Itajubá-MG 
that fit the roughness values, mainly from pressure 
values measured and simulated, highlighting the 
pioneering study in the region. These results were 
consistent in terms of adjusted parameters and val-
ues of pressure and roughness analysis. 
Keywords: Water distribution systens, calibration, 
Genetic Algorithms. 
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RESUMO 
 

Este artigo fornece um guia prático da transformada “wavelet” para a análise de dados hidrológicos. Para tanto, 

sua aplicação é feita a priori a uma série hipotética composta de quatro frequências para melhor ilustrar a técnica e em se-

guida é aplicada a duas séries pluviométricas de postos da bacia do rio São Francisco com dados do período de 1936 a 2011 

com o objetivo de explorar esta técnica na análise de dados hidrológicos. A transformada “wavelet” corresponde a uma fer-

ramenta que decompõe uma série unidimensional no duplo domínio tempo-frequência, permitindo assim a identificação dos 

principais modos da variabilidade, bem como a forma como estes variam no tempo. Ela é um avanço recente no processamen-

to de sinais e baseia-se na convolução destes com sucessivas funções de diferentes escalas, as funções “wavelets”. Este trabalho 

faz uma explanação das características fundamentais das “wavelets” e exemplifica algumas de suas aplicações, usando-as 

em dados pluviométricos da bacia do rio São Francisco. 

 
Palavras-chave: Ondaletas. Processamento de sinais. Séries temporais. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 A transformada wavelet é um avanço recente 

em processamento de sinais que tem atraído muita 
atenção desde seu desenvolvimento teórico em 1984 
por Grossman e Morlet (1984). Seu uso tem aumen-
tado rapidamente como uma alternativa à transfor-
mada Fourier (TF) em preservar os fenômenos lo-
cais, não-periódico e de multiescala. O termo wavelet 
vem do termo francês ondelette, significando onda 

pequena. Morettin (1999) traduziu-o para o portu-
guês como ondaletas; entretanto, será adotado neste 
artigo o termo wavelet. 
 Esta análise de wavelet tem vantagem sobre as 

análises espectrais clássicas, porque permite analisar 
periodicidade de eventos em diferentes escalas da 
variabilidade temporal e não necessita de uma série 
estacionária. Assim, a ferramenta é apropriada para 
analisar eventos irregularmente distribuídos e séries 
temporais que contenham potências não-
estacionárias em diferentes frequências. Por isso, a 
transformada wavelet está se tornando uma ferra-

menta comum para analisar variações locais de po-
tência dentro da série. 
 

1 — Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/UFPB 
2 - Exelis Visual Information Solutions - Pearl East Circle - Boulder, 

CO, EUA 

 

 Várias ciências aplicadas estão fazendo uso 
das wavelets, tais como astronomia, acústica, com-

pressão de dados, engenharia nuclear, codificação 
de sub-bandas, processamento de imagens e sinais, 
neurofisiologia, música, ressonância magnética, 
reconhecimento de voz, ótica, fractais, radar, visão 
humana, matemática pura e geofísica, tais como 
convecção tropical, El Niño-Oscilação Sul, frentes 
atmosféricas frias, variabilidade de temperatura, 
dispersão de ondas oceânicas, crescimento e quebra 
de ondas, estruturas em fluxos turbulentos, e carac-
terização de vazões (BRAGA; SANTOS, 2010; FAR-
GE, 1992; GRAPS, 1995; SANTOS; GALVÃO; TRI-
GO, 2003; SANTOS; IDEIÃO, 2006; SMITH; TUR-
COTTE; ISACKS, 1998; TORRENCE; COMPO, 
1998). 
 A transformação de uma função (sinal) do 
domínio tempo para o domínio frequência pode ser 
feita através de diversas ferramentas matemáticas. 
Dentre elas, a mais conhecida é provavelmente a 
transformada de Fourier que foi desenvolvida em 
1807 pelo matemático Joseph Fourier. A análise de 
Fourier baseia-se na afirmação de que toda função 
real periódica pode ser escrita como uma soma infi-
nita de senos e cossenos, permitindo, desta forma, a 
identificação do sinal em um espaço unidimensio-
nal, neste caso na dimensão do tempo. 
 Porém, a maioria dos dados hidrológicos 
apresenta uma variabilidade aperiódica, o que torna 
a interpretação do espectro de potência de Fourier, 
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resultante da análise de sinais, complexa e passível 
de erros grosseiros em alguns casos. 
 Nesse contexto, surge a transformada wavelet 

como uma ferramenta recente e em pleno desenvol-
vimento que, em comparação com a transformada 
de Fourier, se mostra como uma alternativa bem 
mais robusta para a análise da frequência de sinais. 
No caso das wavelets, a decomposição do sinal não é 

mais feita em termos de senos e cossenos, como 
acontecia em Fourier, mas em termos de funções 
localizadas no tempo e sem escala fixa, fornecendo 
desta maneira não só a identificação da frequência 
como também a sua localização no tempo. 
 As seções seguintes descreverão a transforma-
da wavelet, os dados hidrológicos e, por fim, uma 
aplicação da análise wavelet a tais dados, usando o 

programa desenvolvido por Torrence e Compo 
(1998). 
 
 

A TRANSFORMADA WAVELET 
 
 

Transformações matemáticas são aplicadas a 
sinais para obter mais informações sobre os mesmos, 
as quais não estão prontamente disponíveis no sinal 
original. Existem várias transformações que podem 
ser aplicadas, entre as quais as transformadas de 
Fourier são provavelmente as mais populares. Com o 
intuito de manter a localização da frequência no 
tempo em uma análise de sinal, uma possibilidade 
seria fazer uma transformada de Fourier janelada 
(windowed fourier transform — WFT), usando um certo 

tamanho de janela e deslizando-a ao longo do tem-
po, calculando a transformada rápida de Fourier 
(fast fourier transform — FFT) em cada tempo usando 

apenas os dados de dentro da janela. Isto resolveria 
o problema da localização da frequência, mas ainda 
dependeria do tamanho usado da janela. O princi-
pal problema com a WFT é o tratamento inconsis-

tente de diferentes frequências: nas frequências 
baixas existem tão poucas oscilações dentro da jane-
la que a localização da frequência é perdida, en-
quanto que nas frequências altas existem tantas 
oscilações que a localização do tempo é perdida. 
Finalmente, a WFT cai na suposição que o sinal pode 

ser decomposto em componentes senoidais, como já 
mencionado anteriormente. 

Assim, para medir a estacionaridade de uma 
série temporal, é necessário calcular a variância 
contínua usando uma janela de tamanho fixo. Ape-
sar da desvantagem de usar uma janela de tamanho 
fixo, a análise poderia ser repetida com uma varie-
dade de tamanhos de janelas. Variando suavemente 

o tamanho da janela, uma imagem das mudanças na 
variância versus tempo e tamanho da janela poderia 

ser obtida. O problema óbvio com esta técnica é a 
forma simples da função janela, que introduz efeitos 
de borda (oscilações). Usando tal janela, não haverá 
informação sobre o que está acontecendo dentro 
dela, mas teríamos apenas a energia média.  
 

 
 
A análise wavelet objetiva em resolver estes 

problemas de decompor ou transformar uma série 
temporal unidimensional em uma imagem bidimen-
sional difusa simultaneamente no domínio tempo-
frequência. Assim, é possível obter informação sobre 
a amplitude de qualquer sinal periódico dentro da 
série, e como esta amplitude varia com o tempo. 

Um exemplo de um “pacote” de onda, de 
duração finita e com uma frequência específica, é 
mostrada na figura 1. Tal formato poderia ser usado 
como uma função janela para a análise da variância. 
Esta pequena onda (wavelet) tem a vantagem de 

incorporar uma onda de período determinado, bem 
como ser finita na extensão. De fato, a wavelet mos-
trada na figura 1 (chamada de wavelet de Morlet) é 

nada mais que uma onda seno multiplicada por um 
envelope gaussiano (curvas superiores e inferiores 
em negrito).  

