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RESUMO 

 
As mudanças climáticas têm potencial de alterar os processos do ciclo hidrológico, tais como precipitação que afeta o 

escoamento superficial, temperatura e umidade relativa que possuem estreita relação com evaporação e vazão em corpos hí-

dricos e evapotranspiração das plantas. Um conjunto de dados composto de uma baseline (climatologia de base) do modelo 

de 1961-1990 e projeções climáticas foram rodados (anos de 2025 a 2055, representadas pelo ano de 2040). Os dados fo-

ram então extraídos, considerando-se as coordenadas geográficas da região em estudo, com resolução de 0,44˚ x 0,44º, ge-

rando-se então, as quadrículas para cada variável, a fim de abranger toda a região estudada.   A evapotranspiração de 

referência (ETo) foi estimada, através de dados da temperatura média mensal.  O objetivo do presente trabalho foi analisar 

os impactos das mudanças climáticas na temperatura, precipitação e evapotranspiração de referência, considerando-se cená-

rios de mudanças climáticas em escala local em nível de bacia hidrográfica (rio Jaguaribe, no trecho compreendido entre as 

barragens do Castanhão e de Itaiçaba). 

 

Palavras-Chave: Mudanças climáticas, evapotranspiração, Jaguaribe. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

A demanda hídrica está em constante in-
cremento devido ao aumento populacional e desen-
volvimento econômico. Temperaturas mais elevadas 
causam maior demanda para evapotranspiração das 
plantas e a tendência seria em direção a um incre-
mento da demanda de água para irrigação. Desta 
forma, mudança climática é uma outra fonte de 
incremento para demanda de água. Mudança climá-
tica pode substancialmente afetar a retirada de água 
para irrigação, a qual depende de como a evapora-
ção e precipitação irão se comportar (IPCC, 2001). 
Döll (2002) citado por Fischer et al. (2007) encon-
trou que mudanças na precipitação, combinadas 
com elevação na evapotranspiração aumenta as ne-
cessidades hídricas da irrigação.  

A bacia hidrográfica do Jaguaribe ocupa 
uma área de 74.621km2, cerca de 48% do território 
cearense, (estando subdividida em cinco sub-bacias: 

Salgado, Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo 
Jaguaribe e Banabuiú).   

Os principais usos de água na região em es-
tudo, por ordem de volume requerido de água, são 
irrigação (72,94%), carcinicultura de água doce 
(22,64%), consumo humano (2,87%), piscicultura 
(0,97%) e consumo industrial (0,59%).  (Figueiredo 
et al., 2003).  

Moncunill (2006) investigou a tendência de 
precipitação no Estado do Ceará utilizando séries de 
precipitação do período de 1961 a 2003.  Encontrou 
redução na precipitação de 5,3 mm.ano-1, no total 
de chuva do semestre janeiro-junho. No total men-
sal, os meses apresentaram tendência negativa, exce-
to para o mês de janeiro. Realizou simulação numé-
rica com o modelo regional RSM 97 acoplado com o 
Modelo de Circulação Global ECHAM4.5 sendo 
forçado exclusivamente pelas TSM (Temperaturas 
da Superfície do Mar) observadas. Demonstrou 
capturar bem a tendência para redução de precipi-
tação e concluiu que a ZCIT (Zona de Convergência 
Intertropical) possuiu uma tendência de ficar mais 
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deslocada para o norte durante a quadra chuvosa do 
Nordeste do Brasil. A principal causa da tendência 
da redução da precipitação foi provocada pela alte-
ração das Temperaturas da Superfície do Mar 
(TSM), em particular as tendências de aquecimento 
da TSM na região do El-Niño e na bacia norte do 
Atlântico tropical, entre outras áreas. 

Binder (2006) recomendou detalhar mais os 
cenários disponíveis de mudanças climáticas para a 
escala de bacia hidrográfica, utilizando-se ainda 
modelos hidrológicos, a fim de se estudar impactos 
das mudanças climáticas nos recursos hídricos. 

O objetivo do presente trabalho foi analisar 
os impactos das mudanças climáticas na temperatu-
ra, precipitação e na evapotranspiração de referên-
cia, considerando-se cenários de mudanças climáti-
cas em escala local, em nível de bacia hidrográfica 
(rio Jaguaribe, Ceará, no trecho compreendido 
entre as barragens do Castanhão e de Itaiçaba). 
 

METODOLOGIA 
 

A área de domínio foi delimitada entre 
4º39’30” e 4º40’00” de latitude sul e 37º35’30” e  
38º27’00” de longitude oeste, ocupando uma área 
de 6.415,10 km2. 

No presente estudo foi utilizado o sistema 
integrado de modelagem regional PRECIS (Provi-

ding Regional Climates for Impacts Studies), versão 1.2 

(Jones et al., 2004), utilizando as condições de con-
torno do Modelo Climático Global, HadAM3, aco-
plado ao Modelo Climático Regional (HadRM3), 
através da técnica dinâmica de redução de escala 
(downscaling), implementado no Brasil pelo Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CP-
TEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE). Foi utilizado o período 1961-1990 para cli-
matologia do modelo. Valores do HadRM3 são ge-
rados a cada 6 horas na resolução espacial do mode-
lo global. O Hadley Centre usa, para gerar o clima do 

presente (1961-1990) temperaturas da superfície do 
mar (TSM) e gelo (a cada 1 grau) usado pela com-
ponente atmosférica do modelo HadCM3 e que 
logo passa a ser as condições laterais para as simula-
ções do HadRM3. Para os cenários futuros, as TSMs 
e gelo derivadas da simulação da componente oceâ-
nica do modelo global HadCM3, é que são somadas 
aos campos médios observados de TSM (1961-90) 
para forçar os modelos globais e regionais. 

O modelo regional HadRM3 possui uma re-
solução horizontal de 50 km com 19 níveis na verti-
cal (da superfície até 30 km na estratosfera), e 4 
níveis no solo. A resolução espacial é de 0,44˚ x 0,44˚ 
lat/long, o que corresponde a uma grade de 50 km.  

Para fins de mudança climática, o modelo usa uma 
representação do ciclo de sulfato e de alguns outros 
aerossóis. Maiores detalhes das principais caracterís-
ticas HadRM3P (HadRM3 simulado no sistema 
PRECIS) implementado no CPTEC são descritos por 
Ambrizzi et al. (2007); Alves (2007). 

O sistema PRECIS (Providing Regional Clima-

tes for Impacts Studies) é um sistema de modelagem 
regional que foi desenvolvido no Hadley Centre, In-

glaterra, devido à crescente demanda dos países que 
necessitavam gerar cenários climáticos regionais 
com alta resolução espacial de forma relativamente 
barata e simples. Atualmente, o sistema PRECIS já é 
utilizado e consolidado como uma importante fer-
ramenta para estudos de vulnerabilidade climática 
em vários países, a exemplos da Inglaterra, Índia, 
África do Sul e China. Maiores detalhes acerca do 
sistema PRECIS pode ser obtido em Jones et al., 
(2004) e no seguinte endereço eletrônico:  
http://www.precis.org.uk/. 

Um conjunto de dados composto de uma 
baseline  (climatologia de base) do modelo de 1961-

1990 e projeções climáticas para todo o Brasil foram 
rodados no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
- INPE-CPTEC (Alves, 2007). Dados de dez pontos 
foram então extraídos, considerando-se as coorde-
nadas geográficas da região em estudo, com resolu-
ção de 0,44˚ x 0,44º, gerando-se então, as quadrícu-
las para cada variável, a fim de abranger toda a regi-
ão estudada. Foram estimados 10 dados pela mode-
lagem regional, não envolvendo medições de esta-
ções meteorológicas.  

A climatologia de base ou de referência 
(condições iniciais) pode ser definida como aquela 
através da qual a mudança climática é mensurada, o 
que torna a caracterização climática da região de 
suma importância. A escolha da climatologia de base 
e cenários podem fortemente influenciar nos resul-
tados de estudos de impactos de mudanças climáti-
cas.  Um dos critérios de validação do Modelo de 
Circulação Global é a avaliação de sua performance 

em simular o clima presente na região. Isto pode ser 
realizado comparando-se a climatologia de base do 
modelo com dados da região, determinando-se as-
sim, a habilidade do modelo climático em simular 
padrões de circulação (Carter et al., 2007).  

Alves (2007) relatou que o modelo simula 
razoavelmente bem a variabilidade espacial e tem-
poral da temperatura, assim como o ciclo anual de 
precipitação sobre o Nordeste do Brasil com boa 
concordância (baixa precipitação durante os meses 
secos e elevados níveis de precipitação durante os 
meses chuvosos), motivo pelo qual, não foi aplicada 
correção de viés. Alves (2007) verificou, porém, um 
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deslocamento para direita no pico de chuva, ao 
longo dos meses do ano.    

Considerou-se os cenários A2 e B2 de mu-
danças climáticas definidos no Special Report on Emis-

sion Scenarios — SREs (Nakicenovic et al. 2000), os 

quais estabeleceram uma família de cenários, sendo 
os básicos: 

A1: baixo crescimento populacional, cres-
cimento do PIB muito elevado, elevado consumo de 
energia, baixa mudança no uso da terra, disponibi-
lidade de recursos alta a média, rápido desenvolvi-
mento tecnológico, energia fóssil e balanceada;  

A2: alto crescimento populacional, cresci-
mento do PIB médio, elevado consumo de energia, 
média a alta mudança no uso da terra, disponibili-
dade de recursos baixa, lento desenvolvimento tec-
nológico, energia regional; 

B1: baixo crescimento populacional, cres-
cimento do PIB elevado, baixo consumo de energia, 
alta mudança no uso da terra, disponibilidade de 
recursos baixa, médio desenvolvimento tecnológico, 
eficiência e desmaterialização energética; 

B2: médio crescimento populacional, cres-
cimento do PIB médio, médio consumo de energia, 
média mudança no uso da terra, disponibilidade de 
recursos média, médio desenvolvimento tecnológi-
co, dinâmica energética como a usual. 

Considerando-se que para o setor de irriga-
ção na área do estudo, mudanças concretas estão 
sendo esperadas para os próximos 30 anos, sendo as 
mesmas: operacionalização total do Projeto Tabulei-
ro de Russas com incremento da área irrigada em 
10.600 ha e incorporação de mais 2.500 ha irrigados 
no Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi (Ceará, 
2008), o horizonte temporal de interesse para avali-
ação dos impactos das mudanças climáticas conside-
rado foi o período 2025 a 2055, centrado em 2040.   

Desta forma, os valores projetados foram 
analisados através das médias do período de tempo 
futuro de 30 anos, as quais representam sua climato-
logia, ou seja, o ano de 2040 representa neste traba-
lho, a climatologia do período de 2025 a 2055.  

Os dados de saída do modelo (temperatura 
e precipitação) foram analisados quanto a sua varia-
bilidade espacial, considerando-se a latitude/ longi-
tude, utilizando-se geoestatística (krigagem) associ-
ada a um sistema de informação geográfica.  

A krigagem é um método geoestatístico uti-
lizado para determinação do melhor estimador line-
ar não tendencioso. Linear porque suas estimativas 
são ponderadas com combinação linear dos dados 
disponíveis. Não tendencioso, uma vez que tenta ter 
o resíduo ou erro igual a zero e melhor porque ob-

jetiva a minimização da variância dos erros. O erro 
da estimativa é definido como a diferença entre o 
valor estimado e a variável aleatória modelando o 
valor verdadeiro. O valor esperado do erro numa 
localização particular é geralmente referido como a 
tendência. Igualando-se este valor a zero pode-se 
assegurar resultados não tendenciosos.  A distância 
não é geométrica e sim uma distância estatística (o 
que distingue a krigagem do método do inverso do 
quadrado da distância). As equações utilizadas na 
krigagem, assim como detalhes do modelo matemá-
tico podem ser encontrados em Isaak & Srivastava 
(1989).  

Alves et al., (2007) empregou a metodologia 
de análise geoestatística para descrever a variabili-
dade temporal da precipitação pluvial ao longo dos 
anos, no município de Juiz de Fora — MG, no perío-
do de 2000 a 2099, referentes a cenários futuros de 
mudanças climáticas. A mesma metodologia foi 
empregada no Sri Lanka por Silva et al. (2007) e na 
bacia do Guadalquivir, Espanha por Díaz et al. 
(2007).  

O efeito do clima nas necessidades hídricas 
das culturas irrigadas é dado pela evapotranspiração 
de referência (ETo). O painel de experts da FAO 
recomendou a adoção da combinação do método 
de Penman-Monteith e ficou conhecido como o 
método FAO Penman-Monteith, válido globalmente 
como padrão para cálculo das necessidades hídricas 
das culturas (Allen et al., 1998). Em situações onde 
se disponha apenas de temperatura do ar pode-se 
aplicar a equação de Blaney-Criddle (Doorenbos & 
Pruit, 1977) que originalmente emprega apenas 
temperatura e percentagem de horas diurnas: 
 

)13,846,0(  TpETo
    (2) 

 
 
sendo: ETo é a evapotranspiração de referên-
cia(mm.mês-1); T é a temperatura média mensal 
(ºC); p é a percentagem de horas diurnas ao mês em 

relação ao total anual (%);(Tabela 1). 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

A Tabela 1 apresenta os valores das proje-

ções da temperatura média mensal (°C) para os 
anos de 2040, em relação à climatologia de base do 
modelo (1961-1990), cenários A2 e B2, bem como 
mínimos, máximos, média  e desvio  padrão.  A dife- 
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Tabela 1 — Projeções da temperatura média mensal (mm) para o anos de 2040, cenários A2 e B2 

— mínimos,   máximos,  média e desvio padrão. 

 

 Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1960-90             

Mínimo 26,3 26,0 25,0 24,0 25,0 25,1 25,1 25,9 25,8 26,0 26,8 26,9 
Máximo 28,2 27,4 27,0 27,1 27,0 27,0 28,0 29,0 30,0 30,1 30,2 30,0 
Média 27,5 26,8 26,2 25,9 26,2 26,6 26,9 27,5 28,1 28,6 28,8 28,3 

Desvio 

Padrão 

0,4 0,2 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,9 1,1 1,1 1,1 0,8 

2040 A2             

Mínimo 26,8 26,8 26,5 27,1 27,1 27,0 26,1 26,1 25,7 25,7 26,8 26,8 
Máximo 30,1 30,1 29,0 28,9 28,7 29,0 29,9 29,9 31,0 31,0 31,0 31,0 
Média 28,8 28,8 28,0 28,3 28,0 28,4 28,5 28,5 28,7 28,7 29,4 29,0 

% 4,7 7,5 6,9 9,3 6,9 6,8 5,9 3,6 2,1 0,3 2,1 2,5 

Desvio 

Padrão 

0,9 0,9 0,5 0,3 0,3 0,5 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 1,0 

2040 B2             

Mínimo 26,5 26,4 25,6 25,8 27,4 26,5 26,2 25,9 25,8 25,9 26,3 26,5 
Máximo 29,6 29,5 28,3 27,7 28,2 28,8 29,1 29,7 30,1 30,7 30,8 30,1 
Média 28,4 28,6 27,6 27,1 27,8 28,1 27,9 28,2 28,3 30,0 29,0 28,7 

% 3,3 6,7 5,3 4,6 6,1 5,6 3,7 2,5 0,7 4,9 0,7 1,4 
Desvio 

Padrão 

0,8 0,7 0,2 0,4 0,1 0,5 0,7 1,0 1,1 1,0 1,2 0,9 

 
rença entre as condições iniciais e 2040 pode ser 
observada, através da percentagem. A Figura 1 apre-
senta comparação gráfica. Os maiores aumentos de 
temperatura média para o ano de 2040 estão previs-
tas para os meses de abril no cenário A2 (2,4 º C) e 
fevereiro em ambos os cenários (2,0 º C no A2 e  no 
1,8 º C no  B2). 
 

 
Figura 1 — Temperatura média mensal da climatologia de 

base do modelo (1961-1990) e 2040 A2 e B2. 

 
A Tabela 2 e Figura 2 apresentam os valores 

das projeções na precipitação média mensal (mm) 
para a climatologia de base do modelo (1961-1990) 
e para o ano de 2040, cenários A2 e B2, bem como 

mínimos, máximos , média e desvio padrão, após a 
krigagem dos dados sobrepostos na área do estudo.  
O modelo climático aplicado prevê, para o ano de 
2040, redução na precipitação, sendo de 25,8% e 
34% para o cenário A2 e 17,7% e 36,2% para o ce-
nário B2, na precipitação nos meses de março e 
abril, respectivamente (meses de maior precipitação, 
ao longo do ano), em relação a 1961-1990.  Com 
relação ao total médio anual a precipitação prevista 
cai de 820 mm anual para 567 mm e 514 mm em 
2040, cenários A2 e B2, respectivamente. 
 

 
Figura 2 - Projeções da precipitação mensal (mm) para 

climatologia de base do modelo e o  ano de 2040, 

cenários A2 e  B2. 
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Tabela 2 — Projeções da precipitação mensal (mm) para climatologia de base do modelo e o ano de 2040, 

cenários A2 e  B2 —  mínimos, máximos , média e desvio padrão observados. 