Assumindo que a largura total desta wavelet 

seja cerca de 10 anos, é possível encontrar a correla-
ção entre esta curva e os primeiros 10 anos da série. 
Este simples número dá uma medida (potência) da 
projeção deste pacote de onda sobre os dados du-
rante estes 10 anos, i.e., quanto de [amplitude] o 
período de 10 anos assemelhasse a uma onda senoi-
dal com esta largura [frequência]. Deslizando esta 

 
 

Figura 1 — A wavelet-mãe de Morlet 
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wavelet sobre a série temporal, uma nova série tem-
poral da amplitude de projeção versus o tempo pode 

ser construída. 
Finalmente, a “escala” da wavelet pode ser 

variada mudando sua largura. Esta é a vantagem real 
da análise wavelet sobre espectro Fourier móvel. Para 
uma janela com certa largura, a FFT deslizante está 

ajustando diferentes números de ondas; i.e., pode 
haver muitas ondas de alta frequência dentro da 
janela, enquanto a mesma janela pode apenas con-
ter poucas (ou menos que uma) ondas de baixa 
frequência. A análise wavelet sempre usa a wavelet 

com a mesma forma, apenas o tamanho da escala 
aumenta ou diminui com o tamanho da janela.  

Além da amplitude de um sinal periódico, 
vale a pena obter informação sobre a fase. Na práti-
ca, a wavelet de Morlet mostrada na figura 1 é defi-

nida como um produto de uma onda exponencial 

complexa (eio) e um envelope gaussiano (—0,25e—

0,5²): 
 

  2
o 5,025,0

0
 eei                                           (1) 

 

onde 0() é o valor da wavelet no tempo adimensi-

onal , e o é a frequência adimensional, igual a 6 

neste estudo para satisfazer uma condição de admis-
sibilidade; i.e., a função deve ter média zero e ser 
localizada no espaço do tempo e frequência para se 
“admissível” como uma wavelet. A linha tracejada 

representa a parte imaginária. No detalhe da figura 

1 pode ser visto a wavelet de Morlet com o = 2. 

Esta é a função básica wavelet, mas será ne-

cessário, agora, algum artifício para mudar o tama-
nho total bem como deslizar toda a wavelet ao longo 
do tempo. Assim, as “wavelets escaladas” são defini-

das como:  
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onde s é o parâmetro de “dilatação” usado para 
mudar a escala, e n é o parâmetro de translação 
usado para deslizar no tempo. O fator s—0,5 é uma 
normalização para manter a energia total da wavelet 

escalada constante.  
Temos uma série temporal, com N valores 

de xn′, no índice de tempo n′. Cada valor é separado 

no tempo por um intervalo de tempo constante t. 
A transformada wavelet Wn(s) é apenas o produto 
interno (ou convolução) da função wavelet com a 

série temporal original:  
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onde o asterisco (*) denota conjugado complexo. 

O somatório acima pode ser avaliado para 
vários valores da escala s (usualmente múltiplos da 
frequência mais baixa possível), bem como todos os 
valores de n entre as datas de início e fim. Uma figu-
ra bi-dimensional da variabilidade pode ser constru-
ída plotando a amplitude e a fase da wavelet. Então, 

uma série temporal pode ser, dessa forma, decom-
posta em um espaço tempo-fase da frequência usan-
do uma wavelet (mãe) típica. O cálculo real da trans-
formada wavelet pode ser feito pelo algoritmo se-

guinte (TORRENCE; COMPO, 1998): (a) escolhe-se 
uma wavelet-mãe; (b) encontra-se a TF da wavelet-

mãe; (c) encontra-se a TF da série temporal; (d) 
escolhe-se uma escala mínima s0, e todas as outras 
escalas; (e) para cada escala, faz-se: 
 

I. Usando a Eq. (4), ou qualquer uma apro-
priada para a wavelet-mãe em uso, calcula-se 
a wavelet-filha em cada escala: 
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onde o sinal ^ indica a TF. 
 

II. Normaliza-se a wavelet-filha dividindo-a pela 
raiz-quadrada da variância total da wavelet (o 

total de 2 deve ser então um, preservando 
assim a variância da série temporal); 

 
III. Multiplica-se pela TF da série temporal; 

 
IV. Usando Eq. (5), inverte-se a transformada 

de volta para o espaço real; 
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onde k é a frequência angular, igual a 2k/Nt 

para k  N/2 ou igual a —2k/Nt para k > N/2.  
É possível calcular a transformada wavelet no 

domínio do tempo usando a Eq. (3). Entretanto, é 
mais simples usar o fato de que a transformada wave-

let é a convolução entre as duas funções x e , e 

realizar a transformada wavelet no espaço Fourier 
usando a FFT; e (f) faz-se um mapa de contorno. 
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A figura 2 mostra um exemplo de wavelets-
mãe que poderiam ser usadas, i.e., Paul e DOG (De-

rivative of Gaussian), a qual com m = 2 seria a wavelet 

chapéu mexicano (Figura 2a). Cada uma teria sua 
particularidade; e.g., a de Morlet tem uma maior 
precisão no domínio da frequência do que no tem-
po, enquanto que a de Paul tem uma maior precisão 
no domínio do tempo do que na frequência. 
 

 
 

Figura 2 — Wavelet-mãe de (a) DOG com m = 2, (b) DOG 

com m = 6, (c) Paul com m = 3, e (d) Paul com m = 4 

 
Como a transformada wavelet é um filtro 

passa-faixa (dispositivo que permite a passagem das 
frequências de uma faixa e elimina as frequências 
fora dessa faixa) com uma função de resposta co-
nhecida (a função wavelet), é possível reconstruir a 

série original usando a deconvolução ou o filtro 
inverso. Isto é simples para a transformada wavelet 

ortogonal (que tem uma base ortogonal), mas para 
a transformada wavelet contínua é complicado pela 

redundância no tempo e na escala. No entanto, esta 
redundância também torna possível reconstituir a 
série usando uma função wavelet completamente 

diferente. A função mais fácil seria a função delta , 

visto que trata-se apenas de um somatório (FARGE, 
1992). Neste caso, a série reconstruída é apenas a 
soma da parte real da transformada wavelet sobre 

todas as escalas: 
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O fator 0(0) remove a escala de energia, 
enquanto sj

0,5 converte a transformada wavelet em 

uma densidade de energia. O fator C surge da re-

construção de uma função  a partir da transforma-

da wavelet usando a função 0(). Este C é uma 

constante para cada função wavelet. Note que se a 

série original for complexa, a soma do complexo 
Wn(s) seria então utilizada. 
 

EXEMPLOS DE SINAIS  
 

Uma série composta por várias frequências 
(7,5, 30, 60 e 120 Hz) e o seu respectivo espectro de 
potência estão apresentados nas figuras 3a e 3b, 
respectivamente. A análise clássica de Fourier forne-
ceria um espectro similar ao apresentado na figura 
3c, a partir do qual se poderia saber que essas fre-
quências (os picos na figura) formariam o sinal bru-
to, mas não se saberia quando as mesmas ocorre-
ram. 
 

 

 

Figura 3 — (a) Sinal composto com as frequências de 7,5, 30, 60 e 120 Hz, 

(b) Espectro de potência wavelet, e (c) Espectro de potência global wavelet 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 –Jul/Set 2013,271-280 

 275

Tabela 1 — Estatísticas descritivas das precipitações totais 

mensais dos postos São Francisco — SF (sub-bacia 44) 

para o período 1938 a 2005 e Delmiro Gouveia — DG 

(sub-bacia 49) para o período 1936 a 2011 

 

Estatísticas SF DG Unidades

Média 87,4 41,1 mm
Moda 0,0 0,0 mm
Mediana 38,4 26,8 mm
Amplitude 721,5 338,0 mm
Primeiro Quartil 1,1 5,0 mm
Terceiro Quartil 138,8 58,5 mm
Amplitude Inter-Quartis 137,7 53,5 mm
Desvio Abs. Médio 87,2 34,8 mm
Variância 12.714,4 2.302,2 mm²
Desvio Padrão 112,8 48,0 mm
Coeficiente de Variação 1,3 1,2 –
Coeficiente de Assimetria 1,8 2,1 –
Coeficiente de Curtose 3,9 6,2 –
Excesso de Curtose 0,9 3,2 –

 
 
Já o espectro de potência wavelet (Figura 3b) 

fornece as informações de quando as referidas fre-
quências ocorreram; i.e., 7,5 Hz ocorreu de 0,25 a 
0,50 s e a partir de 0,75 s, 30 Hz de 0,50 a 0,75 s, 

60 Hz a partir de 0,75 s, 120 Hz até 0,25 s, e depois a 

partir de 0,75 s. Note que até os primeiros 75 s, o-

correram três tipos de frequência (7,5, 30 e 120 Hz) 

em momentos diferentes, mas a partir de 75 s, as 

frequências de 7,5, 60 e 120 Hz ocorreram concomi-
tantemente. Esta figura seria uma espécie de mapa 
topográfico, onde no eixo z estaria plotado a potên-
cia, onde as regiões mais altas identificam as fre-
quências existentes. No presente caso, elas estão 
destacadas por um retângulo em negrito.  
 