 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

1960-90              

Mínimo 39 76 162 137 69 22 8 0 0 0 6 16  

Máximo 187 200 224 380 400 300 195 101 49 40 50 95 
 

Média 72 110 186 188 127 54 23 6 5 4 13 32 820 

Desvio 

Padrão 

28 25 12 47 57 39 25 11 6 5 7 14 

 

2040 A2              

Mínimo 52 57 105 76 37 9 4 0 0 0 2 7 
 

Máximo 144 147 195 248 178 172 124 50 36 22 21 41 
 

Média 87 91 138 124 63 24 11 3 4 2 6 14 
567 

% 20,8 -

17,3 

-

25,8 

-

34,0 

-

50,4 

-55,6 -

52,2 

-

50,0 

-20,0 -

50,0 

-53,8 -56,3 

 

Desvio 

Padrão 

21 20 19 34 26 20 12 5 6 3 3 6 

 

2040 B2             
 

Mínimo 26 40 110 77 40 8 3 0 0 0 3 8  

Máximo 116 135 219 303 229 148 133 55 40 18 20 47 
 

Média 45 67 153 120 67 22 10 3 3 2 7 15 
514 

% -

37,5 

-

39,1 

-

17,7 

-

36,2 

-

47,2 

-59,3 -

56,5 

-

50,0 

-40,0 -

50,0 

-46,2 -53,1 

 

Desvio 

Padrão 

18 19 25 37 30 18 13 6 5 3 3 7 

 

 
 
 
 

A Tabela 3 e Figura 3 apresentam os valores 
das projeções da evapotranspiração de referência 
média mensal (mm) para a climatologia de base do 
modelo (1961-1990) e para o ano de 2040, cenários 
A2 e B2, bem como mínimos, máximos, média e 
desvio padrão. A diferença entre as condições inici-
ais e 2040 pode ser melhor observada através dos 
totais anuais. A Figura 3 apresenta comparação grá-
fica. Projetou-se uma elevação da evapotranspiração 
média anual de 124 mm e 106 mm (6,2 e 5,3%) para 
os cenários A2 e B2, respectivamente, passando de 
2.005 mm para 2.129 e 2111 mm anuais em 2040. As 
Figuras 4 e 5 apresentam a distribuição dos incre-
mentos (diferenças) projetados ao longo da área de 
domínio, em relação à climatologia de base. 
 
 

 
 

Figura 3 - Projeções da evapotranspiração mensal (mm) 

para climatologia de base do modelo e o ano de 2040, 

cenários A2 e  B2. 

 



Impacto das Mudanças Climáticas na Evapotranspiração em Nível de Bacia Hidrográfica Utilizando um 
Sistema de Informações Geográficas 

 10 

Tabela 3 — Projeções da evapotranspiração — ETo  mensal (mm) para o ano de 2040, cenários A2 e  B2 

—  mínimos, máximos , média,  desvio padrão e o total anual (mm). 

 

  Jan      

Fev 

     

Mar 

    

Abr 

         

Mai 

      

Jun 

    Jul     

Ago 

    Set   Out    

Nov 

  Dez Anual 

1960-90              

Mínimo 176 156 167 156 164 156 163 104 164 172 172 178  

Máximo 183 161 175 168 172 165 174 116 180 188 185 191  

Média 180 159 172 164 164 163 170 115 173 182 179 184 2.005 

Desvio 

Padrão 

1,72 0,72 2,09 2,85 2,02 1,59 2,4 3,63 4,04 4,38 4,12 3,07  

2040 A2              

Mínimo 177 159 173 168 172 165 167 169 164 171 172  178  

Máximo 190 171 183 175 178 172 182 183 184 192 188  195  

Média 185 166 179 172 175 170 176 178 175 183 182   187 2.129 

%        2,9  4,4  4,1   5,3  6,7   4,2   3,6  61,6   1,4   0,3  1,3   1,6 6,2 

Desvio  

padrão 

3,60 3,20 2,08 

 

1,25 1,30 1,98 2,91 2,93 4,86 5,07 4,86  4,13  

2040 B2              

Mínimo 176 157 169 163 173 163 168 168 164 172 170 177  

Máximo 188 169 180 170 176 171 179 183 180 191 187 191  

Média 183 165 177 168 175 169 174 177 174 183 180 186 2.111 

% 2,0 3,9 3,1 2,5 6,3 3,3 2,3 60,9 0,6 0,4 0,3 0,9 5,3 

Desvio 

Padrão 

3,05 2,51 0,88 1,57 0,29 1,84 2,8 3,80 4,25 4,86 4,56 3,80  

 
 
 

 
 

Figura 4 — Mapa do incremento da ETo anual estimada 

para 2040, cenário A2. 

 

 
 

Figura 5 — Mapa do incremento da ETo anual estimada 

para 2040, cenário B2. 
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CONCLUSÕES 
 
 

As mudanças climáticas estimadas pelo 
modelo HadRM3P (modelo HadRM3 e sistema 
PRECIS) podem de fato, funcionarem como fonte 
adicional de pressão na demanda de água para 
irrigação na área de estudo, através da elevação nos 
níveis de evapotranspiração de referência como 
conseqüência da elevação de temperatura, agravado 
pela redução na precipitação. 

O modelo climático regional, com as 
condições de contorno de um modelo global possui 
resolução que permite avaliar-se impactos em nível 
de bacia hidrográfica, pois torna-se possível maior 
detalhamento dos parâmetros climáticos e sua 
representação de variabilidade espacial. No entanto, 
uma resolução mais detalhada permitiria uma 
melhor avaliação, uma vez que para possibilitar a 
krigagem, dados de borda da área da bacia tiveram 
que ser considerados, o que representou uma 
restrição do modelo climático.  

Mesmo considerando-se uma área pequena 
de 6.415,10 km2 , observa-se variabilidade espacial 
dos resultados de temperatura, evapotranspiração e 
precipitação, representada pelo desvio padrão. Os 
estudos demonstram não haver divergências entre 
os resultados nos cenários A2 e B2 para a região 
estudada.   
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Impact of Climate Change on Evapotranpiration in 
a River Basin Using a Geographic Information 
System 
 
ABSTRACT 
 

Climate change could potentially alter the hydro-

logic cycle processes, such as precipitation, which affect 

surface runoff, temperature and relative humidity and are 

closely related to evaporation and streamflow in water 

bodies and evapotranspiration from plants. An ensemble of 

data composed of a baseline (base climatology) of the 1961-

1990 model and climate projections were run (from 2025 

to 2055, represented by the year 2040). The data were then 

extracted, considering the geographic coordinates of the 

region studied, with a 0.44˚ x 0.44º resolution, and the 

small squares were then generated for each variable in order 

to cover the entire region studied. The reference evapotrans-

piration (ETo) was estimated using the mean monthly 

temperature data. The purpose of this study was to analyze 

the impacts of climate changes on temperature, precipita-

tion and reference evapotranspiration, considering the 

climate change scenarios on a local scale in the hydro-

graphic basin (Jaguaribe river in the stretch between the 

dams of Castanhão and Itaiçaba). 

Keywords: Climate changes, evapotranspiration, Jagua-

ribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 13-24 
 

 13 

Variação das Características Hidráulicas em Condutos Forçados 
Operando sob Condições de Infestação por Limnoperna fortunei 

 
Cláudia Marques Gonçalves Simeão, Márcio Figueiredo de Resende, Carlos Barreira Martinez 

Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos — UFMG 

cmgsimeao@gmail.com; marcio_resende@oi.com.br; martinez@cce.ufmg.br 

 

Recebido: 28/08/08 - revisado: 13/12/10 - aceito: 12/04/11 

 

RESUMO 
 
O mexilhão dourado vem causando grandes prejuízos ambientais e econômicos em diversos locais no Brasil. Vivendo aglome-

rados e possuindo uma estrutura protéica de forte fixação, os indivíduos formam camadas no interior de tubulações, bombas, 

filtros e sistemas de refrigeração, provocando um substancial aumento da perda de carga nos sistemas e chegando a provocar 

entupimento dos mesmos. Este trabalho apresenta os estudos experimentais destinados à determinação de coeficientes de perda 

de carga de tubulações forçadas, submetidas ao efeito progressivo da incrustação de mexilhões dourados em seu interior. Os 

ensaios foram realizados em tubulações com diâmetros de 2; 2,50; 3 e 4 polegadas, com taxas de infestação de 0, 0.5 e 1.0 

indivíduos./cm2. Os resultados obtidos indicaram que o aumento de rugosidade e a perda de seção útil devido à infestação 

promoveram acréscimos significativos nas perdas de carga distribuídas. Para cenários de infestação na densidade de 0,5 

indivíduo/cm² obteve-se um acréscimo de perda de carga entre 0,5 e 3 vezes superiores àquelas obtidas nos tubos sem infesta-

ção. Para o para o cenário de infestação na densidade de 1,0 indivíduo/cm², os acréscimos foram de 10 a 90 vezes superio-

res àquelas obtidas nos tubos sem infestação. Nesses casos a capacidades de escoamento correspondem, respectivamente, a 

cerca de 60% e 20% da vazão original. 

 
Palavras Chaves: Mexilhão dourado, Limnoperna fortunei, impacto ambiental, perda de carga  

 

INTRODUÇÃO 
 
 
Limnoperna fortunei Dunker, 1857 

 
 Numerosos casos de invasões de espécies 
exóticas de invertebrados aquáticos são relatados em 
várias partes do mundo (Ricciardi & Rasmussen, 
1998), sendo no Brasil, um dos relatos mais recentes 
o de Limnoperna fortunei, molusco bivalve conhecido 

popularmente como mexilhão-dourado.  
 A grande maioria das espécies exóticas não 
se estabelece nos lugares nos quais foram introduzi-
das porque o novo ambiente geralmente não é ade-
quado às suas necessidades. Entretanto, essa intro-
dução, quando bem sucedida devido a condições 
adequadas de temperatura, alimentação e oxigena-
ção, ausência de predadores, parasitas e/ou compe-
tidores naturais para essa nova espécie, pode ser 
ambientalmente e economicamente preocupante 
(Carlton, 1989; Boltovskoy & Cataldo, 1999). Isso 
porque comunidades biológicas de espécies nativas, 
bem como as características químicas e/ou físicas do 
ecossistema, podem ser afetadas (Darrigran et al., 
1998, 2001; Brugnoli et al., 2005).  

 Originário do sudeste da Ásia, comumente 
encontrado na China, Coréia, Taiwan e Tailândia, 
acredita-se que este molusco foi introduzido na A-
mérica do Sul através de água de lastro de navios. 
No início da década de 1990, L. fortunei foi detecta-

do na Argentina no estuário do Rio La Plata, de 
onde se dispersou, ativa e passivamente, nas bacias 
dos Rios Paraná e Uruguai (Pastorino et al., 1993; 
Brugnoli et al., 2005). Desde então, este molusco 

tem apresentado uma explosão demográfica, sendo 
registradas densidades em torno de 15 indiví-
duos/cm2, avançando 240 km por ano em bacias 
hidrográficas latino-americanas (Darrigran & Pasto-
rino, 2003; Darrigran & De Drago, 2000). No Brasil, 
a presença de L. fortunei foi registrada pela primeira 

vez em 1998, no Delta do Rio Jacuí, próximo a Porto 
Alegre. Em 1999, foi detectado nas águas do Guaíba 
e na Hidrelétrica paraguaio-argentina de Yacyretá, 
no Rio Paraná. Em abril de 2001, esta espécie foi 
encontrada em uma das tomadas de água da barra-
gem de Itaipu (Patella et al., 2004). Atualmente, esta 

espécie já infestou rios, lagos e reservatórios das 
Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, encontrando-
se presente nas usinas hidrelétricas de Jupiá, Ilha 
Solteira (ambas no Rio Paraná) (Oliveira, 2003; 
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Oliveira et al., 2004; Avelar et al., 2004; Von Rükert et 
al., 2004), Três Irmãos (Rio Tietê), Porto Primavera 

(Rio Paraná), Salto Grande (Rio Paranapanema) e 
São Simão (Rio Paranaíba). Por pertencerem a ba-
cias hidrográficas interligadas pelo Rio Paraná são 
também consideradas pelos operadores das usinas 
como ameaçadas de invasão as usinas de Água Ver-
melha e Volta Grande, localizadas no Rio Grande, 
Cachoeira Dourada e Itumbiara, ambas no Rio Pa-
ranaíba. 
 Estes indivíduos vivem cerca de dois a três 
anos, sendo a maturação sexual alcançada ainda no 
primeiro ano de vida. A fecundação ocorre exter-
namente dando origem a uma larva natante (véli-
ger) capaz de colonizar rapidamente novos ambien-
tes aquáticos (Ricciardi, 1998). Segundo Cataldo & 
Boltovskoy (2000), na região próxima à foz do rio 
Paraná, esta espécie produz larvas durante nove 
meses do ano, chegando a apresentar densidades 
larvais acima de 20.000 indivíduos/m3. É nessa fase 
larval que ocorre a dispersão de L. fortunei fazendo 

com que, devido ao seu pequeno tamanho (menor 
que 1 mm), seja capaz de ultrapassar filtros e grades 
de sistemas de água. Ultrapassando estas barreiras, 
as larvas invadem novos ambientes com água que 
apresentam boa oxigenação, como nos sistemas 
coletores de água de estações de tratamento, canali-
zações, bombas de sucção, sistemas de irrigação, 
refrigeração de indústrias e trocadores de calor de 
unidades de Hidrelétricas (Mansur et al., 2003; Dar-

rigran & Pastorino, 1995).  
 L. fortunei possui uma estrutura protéica, 

chamada bisso, que o torna capaz de se fixar em 
vários tipos de substratos duros (Solá et al., 2000), 

como metais, madeiras, plásticos e cimento, possu-
indo ainda grande plasticidade fenotípica e ampla 
tolerância ambiental (Ricciardi, 1998). Todas essas 
características, comuns a espécies invasoras de mo-
luscos que se tornam pragas (Von Rükert et al., 

2004), fazem deste bivalve uma espécie causadora de 
grandes prejuízos econômicos e ambientais nas re-
giões onde foi introduzido. 
 Um dos grandes problemas causados por L. 

fortunei se deve ao fato deste crescer em camadas, 
formando aglomerações chamadas de macrofouling. 

Estas reduzem a área útil de passagem de água no 
interior de tubulações aumentando a rugosidade 
relativa da tubulação. Com a evolução da infestação, 
existe a possibilidade de oclusão de tubulações for-
çadas, bombas, filtros e sistemas de refrigeração 
(Mansur et al., 2003), além de ocorrer uma diminui-

ção da quantidade de nutrientes e de oxigênio, po-
dendo causar uma mortandade e deterioração em 
massa desses organismos.  

O escoamento em tubos e perda de carga 

 

 O escoamento de um fluido incompressível 
em tubos é classificado como operando em conduto 
forçado quando a pressão reinante difere da atmos-
férica e o fluido ocupa toda a seção interna do con-
duto. Ao escoar por um conduto forçado, o fluido é 
submetido a variações de pressão e velocidade, de-
correntes de variação na elevação da tubulação, da 
velocidade de escoamento ou ainda do atrito do 
fluido com a face interna da parede do conduto. A 
variação na velocidade de escoamento está associada 
a variações na área transversal do tubo, como ocorre 
nas reduções e ampliações, por exemplo. O atrito é 
função do grau de aspereza e de regularidade de sua 
superfície interna, bem como pode ser função tam-
bém do balanço entre forças de inércia e viscosas, 
representado pelo número de Reynolds. 
 Em ambos os casos, essa variação na veloci-
dade provoca uma perda de energia hidráulica, 
denominada de perda de carga, que pode ser divi-
dida em perda localizada (devido a singularidades, 
tais como ampliações, reduções, curvas, válvulas etc., 
com área transversal não constante) ou distribuída 
(devido ao atrito do fluido com as paredes do con-
duto, ao longo de toda a sua extensão, com área 
transversal constante). 
 Em 1845, Darcy e Weisbach (Netto, 1977) 
propuseram uma equação para a determinação da 
perda de carga em tubulações, reconhecida como 
Fórmula Universal da Perda de Carga: 
 

g

V

D

L
fhf 2

2


      (1) 

 
na qual: 
hf = perda de carga ao longo do comprimento do 
tubo (m); 
f = fator de atrito ou fator de perda de carga (adi-
mensional); 
L = comprimento do tubo (m); 
V = velocidade de escoamento (m/s); 
D = diâmetro interno do tubo (m), e 
g = aceleração da gravidade (m/s²). 
 
 Os experimentos realizados por Nikuradse 
em 1933 (Porto, 2003), a partir da simulação da 
aspereza e grau de irregularidade da superfície in-
terna das tubulações, estabeleceram o conceito de 
rugosidade relativa, expressa pela relação entre a 
rugosidade absoluta e o diâmetro do conduto (ε/D), 
e permitiram uma análise fenomenológica do esco-
amento forçado em tubulações circulares, associan-
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do os diversos tipos de escoamento ao número de 
Reynolds e sua relação com a rugosidade interna da 
tubulação e a variável fator de atrito (f).  
 Desde então, estudos têm sido realizados 
com o objetivo de se estabelecer leis que possam 
descrever as perdas de carga em condutos forçados. 
Várias equações empíricas foram desenvolvidas e 
têm sido aplicadas na engenharia hidráulica, como 
por exemplo, as fórmulas de Darcy-Weisbach, Fair-
Whipple-Hsiao, Flamant e Manning (Netto, 1977). 
 Somente em 1939, foi estabelecida por Co-
lebrook-White a equação para a determinação do 
fator de atrito (f), dada por: 
 













fRe

2,51

D

k
0,272log

f
10

1

   (2) 

 
na qual: 
f = fator de atrito (adimensional); 
k = rugosidade equivalente da parede do tubo (m); 
D = diâmetro interno do tubo (m), e 
Re = número de Reynolds (adimensional). 
 