 

ANÁLISE DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS  
 

A análise wavelet foi escolhida para análise 

de dados hidrológicos, além das outras razões e 
vantagens descritas aqui, porque aplicações do tipo 
da análise padrão da Transformada Fourier a uma 
série temporal deve ser testada quando a série tem-
poral cumpre duas importantes características, a 
saber: (1) estacionaridade; i.e., que não haja mu-
danças na média, variância, etc. ao longo da série 
temporal; e (2) que a série temporal possa ser des-
crita como uma soma de diferentes componentes 
periódicos (representada por simples funções har-
mônicas) para todo o período. Entretanto, a maioria 
das séries temporais da meteorologia e hidrologia 
não satisfaz ambos os requisitos. Na verdade, as sé-
ries temporais das ciências da Terra são geralmente 

não-estacionárias e apresentam tendências ao valor 
médio, mudanças na variabilidade para determina-
dos períodos. Além disso, muitas séries temporais 
hidrológicas, tais como precipitação, apresentam 
eventos irregularmente distribuídos com potência 
não-estacionária ao longo de várias frequências. 
Assim, sua estrutura intrínseca temporal não é bem 
representada pela superposição de uma frequência 
de poucos componentes como a derivada de uma 
análise de Fourier clássica. 

Foram selecionados dois postos pluviomé-
tricos da bacia do rio São Francisco, i.e., o posto São 
Francisco (código 1544012) da sub-bacia 44 e o 
posto Delmiro Gouveia (código 937013) da sub-
bacia 49, cujas séries compreendem respectivamente 
os períodos de 1938—2005 (Figura 4a) e 1936—2011 
(Figura 5a). A tabela 1 mostra as estatísticas descriti-
vas das séries pluviométricas a serem usadas na aná-
lise wavelet. 

 
(1) Espectro de potência wavelet 

 
Como os dados selecionados para esta apli-

cação são distribuídos mensalmente, os parâmetros 

para a análise wavelet foram configurados como t = 

1 mês e s0 = 2 meses porque s = 2t, j = 0,25 para 

fazer quatro sub-oitavas por oitava, e j1 = 8/j para 

fazer oito potência-de-dois com j sub-oitavas cada. 

A figura 4b mostra a potência (valor absolu-
to ao quadrado) da transformada wavelet para os 

totais pluviométricos mensais no posto São Francis-
co, enquanto que a potência da transformada wavelet 

para os totais mensais do posto Delmiro Gouveia são 
mostrados na figura 5b. Como dito anteriormente, o 
(valor absoluto)² fornece informação sobre a potên-
cia relativa em uma certa escala e em um certo tem-
po. Estas figuras mostram as oscilações reais das 
wavelets individuais, ao invés de apenas a sua magni-

tude. Observando a figura 4b, é claro que há mais 
concentração de potência entre a banda 8—16 me-
ses, o que mostra que essa série temporal tem um 
sinal anual forte. Análises estatísticas clássicas apli-
cadas por autores anteriores para esta área têm 
mencionado a existência de importantes picos de 
baixa frequência. Aqui, é mostrado que tais resulta-
dos são enganosos já que picos significativos não 
foram alcançados para períodos de baixa frequência 
(e.g., 16 a 512 meses). Entretanto, o espectro de 
potência wavelet para os episódios de precipitação 

com escala característica de 4—8 meses apresenta um 
pico importante, quase significante ao nível de 5%. 
A potência média na banda 8—16 meses também 
mostra os anos secos e úmidos; i.e., quando a potên- 
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Figura 4 — (a) Hietograma do posto São Francisco (1544012). (b) Espectro de potência wavelet. A região hachurada é o 

cone de influência, onde o preenchimento com zero reduziu a variância. O contorno em negrito é o nível de 5% de 

significância, usando o ruído-branco ( = 0,0) como espectro de fundo. (c) Espectro de potência global (linha azul). 

Linha tracejada é o nível de significância de 5% para o espectro global. (d) Série temporal da escala média da 

banda 8—16 meses. A linha tracejada é o nível de 95% de confiança assumindo o ruído-branco 

 

 
 

Figura 5 — (a) Hietograma do posto Delmiro Gouveia (937013). (b) Espectro de potência wavelet. A região hachurada é o 

cone de influência, onde o preenchimento com zero reduziu a variância. O contorno em negrito é o nível de 5% de 

significância, usando o ruído-branco ( = 0,0) como espectro de fundo. (c) Espectro de potência global (linha azul). 

Linha tracejada é o nível de 5% de significância para o espectro global. (d) Série temporal da escala média da 

banda 8—16 meses. A linha tracejada é o nível de 95% de confiança assumindo o ruído-branco 
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cia diminui consideravelmente nesta banda, isto 
significa um ano seco e quando a potência é máxi-
ma significa um ano úmido. Por exemplo, na pri-
meira metade da década de 90 os índices pluviomé-
tricos começaram a baixar bastante, o que provocou 
uma redução da potência nesta banda. 

A figura 5b apresenta picos isolados, mas 
apesar das baixas de potência ao longo da banda 8—
16 meses, a frequência anual (periodicidade de 12 
meses) está presente também nesta série pluviomé-
trica, podendo ser confirmada pela figura 5c.  

A área hachurada nas Figuras 4b e 5b é o 
cone de influência, onde o preenchimento com 
zeros reduziu a variância. Como estamos lidando 
com séries temporais finitas, erros ocorrerão no 
início e no fim do espectro de potência wavelet. Uma 

solução seria preencher o final da série com zeros 
antes de aplicar a transformada wavelet e depois 

removê-los. Aqui a série temporal foi preenchida 
com zeros o suficiente para levar o seu comprimento 
N até a próxima potência de 2, limitando o efeito de 
bordas e aumentando a velocidade do cálculo da 
transformada Fourier. Este preenchimento com 
zeros introduz descontinuidades no final e diminui 
a amplitude próxima às bordas à medida que vai 
para as escalas maiores, já que mais zeros entram na 
análise. O cone de influência é a região do espectro 
de potência da wavelet na qual o efeito de bordas se 

torna importante e é definido como o tempo de 
envelopamento (e-folding time) para a autocorrelação 
da potência da wavelet em cada escala. Os picos nes-

tas regiões foram presumidamente reduzidos em sua 
magnitude devido ao preenchimento com zeros. 
Assim, não é claro se a diminuição em qualquer 
banda de potência nesta área hachurada é uma 
diminuição real na variância ou um artefato do pre-
enchimento. Para wavelets-mãe do tipo da do chapéu 

mexicano, seus cones de influência serão bem me-
nores e assim será menos afetado pelos efeitos de 
bordas. Note também que para séries cíclicas, não 
há necessidade de preenchê-las com zero, e por isso 
não haverá cone de influência (Figura 3a). 

O contorno em negrito nas mesmas figuras 
é o nível de significância de 5%, usando um espec-
tro de fundo do tipo ruído-vermelho ou ruído-
branco. Muitas séries temporais geofísicas podem 
ser modeladas como ruído-vermelho ou ruído-
branco. Um modelo simples para ruído vermelho é 
um processo autoregressivo univariado lag-1. O lag-1 
é a correlação entre a série temporal e ela mesmo, 
mas deslocada (lagged) de uma unidade de tempo 

(BOX; JENKINS, 1976). No presente caso, seria um 
deslocamento de um mês. O lag-1 mede a persistên-
cia de uma anomalia de um mês para o próximo. 

Quando o lag-1 está bem acima de 0,4, é recomen-

dado calcular o lag-1 verdadeiro  , o qual pode ser 

calculado através de uma aproximação usando  = 

0,5(1+2
0,5), onde 1 é a autocorrelação lag-1 e 2 é 

a autocorrelação lag-2, que é o mesmo que lag-1 
sendo que deslocado de dois pontos ao invés de 1. 

Quando 1 não estiver bem acima de 0,4, é reco-

mendado modelar a série como ruído-branco ( = 

0,0). Como as séries analisadas dos postos São Fran-
cisco e Delmiro Gouveia mostram respectivamente 

um 1 = 0,4253 e 2 = 0,1726, e 1 = 0,1818 e 2 = 

0,1448, os lag-1 verdadeiros  foram assumidos co-
mo sendo 0,0 para ambos os casos. 

A hipótese nula é definida para o espectro 
de potência da wavelet como assumindo que a série 

temporal tem um espectro de potência médio; se 
um pico no espectro de potência da wavelet estiver 

significativamente acima deste espectro de fundo, 
então pode ser assumido que seja uma característica 
verdadeira com certo percentual de confiança. Por 
definição, “nível de significância de 5%” é equiva-
lente a “nível de confiança de 95%”, e implica em 
um teste contra certo nível de fundo, enquanto o 
“intervalo de confiança de 95%” refere à abrangên-
cia de confiança em cima do valor dado. A confian-
ça de 95% implica que 5% da potência da wavelet 

deve estar acima deste nível. 
 
 

 
 
 

Figura 6 — Mapa da bacia do rio São Francisco com a 

localização das capitais próximas, de alguns municípios 

e dos dois postos pluviométricos analisados 
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(2) Espectro de potência global  
 

A frequência anual (periodicidade de 12 
meses) destas séries temporais é confirmada por 
uma integração da potência sobre o tempo, i.e., uma 
média temporal das potências existentes entre o 
início e fim da série analisada (Figuras 4c e 5c), que 
mostram nesta frequência um pico significante aci-
ma do nível de confiança de 95% no espectro de 

potência global, assumindo ruído-branco, i.e.,  = 

0,0 (Figuras 4c e 5c), representado pelas linhas tra-
cejadas. Entretanto, a Figura 4c também apresenta 
um pico quase significante (no nível de 5%) centra-
do na banda 4—8 meses. De fato, a maioria dos valo-
res mensais extremos de precipitação no posto de 
São Francisco (valores acima de 300 mm na Figura 
4a) corresponde a pulsos de potência significante 
alta na banda 4—8 meses (Figura 4b). A série pluvi-
ométrica do posto Delmiro Gouveia é mais comple-
xa que a do posto São Francisco. A série do posto 
Delmiro Gouveia apresenta além do sinal anual, 
mais dois sinais: 10 anos e 20 anos significativos ao 
nível de 5% (Figura 5c). O sinal decenal ocorre 
entre 1955 e 1985, enquanto que o sinal bidecenal 
esteve presente em quase toda série, mais precisa-
mente, entre os anos de 1940 e 1995.  

Este espectro de potência global fornece 
uma estimativa não tendenciosa e consistente do 
espectro de potência verdadeiro da série temporal, e 
assim ele é um meio simples e robusto para caracte-
rizar a variabilidade das séries. Os espectros de po-
tência globais podem ser usados para descrever a 
variabilidade da precipitação em hietogramas não-
estacionários. Para regiões que não mostrem mu-
danças a longo prazo nas estruturas dos hietogra-
mas, espectros de potência globais da wavelet são 

úteis para resumir a variabilidade temporal da regi-
ão e compará-la com a precipitação em outras regi-
ões. O formato do espectro de potência global é 
controlado primariamente pela distribuição das 
escalas características e, dessa forma, poderia ser 
considerado como um diagnóstico do regime hidro-
climático, mesmo se tratando de uma ampla gama 
de tamanhos de bacias hidrográficas, porque uma 
diferença qualitativa clara poderia ser encontrada 
no espectro global dos hietogramas de regiões cli-
máticas diferentes. Por exemplo, as duas séries plu-
viométricas apresentadas aqui possuem um sinal 
anual bem caracterizado, o que foi confirmado pelas 
figuras 4b, 4c, 5b e 5c; entretanto, os seus espectros 
globais possuem formas distintas, o que poderia ser 
usado na identificação de zonas hidrologicamente 
semelhantes, como já utilizado por Santos, Morais e 
Silva (2009). Pela figura 6, é possível confirmar que, 

apesar de pertencerem a mesma bacia hidrográfica, 
elas pertencem a zonas com regimes pluviométricos 
distintos. 
 
(3) Séries temporal da escala média 
 

A potência da escala média da wavelet (Figu-

ras 4d e 5d) é uma série temporal da variância mé-
dia em certa banda, neste caso na banda 8—16 me-
ses, usada para examinar a modulação de uma série 
por outra, ou modulação de uma frequência por 
uma outra dentro da mesma série temporal (SAN-
TOS et al., 2001). A banda 8—16 meses foi escolhida, 
neste caso, para permitir a análise da variação pluvi-
ométrica anual (12 meses). As figuras 4d e 5d são 
feitas pelas médias das figuras 4b e 5b, respectiva-
mente, sobre todas as escalas entre os meses 8 e 16, 
o que dá uma medida da variância média anual 
versus o tempo. Por exemplo, para a série pluviomé-

trica do posto São Francisco (Figura 4d), o gráfico 
da variância mostra períodos distintos quando a 
variância de precipitação mensal foi baixa, e.g., a 
segunda metade da década de 30, início da década 
de 50, segunda metade da década de 60 até a pri-
meira metade da década de 70, segunda metade dos 
anos 80 e anos 90, e picos importantes do espectro 
de potência podem ser identificados em 1946, 1976 
e 1986, indicando claramente períodos mais úmidos 
que o normal. Analogamente para a série pluviomé-
trica do posto Delmiro Gouveia (Figura 5d), desta-
cam-se vários períodos secos, e.g., década de 40, 50 e 
90 e períodos úmidos, década de 60 e 80, podem 
também ser identificados. As linhas tracejadas cor-
respondem ao nível de 95% de confiança conside-
rando também o ruído-branco. 
 
(4) Filtragem 
 

As séries apresentadas nas figuras 4d e 5d 
dão uma ideia de uma série filtrada (sem ruído), a 
qual poderia ser usada como entrada em modelos 
hidrológicos do tipo chuva-vazão ou em modelos 
hidrossedimentológicos, e.g., Santos et al. (2003), ao 
invés da série original, evitando que os ruídos en-
trassem na análise e na geração dos valores previstos, 
já que os mesmos não são informações verdadeiras 
do sinal bruto (original).  

Entretanto, estas séries são apenas a variân-
cia ou potência, mas a análise wavelet pode também 

ser usada para filtrar o sinal bruto (TORRENCE; 
COMPO, 1998). Como já apresentado anteriormen-
te, a transformada wavelet (Equação 5) é na verdade 

um filtro passa-faixa de forma uniforme, e de locali-
zação e largura variadas. Somando-se ao longo de 
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um subconjunto das escalas (j1 até j2), pode-se cons-
truir uma série wavelet filtrada: 
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Este filtro tem uma função resposta dada pe-

la soma das funções wavelet entre as escalas j1 e j2. 

Esta filtragem pode também ser feita simultanea-
mente na escala e no tempo através da definição de 
um limiar de potência wavelet. Esta “eliminação de 

ruído” remove quaisquer regiões de baixa amplitude 
da transformada wavelet, que são presumivelmente 

devido ao ruído. Esta técnica tem a vantagem sobre 
as filtragens tradicionais à medida que remove ruído 
em todas as frequências, e pode ser usada para isolar 
eventos únicos que têm um espectro de potência 
amplo ou vários eventos que têm frequência variá-
vel. Uma descrição mais completa, incluindo exem-
plos é dada em Donoho e Johnstone (1994). 
 