 Devido ao fato de que os materiais compo-
nentes das paredes de tubos comerciais não apre-
sentam rugosidade uniforme, o parâmetro caracteri-
zador da rugosidade idealizado por Nikuradse (ε) 
foi substituído por uma rugosidade equivalente (k), 
a qual deve ser determinada experimentalmente a 
partir de medições de perda de carga, para cada 
material utilizado na confecção dos tubos. 
 A resolução da equação (2) implica na ne-
cessidade de emprego de métodos numéricos, atu-
almente facilitados com o advento dos computado-
res. No entanto, existem na literatura várias expres-
sões explícitas dela derivadas, que reproduzem com 
bastante rigor os valores do fator de atrito estimados 
pela equação de Colebrook-White (Sá Marques e 
Sousa, 1996 apud Camargo, 2001). 

 Em 1903, Hazen e Williams (Netto, 1977), 
após analisar estatisticamente os dados obtidos em 
mais de 30 observações, além daquelas realizadas 
por pesquisadores anteriores, propuseram uma fór-
mula prática que pode ser escrita da seguinte forma: 
 

54,063,0 ...355,0 JDCV      (3) 

 
na qual: 
V = velocidade de escoamento (m²); 
C = coeficiente que depende da natureza (material e 
estado) das paredes dos tubos (adimensional); 
D = diâmetro interno (m), e 

J = perda de carga unitária (m/m). 
 
 A fórmula proposta por Hazen-Williams tem 
grande aceitação no meio técnico e é amplamente 
utilizada, devido às confirmações experimentais de 
sua aplicação e à facilidade de uso. O coeficiente C 
encontra-se tabelado na literatura para vários mate-
riais e condições de uso, permitindo aos usuários, 
dessa forma, simular nos dimensionamentos hidráu-
licos o efeito do envelhecimento dos tubos, como 
também correlacionar esse coeficiente ao fator de 
atrito f da Fórmula Universal de Perda de Carga 

(Equação 1). É aplicável a tubulações com diâmetro 
variando de 50 a 3500 mm (Netto, 1977). 
 Além das características e propriedades dos 
materiais constituintes das tubulações, outros fatores 
podem contribuir para o aumento de sua rugosida-
de interna, tais como águas com elevadas concen-
trações de minerais, que proporcionam a incrusta-
ção da parede interna dos tubos, reduzindo a seção 
transversal disponível para o escoamento, ou ainda a 
ocorrência de fenômenos como a corrosão ou a 
tuberculização, que contribuem para o incremento 
de sua aspereza (Resende & Martinez, 2008).  
 Esses fatores são determinantes na avaliação 
da perda de carga hidráulica, que é um parâmetro 
diretamente relacionado à capacidade de escoamen-
to da tubulação e, conseqüentemente, no caso de 
condutos forçados de usinas ou centrais hidrelétri-
cas, à energia hidráulica disponível para impulsionar 
turbinas e possibilitar a geração de energia elétrica. 
 
Objetivo 
 
 Este trabalho teve como objetivo a realiza-
ção de estudos experimentais destinados à determi-
nação de coeficientes de perda de carga válidos para 
o dimensionamento e a verificação de condições 
operativas de tubulações funcionando sob pressão, 
submetidas ao efeito progressivo da infestação e 
incrustação de colônias de mexilhões dourados 
(Limnoperna fortunei) em seu interior. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 A estimativa do fator de atrito e da perda de 
carga em condutos forçados devido à infestação por 
L. fortunei foi realizada a partir de estudos experi-

mentais, mediante a simulação do escoamento num 
circuito hidráulico, no qual foi variada a taxa de 
infestação da tubulação (macrofouling), e determina-

das as respectivas perdas de carga, para vários níveis 



Variação das Características Hidráulicas em Condutos Forçados Operando sob Condições de Infestação por Limnoperna fortunei 

 16 

de vazão. Foram ensaiados tubos com diâmetros 
nominais de 2”, 21/2”, 3” e 4”. 
 

A bancada de testes 

 
 Para a medição da perda de carga ao longo 
da tubulação infestada com L. fortunei foi construído 

um circuito hidráulico fechado, montado em uma 
bancada de testes no Laboratório de Hidráulica do 
CPH — Centro de Pesquisas Hidráulicas da UFMG.  
 O circuito hidráulico (FIG. 1) é composto 
por uma bomba centrífuga, acoplada a um reserva-
tório, que alimenta a linha de sucção e ao mesmo 
tempo recebe a descarga da linha de recalque. Ao 
longo da linha de recalque, foi implantado um seg-
mento de tubulação denominado de trecho de tes-
tes, apoiado sobre a bancada, no qual foi simulada a 
infestação de L. fortunei em seu interior e medida a 

perda de carga na entrada e saída, utilizando-se um 
manômetro diferencial de tubo em “U” invertido 
(Coelho, 1983) e também transmissores eletrônicos 
de pressão. 
 

SUCÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

CONJUNTO

RESERVATÓRIO

MOTO-BOMBA

RECALQUETRECHO DE TESTES

BANCADA

FLOWMETER

MANÔMETRO EM "U"

FONTE 12V

AMPERÍMETRO
(0 a 20 mA)

RESISTOR
(180    )

AMPERÍMETRO
(0 a 20 mA)

RESISTOR
(180    )

TRANSMISSORES DE
PRESSÃO

CIRCUITO ELETRÔNICO COM TRANSMISSORES DE PRESSÃO

 
Figura 1 - Diagrama do circuito hidráulico utilizado nos 

experimentos. 

 

 
Figura 2 - Bancada de testes preparada para início dos 

testes de perda de carga em condutos infestados pelo 

Limnoperna fortunei. 

 A vazão e a altura manométrica da bomba 
foram reguladas com o auxílio de um inversor de 
freqüência, sendo a vazão medida por medidor ele-
tromagnético. A FIG. 2 apresenta uma vista da ban-
cada montada e preparada para o início dos testes. 
 
A simulação da infestação por Limnoperna fortunei 

 
 Devido à dimensão do problema, o Ministé-
rio de Minas e Energia criou uma campanha nacio-
nal de combate ao mexilhão dourado, que conta 
com o apoio de instituições e centros de pesquisa de 
todo o país. A Fundação Centro Tecnológico de 
Minas Gerais (CETEC) faz parte dessa força-tarefa e, 
desde 2001, desenvolve um projeto para a preven-
ção, o monitoramento e o combate ao mexilhão 
dourado.  
 Por se tratar de um tema ainda recente no 
Brasil, as iniciativas de cultivo de L. fortunei têm en-

frentado dificuldades para fazer com que este bival-
ve se reproduza em laboratório. Apesar de não se 
dispor de publicações ou referências bibliográficas 
sobre o tema até o momento, é consenso entre os 
pesquisadores do tema que, possivelmente, uma das 
causas disso seja a dificuldade de imitar o ambiente 
natural, cujas correntes e recirculações são difíceis 
de serem reproduzidas em um sistema artificial.  
 Além disso, no caso de estudos em laborató-
rios, deve-se tomar precauções para que os laborató-
rios de pesquisa não se tornem um ponto de disse-
minação dessa espécie invasora. Assim, os cuidados 
no manejo e na utilização desses indivíduos impli-
cam em mais um fator que dificulta a reprodução, 
manutenção e ensaio em ambiente laboratorial.  
 Devido a essas dificuldades, optou-se por 
trabalhar com um procedimento no qual as colônias 
foram artificialmente formadas a partir da carcaça 
de indivíduos mortos, coletados no reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Itaipu e cedidos pela ITAIPU 
— BINACIONAL. 
 As carcaças de mexilhões recebidas de Itai-
pu foram espalhadas sobre uma superfície coberta 
com lona plástica e separados os indivíduos com 
comprimento entre 0,5 e 3,5 cm. Isso porque é mui-
to difícil o manuseio dos indivíduos menores que 
0,5 cm e, nesta amostra recebida de Itaipu, eram 
poucos os indivíduos com comprimento acima de 
3,5 cm. Posteriormente, as carcaças foram contadas 
e pesadas, formando-se amostras uniformes com 
5000 indivíduos. 
 Diversas fotografias de ocorrências registra-
das foram identificadas na pesquisa bibliográfica, 
sugerindo um padrão de distribuição uniforme, 
tanto em termo de número de indivíduos quanto de 
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variedade de tamanho. No entanto, segundo estudos 
realizados por Darrigran et al. (2004), o tamanho 

dos indivíduos assume uma variabilidade temporal, 
que depende da idade da colônia de mexilhões e da 
variação na temperatura e oxigenação da água. As-
sim, a distribuição dos moluscos ao longo da parede 
foi feita de forma que a densidade de indivíduos 
ficasse o mais uniforme possível ao longo da superfí-
cie interna do tubo, segundo o padrão geralmente 
observado nas infestações ocorridas em obras hi-
dráulicas, ilustrado nas FIG. 3, 4 e 5. 
 
 

 
 

Figura 3 - Detalhe de colônia de mexilhões 

em estado natural. 

 

 
 

Figura 4 — Vista frontal de adutora de ferro fundido 

sob efeito de macrofouling. Fonte: CORSAN — 

Barra do Ribeiro/RS em 2007. 

 

                  
 

Figura 5 — Detalhe de colônia de mexilhões 

no interior de adutora de ferro fundido. 

Fonte: CORSAN — Barra do Ribeiro/RS em 2007. 

 

 

 A simulação da infestação e incrustação dos 
moluscos no interior do trecho de testes foi realiza-
da mediante a afixação de exemplares inertes (mor-
tos) em suas paredes internas, com o emprego de 
adesivo adequado, do tipo Araldite® de secagem 
rápida.  
 Para a afixação dos moluscos, o trecho de 
testes foi seccionado no sentido longitudinal e pos-
teriormente recomposto, empregando-se adesivo de 
alto poder de adesão nos bordos e revestimento 
exterior em película de borracha e PVC, evitando-se 
assim que a seção recomposta apresentasse vaza-
mentos que viessem a interferir nos resultados. 
 Para tanto, a seção interna dos tubos foi 
marcada em intervalos regulares de 10 em 10 cm, 
com o objetivo de se controlar a densidade de indi-
víduos para cada taxa de infestação simulada.  
 As FIG. 6 e 7 apresentam detalhes de trecho 
de testes infestado com L. fortunei a uma taxa de 0,5 

ind./cm², pronto para o fechamento da tubulação e 
início do experimento, respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 6 - Detalhe da infestação artificial realizada em 

laboratório, a uma densidade de 0,5 indivíduos/cm². 

 

 

 
 

Figura 7 - vista frontal da tubulação com uma 

infestação de 0,5 ind./cm². 
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Determinação experimental da perda de carga 

 
 Para a determinação experimental da perda 
de carga foi variada a vazão ao longo de toda a capa-
cidade operacional da bomba, tomando-se medidas 
de vazão e respectiva pressão na entrada e saída do 
trecho de testes. Em seguida, procedeu-se à modela-
gem numérica de modo a se calcular as perdas de 
carga para cada cenário ensaiado na modelagem 
física, conforme Troskolanski (1970).  
 As medidas de vazão foram realizadas por 
leitura direta no medidor eletrônico de vazão. O 
procedimento de variação da vazão considerou toda 
a faixa de variação da freqüência de acionamento do 
motor da bomba, de 0 a 60 Hz, de tal forma que 
fossem alcançados pequenos incrementos na vazão 
recalcada e, conseqüentemente, na perda de carga 
ao longo da tubulação.  
 As medidas de pressão foram realizadas na 
entrada e saída do trecho de testes, em pontos afas-
tados de uma distância de 2,0 m, utilizando-se um 
manômetro de tubo em “U” invertido e transmisso-
res eletrônicos de pressão.  
 A determinação da perda de carga foi reali-
zada para o tubo em seu estado original, ou seja, 
sem infestação, e posteriormente para densidades 
de infestação de 0,5 e 1,0 ind./cm², simulando-se o 
efeito de macrofouling. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
 Para cada diâmetro ensaiado, procedeu-se 
ao traçado das curvas de variação da perda de carga 
em função da vazão, para toda a faixa operacional 
da bomba instalada na bancada de testes. 
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Figura 8 - Evolução da perda de carga em tubos 

sem infestação. 

 

 A variação da perda de carga nos tubos en-
saiados, sem e com infestação, é apresentada nas 
FIG. 8 e 9, respectivamente. Os resultados evidenci-
am que a colonização dos tubos por L. fortunei pro-

porcionou incrementos consideráveis nos níveis de 
perda de carga.  
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Figura 9 - Evolução da perda de carga em tubos 

com infestação. 

 
 Como exemplo desse incremento, apresen-
ta-se na FIG. 10 a relação entre perdas de carga para 
tubos com infestação na densidade de 1,0 ind./cm² 
e tubos sem infestação, para vários níveis de vazão e 
diâmetros ensaiados. 
 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

J1
,0

 in
d.

/c
m

²  
 / 

  J
0 

in
d.

/c
m

²

Vazão - Q (L/s)

2"
21/2"
3"
4"

21/2 "
2 "

3 "
4 "

 
 

Figura 10 - Relação entre perdas de carga com tubos 

infestados na densidade de infestação de 1,0 ind./cm² 

e tubos sem infestação. 

 
 A partir dos dados experimentais sintetiza-
dos nas FIG. 8 e 9, procedeu-se à estimativa do fator 
de atrito (f), dado pela Fórmula Universal da Perda 
de Carga, e da rugosidade relativa (k/D), dada pela 

Fórmula de Colebrook-White. Os resultados obtidos 
são sintetizados na FIG. 11. 
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Figura 11 - Variação do fator de atrito e rugosidade 

relativa em função da densidade de infestação. 

 
 
 A variação do fator de atrito e da rugosidade 
relativa, sintetizados na FIG. 10 mostraram que, na 
medida em que cresceu a densidade de infestação, 
ocorreu uma translação das curvas que descreveram 
essas variáveis, indicando assim um aumento pro-
gressivo de seus valores.  
 Comparando-se os valores de fator de atrito 
(f) e rugosidade relativa (k/D), obtidos a partir dos 
dados experimentais, com o Ábaco de Moody e com 
a Harpa de Nikuradse (Netto, 1977), apresentada na 
FIG. 12, pode-se observar que, no intervalo de nú-
mero de Reynolds coberto pelo experimento, o 
escoamento inicialmente classificou-se como turbu-
lento liso, para tubos sem a infestação por L. fortunei, 

passando pelo regime de transição e alcançando o 
regime turbulento rugoso, para infestações de 0,5 e 
1,0 ind./cm², respectivamente. 
 

 
 

Figura 12 - Harpa de Nikuradse. 

 
 A partir dos dados experimentais, foi avalia-
da a variação do coeficiente de escoamento de Ha-
zen-Williams (C) com a infestação. Os resultados 

obtidos para a densidade de 1,0 ind./cm² são apre-
sentados na FIG. 13. 
 

0

20

40

60

80

0,E+00 5,E+04 1,E+05 2,E+05 2,E+05 3,E+05 3,E+05 4,E+05

C
oe

fic
ie

nt
e 

C
 -

Ha
ze

n 
W

ill
ia

m
s

Número de Reynolds

2"

21/2"

3"

4"

21/2 "

 
 

Figura 13 - Variação do coeficiente de perda de carga (C) 

de Hazen-Williams na densidade de infestação de 

1,0 ind./cm². 

 
 
 A fórmula proposta por Hazen-Williams 
para a estimativa de perdas de carga distribuídas tem 
grande aceitação no meio técnico e é amplamente 
utilizada. No entanto, os dados experimentais obti-
dos indicaram que o coeficiente C assume valores 
muito superiores àqueles disponíveis na literatura 
especializada.  
 Enquanto a literatura recomenda para tubos 
de plástico a adoção de C igual a 140, experimen-
talmente foram obtidos valores entre 190 e 260 para 
tubos em PVC sem infestação, o que sugere que a 
aplicabilidade dessa fórmula para escoamentos tur-
bulentos, ocorra a partir do regime de transição de 
turbulento liso para rugoso. 
 Por outro lado, os valores obtidos experi-
mentalmente para a rugosidade equivalente (k), 
indicaram que o material PVC apresenta superfície 
interna muito lisa. Enquanto que a literatura sugere 
uma rugosidade equivalente de 0,006 mm para tu-
bos de plástico, experimentalmente foi obtido um 
valor médio de 0,0004 mm, ou seja, cerca de 10% do 
valor esperado. 
 Essas comparações indicaram que a aspere-
za interna das tubulações em PVC é, na prática, 
consideravelmente inferior à recomendada pela 
bibliografia especializada, fato que pode ser atribuí-
do à evolução tecnológica dos processos de fabrica-
ção dos tubos. 
 Assim, pode-se depreender que, nos dimen-
sionamentos de tubulações em PVC, a aplicação dos 
coeficientes de perda de carga para tubos de plásti-
co, sugeridos pela literatura para utilização nas e-
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quações de Hazen-Williams (C) e Colebrook-White 
(k), leva a dimensionamentos conservadores. 
 Em razão do progressivo aumento da perda 
de carga, o efeito de perda de eficiência hidráulica 
pode ser expresso em termos de diâmetro equiva-
lente, o qual é calculado como o diâmetro interno 
necessário para, nos mesmos níveis de vazão, repre-
sentar a evolução da perda de carga em função da 
infestação, tal como ilustrado na FIG. 14. 
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Figura 14 - Evolução do diâmetro interno equivalente 

em função da infestação por L. fortunei. 

 
 
 Na FIG. 15, que mostra a tendência de rela-
ção entre a perda de seção útil e a evolução do fator 
de atrito, pode-se observar que o fator de atrito evo-
luiu de um valor mínimo, correspondente ao cená-
rio sem infestação, e cresceu exponencialmente à 
medida que ocorreu uma redução significativa da 
seção útil da tubulação, em termos de perda de 
carga equivalente.  
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Figura 15 - Perda de seção útil e a evolução do fator 

de atrito. 