 

CONCLUSÃO 
 
 

A transformada wavelet tem se mostrado 

como uma poderosa ferramenta para a análise de 
séries e, portanto, adequada para a análise de dados 
hidrológicos. Dessa forma, este artigo procurou 
fornecer um guia prático para o uso da transforma-
da wavelet na análise de séries hidrológicas com e-

xemplos ilustrativos e práticos. 
Duas séries pluviométricas mensais com ca-

racterísticas distintas, postos São Francisco, sub-bacia 
44, e Delmiro Gouveia, sub-bacia 49, da bacia hidro-
gráfica do rio São Francisco, foram utilizadas para 
exemplificar a aplicação da análise wavelet. Os espec-

tros de potência de ambas as séries mostraram uma 
grande concentração de potência na banda 8—16 
meses, revelando uma periodicidade anual, o que 
foi confirmado pelos picos da integração dos vetores 
de magnitude da transformada sobre o tempo, mos-
trando novamente um forte sinal anual para um 
nível de confiança de 95%. A série pluviométrica do 
posto São Francisco pode ser considerada uma série 
simples, por apresentar apenas uma frequência anu-
al; entretanto, a de Delmiro Gouveia mostrou-se 
mais complexa, apresentando três frequências signi-
ficativas (1, 10 e 20 anos), para o mesmo nível de 
confiança, além de duas quase significativas (2,5 e 5 
anos). A variância média no tempo dessas séries foi 
analisada através das séries da escala média entre 8—

16 meses, o que se mostrou útil na identificação de 
períodos secos e chuvosos (Figuras 4d e 5d). 

Finalmente, estudos futuros poderão ser re-
alizados com a análise wavelet da precipitação na 

bacia hidrográfica do rio São Francisco junto com a 
análise das séries fluviométricas com o objetivo de 
beneficiar modelos hidrológicos através de uma 
decomposição das séries originais e de sua filtragem 
visto que a série filtrada (sem ruído) poderá ser 
usada como entrada nos modelos hidrológicos, ao 
invés da série original, evitando com isso que os 
ruídos entrem na análise e na geração dos valores 
previstos, já que os mesmos não são informações 
verdadeiras da série original.  
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The Wavelet Transform And Its Application For 
Hydrological Time Series Analysis 
 
ABSTRACT 

 
This paper provides a practical guide of 

wavelet transform for hydrological data analysis. 
Thus, it is first applied with a hypothetical time se-
ries composed by four frequencies to better illus-
trate the technique, and then it is applied to two 
rainfall series from the rain gauges of São Francisco 
River basin for the period of 1936 to 2011 for the 
purpose of exploring this technique in the analysis 
of hydrological data. The wavelet transform corre-
sponds to a tool that decomposes one-dimensional 
time series into a diffuse two-dimensional time-
frequency image simultaneously, thereby determin-
ing the main modes of variability, and how they vary 
within the time. It is a recent advance in signal pro-
cessing and is based on successive convolution of 
these functions with different scales, the wavelet 
functions. This paper is an explanation of the key 
features of wavelets and exemplifies some of their 
application, using rainfall data from São Francisco 
River basin, Brazil. 
Keywords: Wavelet transform, signal processing, 
time series 
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RESUMO 
 
 O presente trabalho apresenta a construção de um lisímetro de gravidade com a extração de uma amostra 

indeformada de solo para realização de estudos de produção de escoamento superficial direto e escoamento subterrâneo em 

laboratório. Pequenas amostras de solo não representam a macroestrutura do solo e ainda não representam de forma íntegra 

o perfil litológico raso dos terrenos. Por outro lado, abordagens em bacias hidrográficas  obtém o efeito de solos agrupados em 

uma área não permitindo caracterizar os escoamentos em função do perfil de solo. O lisímetro foi construído em aço 

inoxidável, com formato cilíndrico com 0,6m de diâmetro, 1,8m de altura e parede com 3,0mm de espessura. O lisímetro 

representa, aproximadamente,  as condições de contorno encontradas em um determinado perfil litológico natural raso para 

infiltração, percolação e de deflúvio direto em escala de campo. A amostra foi obtida em campo e instalada em laboratório de 

forma íntegra e com grau de compactação (amalgamento) de 10,5%.  Simulações de eventos de precipitação e 

monitoramentos dos escoamentos gerados neste lisímetro estão sendo realizados visando à avaliação do grau de interferência 

do amalgamento no comportamento hidrológico da amostra e posterior avaliação da viabilidade do equipamento como 

método de ensaio. 

 
Palavras chave: Monólito de solo. Lisímetro. Produção de escoamento superficial. Infiltração de água no solo. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 Projetos de obras de controle de enchentes 
e obras de travessia são realizados em função do 
estudo da vazão máxima na seção de um curso 
d’água. Para isto é imprescindível o conhecimento 
da produção do escoamento superficial direto. 
Alternativamente, o gerenciamento de águas 
pluviais em bacias urbanas por meio de medidas não 
estruturais e estruturais extensivas, que controlam a 
produção do escoamento superficial direto, torna-se 
vantajoso em relação às medidas estruturais 
intensivas, que controlam as vazões já lançadas nos 
córregos. De forma geral, métodos de avaliação da 
produção do escoamento superficial direto são 
baseados em estudos de separação de hidrogramas e 
aplicam instrumentação para abordagens de 
pequenas bacias hidrográficas. Da separação dos 
hidrogramas resulta a análise da produção do 
escoamento superficial direto médio da bacia por  
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meio dos chamados modelos concentrados. Por 
outro lado, modelos de infiltração fornecem 
estimativas da lâmina de escoamento superficial 
direto por meio da comparação diretamente entre a 
lâmina precipitada e a lâmina infiltrada em cada 
posição superficial do terreno por meio dos 
chamados modelos distribuídos. Merz e Thieken 
(2005) realizaram um estudo para analisar as 
discrepâncias entre a frequência de eventos de cheia 
observados e estimadas de frequências analisadas 
por meio de modelos, para distinguir entre 
magnitudes de incertezas naturais e incertezas 
epistêmicas, que são aquelas que ocorrem com o uso 
de hipóteses simplificadoras. A grande quantidade 
de parâmetros dos modelos distribuídos sem uma 
representatividade suficiente dos dados coletados na 
bacia também é apontada como fonte de grandes 
incertezas na análise hidrológica (BINLEY et al., 
1991). Com as incertezas presentes nos métodos 
convencionais, surge a necessidade de avançar no 
estudo da produção de escoamento superficial 
direto e da infiltração conjuntamente, a fim de 
minimizar as discrepâncias entre os dados estimados 
e os medidos.  
 No município de Valinhos, localizado na 
Região Metropolitana de Campinas a 52km de São 
Paulo (SP) o crescimento de áreas urbanas e 
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industriais tem alterado a produção de escoamento 
superficial direto acarretando em enchentes nas 
áreas baixas e poluição nos mananciais de 
abastecimento. O presente trabalho é parte do 
estudo realizado como objeto de convênio entre o 
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos 
(DAEV) e a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e discute a construção de um lisímetro 
de gravidade ex situ para ensaios de laboratório com 

solo indeformado. O lisímetro possui altura superior 
à espessura de zonas de raízes para estudar a 
influência do perfil contínuo de solo no processo de 
infiltração da chuva e na produção de escoamento 
superficial direto. No lisímetro serão representadas 
condições de precipitação, infiltração, percolação e 
resistência superficial do solo, que são as variáveis 
intervenientes na geração do escoamento direto. O 
ensaio de lisímetros em laboratório tem sido 
realizado para a simulação de condições de 
infiltração de água no solo (NICHOL et al., 2008). 
O prosseguimento dessas pesquisas tem a 
perspectiva de encontrar relações diretas e indiretas 
de parâmetros do solo e produzir ensaios confiáveis 
de infiltração de água em perfis contínuos de solo. 
 De acordo com Reichardt e Timm (2004) o 
deflúvio superficial ou escoamento superficial direto 
pode ser estudado em rampas ou parcelas de solo 
padrão de 22,4 m de comprimento e 2 m de largura. 
Elas são cercadas por diques de madeira ou folha 
metálica e a água que escoa é coletada em tanques 
para a medição do volume. Em relação à área da 
rampa, o volume produzido fornece o valor da 
lâmina de escoamento em milímetros, sendo �S = 
V/A com V dado em litros e A, a área da rampa em 

metros quadrados. Segundo Bergstrom (1990 apud 
ALLAIRE e BOCHOVE, 2006), pequenas amostras 
de solo podem não ser representativos do processo 
de interesse para experimentos de monitoramento. 
Monólitos grandes são uma opção melhor porque 
preservam a microestrutura e a macroestrutura do 
solo encontradas no campo (MEISSNER et al., 
2010). 
 No Brasil, estudos sobre a taxa de infiltração 
de água no solo ainda são escassos (SARTORI; 
LOMBARDI NETO;  GENOVEZ, 2005). Estudos 
recentes levantaram a velocidade básica de 
infiltração (VIB) como principal parâmetro para a 
classificação hidrológica do solo a partir de 
infiltrômetros e permeâmetros (BERTOLANI; 
VIEIRA, 2001 apud SARTORI; LOMBARDI NETO; 
GENOVEZ, 2005; POTT, 2001 apud SARTORI; 
LOMBARDI NETO GENOVEZ, 2005). Entretanto, a 
produção do escoamento superficial direto depende 
também do perfil de umidade do próprio solo, 

sendo importante conhecer seu comportamento 
característico no campo para uma determinação 
apropriada de parâmetros de produção do 
escoamento superficial direto. Sartori, Genovez  e 
Lombardi Neto (2005) realizaram estudos de 
caracterização da produção do escoamento 
superficial direto em uma bacia experimental de 
59km² no município de Piracicaba (SP). A bacia teve  
sua precipitação e vazão monitoradas durante 38 
meses, o que permitiu a obtenção de 20 
hidrogramas. Experimentos aplicados em escala de 
bacia hidrográfica, como os estudos realizados para 
o método de transformação chuva-vazão do número 
de curva (NRCS, 1972, apud SARTORI, GENOVEZ 
e LOMBARDI NETO, 2005), obtém, como 
resultado, o efeito de uma determinada combinação 
de solos e sua cobertura dentro de uma bacia 
hidrográfica. Os eventos monitorados, da mesma 
forma, pertencem a determinadas classes de 
magnitudes que pertencem geralmente a um curto 
período de amostragem. Com a construção de um 
lisímetro de solo indeformado e seu ensaio com 
aplicações de chuvas sintéticas em laboratório 
espera-se validar um método que permita reduzir a 
escala da bacia para um perfil contínuo de solo para 
a caracterização da produção do escoamento direto 
em função de perfis de solos, ao mesmo tempo que 
aumenta-se o número de eventos estudados, que 
contribui para a significância das estimativas dos 
parâmetros. 
 
 

ÁREA DE ESTUDO 
 
 
 A coleta de material para o lisímetro de 
laboratório foi realizada na Represa João Antunes 
dos Santos, localizado na bacia do ribeirão Jardim, 
afluente do córrego Cachoeira, com área de, 

aproximadamente, 22,5km², às coordenadas 23° 01' 

57,16” S e 46° 57' 59,29” L à altitude de 760 metros 
(Figura 1). A bacia do ribeirão Jardim é ocupada 
por 7,0 km² de áreas de vegetação nativa e 
reflorestamento e o restante da área é ocupada por 
pastos e áreas de solo exposto isoladas.  
 A bacia é responsável pelo abastecimento do 
município de Valinhos, mas, sem o reconhecimento 
como Área de Proteção Ambiental, tem permitido a 
implantação de empreendimentos residenciais. O 
córrego Cachoeira atravessa os municípios de 
Vinhedo e Valinhos e sua bacia tem sido ocupada 
primeiramente pela área urbana de Valinhos, que 
possui 107 mil hab. e taxa de crescimento anual de 
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0,7% e ultimamente por Vinhedo, que possui 63 mil 
hab. e cresce a uma taxa anual de 2,5% (IBGE, 
2000, 2010). As seções de controle das bacias estão 
localizadas em estações do serviço de saneamento de 
Valinhos (ECA DAEV) e Vinhedo (ETE SANEBAVI) 
conforme ilustrado na Figura 1. Os dados 
meteorológicos e do solo são produzidos em áreas 
abertas, como a Represa João Antunes e o Parque 
João Gasparini (Figura 1) com os quais serão 
realizados estudos de determinação de parâmetros 
locais de produção de escoamento superficial 
direto. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Estrutura do lisímetro 

 

 A estrutura do lisímetro foi construída em 
aço inoxidável ASTM A 240 de 3,0 mm de espessura, 
com 600 mm de diâmetro e 1800mm de altura para 
ser pressionado diretamente contra a superfície do 
solo e abrigar a amostra indeformada úmida. 
Estimativas de resistência a flambagem determina- 
ram uma capacidade desta estrutura suportar um 
esforço axial de 70.000 kgf. A pressão de cravação é 
distribuída na borda através de uma placa composta 
por chapa e viga em aço carbono. Uma segunda 
placa, idêntica, é confeccionada para auxiliar na 
etapa de retirada e içamento da amostra. Próximo 
ao topo da estrutura cilíndrica possui oito aberturas 
equidistantes com 118 mm de largura por 50 mm de 
altura posicionados 50mm abaixo da borda. A base 
do lisímetro é esmerilhada para reduzir a resistência 
de ponta e facilitar o avanço no solo. 
 A bacia é responsável pelo abastecimento do 
município de Valinhos, mas, sem o reconhecimento 
como Área de Proteção Ambiental, tem permitido a 
implantação de empreendimentos residenciais. O 
córrego Cachoeira atravessa os municípios de 
Vinhedo e Valinhos e sua bacia tem sido ocupada 
primeiramente pela área urbana de Valinhos, que 
possui 107 mil hab. e taxa de crescimento anual de 
0,7% e ultimamente por Vinhedo, que possui 63 mil 
hab. e cresce a uma taxa anual de 2,5% (IBGE, 
2000, 2010). As seções de controle das bacias estão 
localizadas em estações do serviço de saneamento de 
Valinhos (ECA DAEV) e Vinhedo (ETE SANEBAVI) 
conforme ilustrado na . Os dados meteorológicos e 
do solo são produzidos em áreas abertas, como a 
Represa João Antunes e o Parque João Gasparini () 
com os quais serão realizados estudos de 
determinação de parâmetros locais de produção de 
escoamento superficial direto 

Método de Extração 

 

 O processo de extração de amostras para 
construção de lisímetros monolíticos cilíndricos 
com estrutura de aço inoxidável tem sido 
desenvolvido com a finalidade de realizar estudos de 
hidrologia de superfície em solos agrícolas 
principalmente em países da Europa, conforme 
metodologia desenvolvida por Meissner et al. 
(2010). 

O processo de extração da amostra foi 
adotado neste trabalho com adaptações para instalar 
a amostra em laboratório. O solo utilizado para o 
lisímetro do presente trabalho foi extraído a 
aproximadamente 20m da margem do lago da 
represa João Antunes.  
 