 Essa tendência sugere que seja investigada 
uma abordagem matemática específica para o fe-
nômeno, haja vista que a infestação promoveu não 
somente um incremento na rugosidade interna das 
paredes das tubulações, mas sim uma efetiva perda 
de seção útil, perceptível a olho nu, conforme ilus-
trado nas FIG. 4 e 5. 
 Partindo-se da evolução do fator de atrito 
decorrente da infestação por L. fortunei, tentou-se 

estabelecer uma correlação matemática que permi-
tisse descrever essa evolução, tal como apresentado 
na FIG. 16.  
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Figura 16 - Evolução do fator de atrito com a densidade 

de infestação. 

 
 
 Pode-se observar que o coeficiente de corre-
lação obtido é baixo (R2=0,87), sobretudo pela vari-
abilidade dos resultados obtidos para o fator de 
atrito no cenário de infestação com 1,0 ind./cm², o 
que sugere a necessidade da continuidade de estu-
dos, incorporando-se aos experimentos novas densi-
dades de infestação, como também a discretização 
da infestação em incrementos de 0,25 ind./cm². 
 Ao se analisar os resultados obtidos para 
infestações na densidade de 1,0 ind./cm², pode-se 
observar que os incrementos de perda de carga já 
podem ser equiparados ao efeito de macrofouling, ou 

seja, a magnitude do aumento observado na perda 
de carga correspondeu à ocupação plena da seção, 
em termos de perda de eficiência hidráulica e no 
conseqüente aumento nos custos de energia, em 
caso de adutoras dotadas de sistemas de bombea-
mento. 
 Assim, o aumento do fator de atrito propor-
cionado pela colonização de L. fortunei em condutos 

forçados pode submeter sistemas hidráulicos a situa-
ções de colapso, em termos de eficiência hidráulica. 
Calculando-se a capacidade de vazão em condutos, 
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utilizando-se os fatores de atrito obtidos nos expe-
rimentos, verifica-se que para níveis de perda de 
carga equivalentes, a capacidade de vazão numa 
tubulação colonizada com 1,0 ind./cm² reduz-se a 
níveis inferiores a 20%, em média, da vazão origi-
nalmente escoada na mesma tubulação sem a pre-
sença do mexilhão dourado, conforme pode ser 
observado na FIG. 17, que apresenta a relação entre 
a vazão escoada em tubos infestados e tubos sem 
infestação. 
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Figura 17 - Relação entre a vazão escoada em tubos 

infestados e tubos sem infestação. 

 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
 Em face dos resultados obtidos, observa-se 
que, a partir do momento em que Limnoperna fortu-

nei iniciar a colonização de sistemas de bombeamen-

to e adução, ocorrerá uma redução significativa da 
vazão em razão do rápido e progressivo aumento da 
perda de carga.  
 De forma geral, essa colonização resultará 
num elevado custo de manutenção, uma vez que, 
para os níveis de aumento de perda de carga verifi-
cados, inviabiliza-se a possibilidade de se aumentar a 
pressão na entrada na tubulação para se alcançar a 
mesma vazão em trânsito e assim compensar o au-
mento de rugosidade e a diminuição do diâmetro 
interno.  
 A opção pelo emprego de carcaças de e-
xemplares mortos na simulação da incrustação dos 
mexilhões às paredes dos tubos, em virtude da difi-
culdade para fazer com que esse bivalve se reprodu-
za em laboratório, introduziu incertezas na realiza-
ção da simulação das infestações, pois não se conhe-
ce com exatidão o padrão de distribuição dos indi-
víduos nas infestações que ocorrem em tubulações.  

 Por outro lado, ressalta-se que é possível que 
os mexilhões assumam alguma flexibilidade de mo-
vimento enquanto afixados às paredes internas de 
tubulações, de forma que sua disposição seja hidro-
dinâmica, fazendo com que não sejam arrancados 
com facilidade pelo escoamento da água.  
 Adicionalmente, em termos de resistência 
ao escoamento, a forma das conchas e heterogenei-
dade de tamanhos dos mexilhões faz com que a 
superfície interna das tubulações apresente uma 
rugosidade relativa característica do fenômeno da 
infestação, diferindo das rugosidades relativas pro-
porcionadas pelos efeitos de incrustação de minerais 
ou de tuberculização, por exemplo. 
 Diante dessas considerações, optou-se pela 
colagem dos indivíduos de forma a se manter uma 
uniformidade em termos de distribuição espacial e 
de tamanhos. Foi observado que ao longo das diver-
sas simulações e repetições, um determinado per-
centual de mexilhões foi arrancado pelo escoamen-
to, à semelhança do que se espera que ocorra na 
realidade. No entanto, essa perda de exemplares 
não produziu alterações nas curvas de evolução das 
perdas de carga ao longo das várias repetições reali-
zadas nos ensaios, para todos os cenários estudados. 
 Os resultados obtidos indicaram que o au-
mento de rugosidade e a perda de seção útil devido 
à infestação promoveram acréscimos significativos 
nas perdas de carga distribuídas, para diversos níveis 
de vazão, que variaram entre: 
 

 0,5 e 3 vezes superiores àquelas obtidas nos 

tubos sem infestação, para o cenário de in-
festação na densidade de 0,5 indivíduo/cm²;  

 10 e 90 vezes superiores àquelas obtidas nos 

tubos sem infestação, para o cenário de in-
festação na densidade de 1,0 indivíduo/cm². 

 
 Em termos médios, verificou-se que tubos 
infestados com o mexilhão dourado em taxas de 0,5 
ind./cm² e 1,0 ind./cm² passam a ter capacidades de 
escoamento que correspondem respectivamente a 
cerca de 60% e 20% da vazão original. 
 Considerando-se que o consumo de energia 
numa estação de bombeamento é diretamente pro-
porcional à altura manométrica, que por sua vez 
depende diretamente da perda de carga distribuída 
nas tubulações, pode-se observar que sistemas infes-
tados por L. fortunei na densidade de 0,5 ind./cm², 

muito inferior a densidades já observadas em bacias 
hidrográficas brasileiras, nas quais já foram contabi-
lizadas infestações com densidade de 10 ind./cm², 
apresentarão acréscimo no consumo de energia 
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referente à perda de carga que pode alcançar o 
percentual de 300%. 
 Cabe ressaltar que estações elevatórias usu-
almente não são projetadas e dimensionadas para 
comportar em sua faixa operacional uma variação 
de altura manométrica entre 50 e 300%, haja vista 
que assumir essa flexibilidade operacional implica 
necessariamente em elevados custos de implantação 
e operação. É senso comum entre alguns projetistas 
que se considere nos dimensionamentos uma perda 
de eficiência, devido ao aumento da perda de carga 
decorrente do “envelhecimento” dos tubos, de cerca 
de 30%. 
 Em face dos resultados obtidos e análises 
realizadas, que evidenciaram o considerável impacto 
da infestação de condutos forçados por L. fortunei 

sobre sua eficiência hidráulica, fazem-se necessárias 
as seguintes recomendações: 
 

 Recomenda-se o monitoramento de vazões 

nas tubulações operando em ambientes co-
lonizados por L. fortunei ou com risco po-

tencial de colonização, de forma a se identi-
ficar perdas de eficiência que justifiquem a 
parada dos sistemas para limpeza e desobs-
trução. A queda dos níveis de vazão num 
percentual de 30% é um indício de ocor-
rência de incrustações, sendo esse o percen-
tual identificado para infestações por L. for-

tunei em densidades de até 0,5 ind./cm². 

Perdas de eficiência maiores implicam em 
adaptações em elevatórias e aumentos ex-
pressivos no consumo de energia; 

 Recomenda-se a realização de estudos deta-

lhados sobre as tecnologias disponíveis para 
a desobstrução e limpeza de tubulações, re-
lacionadas ao custo incremental de energia 
para sustentar os níveis de vazão requeridos 
em sistemas infestados por L. fortunei. A par-

tir das relações de perda de carga estabele-
cidas no presente trabalho, foi possível i-
dentificar o cenário mais adequado para a 
operação, em termos econômicos, ou seja, 
pode ser determinado o cenário até o qual a 
operação sob infestação ainda é viável eco-
nomicamente, se comparada com os custos 
associados à interrupção dos sistemas e aos 
serviços de desobstrução, limpeza ou até 
mesmo à substituição de tubulações. 

 
 Com a evolução da infestação, existe a pos-
sibilidade de entupimentos em tubulações, além de 
ocorrer uma diminuição da quantidade de nutrien-

tes e de oxigênio, podendo causar uma mortandade 
e deterioração em massa desses organismos. Dentre 
os eventos mais comuns tem-se a oclusão de tubula-
ções forçadas, bombas, filtros e sistemas de refrige-
ração. 
 Os experimentos realizados permitiram 
observar que tubulações infestadas por L. fortunei 

não são comparáveis a tubulações convencionais, em 
termos da progressão observada no fenômeno da 
perda de carga. Torna-se necessário, portanto, o 
aprofundamento de estudos para a adequada mode-
lagem matemática desse fenômeno, sob tais condi-
ções operativas. 
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Variation of Hydraulic Characteristics in Closed 
Pipelines Operating With Limnoperna Fortu-
neiIinfestations 
 
ABSTRACT 
 

The growth and expansion of the populations of 

Limnoperna fortunei have had strong environmental and 

economic impacts in several Brazilian regions. This species 

lives in colonies and has a bissal attachment that facili-

tates its adherence to natural and artificial surfaces. Indi-

viduals from this species adhere to pipelines, pumps, filters, 

and cooling systems, which can generate major hydraulic 

head losses and provoke complete obstruction of water flow. 

This work presents an experimental study developed to 

estimate the head loss coefficients of closed pipelines sub-

jected to progressive rates of Limnoperma fortunei internal 

incrustation. The diameters of the pipelines used in the 

experimental tests are 2in, 2½in, 3in, and 4in, with in-

crustation rates of 0, 0.5, and 1.0 individuals per square 
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centimeter. The results of this study indicate that the in-

creased surface roughness and consequent decrease of the 

cross section area associated with the golden mussel incrus-

tation provoke a significant increase in the pipeline head 

losses. For an incrustation rate of 0.5 individuals/cm2, the 

increased pipeline head loss varies from 50% to 300% in 

relation to the loss experienced by the pipeline free of infesta-

tion. In the case of the incrustation rate of 1.0 individu-

als/cm2, the head loss increase can vary from 1000% to 

9000% in relation to the head loss of pipelines without 

Limnoperma fortunei. In this second condition of incrusta-

tion, the flow rates can reach 20% to 60% of the nominal 

flow rates.  

Keywords: Golden mussel, Limnoperna fortunei, environ-

mental impact, head loss. 
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RESUMO 
 

 O entendimento da produção e transferência de sedimento das vertentes para o fundo de vale e canal fluvial é es-

sencial aos propósitos da Geomorfologia. Os objetivos desse trabalho foram: verificar a produção de sedimento em barranco de 

estrada e canal fluvial; reinterpretar estudos anteriores no sentido de avaliar a proveniência de sedimento em diferentes usos 

da terra e estimar balanço de proveniência de sedimento em cabeceira de drenagem enfocando a participação das estradas 

rurais não pavimentadas. A metodologia constou de mapeamento para identificação das áreas fontes de sedimento; observa-

ções em campo e monitoramento sistemáticos por meio de técnica volumétrica (pino de erosão). Concluiu-se que as estradas 

rurais não pavimentadas foram as principais fontes de sedimentos na área de estudo (46,5%), apesar de representar 1,6% 

da área ocupada. As estradas rurais aumentaram a densidade de drenagem da cabeceira em 48,7%. As estradas configu-

ram-se como conectoras entre as vertentes e o canal fluvial, facilitando a entrada de sedimento nos riachos. 

 
Palavras-chave: cabeceira de drenagem, áreas fontes de sedimento, proveniência, uso da terra, estradas rurais não pavimen-

tadas. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 O entendimento da produção e transferên-
cia de sedimento das vertentes para o fundo de vale 
e canal fluvial é essencial aos propósitos da Geomor-
fologia. As fontes de sedimento em uma cabeceira 
de drenagem encontram-se em dois domínios distin-
tos: vertente e canal fluvial. Na vertente o sedimento 
produzido pode ser transferido por fluxo superficial 
difuso e concentrado, além de fluxo subsuperficial 
(ex. pipping) e movimento de massa. No caso do 
canal fluvial, as principais fontes de sedimentos são 
provenientes da erosão de margens e leito, ou da 
remobilização de material previamente depositado.  
 Tradicionalmente os estudos de erosão em 
vertentes são conduzidos de forma pontual. Assim, 
não ocorre a integração entre os processos de ver-
tente e de rio. De acordo com Slaymaker (1997) a 
perspectiva de balanço de sedimento é uma aborda-
gem que busca romper com os estudos erosivos 
pontuais realizados em bacias de drenagem. A refe-
rida proposta segundo o autor pretende integrar a 
dinâmica de sedimento na bacia de drenagem em 
suas diferentes fases de produção, estoque e transfe-
rência nos diferentes domínios do sistema (vertente 
e rio).  

 Neste sentido, a identificação de proveniên-
cia de sedimento destaca-se devido à importância de 
quantificar a contribuição (absoluta e relativa) das 
diversas fontes de sedimento existente em uma baci-
a. Diversos estudos registram a produção de sedi-
mento em diferentes domínios e usos da terra em 
bacia de drenagem como: erosão de margem rio 
(Lawler, 2008); erosão em áreas de pastagens 
(Thomaz & Dias, 2009); erosão em sistemas flores-
tais (Martins et al., 2003) e erosão sistemas agrícolas 
(Morgan, 2005). 
 Além dos estudos tradicionais realizados em 
áreas agrícolas, tem aumentado nos últimos anos o 
interesse por erosão em estradas não pavimentadas 
(Luce & Wemple, 2001, Griebeler et al., 2005, She-
ridan & Noske, 2007, Ramos-Scharrón & MacDo-
nald, 2007, Martinez-Zavala et. al., 2008).  
 Entre as principais influências das estradas 
estão: a interferência no movimento de água e se-
dimento na bacia de drenagem; aumento no escoa-
mento superficial e produção de sedimento e, so-
bretudo, ampliação da conexão entre vertente e 
canal fluvial.  
 As estradas não pavimentadas são importan-
tes elementos geográficos das paisagens rurais. Em 
estudo prévio verificou-se processo de degradação 
ambiental  causada por  estradas e  carreadores  no  
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Figura 1 — Localização da área de estudo indicando os principais usos da terra (1) floresta secundária e capoeira; 

2) agricultura de subsistência; 3) agricultura mecanizada; 4) pastagem; 5) área degrada) e locais monitorados 

(Se= Seção estrada e Sc= Seção canal fluvial). 

Nota: As características de cada seção estão detalhadas no quadro 1. 

 
âmbito de bacia de drenagem rural (Thomaz, 2000). 
As conclusões do autor foram que os carreadores 
dentro das propriedades, principalmente, os utiliza-
dos para a retirada de madeira, comportavam-se 
como canalizadores para o escoamento concentrado 
das águas pluviais, pois eram construídos pratica-
mente em todas as declividades e direções, não obe-
deciam aos aspectos topográficos do terreno, não 
possuíam caixas para a contenção das águas ou es-
truturas para dissipação de energia do escoamento 
concentrado. Aliás, os carreadores e estradas cruza-
vam ou terminavam às margens dos rios aumentan-
do a entrada de sedimento no canal fluvial (Tho-
maz, 2000, p.151-152).  
 Outros estudos foram realizados posterior-
mente (Thomaz, 2003 e 2005), porém todos de 
maneira qualitativa não permitindo avaliações mais 
precisas sobre as características e influência das es-
tradas na produção de sedimento.  
 Os programas de conservação de solo e água 
em micro-bacias trouxeram resultados significativos 
no Estado do Paraná, sobretudo, nas regiões Norte, 
Oeste e Sudoeste do estado (Emater, 1985, Freitas e 
Ker, 1990). Nessas regiões as condições geomorfo-

pedológicas (relevo-solo) facilitaram o planejamento 
integrado das propriedades no âmbito das bacias de 
drenagem, inclusive no traçado, instalação, e reade-
quação de estradas rurais. Contudo, em outras regi-
ões com características geomofopedológicas não 
aptas, com relevos dissecados e solos rasos, esse mo-
delo de gestão não foi implantado.  
 Esse é o caso de grande parte da região 
Centro-Sul do Paraná (ex. área de estudo), particu-
larmente, em terras dissecadas ocupadas por agricul-
tura familiar, florestas e reflorestamento. Nessas 
áreas os esforços de conservação de solo ocorrem ao 
nível das propriedades rurais. Nas terras dissecadas, 
as estradas, carreadores e caminhos são implantados 
em diferentes unidades geomorfopedológicas, mui-
tas vezes, não é considerada a aptidão do terreno. 
Por outro lado, a conservação das estradas rurais em 
terras dissecadas é realizada com dificuldade. Assim, 
muitos carreadores e caminhos internos das propri-
edades tornam-se intransitáveis devido ao forte ravi-
namento que se instalam sobre o leito dessas vias de 
circulação. Entretanto, poucos estudos têm enfoca-
do a produção de sedimento em estradas rurais não 
pavimentadas. 
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 Portanto, os objetivos desse trabalho foram: 
1) verificar a produção de sedimento em barranco 
de estrada e de canal fluvial; 2) comparar a produ-
ção de sedimento em barranco de estradas antigas e 
novas (recém niveladas); 3) reinterpretar estudos 
anteriores no sentido de avaliar a proveniência de 
sedimento em diferentes usos da terra; 4) estimar 
balanço de proveniência de sedimento em cabeceira 
de drenagem com destaque para a participação das 
estradas rurais não pavimentadas.  
 

 

MATERIAL E MÉTODO 
 

 

Características da área de estudo 

 
 
 A cabeceira de drenagem de segunda or-
dem com 1,1 km2 (Figura 1) localiza-se na bacia do 
Rio Guabiroba no município de Guarapuava no 
estado do Paraná. A bacia possui área aproximada 
de 23,7 km2 (2370 ha) e a hierarquia fluvial é de 
quarta ordem. A rede de drenagem da cabeceira de 
drenagem soma 4,4 km (Dd 3,94 km/km), enquan-
to que a extensão das estradas e caminhos é de 4,17 
km. 
 O clima de Guarapuava possui característica 
subtropical úmido sem estação seca (Cfb). A tempe-
ratura média anual é 17,1±0,47ºC, a evaporação 
média anual é de 835,1±123,9 mm. As chuvas são 
bem distribuídas ao longo do ano com média anual 
de 1953,8±389,7mm (1976-2002) (Thomaz & Veste-
na, 2003).  
 A área está inserida numa unidade onde 
predomina a associação de solos Litólicos Álicos 
(Neossolos Litólicos) e Cambissolos Álico, ambos 
com textura argilosa, fase pedregosa, sob domínio 
da floresta subtropical subperenifólia. O relevo des-
sa unidade é predominantemente forte ondulado a 
montanhoso. Devido às características descritas, essa 
unidade apresenta suscetibilidade à erosão muito 
forte, bem como é predisposta a deslizamentos e 
desmoronamentos (Mendes & Castro, 1984). Em 
torno de 75,6% da cabeceira de drenagem possui 
declividade entre 12% e superior a 30%. Os solos 
são argilosos (>35% de argila). 
 A cabeceira de drenagem escolhida para 
monitoramento é representativa dentro da bacia do 
Guabiroba. O uso da terra é diversificado e mantém 
o mesmo padrão da bacia principal (Figura 1). Pre-
domina florestas secundárias e capoeiras em varia-
dos estágios de regeneração, pastagem, agricultura 
de subsistência e agricultura mecanizada. 

Estimativa do volume de material removido pela 

construção das estradas e material estocado em 

caixas de contenção na lateral das estradas 

 
 O volume de material removido pela cons-
trução das estradas foi estimado a partir da largura e 
altura média do barranco. Foram mensuradas 11 
seções de estradas tomadas ao acaso (estrada nova e 
antiga). Além disso, estimaram-se o volume médio 
de material mobilizado pela construção da estrada 
baseando-se em 59 medidas de altura de barranco e 
32 medidas de largura de estradas. O volume das 
estradas foi calculado pela área do triângulo (b-
xh/2) multiplicada pela densidade do material em 
kg m3. Esse procedimento foi adotado devido às 
características das estradas que possuem em grande 
parte um lado do barranco mais alto que o outro 
(assimetria). A diferença entre estrada nova e estra-
da antiga é que a primeira tem construção ou manu-
tenção recente além de ter menos trafego. No caso 
da estrada nova no presente estudo ela foi construí-
da apenas para a extração de madeira, posterior-
mente foi abandonada. O segundo tipo, estrada 
antiga, são estradas com maior tráfego, pois ligam 
propriedades, sendo que a cada um ou dois anos são 
realizadas manutenções devido à erosão que ocorre 
em seu leito. Essas estradas tendem a serem ligeira-
mente mais largas e terem barrancos mais altos de-
vido às constantes manutenções que causam o apro-
fundamento do leito.  
 A densidade do material utilizado para a 
estimativa do volume de material mobilizado pela 
construção das estradas foi de 1500 kg m3. Uma vez 
que, o material mobilizado não é formado apenas 
por solo (material menos denso), mas sim por rocha 
alterada e às vezes no meio da massa removida há 
presença de matacão de rocha sã. 
 A estimativa de material estocado em caixas 
de contenção ao longo das laterais das estradas foi 
realizada num trecho de estrada antiga de 860 m 
(20,6% da extensão total das estradas), pois apenas 
nas estradas com maior uso é que essa estrutura é 
construída para dissipar o escoamento superficial e 
armazenar sedimento (caixa de contenção). O de-
pósito de sedimento foi delimitado com estacas e 
contornado com barbante (perímetro). Dentro do 
limite do depósito várias prospecções foram realiza-
das com um vergalhão de ferro. Esse procedimento 
mostrou-se satisfatório, pois o depósito é composto 
por material inconsolidado, ao passo que, a base 
(fundo do depósito) geralmente é mais resistente à 
penetração da sonda. O comportamento diferencia-
do dos materiais resulta numa descontinuidade de 
resistência perceptível ao operador da sonda.  Ao to- 
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Quadro 1 — Características das seções monitoradas 

 

Seções 

mensuradas 

(estrada e 

canal fluvial 

Número 

de pinos 

Características 

Seção 1 

Estrada nova  

25 Início da mensuração barranco exposto, já ao final estrada revegetada por capoeira. Barranco 

com variação de solo entre rocha alterada. Neossolo Litólico. Presença de muitas raízes. Bar-

ranco com exposição Norte. Declividade aproximada da estrada 13o. 

Seção 2 

Estrada nova  

15 Idem anterior. 

Seção 3 

Estrada nova  

30 Barranco exposto no início e parcialmente protegido ao final da mensuração principalmente 

por gramíneas. Presença de raízes e material alterado sem presença de rochas. Cambissolo. 

Barranco com exposição Norte. Declividade aproximada da estrada 11o. 

Seção 4 

Estrada 

velha  

25 Barranco exposto do início ao final da mensuração. Presença de raízes no topo do barranco e 

material alterado sem presença de rochas. Cambissolo. Barranco com exposição Oeste. Decli-

vidade aproximada da estrada 12o. 

Seção 5 

Estrada 

velha  

60 Barranco exposto do início ao final da mensuração. Presença de raízes no topo do barranco e 

material alterado com presença de rochas alterada. Associação Neossolo Litólico com Cambis-

solo. Barranco com exposição Oeste. Declividade aproximada da estrada 10o. 

Seção 1 

Canal fluvial  

 

32 Vegetação ciliar. Forte processo de agradação ao final da mensuração os pinos estavam total-

mente soterrados. Material das margens permanentemente úmido. Sedimento grosseiro 

(2,0mm) misturado a material fino no fundo e nas margens do canal. Material das margens 

com presença de detritos orgânicos. Médio curso. 

Seção 2 

Canal fluvial  

8 Vegetação ciliar. Forte processo corrasão. Material das margens permanentemente úmido. 

Margens formadas apenas rocha alterada. Leito rochoso com corredeiras. Médio curso. 

Seção 3 

Canal fluvial  

24 Vegetação ciliar. Solo das margens permanentemente úmido, sem presença de rocha. Forte 

erosão na base do barranco e solapamento do topo por movimento gravitacional. Depósito de 

grânulos, seixos e matacões no leito do canal. Baixo curso. 

Seção 4 

Canal fluvial  

16 Vegetação ciliar. Solo das margens permanentemente úmido, sem presença de rocha. Erosão 

na base do barranco e pouco processo de solapamento. Depósito de grânulos, seixos e mata-

cões no leito do canal. Baixo curso. 

Nota: A localização de cada seção esta indicada na figura 1. 

 
 
 
do foram avaliadas 11 caixas resultando em 282 
sondagens. Uma das caixas foi subdividida por causa 
de seu tamanho e forma (C11a e C11b). 
 

Estimativa da remoção de solo em barranco 

de estradas e canal fluvial 

 
 A remoção de material do barranco das 
estradas foi realizada por meio de pinos de erosão 
(Quadro 1). Os pinos de erosão com 30 cm de com-
primento foram cravados no barranco ficando 5 cm 
exposto para leitura. A mensuração foi conduzida 
entre 19/07/2006 a 17/07/2008 (24 meses). O 
monitoramento dos pinos foi realizado em intervalo 
variando entre três e seis meses. Da mesma forma, a 
erosão de margem foi mensurada com pinos de 
erosão. A mensuração foi conduzida entre 

27/12/2005 a 17/07/2008 (31 meses). O pouco 
desenvolvimento de margens (barrancos), aliado a 
rochosidade nas margens dificultou a instalação de 
pinos no setor de alto curso. As seções ficaram res-
tritas no médio e baixo curso do canal (trecho a-
proximado de 576 m). A densidade do material 
utilizado para a estimativa do volume de material 
mobilizado pelo barranco das estradas e do rio foi 
de 1000 kg m3. A precipitação pluviométrica foi 
acompanhada mensalmente durante o monitora-
mento (Estação Agrometeorológica — CEDETEG, 
aproximadamente 12 km do local monitorado). 
Contudo, os dados de precipitação não foram utili-
zados para correlacionar taxas de remoção, apenas 
serviram para contextualizar a pluviosidade no perí-
odo monitorado. Pois, as mensurações foram reali-
zadas em períodos irregulares. 
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Análise estatística e transformações dos parâmetros 

 

 As análises aplicadas foram basicamente 
estatística descritiva como: média, desvio padrão e 
coeficiente de variação. Foi aplicada análise de vari-
ância (Teste F) apenas para comparar a produção 
de sedimento entre as seções instaladas no barranco 
das estradas nova e antiga. Pois, observações em 
campo levaram ao estabelecimento da hipótese de 
que os barrancos de estradas novas tendem a ter 
mais produção de sedimento. O nível de significân-
cia aplicado na análise foi de 0,05%. 
 Os dados registrados nas estradas e no canal 
fluvial foram analisados considerando a produção 
de sedimento total do período monitorado 24 e 31 
meses respectivamente. Os dados foram transforma-
dos em perda de solo em kg m2 em kg m (quilo por 
metro linear de barranco), ou seja, em taxa equiva-
lente a extensão do barranco das estradas e do rio. A 
extensão das estradas estimada atingiu 4170 m na 
transformação dos dados foi considerada apenas 
uma lateral da estrada devido às características já 
mencionadas, além disso, os caminhos geralmente 
têm barrancos mais baixos. Esse procedimento pro-
curou não superestimar a produção de sedimento 
dos barrancos.  
 No caso do canal fluvial a transformação dos 
dados ocorreu da mesma forma. O procedimento de 
estimativa foi mais complicado, pois apenas no mé-
dio para baixo curso o canal possui margens bem 
definidas com aproximadamente 0,8 m de altura 
(barrancos encaixados). Assim, a extrapolação foi 
feita apenas para um trecho de 576 m, apesar de a 
rede de drenagem ter 4400 m. Portanto, conside-
rando-se as duas margens tem-se 1152 m. Contudo, 
acredita-se que este procedimento tenha superesti-
mado a produção de sedimento das margens, já que 
grande parte delas não era bem desenvolvida e não 
havia evidência de erosão, isto é, praticamente, as 
margens apresentavam transição direta com as ver-
tentes sem barranco definido. 
 Posteriormente os dados produzidos foram 
analisados juntamente com dados de outras pesqui-
sas realizadas previamente (Thomaz & Luiz, 2004, 
Thomaz, 2005 e Thomaz & Antoneli, 2008). Neste 
momento os dados foram transformados em t/ano e 
convertidos proporcionalmente à área ocupada por 
cada uso da terra (km2). As pesquisas supramencio-
nadas foram realizadas nas mesmas condições geo-
morfológicas e ambientais da área de estudo, conse-
qüentemente, são passíveis de comparação e de 
servirem como parâmetros. Portanto, mesmo com 
dificuldade foi possível estimar a participação relati-

va de cada área fonte de sedimento no âmbito da 
cabeceira de drenagem. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Características das estradas rurais 

 
 
 As estradas rurais são importantes fontes de 
sedimento além de serem elementos de conexão 
entre a vertente e o canal fluvial. As estradas quando 
somada à drenagem natural aumenta significativa-
mente a densidade de drenagem na bacia. Thomaz 
(2005) constatou acréscimo de 38% na drenagem 
da bacia do Rio Guabiroba quando foi incluída a 
participação das estradas à drenagem natural.  
 A densidade de drenagem natural da bacia 
foi estimada em 3,94 km/km2. Por outro lado, na 
área em estudo em 1980 as estradas e caminhos 
somavam em torno de 1784 m (IAP, 1980). Soman-
do-se drenagem natural e estrada (6184 m) a densi-
dade aumenta para 5,5 km/km2, ou seja, as estradas 
foram responsáveis por 28,8% no incremento da 
densidade. Já, com informações mais recentes (Goo-

gle Earth, 2006) constatou-se que a extensão das es-

tradas e caminhos passou para 4170 m resultando 
numa densidade de drenagem total (natural + es-
trada) de 7,7 km/km2. Em pouco mais de 20 anos 
houve aumento de 40% na densidade de drenagem 
total. Atualmente estima-se que as estradas sejam 
responsáveis pelo aumento da densidade de drena-
gem na ordem de 48,7%.  
 Além do aumento da densidade de drena-
gem as estradas ao serem construídas mobilizam 
grande quantidade de material (Tabela 1). Mesmo 
depois de construídas as estradas passam por manu-
tenção que também mobiliza material e causa o 
aprofundamento do leito, especialmente, nos seto-
res mais declivosos que sofrem mais erosão. 
 No geral as estradas possuem em torno de 
4,0 m de largura (freqüência 50%) dimensão maior 
que isso é pouco freqüente (freqüência 12,5%). Essa 
largura das estradas coincide com a largura da lâmi-
na da máquina que é utilizada para a construção e 
manutenção das estradas. Já nos barrancos ocorrem 
maiores variações (CV 37,3%) em comparação com 
a largura das estradas (CV 19,7%). Isso ocorre, so-
bretudo, pelo processo de manutenção das estradas 
em locais de forte ravinamento, assim, a largura das 
estradas tende a se manter constante, enquanto que 
com o aprofundamento do leito os barrancos tende 
a ter sua altura aumentada. 
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Tabela 1 — Volume de material mobilizado na construção das estradas 

 

Altura do barranco 

(m) 

Largura da Estrada 

(m) 

Volume de material 

removido 

(m3) 

Volume de material 

removido 

(t/m) 

1,4 4,9 3,4 5,2 

1,0 4,0 2,0 3,0 

1,27 5,0 3,2 4,8 

1,36 4,4 3,0 4,5 

0,9 4,8 2,2 3,2 

1,1 4,9 2,7 4,0 

0,92 4,3 2,0 2,9 

0,79 4,1 1,6 2,4 

0,62 4,1 1,3 1,9 

0,97 4,5 2,2 3,3 

0,86 5,3 2,3 3,4 

Média geral 0,69±29,9 

(n 59) 

4,2±0,8 (n 32) 1,5 2,2 

 
 

Tabela 2 — Estimativa de volume de material estocado em caixas de contenção 

 

Caixas avaliadas 

 

 

Área da caixa de 

Contenção 

(m2) 

Média de profundidade 

do sedimento estocado 

(cm) 

Desvio padrão 

das profundidades 

(cm) 

Estimativa do volume 

de sedimento estocado (t) 

 

C1 5,8 29,7 (n 25) 9,1 1,7 

C2 35,0 48,7 (n 35) 11,4 17,0 

C3 41,2 32,6 (n 47) 8,7 13,4 

C4 24,0 20,2 (n 23) 6,2 4,8 

C5 15,4 25,2 (n 26) 8,1 3,9 

C6 3,2 18,8 (n 13) 7,1 0,6 

C7 13,3 15,4 (n 21) 4,9 2,0 

C8 10,7 22,5 (n 20) 11,5 2,4 

C9 8,3 21,5 (n 19) 11,0 1,8 

C10 9,7 33,6 (n 20) 11,3 3,3 

C11A 10,5 13,8 (n 17) 5,9 1,4 

C11B 26,0 46,4 (n 16) 16,5 12,1 

Média geral 16,9±12,0 (n 12) 29,0 (n 282) 14,4 4,9 

 
 
 Em média o material mobilizado pelas es-
tradas foi estimado em 2,2 t/m (tonelada por metro 
de estrada construída). A partir desse total e consi-
derando a extensão que as estradas e caminhos ocu-
pam na cabeceira o total de material mobilizado 
pode chegar a 9174 t. O material fica disposto na 
lateral da estrada aonde vai sendo gradativamente 
transportado pelo escoamento superficial. Em ou-
tros casos o material é deslocado para fora da estra-
da (vertente), sendo gradativamente redistribuído 
sobre a superfície pelo escoamento superficial. Ou-
tro aspecto importante em relação às estradas é a 

área de solo exposto após sua construção. Na área 
de estudo estimou-se em torno de 1,75 ha de solo 
exposto considerando apenas o leito da estrada (4,2 
m de largura x 4170 m de extensão).  
 As caixas de contenção são formas construí-
das para desviar o escoamento superficial para que 
ele não acumule sobre o leito da estrada e cause 
mais erosão. As caixas avaliadas em um trecho de 
860 m de estrada acumularam 64,4 t de sedimento 
(Tabela 2). As caixas apresentaram área e profundi-
dade de sedimento estocado muito variável. O sedi-
mento estocado esta relacionado diretamente com a 
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área da área da caixa (r2  0,849) e em menor grau 
com a profundidade das mesmas (r2 0,698). Verifi-
cou-se que as caixas são rasas, consequentemente, 
quase todo o escoamento superficial e sedimento 
produzido nas estradas extravasam os limites da área 
de contenção e se deposita em outros setores de 
vertente ou atingem diretamente o canal fluvial. 
 