Instrumentação da amostra e ensaio de infiltração 
 
 Experimentos em coluna de solo 
comumente utilizam taxas de irrigação insuficientes 
para a produção de deflúvio. Nichol et al. (2008) 
propôs um lisímetro de laboratório para ensaios de 
infiltração estacionária em solos profundos. 
Diferentemente, do estudo de infiltração de Nichol 
et al. (2008), serão realizadas simulações de 
infiltração por meio de eventos chuvosos sintéticos. 
O lisímetro deste estudo é provido de um vertedor 
no topo para extravasar o volume não infiltrado. 
Serão utilizados hietogramas levantados na área de 
estudo com características típicas das precipitações 
do período chuvoso. No presente trabalho, o 
lisímetro foi equipado com simulador de chuva 
(reservatório com água destilada, bomba centrífuga 
e microaspersores), instrumentos de mensuração 
(rotâmetro, tensiômetros e pluviógrafo) e coletores 
(vertedores, calhas, reservatório de coleta e proveta) 
para a saída do excesso de água (Figura 2).  
 Para simular a chuva é utilizada água 
destilada e armazenada em um reservatório de 500 
litros em polietileno. A irrigação do lisímetro é feita 
por meio de três microaspersores marca Agrojet, 
modelo MA-30 com capacidade de 27,2 l/h, a 

pressão de 20 mca. O microaspersor possui a forma 
de cone e promove a formação de microgotículas. A 
precipitação produzida por microaspersores não 
reproduz o diâmetro de gotas e a velocidade de 
queda das pluviosidades naturais, mas apenas a taxa 
de precipitação ao longo do tempo. O rotâmetro é 
calibrado para a faixa de 10,0 a 60,0 l/h e possui 

registro de precisão. Conhecidas as intensidades de 
precipitação, a vazão correspondente é obtida em 
relação à área superficial do lisímetro e controlada  



Construção de um Lisímetro de Laboratório com Solo Indeformado 

  284 

 
a) 
 

 
b) 
 

 

Figura 1 - Localização das bacias hidrográficas do córrego Bom Jardim: a) localização entre as bacias do 

estado de SP e b) extensão da área de estudo. 

 

 

de acordo com a sua distribuição no tempo pelo 
registro. 
 Foram instalados seis minitensiômetros, 
marca UMS modelo  SWT5, distribuídos em um 
perfil vertical com cinco pontos, mais um ponto 
adicional a 48cm de profundidade. As leituras são 
armazenadas em um registrador com capacidade 
para os mesmos seis tensiômetros. Estes 
tensiômetros possuem capacidade para mensurar 
tensões mátricas de —85 a 100 kPa, são projetados 
especialmente para medições pontuais em colunas 
de solo, vasos e lisímetros de laboratório. Possuem 
hastes de 20cm de comprimento com uma 
superfície ativa de apenas 0,5 cm2 e um diâmetro de 

5 mm desde a ponta cerâmica. Estas características 
permitem ao instrumento atingir o terço médio do 
diâmetro do lisímetro com o mínimo distúrbio do 
solo com resposta rápida à variação de umidade. 
 A resistência do escoamento superficial é 
controlada por meio de um vertedor posicionado no 
topo do lisímetro. O volume não infiltrado é 
extravasado por meio de oito vertedores 
retangulares de abertura lateral regulável, com base 
nivelada ao topo da amostra. Estes vertedores 
permitem verificar a sensibilidade das grandezas 
monitoradas em relação às condições superficiais do 
terreno, que estão simuladas pelo tamanho das 
aberturas. O volume de água não infiltrado é  medi- 
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Figura 2 - Lisímetro instalado em laboratório 

 
 
 
do ao longo do tempo por meio de um pluviógrafo, 
Campbell modelo TE525MM, instalado na saída da 
tubulação de coleta. Uma proveta ou outro 
recipiente coletor é utilizado para a coleta do 
volume percolado do lisímetro. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Caracterização do Solo 

 

 Foram coletadas dezesseis amostras 
deformadas e dezesseis amostras indeformadas a 
trado manual em quatro descidas posicionadas 
dentro de 1,0m² a 4,0m do local de cravação do 
lisímetro. As amostras foram coletadas a cada 0,25m, 
alternadamente entre amostragens deformadas e 
indeformadas até 2,0 m de profundidade para 
realizar análises físicas do solo.  

 As densidades reais das amostras foram 
obtidas ao longo do perfil com variação de 
aproximadamente 2,6 g/cm³ a 2,8 g/cm³ (Figura 3). 
O aumento de densidade ao longo do perfil 
demonstra que o empuxo cresce no terreno a uma 
taxa variável e crescente, que favorece a resistência 
do solo por atrito. 
 De acordo com a análise granulométrica o 
teor de areias cai ao longo do perfil (Figura 4) 
apresentando um teor médio no perfil de 61,3%. O 
inverso acontece com os teores de silte e argila que 
aumentam em relação à profundidade, com valores 
médios de 13,5 e 25,2%. Este perfil indica a 
formação de solo residual com presença de material 
transportado no topo do perfil. Este resultado 
demonstra uma perda de resistência de ponta ao 
solo ao longo do perfil. 
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Figura 3 - Densidade real no perfil do solo 
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Figura 4 -  Composição granulométrica no perfil do solo 

 
 
O esforço de cravação do lisímetro no terreno deve 
vencer a resistência à penetração do solo (R, em 
kgf) que é obtida como resultado da combinação 
das resistências de atrito e de ponta aplicando-se a 
fórmula de Schenck (CAPUTO, 1987): 
 

R=
2
3 (Rp +Ra)

     (1) 

 
sendo Rp a resistência de ponta dada pelo produto 
da área de contato da base do lisímetro, F, pela 
tensão de ruptura do solo, qs (Rp = F·qs) e Ra a 

resistência do solo ao deslocamento da parede do 
lisímetro por atrito dada por Ra = U·l·qrm como o 

produto entre o perímetro de contato da parede do 
lisímetro com o solo, U, a espessura da camada de 
solo, l, e a tensão de atrito admissível entre o solo e 

o lisímetro, qrm. A partir dos valores da espessura das 
paredes do lisímetro, 0,3 cm e do seu perímetro 
interno, U = 188,5 cm, tem-se F = 56,5 cm². O solo 
possui duas camadas, sendo 0,8m de areia siltosa no 
topo e silte arenoso no fundo. De acordo com 
Caputo (1987, página 291) os parâmetros do solo 
fornecem qs igual a 20kgf/cm² para silte arenoso e 
qrm igual a 0,30kgf/cm² e 0,45 kgf/cm² 
respectivamente para areia siltosa e silte arenoso. 

Então, tem-se pela fórmula de Schenck, a resistência 
à penetração (R) aproximadamente 10.000kgf, 

sendo a resistência de ponta aproximadamente 
1.130kgf e a resistência por atrito aproximadamente 
13.800kgf. Observa-se que a resistência à penetração 
é menor que a resistência da estrutura do lisímetro à 
flambagem e deve ser superado pelo esforço de 
cravação da máquina. 
 A porosidade do solo foi analisada por 
ensaios de intrusão de mercúrio com os seguintes 
resultados ao longo do perfil do terreno (Figura 5). 
As amostras dos quatro perfis apresentam 50% dos 
resultados (Perfil 1 e Perfil 2) dentro de um mesmo 
intervalo de confiança com distribuição crescente 
em relação à profundidade. As porosidades médias 
de todas as amostras de acordo com as suas 
profundidades são apresentadas na Figura 5. 
 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
20%

30%

40%

50%

Médias

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

m

 
 

Figura 5 - Porosidade (%) ao longo da profundidade do 

solo (m) 

 
 
 As distorções nas distribuições de 
porosidade são provocadas pela presença de 
fragmentos de rocha, portanto pela macro-estrutura 
do solo, conforme observado na escavação e no 
aspecto visual das amostras. 
 
Extração e Transporte da Amostra 

 

 Antes da coleta da amostra indeformada 
uma sondagem do terreno a percussão foi feita 
encontrando-se grama à superfície, argila arenosa 
vermelha até 1,0 m e silte argiloso vermelho até a 
profundidade de 2,0 m. Na sondagem não foi 
verificada rochas e o nível saturado não foi atingido. 
 Com auxílio de uma retroescavadeira 
pesando aproximadamente 10.000kg (capaz de 
exercer um esforço estático contra o solo de 5.000kg 
em dois apoios) a estrutura do lisímetro foi 
pressionada verticalmente (Figura 6). Este valor é 
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inferior ao da resistência à penetração obtida pela 
Eq. 01. Por esta razão, a cravação do amostrador 
com a retroescavadeira não pôde ser estática toda a 
profundidade. A cravação e extração ocorreram 
sobre uma superfície plana, com vegetação rasteira e 
distante no mínimo 4,7 m das copas das árvores (as 
árvores do local possuem aproximadamente 10m de 
altura). Para reduzir parcialmente a resistência do 
solo por atrito e avançar a cravação estática foi 
aplicada graxa na parede interna da estrutura do 
lisímetro. Devido às características do escoamento 
da água no solo que é laminar, o uso de graxa não 
altera a função hidráulica da parede interna do 
lisímetro que é apenas de isolamento. 
Eventualmente a graxa produzirá um efeito no teor 
de matéria orgânica restrito a uma camada próxima 
à parede. Este efeito não será significativo no 
domínio da amostra devido à pequena relação da 
espessura de graxa com o diâmetro da amostra. 
 