Taxa de remoção em barranco de estradas 

e canal fluvial  

 
 A precipitação média histórica da área de 
estudo é de 1920,0 mm (1976-2007). No período 
monitorado o ano de 2006 foi seco com 1420,9 mm, 
já 2007 foi ligeiramente abaixo da média 1769,0, 
enquanto que o primeiro semestre de 2008 esteve 
um pouco acima da média histórica (1010,8 mm). O 
monitoramento conduzido por mais de 24 meses foi 
importante para abranger diferentes regimes de 
umidade na área de estudo. 
 A taxa de remoção de solo na estrada nova 
foi de 4,2±3,0 cm, enquanto que na estrada antiga a 
taxa foi de 3,8±1,6 cm (Tabela 3). Não houve dife-
rença estatística significante na taxa de remoção 
entre ambas (p=0,245). Porém, a variação na taxa de 

remoção foi muito mais alta na estrada nova. Isso 
pode indicar que os barrancos após a construção 
ficam mais instáveis e perdem material de forma 
irregular, isto é, em alguns setores de barranco pode 
ocorrer desmoronamento ocasionando grande mo-
bilização de material, haja vista, ter sido registrado 
pino com rebaixamento de 14,5 cm, já o máximo 
registrado em estrada antiga foi de 8,5 cm. 
 Os barrancos expostos sofrem a ação de 
salpico e, especialmente, a constantes ciclos de u-
medecimento e ressecamento, causando contração 
do material. A expansão-contração provoca o colap-
so do material sob ação da gravidade. Esse processo 
é agravado pelo ângulo do barranco (90o ou mais). 
O material que se desprende do barraco fica deposi-
tado na lateral da estrada e é transportado posteri-
ormente pelo escoamento superficial.  
 Ramos-Scharrón & MacDonald (2007) regis-
traram taxa de produção de sedimento em barran-
cos variando entre 2,0 a 17 kg m2 ano (média de 7,8 
kg m2 ano). As taxas registradas neste estudo varia-
ram de 17,4 a 25,8 kg/m2/ano (média de 20 
kg/m2/ano). O limite superior registrado pelos 
autores coincide com o limite inferior de remoção 
do presente estudo. 
 Os pinos instalados nos barrancos do canal 
fluvial apresentaram variação de remoção maior do 
que os pinos instalados nas estradas (Tabela 3). 
Verificou-se que os barrancos no canal fluvial per-

manecem úmidos e sofrem menos com o processo 
de expansão-contração. A produção de material 
ocorre por corrasão que desgasta a base do barran-
co, posteriormente ocorre o solapamento da parte 
superior (topo) do barranco. Os solapamentos o-
correm principalmente no baixo curso onde as 
margens são mais desenvolvidas e o declive do canal 
é baixo resultando em maior acúmulo de material 
para ser erodido. Por sua vez, a corrasão é mais fre-
qüente de médio para alto curso principalmente em 
margens formadas por rocha alterada e leito rocho-
so nesses locais não ocorre acúmulo de sedimento.  
 A produção de sedimento proveniente dos 
barrancos das estradas foi superior à produção dos 
barrancos no canal fluvial. Os pinos das estradas 
registraram rebaixamento médio de 2 cm/ano (13,9 
kg/m/ano),  contra um rebaixamento médio no 
canal fluvial de 0,8 cm/ano (6,5 kg/m/ano). Mes-
mo na seção 3 do canal fluvial que apresentava in-
tenso solapamento não houve grande remoção 
quando comparado com as seções 2 e 4. As taxas de 
erosão de margem registrada neste ensaio não di-
vergem de outros estudos realizados em cabeceiras 
de drenagem em variados ambientes (Tabela 4). 
 
Estimativa de produção e contribuição relativa de 

diferentes fontes de sedimento na cabeceira de 

drenagem 

 
 A estimativa de perda de solo, bem como a 
contribuição relativa de cada área fonte de sedimen-
to da cabeceira de drenagem podem ser observadas 
no Quadro 2. As perdas de solo em áreas de capoei-
ra e florestas secundárias para a área de estudo foi 
estimada em 0,212 t/ha/ano (Thomaz, 2005). Em 
condições naturais a perda de solo varia de 0,0045 
t/ha em área de relevo pouco declivoso, enquanto 
que em área com relevo declivoso as perdas são em 
torno de 0,45 t/ha (Morgan, 2005).  Mackensen et 
al. (2003) destacam que as perdas de solos em áreas 
florestadas sem distúrbios variaram entre 0,03 
t/ha/ano até 6,2 t/ha/ano, contudo 50% (n 27) 
dos estudos registraram perda de solo na ordem de 
até 0,3 t/ha/ano. Alguns estudos realizados no Bra-
sil em área de floresta sob diferentes ambientes in-
dicam as seguintes perdas de solo: 0,021 t/ha/ano 
(Casseti, 1983); 0,004 t/ha/ano (Bertoni & Lom-
bardi Neto, 1990) e 0,150 t/ha/ano (Barbosa & 
Fearsinde, 2000). A estimativa de perda de solo nas 
áreas florestadas condiz com os verificados na litera-
tura. Apesar de ocupar 88,9% (99,1 ha) da área da 
bacia essas áreas contribuem com apenas 16% do 
total de sedimento. 
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Tabela 3 — Estimativa de material mobilizado nos barrancos de estradas e canal fluvial 

Seções mensuradas 

(estrada e canal fluvial 

Média 

(cm) 

Desvio padrão 

(cm) 

Remoção de solo 

(kg m2) 

Remoção de solo 

(kg m) 

Estrada nova Seção 1 3,5 (n 25) 2,8 34,8 24,2 

Estrada nova Seção 2 3,6 (n 15) 2,0 35,5 24,7 

Estrada nova Seção 3 5,2 (n 30) 3,4 51,6 35,8 

Estrada antiga Seção 4 4,2 (n 25) 1,4 42,2 29,3 

Estrada antiga Seção 5 3,6 (n 60) 1,6 36,0 25,0 

Canal fluvial Seção 1 

(soterrada) 

- (n 32) - - - 

Canal fluvial Seção 2 2,8 (n 8) 1,3 28,0 22,4 

Canal fluvial Seção 3 1,9 (n 24) 1,5 19,0 15,2 

Canal fluvial Seção 4 2,0 (n 16) 2,2 20,0 16,0 

Média geral estradas 4,0 (n 155) 2,3 40,0 27,8 

Média geral canal fluvial 2,1 (n 48) 1,7 21,0 16,8 

Nota: - (remoção não avaliada). 

 

Tabela 4 - Resumo de resultados de taxa de erosão de margens em cabeceiras de drenagem <4,0 km2 

Localização Área da bacia de dre-

nagem (km2) 

Taxa de erosão de mar-

gens (cm/ano) 

Fonte 

*Sudoeste dos E.U.A 0,13 0,6 Leopold et al. (1966) 

*Clady & Crawfordsburn, 

Norte da Irlanda 

3,4 3 - 5,4 Hill (1973) 

*Birbaach, Luxemburgo 1,57 0,8 Imeson & Jungerius 

(1974) 

St.John, Virgin Islands, E.U.A 0,14 a 3,8 0,1 — 1,5 Ramos-Scharrón & Mac-

Donald (2007) 

Rio Guabiroba, Cabeceira de drena-

gem, Guarapuava-PR 

1,1 0,8 Este estudo 

Nota: *Dados a partir de Lawler (1993) 

 
 Estimou-se uma perda de solo na área com 
agricultura de subsistência na ordem de 4,01 
t/ha/ano. A área ocupada com agricultura de sub-
sistência é muito pequena na área de estudo (1,3 
ha), assim como, a proveniência de sedimento des-
tas áreas. Contudo, nessas áreas a capoeira é roçada, 
queimada, cultivada e depois permanece por 3 a 5 
anos em regeneração. Durante essas fases ocorre 
variação na perda de solo que atingem até 6,1 
t/ha/ano no primeiro ano de cultivo, decaindo para 
1,2 t/ha/ano de perda de solo no terceiro ano de 
regeneração (Thomaz, 2005).  
 A estimativa de perda de solo na área com 
agricultura mecanizada em sistema convencional foi 
de 1,07 t/ha/ano (Thomaz, 2007). Apesar de haver 
apenas uma mensuração como parâmetro, ressalta-
se que as áreas com agricultura mecanizadas ocu-
pam os setores menos declivosos (0 — 12%) da cabe-
ceira de drenagem. Ou seja, são locais menos sus-
ceptível a erosão, além disso, o uso da terra não é 
intensivo. Por outro lado, Sorrenson & Montoya 

(1989, p.58) destacam que a perda média de solo no 
estado do Paraná para agricultura em sistema con-
vencional é de 3,3 t/ha/ano. A área ocupada com 
agricultura mecanizada é muito pequena (3 ha), 
assim como, a proveniência de sedimento dessas 
áreas (2,4%). 
 A estimativa de perda de solo na área com 
pastagem foi de 1,07 t/ha/ano (Thomaz, 2007). A 
pastagem é o segundo uso em área ocupada na ca-
beceira de drenagem (6 ha). Ela se estende em área 
com declividade variada, a despeito disso, não se 
observou processos erosivos lineares. Em geral as 
perdas de solos em pastagem são inferiores a 1,0 
t/ha (Evans, 1998). No Brasil alguns dados corrobo-
ram a afirmação anterior, sendo que Casseti (1983) 
registrou perdas variando entre 0,06 - 0,23 t/ha e 
Lepsch (2002) 0,7 t/ha. No entanto, Sorrenson e 
Montoya (1989) registraram perdas um pouco supe-
rior 1,8 t/ha. As perdas de solo estimadas para as 
pastagens na área em estudos são com dizentes com 
as taxas registradas em outros ambientes.  
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Quadro 2 — Estimativa de balanço de sedimento na cabeceira de drenagem 

 

Uso da terra Área ocupada 

(km2) e (%) 

Processos Produção de 

sedimento 

(t/ano) 

Contribuição 

relativa 

(%) 

1 - Capoeira e 

Floresta Secun-

dária 

0,991 (88,9%) Erosão laminar. 21 (n 5) 16,8 

2 - Agricultura de 

Subsistência 

0,013 (1,2%) Salpico e erosão laminar. 5,3 (n 7) 4,3 

3- Agricultura 

Mecanizada 

0,03 (2,7%) Salpico, erosão laminar e ocasionalmente sulcos. 3,2 (n 1) 2,6 

4- Pastagem 0,06 (5,4%) Erosão laminar, terracetes e ravinamentos. 6,3 (n 2) 5,0 

5 - Área Degra-

dada (solo expos-

to) 

0,003 (0,2%) Salpico, erosão laminar, ravinas e desmorona-

mento. 

23,4 (n 3) 18,8 

Barranco de 

Canal Fluvial 

Não estimado Colapso devido à erosão da base do barranco e 

corrasão aumentada pela carga sedimentar. 

7,5 6,0 

Barranco de 

Estrada 

0,018 (1,6%) Salpico e colapso de barranco devido à contração 

e expansão de material (ciclo de umedecimento). 

No leito formação de ravinas. 

57,9 46,5 

Total 1,115 

(100,0%) 

 124,6 100,0 

 
 

Tabela 5 - Taxa de perda de solo registrada em leito de estradas não pavimentadas 

 

Localização Observação Taxa de erosão 

(kg/m2) 

Fonte 

Washington, E. U. A Segmento de estrada 0,65 — 2,75 Bilby et al. (1989) 

Austrália Segmento de estrada com superfície de 

terra 

2,6 — 3,9 Haydon et al.(1991) 

St.John, Virgin Islands, E.U.A Parcelas 0,9 - 15 MacDonald et al. (2001) 

St.John, Virgin Islands, E.U.A Segmento de Estrada 0,1 - 7,4 MacDonald et al. (2001) 

Victoria, Austrália Segmento de estrada com cascalho 0,32 — 1,37 Sheridan & Noske (2007) 

Victoria, Austrália Segmento de estrada com superfície de 

terra 

0,91 — 3,74 Sheridan & Noske (2007) 

St.John, Virgin Islands, E.U.A Segmento de estrada abandonado 1,2 Ramos-Scharrón & MacDonald 

(2007) 

St.John, Virgin Islands, E.U.A Segmento de estrada com 2% de declive 

nivelado anualmente 

5,7 Ramos-Scharrón & MacDonald 

(2007) 

St.John, Virgin Islands, E.U.A Segmento de estrada com 21% de declive 

nivelado anualmente 

58,0 Ramos-Scharrón & MacDonald 

(2007) 

 
 
 
 As áreas degradadas são importantes áreas 
fontes de sedimentos. Na área de estudo foi estima-
da uma perda de solo da ordem de 78 t/ha (Tho-
maz & Luiz, 2004, Thomaz & Antoneli, 2008). A 
área degradada mesmo sendo reduzida (0,2%) pode 
produzir sedimento superior ao total registrado nas 
áreas florestadas (Quadro 2). Estudos utilizando 

diferentes técnicas de mensuração indicaram perda 
de solo em área degradada em Guarapuava variando 
de 36,07 t/ha/ano (Thomaz, 2007) a 235,60 
t/ha/ano (Thomaz & Luiz, 2004). Estudos realiza-
dos no Brasil em parcelas com solo descoberto em 
Londrina-PR registraram perdas de 90,5 t/ha/ano 
(Rufino & Biscaia, 2000), de modo  semelhante  aos 
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Sedimento acumulado

Colapso de material

Transporte de sedimento
 

(a) 
 

(b) 
 

Figura 2 — a) Dinâmica de produção de sedimento em barranco de estrada; b) Dinâmica erosiva no leito de estrada, 

indicando presença de material grosseiro isolados por transporte seletivo 

 
 
 
registrados em Alagoinha-PB, por Silva et al. (1986) 
(93,80 t/ha/ano). Essas perdas de solos são próxi-
mas às taxas verificadas nas áreas degradadas na 
região de Guarapuava.  
 Os dados acerca da produção de sedimento 
no barranco do canal fluvial e das estradas já foram 
discutidos anteriormente. Contudo, cabe ressaltar a 
dinâmica erosiva de estradas não pavimentadas, 
pois, nesses locais a produção de sedimento não é 
proveniente apenas dos barrancos laterais, mas tam-
bém do leito da estrada (Tabela 5). Assim, os dados 
referentes à contribuição de sedimento proveniente 
das estradas podem ser considerados como sendo 
superior ao apresentado por este estudo (Quadro 
2). 
 Grosso modo, somando-se o limite inferior e 
superior de perda de solo dos estudos apresentados 
na tabela 5 (excetuando-se as estradas recém nivela-
das) obtém-se uma taxa média de 3,14 kg/m2 (n 
13). Este valor representa apenas 15,7% das taxas 
registradas neste estudo para perda de solo nos bar-
racos das estradas que variaram de 17,4 a 25,8 
kg/m2/ano (média de 20 kg/m2/ano). Corrobo-
rando a importância de proveniência de sedimento 
de barranco de estradas não pavimentadas, Marti-
nez-Zavala et al. (2008), constataram por meio de 
chuva simulada que a perda de solo no leito de es-
trada foi de 21,15 g/m2, em contrapartida, os resul-
tados de simulação realizadas em barrancos tiveram 
perdas de 105,54 g/m2. A perda de solo em barran-
co foi cinco vezes maior do que a realizada no leito 
da estrada.    

 A dinâmica de produção de sedimento mos-
trou-se muito variável, pois as estradas recentemente 
niveladas ou restauradas (Tabela 5) registram alta 
produção de sedimento. Além disso, a taxa de perda 
de solo foi influenciada pela declividade das estra-
das. Por outro lado, houve menores perdas de solos 
nas estradas abandonadas (1,2 kg/m2) (Ramos-
Scharrón & MacDonald, 2007). 
 A erosão em estradas rurais não pavimenta-
das na área de estudo pode ser resumida como re-
sultante de processos operantes em dois domínios: 
a) produção de sedimento nos barracos; e b) pro-
dução de sedimento no leito da estrada (Figura 2.a e 
2.b). Contudo, na erosão do leito das estradas ocor-
re o transporte de sedimentos finos. À medida que 
essa carga é lavada permanece sobre a superfície 
materiais grosseiros (grânulos, seixos e matacões). 
Disso resulta, a tendência de menores perdas de solo 
em estradas abandonadas ou velhas (previamente 
erodidas). Mesmo, havendo redução de material 
disponível sobre o leito da estrada, os barrancos 
tendem a fornecer sedimentos finos que dispostos 
sobre a superfície da estrada são facilmente trans-
portados (Figura 2.a). 
 A partir das considerações anteriores estima-
se que na cabeceira de drenagem a proveniência de 
sedimento das estradas pode ser muito superior ao 
estimado. Considerando apenas a área degradada 
devido ao empréstimo de cascalho para pavimenta-
ção das estradas e a perda de solos provenientes dos 
barrancos tem-se uma participação relativa de 65,3% 
do total de sedimento. Além disso, não foram consi-
derados os sedimentos disponíveis devido à constru-
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ção das estradas.  Sheridan & Noske (2007) desta-
cam estudos em áreas florestadas na Austrália onde 
as estradas não pavimentadas contribuíram entre 18 
a 39% do total de sedimento. Já, em bacias rurais na 
Inglaterra a taxa de contribuição girou em torno de 
30%. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

1) As estradas rurais não pavimentadas são as 
principais fontes de sedimentos na área de 
estudo (46,5%). Não houve diferenças esta-
tísticas significantes entre a perda de solo de 
barrancos em estradas novas e antigas. 
Mesmo que grande parte do material fino 
tenha sido removido do leito das estradas 
(lavagem) os barrancos laterais continuam 
fornecendo sedimento, que dispostos sobre 
o leito das estradas são facilmente transpor-
tados. 

2) A proveniência de sedimento de margens 
do canal fluvial foi muito menor em compa-
ração com os barrancos de estradas. As de-
mais áreas fontes como: pastagem, agricul-
tura de subsistência e agricultura mecaniza-
da por serem áreas pequenas apresentaram 
pouca contribuição relativa. De modo con-
trário, as áreas florestadas tendem a contri-
buir significativamente com proveniência de 
sedimento (16%), contudo, isso se deve a 
área ocupada por esse uso na bacia (88,9%) 
do que pela taxa de perda de solo.  

3) As estradas rurais aumentaram a densidade 
de drenagem da cabeceira de drenagem em 
48,7%. Aliás, as estradas configuram-se co-
mo principal elemento de conexão entre as 
vertentes e o canal fluvial, por conseguinte, 
aumentam a entrada de sedimento nos rios. 
Portanto, elas devem ser consideradas nos 
estudos de conservação de solos e água no 
âmbito das bacias hidrográficas rurais. 

4) As medidas atuais de controle de sedimento 
nas estradas rurais em relevo dissecado não 
tem sido suficientes para evitar a transferên-
cia de sedimento das vertentes para o canal 
fluvial. 

5) A caracterização de áreas fontes e avaliação 
de proveniência relativa de sedimento em 
cabeceira de drenagem compreendem uma 
perspectiva de balanço de sedimento que 
busca ultrapassar a análise pontual do pro-
cesso erosivo. 
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Estimated Provenance of Sediment in the Headwa-
ters with a Very High Density of Unpaved Agricul-
tural Roads 
 
ABSTRACT 
 

In Geomorphology it is essential to understand se-

diment production and transfer from hillslopes to valley 

bottoms and river channels.. The aims of this study were: to 

verify sediment production by unpaved roads and river-

banks; to re-evaluate previous studies in order to distin-

guish sediment provenance in different land uses, and also 

to estimate a headwater sediment budget focusing on the 

contribution of unpaved agricultural roads. The methodol-

ogy consisted of mapping for the  identification of sediment 

source areas; systematic field observations and volumetric 

monitoring technique (erosion pin). It was concluded that 

the unpaved agricultural roads were the main sources of 

sediment in the study area (46.5%), although they 

represent only 1.6% of the occupied area. The agricultural 

roads increased the headwater drainage density by 48.7%. 

The unpaved roads are a link between the sediment sources 

and the river channel, enhancing sediment delivery into 

rivers. 

Keywords: headwaters, sediment source, provenance, land 

use, unpaved road 

 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 39-48 
 

 39 

Sensibilidade de Fatores para Valoração do Ambiente com o Uso de 
Avaliação Multicritério e Geoprocessamento Digital 

 
Mario Luiz Trevisan 

Departamento de Expressão Gráfica — UFSM 

eletroduto@gmail.com 

 

Geraldo Lopes da Silveira, Jussara Cabral Cruz 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental — UFSM 

geraldo.ufsm@gmail.com; jussaracruz@gmail.com 

 

Rafael Cabral Cruz 

Centro de Ciências Rurais — UNIPAMPA/São Gabriel 

rafaelcabralcruz@gmail.com 

 

Recebido: 23/03/09 - revisado: 11/09/10 - aceito: 24/05/11 

 

RESUMO 
 

 Este estudo trata sobre a sensibilidade em fatores adotados para avaliação multicritério ambiental na análise de 

favorabilidades ou restrições na seleção de locais para implantação de obras de infraestrutura hídrica no contexto de bacias 

hidrográficas. A tecnologia do geoprocessamento aliada às propriedades da análise multicritério são o enfoque geral deste 

estudo. Tomando como estudo de caso o relatório “Análise de Fragilidades Ambientais da Bacia Hidrográfica dos Rios Apu-

aê-Inhandava, situada na Região Hidrográfica do Rio Uruguai” (UFSM/FEPAM, 2005), classificada no Estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil, como Bacia U010, foi feita uma variação regular nos pesos dos critérios para compor novos cenários. 

Após esta variação dos pesos nos mapas, utilizou-se o coeficiente estatístico matricial V de Cramér, indicador da similaridade 

entre as imagens. Os valores de V de Cramér foram tabulados como matrizes quadradas calculando-se as distâncias matrici-

ais para realizar o Teste de Mantel, que dá a correlação entre as matrizes. A partir desses coeficientes foi possível realizar a 

análise da sensibilidade consistindo na comparação entre as matrizes ponderadas em termos de similaridade e correlação. Foi 

possível discriminar quais os pesos mais e menos significantes na composição cenográfica da avaliação multicritério. Relati-

vizados os pesos em forma de intervalos, a fase seguinte consistiu em otimizá-los matematicamente. Os resultados foram 

comparados com o método de Saaty (1977) e com os pesos do relatório de origem. Com o conjunto de pesos atualizado, proces-

sa-se novo cenário, agora otimizado, a fim de ser rediscutido e/ou aceito. A inclusão do teste de sensibilidade no equaciona-

mento multicritério mostrou-se potencialmente valioso para comparação da relevância entre mapas de fatores geoprocessados, 

proporcionando maior embasamento para os tomadores de decisão.  

 

Palavras-chave: gestão de recursos hídricos; fragilidades ambientais; análise multicritério ambiental; hidrelétricas; barra-

gens. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 A crescente demanda da água disponível na 
natureza para os diversos usos que a humanidade 
reserva para si sob o nome de recurso hídrico, 
quando equacionada, resulta em desigualdade. Não 
é difícil verificar que, subtraindo-se uma variável 
crescente — a quantidade de água demandada pela 
humanidade (h) — de uma constante — a quantidade 
de água disponível (QA) — o valor decresce. Este 

desequilíbrio leva à constatação de que se deve aten-

tar imediata e profundamente para caminhos que 
visem o retorno ao equilíbrio. Uma solução óbvia 
seria o decréscimo da taxa de natalidade humana. 
Isso contribuiria para resolver, não só o problema da 
água, mas todos os outros problemas contemporâ-
neos do homo sapiens, como também das outras espé-

cies animais e vegetais, e do planeta como um todo. 
Apesar da racionalidade desta vereda, ela é utópica, 
cuja discussão é exterior ao estudo em pauta. Por-
tanto, se na equação [QA — h = valor decrescente] 
reduzir h estiver fora de questão e alterar QA é im-

possível uma vez que é constante, uma alternativa é 
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a redistribuição e o uso racional da água enquanto 
for possível, e daí extrair lições úteis e viáveis para o 
futuro. 
 Num universo conflitante em que as de-
mandas sociais, a pressão econômica e o estado da 
arte tecnológico não primam pela harmonia com o 
ambiente natural há que se procurar soluções que 
comecem a satisfazer requisitos tanto quantitativos 
como qualitativos relativos aos usos da água de mo-
do a distribuir as benesses e os ônus com a maior 
equanimidade possível. 
 A questão presente é: como tomar decisões 
quanto ao projeto e implantação de empreendimen-
tos hídricos quando esses fatores são colocados ao 
mesmo tempo? 
 Um dos meios encontrados para atender 
necessidades do crescimento populacional é a acu-
mulação artificial de água em forma de barragens 
para fins como geração de energia elétrica, abaste-
cimento e produção agrícola, entre outros. No Bra-
sil, país dotado de generosa quantidade de recursos 
hídricos, tais aproveitamentos vêm sendo larga e 
crescentemente utilizados. Ocorre que, ao longo do 
século 20, predominantemente no último quartel, 
verificou-se que a implantação de barragens aten-
dendo apenas às crescentes necessidades humanas e 
à viabilidade técnico-econômica, sem outras visões, 
tornava-se um tanto insatisfatório. Assim, fez-se ne-
cessário acrescentar outras variáveis aos estudos de 
viabilidade dos barramentos: recentemente, além da 
abordagem ambiental, aspectos de caráter subjetivo 
e afetivo também passaram a ser incorporados ao 
planejamento inicial. De modo que, o que se consti-
tuía anteriormente em uma visão relativamente 
simples, ou seja, “verificada-uma-demanda-construa-
se-uma-barragem”, atualmente e doravante deve ser 
tratado num nível maior de complexidade, em que 
as atenções sejam tantas quanto forem os sinais de 
alerta. Em momentos de transição de paradigmas, 
quando se testam outras abordagens em situações 
conhecidas a fim de verificar suas adequabilidades, é 
natural que se depare com um equacionamento 
complexo cuja solução também evidencia grau de 
complexidade compatível. 
 Neste contexto, as técnicas de geoprocessa-
mento junto às técnicas de análise multicritério 
buscando um ou mais objetivos, já aplicadas em 
Economia, aliadas à grande capacidade de armaze-
nagem, recuperação e processamento de dados e 
imagens digitais dos computadores permitem que se 
mapeiem inúmeras variáveis e delas se extraiam 
alternativas viáveis para o problema. Em gestão de 
recursos hídricos (GRH) a exposição dessas alterna-
tivas perante os membros de um comitê de gerenci-

amento de bacia hidrográfica — que, como organis-
mo colegiado legalmente constituído, representativo 
da sociedade que, em uma instância social, delibera, 
entre outras, sobre a pertinência da implantação de 
obras de infra-estrutura hídrica no meio físico da 
bacia hidrográfica (Lei 9.433/97-BR e Lei 
10.350/94-RS (Rio Grande do Sul, [2003) — vem em 
auxílio na tomada de decisão quanto à implantação 
de obras em rios. 
 A finalidade de uma avaliação (ou análise) 
multicritério é retornar uma nota sobre determina-
do objetivo a ser alcançado. Para isto, basicamente, é 
feito um equacionamento no qual constam os fato-
res a serem considerados, os pesos dados a esses 
fatores e uma hierarquização entre eles. Os fatores 
são também chamados critérios ou parâmetros. Os 
pesos são valores, preferencialmente entre 0 e 1, 
multiplicadores dos fatores. A nota evidenciada pelo 
resultado, que em geoprocessamento é chamada de 
mapa-síntese, expressa uma favorabilidade a um obje-
tivo. Obtêm-se, finalmente, cenários diferenciados em 

função dos fatores ponderados. 
 No contexto geral da análise multicritério, 
este estudo localiza-se na etapa da atribuição de 
pesos aos fatores, isto é, de posse de fatores previa-
mente selecionados para comporem uma avaliação 
multicritério, fez-se uma variação sistemática nos 
pesos de cada fator, para melhorar esta ferramenta 
de auxílio na tomada de decisão na gestão de recur-
sos hídricos. 
 No Rio Grande do Sul, a técnica de análise 
multicritério para seleção de barragens em escala de 
bacia hidrográfica adotando o enfoque ambiental é 
bastante recente e inovadora. Neste estudo, buscan-
do o refinamento desta metodologia e fazendo-se 
uma discussão sobre sua aplicabilidade, tomou-se 
como referência de pesquisa o Relatório da Bacia 
Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava, 
(UFSM/FEPAM, 2005). Esta bacia é também referi-
da como U010 em função de ser a primeira do sis-
tema de drenagem do Rio Uruguai, localizando-se 
no lado esquerdo deste, a partir de sua nascente, em 
território do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 
O estudo de sensibilidade foi feito a partir de uma 
variação sistemática dos mapas de fatores do referi-
do relatório, simulando novas relações de pesos 
entre eles. Os novos diferentes cenários criados 
foram úteis para a discussão e apresentação de resul-
tados, bem como apresentação de sugestões. 
 A hipótese a testar, portanto, referiu-se à 
análise da sensibilidade em cenários obtidos pelo 
método de Avaliação Multicritério por combinação 
linear ponderada em relação à variabilidade dos 
pesos atribuídos aos fatores. Procuraram-se respostas 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 39-48 
 

 41 

que viessem esclarecer se o resultado do processa-
mento depende dos pesos atribuídos aos fatores e 
qual a contribuição da análise de sensibilidade na 
composição do conjunto de fatores. Ou seja, uma 
vez que os softwares, por si só, não têm a capacidade 
de decidir, mas apenas apresentar resultados numé-
ricos em forma de mapas e tabelas, a escolha final 
compete ao(s) decisor(es), sendo fundamental que 
todos envolvidos compreendam a importância de 
uma escolha. 
 Em face do exposto, os objetivos deste estu-
do consistiram, num âmbito geral, em avaliar a sen-
sibilidade de variáveis indicadoras da fragilidade 
ambiental, ou da favorabilidade à implantação de 
obras de infra-estrutura hídrica em escala de bacia 
hidrográfica em subsídio ao processo de tomada de 
decisão. Especificamente, os objetivos foram: (i) 
testar a sensibilidade em mapas de fatores quanto a 
pesos priorizáveis; (ii) otimizar os pesos; e (iii) com-
parar dos resultados do teste de sensibilidade com 
modelos existentes: métodos do Autovetor de Saaty 
e do Consenso Multidisciplinar. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 
 
 A primeira constituição republicana brasi-
leira (1889) apresentava-se ainda incipiente em 
relação ao uso das águas. Quanto a esse aspecto, em 
1904, o Decreto presidencial 5.407 regula os contra-
tos de concessões de aproveitamentos hidrelétricos. 
Em 1907, o Jurista Alfredo Valadão redige o que se 
considera o embrião do Código de Águas, conside-
rando a distinção entre águas públicas e particula-
res. Em 1934, com a promulgação do Código de 
Águas (Decreto nº 26.234) o Governo Provisório faz 
sua contribuição mais importante em matéria de 
norma jurídica de intervenção do Estado no domí-
nio econômico (Dias, 1988). Nas décadas seguintes 
observa-se uma expansão do setor elétrico, porém 
ainda regionalizado. A partir da década de 60, proje-
tos e obras de grande porte foram levados à socie-
dade adotando uma visão desenvolvimentista — o 
“milagre brasileiro”. Com a Constituição Federal de 
1988 o domínio da água pertence à União e aos 
Estados, ou seja, toda água disponível no território 
nacional passa a ser pública. Observando-se as dis-
posições da lei e a crescente importância dos recur-
sos hídricos, a década 1990/2000 assistiu a uma 
rápida e controversa evolução da política ambiental: 
de um lado, recrudesceu o questionamento sobre 
decisões tomadas à revelia das devidas considerações 
ambientais e, de outro, não faltaram mecanismos e 

instrumentos legais, aparatos técnicos e metodológi-
cos e soluções operacionais para prevenir e resolver 
problemas críticos de degradação ambiental (Minis-
tério do Meio Ambiente, 2002). A partir da década 
de 1980 pode-se observar um redirecionamento no 
planejamento das obras sobre os recursos hídricos, 
coadunando com a visão ambiental e com maior 
atenção aos problemas sociais. Os Estudos de Impac-
to Ambiental / Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) alcançam muito maior relevância e 
tornam-se exigência para o encaminhamento de tais 
empreendimentos.  Nerher, in Verdum (2006), 
escreve que “os setores estudados e enfocados para a 
composição de EIA/RIMAs são: Meio físico: climato-

logia, hidrologia, geologia, geomorfologia e pedolo-
gia; Meio biótico: limnologia, reologia, oceanografia, 

flora terrestre, flora aquática, ictiofauna, fauna ter-
restre, avifauna e entomologia, zoonoses; Meio antró-

pico: economia, demografia, desenvolvimento urba-

no, sociologia, antropologia, legislação, saúde públi-
ca e arqueologia.” 
 Quanto à fundamentação legal, são vigentes 
para o Estado do Rio Grande do Sul as Leis: Lei 
Federal 9.433/1997 e Lei Estadual 10.350/1994 as 
quais ditam, entre outras regulamentações, que: 
 

 a água é um bem de domínio público; 

 é um recurso natural limitado, dotado de va-

lor econômico; 

 as atividades humanas devem buscar meios 

que assegurem aos usuários atuais e às gera-
ções futuras padrões quantitativa e qualitati-
vamente adequados; 

 
 Assim, atualmente a gestão de recursos hí-
dricos depara-se com o importante e crítico proble-
ma de equacionar interesses conflitantes. Partindo-
se da premissa de que todo empreendimento em 
bacias hidrográficas deve ser discutido em instâncias 
geográficas, sociais, ambientais, técnicas, públicas e 
particulares, a tomada de decisão deve ter algumas 
garantias racionais. 
 Conforme INPE (2005), “o conceito fun-
damental dos vários modelos de tomada de decisão 
é o de racionalidade.” De acordo com este princípio, 

indivíduos e organizações seguem um comporta-
mento de escolha entre alternativas, baseado em 
critérios objetivos de julgamento, cujo fundamento 
será satisfazer um nível pré-estabelecido de aspira-
ções. 
 O modelo racional de tomada de decisão 
preconiza quatro passos que devem ser seguidos 
para uma escolha apropriada (INPE, 2005): Definição 
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do problema: formular o problema como uma neces-
sidade de chegar a um novo estado; Busca de alterna-

tivas: estabelecer as diferentes alternativas (aqui 

consideradas como as diferentes possíveis soluções 
do problema) e determinar um critério de avaliação; 
Avaliação de alternativas: cada alternativa de resposta 
é avaliada; e Seleção de alternativas: as possíveis solu-

ções são ordenadas, selecionando-se a mais desejável 
ou agrupando-se as melhores para uma avaliação 
posterior. 
 Este modelo pode ser adequado à tomada 
de decisão auxiliada por análise multicritério. 
 Cruz et al. in: Silveira e Cruz (2005) concei-
tuam análise multicritério como “um procedimento 
que tem por objetivo atribuir um índice (nota final, 
valor síntese) a um processo (objetivo da valoração) 
em função de diferentes aspectos valorados por 
critérios pré-definidos.” Basicamente, os métodos 
desenvolvidos para processamento de análise multi-
critério poderiam se expressar mediante uma com-
binação linear ponderada, que pode ser melhorada 
sensivelmente com a adição de pesos aos fatores. 
Miranda (2005) explica que essa combinação, ex-
pressa pela Equação 1, produz um mapa de aptidão 

(sem grifo no original): 
 





n

i
jjii rxwS

1

     (1) 

 
em que: 
 
S é a aptidão; 
wi é o peso do fator i; 
xi é o valor do fator i; 
rj é o valor da restrição j. 