 
 

Figura 6 - Posicionamento do Cilindro do Lisímetro para 

Cravação no Solo. 

 
 Aos 0,8 m de profundidade iniciou-se a 
escavação em torno da estrutura, para aliviar a 
pressão do empuxo externo do solo (Figura 7). Para 
manter a posição vertical da amostra, durante a 
escavação era feito o escoramento da amostra 
manualmente por um operário. Com a escavação foi 
possível observar nesta profundidade a presença de 
fragmentos de rocha residual com aproximada- 
mente 0,15 m de diâmetro. Adicionou-se de 30,0 
litros de água e aguardou 45 minutos como uma 
tentativa de incremento de poro pressão à tensão de 
ruptura do processo de cravação. 
 Na profundidade de 1,1 m encontrou-se 
uma camada de solo cimentado que dificultou o 
trabalho e aumentou significativamente o tempo 

gasto para a escavação e extração da amostra. Na 
tentativa de aprofundar mais o lisímetro, a tampa e 
as aberturas para o vertedor foram danificadas 
devido a pressão exercida pela retroescavadeira. 
Provavelmente as aberturas do vertedor reduziram a 
resistência do lisímetro em sua base posterior. 
Foram realizadas as adequações na base posterior 
para prosseguir o experimento. 
 
 

 
 

Figura 7 - Escavação em Torno do Monólito 

 
 Com auxílio de uma peça de cavar foram 
rompidos os fragmentos encontrados à borda da 
parede do lisímetro. Foi feito uso da peça de cavar a 
cada 0,1 m. A cravação prosseguiu até 1,9 m de 
profundidade do terreno, até que fosse nivelado o 
conteúdo da amostra à base das oito aberturas 
próximas à borda superior do lisímetro, a 1,7m de 
altura em relação ao fundo. Ao todo foram 
empregadas na cravação 4,25 horas de trabalho com 
três homens e uma retroescavadeira. O 
amalgamento observado da cravação portanto foi de 
aproximadamente 0,2m, que correspondem a 10,5% 
(Figura 8), que é compatível com índices obtidos de 
amostradores padrão SPT (Standard Penetration Test). 
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Os efeitos do amalgamento na percolação da água 
serão estudados em função na redução da 
porosidade efetiva por análise de sensibilidade de 
modelos de percolação baseados na equação de 
Richards. 
 A retirada e transporte da amostra foram 
feitos com o auxílio de cintas de poliéster e um 
caminhão com guindaste. A amostra foi içada com o 
auxílio de quatro cintas de 1.000kgf e posicionada 
no caminhão fixada com cordas. O trajeto de 
33,8km, desde a represa João Antunes em Valinhos 
até o laboratório foi percorrido com velocidade 
reduzida. 
 

 
 

Figura 8 - Rebaixamento da Amostra no Lisímetro em 

Relação ao Nível do Terreno 

 
 A instalação do lisímetro no salão do 
laboratório (aproximadamente 40m² de área e pé 
direito de 3,25m) foi realizada com o auxílio de 
equipamentos manuais de movimentação de carga: 
empilhadeira e talha de trole, ambos de 1000kgf. O 
lisímetro foi instalado sobre suporte metálico em 
estrutura de aço carbono para mantê-lo elevado em 
relação ao piso. O procedimento de instalação do 
lisímetro no suporte foi realizado durante um 
período de 2,0 horas de trabalho de um técnico e 
um auxiliar. A estrutura do suporte é articulada para 
permitir o encaixe do lisímetro frontalmente. 
 
 

COSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Uma das formas de obtenção de um 
monólito de solo indeformado com comprimento 
em escala da zona de raízes é pressionando o 

amostrador contra a superfície do solo. Para isso é 
necessário vencer tensões no perímetro de contato e 
nas paredes do amostrador distribuídas tanto pela 
face interna quanto pela face externa. Os efeitos das 
tensões do solo na cravação são cumulativos ao 
longo da penetração da amostra, tendo sido 
observada uma resistência de ponta 
aproximadamente constante e em torno de 1.130 
kgf e uma resistência por atrito crescente a uma taxa 
de 56,5kgf/cm para a camada arenosa e a 85kgf/cm 
para a camada siltosa. Devido às variações observa- 
das na resistência à penetração foi necessário 
modificar a técnica de escavação de acordo com os 
sinais de dificuldade apresentados, sendo um desses 
sinais a deformação na borda superior do lisímetro, 
que em parte foi favorecida pelas aberturas para os 
vertedores. Para evitar essas deformações deve ser 
aplicado um reforço estrutural na borda superior do 
lisímetro. A resistência à penetração determinada 
no solo não permitiu a cravação estática até a 
profundidade final. 
 Os procedimentos de escavação, transporte 
e instalação do lisímetro foram realizados dentro de 
um período de 6,25 horas mais o transporte do 
campo até o laboratório. Este intervalo de tempo é 
geralmente menor que o período de tempo 
necessário para a construção de um lisímetro de 
campo ou ainda o período necessário para a 
instrumentação de uma pequena bacia. 
Considerando-se ainda os instrumentos utilizados no 
lisímetro em laboratório (aspersores, tensiômetros, 
pluviógrafo, proveta e infraestrutura — reservatórios, 
tubulações e acessórios) observa-se que existem 
vantagens logísticas não mensuradas neste trabalho 
em relação aos procedimentos de instrumentação 
hidrológica de bacias hidrográficas. O uso de 
lisímetro em laboratório não substitui a prática de 
instrumentação de bacias nem o uso de lisímetros 
em campo. Considera-se que o uso de lisímetro em 
laboratório acarreta em condições ainda artificiais 
principalmente de precipitação e escoamento 
superficial direto. Ainda assim, a experimentação de 
uma amostra de solo indeformado em escala vertical 
de campo em laboratório, de acordo com os 
resultados obtidos neste trabalho, representa de 
forma aproximada o comportamento real da 
infiltração, percolação e produção de escoamento 
superficial direto encontrados em um perfil 
litológico raso. A realização de ensaios de infiltração 
na amostra e suas análises de acordo com o 
equacionamento teórico do escoamento em meio 
poroso não-saturado (Equação de Richards) 
permitirão determinar o grau de interferência do 
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amalgamento de 10,5% na altura da amostra sofrido 
no procedimento de extração. 
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Construction Of A Gravity lysimeter With 
Undisturbed Soil 
 
ABSTRACT 
 

This work presents a gravity lysimeter 
construction with undisturbed soil sampling in 
order to study surface runoff and groundwater 
recharge generation in the laboratory. In general, 
small soil samples do not represent the soil 
macropores and do not characterize the shallow 
lithologic profile continuously. On the other hand, 
watershed approaches lead to a lumped soil 
approach which does not allow characterizing the 
runoff components as a function of the soil profile 
itself. This lysimeter was constructed from, 3.10-3m 
thick stainless steel, in a 0,6m-diameter 1.8m-high 
cylinder. The lysimeter represents approximately the 
soil boundary conditions for water infiltration, 
percolation and direct runoff as in a shallow soil 
profile on field scale. The sample was obtained and 
installed in the laboratory integrally observing a 
compaction degree of 10.5%. Synthetic rainfall 
events are being performed upon this lysimeter and 
its flow components are monitored in order to assess 
possible disturbances in the hydraulic behavior of 
the lysimeter due to soil compaction and then 
validate the laboratory lysimeter as a hydrologic soil 
test method. 
Keywords: soil monolith, lysimeter, runoff 
generation, soil water infiltration 
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