 
 Na Equação 1 existe um produtório, que 
deve ser usado se existirem fatores totalmente restri-
tivos (ou atritantes) quando da combinação dos 
mapas. Tais fatores, na prática, podem ser as unida-
des de conservação previstas em lei, áreas de preser-
vação cultural, etc. 
 Conforme Miranda (2005) “este método de 
avaliação consiste em fazer uma escolha entre alter-
nativas levando em conta vários critérios. A manipu-
lação de ‘vários critérios’ tornou popular o uso do 
termo ‘multicritério’ nessa metodologia.” 
 Para Ministério do Meio Ambiente (2002) a 
Análise Multicritério está “fundamentada nos con-
ceitos e métodos desenvolvidos no âmbito de disci-
plinas como a economia, a pesquisa operacional, a 
teoria da organização e a teoria social das decisões, 
nasceu num contexto crítico ao modelo racional 

clássico da teoria das decisões, deslocando a aborda-
gem, de uma configuração na qual os decisores e os 
critérios são únicos, para uma configuração que 
considera a pluralidade dos atores e critérios e a 
imperfeição da informação. Aplica-se à tomada de 
decisão [...] que pressupõe realimentação, revisões e 
reformulações no curso do processo.” 
 Segundo Braga e Ribeiro (2006), “a análise 
por múltiplos critérios, em geral denominada de 
multicriterial ou multiobjetivo, permite levar em 
consideração, simultaneamente, objetivos social, 
econômico, ambiental e político.” 
 Partindo-se dessa fundamentação, constru-
iu-se este estudo de análise de sensibilidade de fato-
res usados em avaliação multicritério visando o uso 
racional das águas para o desenvolvimento regional 
integrado. 
 
 

METODOLOGIA 
 
Modelagem conceitual 

 
 

F1 F3F2 FnF4

F41

F42

F4n

INVARIÁVEL

VARIÁVEL

SÍNTESE

 
 

Figura 1 — Esquema da modelagem da sensibilidade 

 
 
 A construção de um cenário a partir de 
fatores variáveis consiste no objetivo maior de uma 
avaliação multicritério. A palavra avaliação aqui 
remete à atribuição de valores — ou valoração — de 
mapas temáticos, denominados fatores, de modo a 
que se construa um conjunto de mapas cujos pesos 
somam 1, formando um vetor de valores, resultando 
num cenário (ou mapa-síntese) particular e único 
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para aquele contexto. Variando-se os pesos dos fato-
res, haverá uma modificação final no mapa-síntese. 
 O conceito de sensibilidade — para este es-
tudo — considera as diferenças entre cenários resul-
tantes de processamento da avaliação multicritério 
quando se faz a variação do peso de um fator man-
tendo-se os demais iguais. A Figura 1 exemplifica de 
modo genérico este processo. Nela são mostrados 
fatores (F1 a Fn), esquematizando-se uma variação do 
peso de F4 enquanto os demais são mantidos com 
pesos iguais para cada etapa. 
 A variação dos pesos é arbitrária. Para o 
estudo estipulou-se a variação sistemática decimal 
para o vetor de pesos, que deve somar 1, por meio 
da Equação 2: 
 

1 dfww       (2) 

 
em que: 
 
w = peso decimal atribuído ao fator (w varia de 0,1 a 
0,9 com intervalo de 0,1) 
wdf = peso de cada um dos demais fatores (calculado 
por (1-w)/(nf-1), sendo nf o número total de fato-
res) 
 
 O termo wdf da Equação 2 determina o valor 
do peso dos demais fatores. Assim, por exemplo, se 
o peso atribuído ao fator em variação for 0,3 e o 
número total de fatores for 5, então o peso para os 
outros fatores será 0,175, resultante do cálculo de 
[(1 — 0,3) / (5 — 1)]. 
 A explanação geral do método é feita a se-
guir, observando-se a Figura 2, que mostra o fluxo-
grama completo da modelagem conceitual da me-
todologia. 
 
 

 
 
 

Figura 2 — Modelagem conceitual da metodologia 

 

 A partir de um conjunto de mapas de fato-
res processa-se uma avaliação multicritério (AMC) 
completa variando-se sistematicamente os pesos de 
cada fator. Comparam-se os resultados obtidos das 
ponderações com o resultado em que os pesos são 
iguais. As comparações são submetidas a tratamento 
estatístico matricial, através dos índices V de Cramér 
(Cramér, 1999) e do Teste de Mantel (Mantel, 1967; 
Hood, 2006), obtendo-se valores em de pesos em 
intervalos recomendáveis para cada fator, consistin-
do na fase enfática do método. Neste estudo foi feita 
a comparação com o Método de Saaty (1977), por 
ser de uso consagrado, e com o Método do Consen-
so Multidisciplinar utilizado no relatório de origem 
dos dados (UFSM/FEPAM, 2005). 
 
Processamento 

 
 Para o tema proposto neste estudo foi sele-
cionada a bacia hidrográfica dos rios Apuaê-
Inhandava (bacia U010), com área de 10.000 km2, 
localizada na cabeceira do Rio Uruguai, a norte-
nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. O rio 
também serve como indicação da divisão político-
administrativa com o Estado de Santa Catarina, da 
federação brasileira. O mapeamento básico temático 
já processado consta no relatório intitulado “Análise 
de Fragilidades Ambientais da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Apuaê-Inhandava, situada na Região Hi-
drográfica do Rio Uruguai” (UFSM/FEPAM, 2005). 
Neste, agruparam-se as restrições (atritos) em um 
único bloco (Tabela 1) e os mapas dos fatores pon-
deráveis foram agrupados em cinco grandes blocos 
temáticos, conforme mostra a Tabela 2. 
 É importante observar que a composição 
mostrada nas Tabelas 1 e 2 pode sofrer modificações 
em função das restrições e variáveis sob análise que 
serão definidas para cada bacia. 
 
 

Tabela 1 — Composição das restrições temáticas 

 
 

TIPO DE MAPA 
(BLOCO) 

ATRITO 
(EXCLUDENTE) 

 
Restrição 

Áreas indígenas 

Unidades de conserva-
ção 

Zona núcleo da reserva 
biológica da mata a-

tlântica 
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Tabela 2 — Composição dos mapas de blocos temáticos e 

mapas de fatores 

 

BLOCO TEMÁTICO FATOR 

 

 

Meio antrópico 

Áreas urbanas 

Índice fundiário 

Marcos de fronteiras 

Rodovias 

Rotas de tropeiros 

 

 

 

Meio aquático 

Ângulo de confluências 

entre rios 

Densidade de confluên-

cias na drenagem  

Distância entre tributários  

Endemismo  

Fauna íctica 

 

 

Meio biótico terrestre 

Áreas de alto valor para a 

biodiversidade 

Fauna terrestre 

Reserva biológica da mata 

atlântica 

Vegetação 

 

 

Meio físico: qualidade da 

água 

Áreas agrícolas 

Áreas de mineração 

Carga metal 

DBO esgotos urbanos 

DBO indústria 

DBO rebanhos 

 

Meio físico terrestre 

Declividades 

Geologia, 

Geomorfologia 

Solos 

 
 
 Para a análise da sensibilidade fez-se o pro-
cessamento de todos os fatores, bloco a bloco, atri-
buindo-se pesos que variam de 0,1 a 0,9 num dos 
fatores e mantendo-se os demais iguais, ou seja, 
distribuindo-se igualmente para os outros fatores a 
diferença entre o peso atribuído ao fator sob varia-
ção e a unidade. Também foi feita a composição 
homogênea (todos os pesos iguais cujo somatório 
atinge 1). 
 Foi processada uma composição Saaty (pro-
cesso hierárquico analítico) para cada conjunto que, 
juntamente com os cenários do relatório-fonte, 
permitiram a comparação dos resultados. 
 
Análise de sensibilidade 

 
 Considerando-se no geoprocessamento que 
os citados fatores são mapas na forma raster, logo, 

matrizes numéricas digitais, buscaram-se índices 
estatísticos adequados. A resposta sensível relativa à 
ponderação dos mapas de fatores foi analisada por 
intermédio de dois indicadores: V de Cramér e Tes-
te de Mantel. O primeiro é um índice que se obtém 
através da similaridade de imagens, variando de 0 a 
1, indicando respectivamente ausência de correla-
ção e total correlação entre imagens rasterizadas. 
Quando comparada ao mapa homogêneo, onde 
todos os pesos são iguais, a relevância desta infor-
mação reside na maior importância para os menores 

valores de V, uma vez que são mais discriminantes. 
Foram tabuladas em forma de matriz quadrada to-
das as combinações da ponderação dos fatores pres-
crita pela Equação 2. 
 O teste de Mantel, que pode variar de -1 a 1, 
também indica uma correlação entre matrizes. Em 
síntese, este teste calcula a correlação entre duas 
matrizes previamente distanciadas. Desta forma, fez-
se o processamento das distâncias entre todas as 
matrizes do V de Cramér de todos os fatores e em 
seqüência fez-se a comparação, duas a duas, a fim de 
obter a correlação entre elas. 
 Assim, a sensibilidade foi enfocada sob estes 
indicadores: 
 

 V de Cramér, por ser o indicador direto da 

similaridade entre duas imagens; 

 Correlação de Mantel, por comparar os ín-

dices de similaridade das diversas imagens. 
 
 Quanto ao V de Cramér foram observadas 
cinco situações gerais quando se comparou os ma-
pas ponderados com o mapa homogêneo: 1) Regu-
lar com pouca variação nos valores; 2) Regular cres-
cente; 3) Regular decrescente; 4) Regular, porém 
distanciada entre os fatores; e 5) Irregular. 
 A interpretação destas situações é da maior 
relevância e pode servir de “chave interpretativa” 
para qualquer conjunto de fatores, considerando-se 
os seguintes comentários: 
 

1) Regular com pouca variação nos valores: indica 

que o índice de Cramér não é suficiente pa-
ra mostrar diferenças significantes nos cená-
rios. Em outras palavras, a variação dos pe-
sos dos fatores não conduz a uma discrimi-
nação entre os mesmos. Agrava-se este qua-
dro se os valores deste índice forem altos, 
tornando-se menos úteis para a análise da 
sensibilidade. Neste caso, a análise deve 
prosseguir utilizando-se o Teste de Mantel; 
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2) Regular crescente: a dependência direta entre 

peso-Cramér indica que Cramér é baixo nos 
baixos pesos. Esta alta discriminância con-
tribui positivamente para a análise. É a me-
lhor situação, tendo-se em vista que se dese-
ja distribuir pesos sem excessos particulares; 

3) Regular decrescente: a dependência inversa en-

tre peso-Cramér mostra que Cramér é baixo 
nos altos pesos. Caso se opte por seguir a 
discriminância dada por este indicador, es-
tar-se-á supervalorizando o(s) fator(es). A 
continuidade da sensibilidade neste caso 
impõe que se adote um limite superior para 
o(s) peso(s), na ordem de 0,5, e se observe 
os padrões do Teste de Mantel; 

4) Regular, com distância entre um ou mais fatores: 

na busca dos menores valores de V, a obser-
vação deste gráfico indica que se deve pros-
seguir a análise com os outros indicadores 
para os fatores que estiverem mais próximos 
entre si. Se um fator estiver distinto dos de-
mais e apresentando regularidade “horizon-
tal” com altos valores de V, este fator é de 
pouca relevância para a análise. Sob este ín-
dice, é um fator consideravelmente descar-
tável ou, na hipótese de sua permanência, 
ser minimizado no processo; 

5) Irregular: a irregularidade na curva de um fa-

tor indica que se deve atentar intensamente 
na atribuição de pesos, uma vez que a varia-
bilidade de peso pode, ora aumentar, ora 
diminuir, a importância discriminante do 
índice de Cramér. Os pesos devem ser bus-
cados em função das regiões onde se obser-
vam flexões nos baixos valores de V. 

 
 Quanto ao Teste de Mantel, se Cramér a-
presenta uma similaridade entre matrizes, Mantel 
mostra a correlação advinda de um relacionamento 
espacial entre as células de duas matrizes distancia-
das (distance matrix), de modo que, ao processar o 
Teste de Mantel nas matrizes dos valores de V de 
Cramér transpostos simetricamente, obtém-se uma 
correlação espacial numa matriz quadrada onde a 
diagonal principal se anula (pois em Cramér elas 
são todas iguais a 1). 
 O intervalo da correlação varia de -1 a 1, 
associando-se os valores próximos a zero à baixa 
correlação. 
 Baixas correlações de Mantel significam que 
as matrizes de V de Cramér e, conseqüentemente, os 
respectivos mapas de fatores são menos dependen-
tes entre si. Os pesos atribuídos a um serão tão me-
nos “aditivos” a outro quanto menor sua correlação. 

 As altas correlações de Mantel significam 
maior dependência entre os mapas de fatores. Em 
outras palavras, atribuir pesos a um e a outro con-
comitantemente resulta em efeitos sinérgicos entre 
eles. Para este caso, o teste permite verificar a re-
dundância entre fatores. 
 De modo que, em ambos os casos, baixa ou 
alta correlação, há que se tomar redobrado cuidado 
quanto aos seus efeitos — respectivamente indepen-
dentes para as baixas correlações ou aditivos (sinér-
gicos) para as altas correlações — no enfoque estatís-
tico do geoprocessamento digital matricial.  
 Quanto aos fatores medianamente correla-
cionados — aproximadamente entre 0,4 e 0,8 — estes 
merecem maior atenção (maior discussão) relativa à 
importância do tema do fator no caso em que haja 
dúvidas acerca da atribuição de pesos. Ou seja, enfa-
tiza a necessidade do conhecimento específico no 
contexto da multidisciplinaridade. 
 
Cenários otimizados 

 
 Dado o exposto, verificou-se a necessidade 
de redimensionar e redistribuir os pesos. 
 A busca pelo refinamento da avaliação mul-
ticritério, com a finalidade de melhor aproveitar o 
efeito discriminante de cada mapa/fator, leva ao 
que neste estudo se denominou otimização dos pesos, 

considerado como um processo matemático que faz 
ajustes de valores, adequando-os a possibilidades 
alternativas. Observando-se e interpretando-se esses 
indicadores quanto à estatística matricial é possível 
melhorar o processamento da avaliação multicrité-
rio. A otimização foi feita a partir de intervalos de 

pesos advindos dos indicadores de sensibilidade — 

Cramér e Mantel — condicionando-se também o 
somatório final da ponderação em 1, obtendo-se um 
(ou mais) cenário otimizado. Este foi comparado 
com o cenário processado pelo método de Saaty e 
com os cenários apresentados pelo método consen-
sual do Relatório UFSM/FEPAM. 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 A sobreposição das correlações de Cramér 
para os cinco blocos temáticos é mostrada no Gráfi-
co 1. Observou-se que as tendências correlacionais 
decresceram com o aumento dos pesos. A partir do 
peso 0,4 os blocos dos meios antrópico, aquático e 
físico qualidade da água demonstraram decréscimo 
acentuado, enquanto os blocos dos meios biótico 
terrestre e físico terrestre mantiveram-se relativa-
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mente constantes. Considerando-se que o somatório 
dos pesos dos cinco blocos deve igualar a unidade, é 
recomendável distribuir os mesmos de modo que 
nenhum exceda este limite de 0,4 para não superva-
lorizar um tema.  
 

PONDERAÇÃO x CORRELAÇÃO (V) PARA OS BLOCOS 
TEMÁTICOS

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

PESO

V 
D

E 
C

R
A

M
ER

ANTROPICO AQUATICO BIOTICO TERRESTRE
FISICO QUALIDADE AGUA FISICO TERRESTRE

 
 

Gráfico 1 — Ponderação x correlação entre blocos 

 

 

 Assim, a ponderação dos cinco blocos foi 
distribuída como segue: antrópico: 0,1, aquático: 
0,35, biótico terrestre: 0,35, físico qualidade da água: 
0,1, e físico terrestre: 0,1. Na Tabela 3 são mostradas 
as ponderações derivadas dos três métodos: Consen-
so Multidisciplinar (UFSM/FEPAM, 2005), Saaty 
(1977) e do presente trabalho.  
 

Tabela 3 — Comparação das ponderações dos blocos a 

partir dos três métodos 

 

 
 
 
 Os valores tabulados mostram que as maio-
res diferenças entre os métodos encontram-se no 
bloco do Meio Aquático, em que o método de Saaty 
praticamente não prioriza, enquanto os outros enfa-
tizam. Para o bloco do Meio Biótico Terrestre inver-
te-se esta situação. Uma situação intermediária pode 
ser observada para o boco do Meio Antrópico. As 

maiores aproximações relativas foram encontradas 
para os blocos dos meios Físico Terrestre seguido do 
Meio Físico Qualidade da Água. 
 Quanto à correlação de Mantel entre pares 
de blocos (Gráfico 2) todos apresentam dependên-
cia entre si, uma vez que a menor correlação é 0,67. 
As altas correlações, maiores que 0,8, observadas em 
seis pares de blocos demonstram uma acentuada 
interrelação, em outras palavras, um efeito sinérgico 
entre blocos. Ou seja, deve-se atentar para altas 
ponderações entre esses pares a fim de evitar efeitos 
aditivos excessivos no conjunto. 
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Gráfico 2 — Correlação de Mantel entre blocos 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 A inclusão do teste de sensibilidade no pro-
cesso da avaliação multicritério, em que se obtive-
ram cenários a partir da reponderação sistemática 
dos fatores, do refinamento oriundo dos indicado-
res estatísticos e da otimização multidisciplinar dos 
pesos, permitiu algumas observações conclusivas, 
bem como sugestões para outros estudos. 
 O teste de sensibilidade proposto evoluiu 
significantemente o processo de seleção de fatores 
para avaliações multicritério, ou seja, sua inclusão 
revelou redundâncias entre fatores e evidenciou a 
importância digital dos mesmos, reduzindo discus-
sões supérfluas quando de sua ponderação. 
 A comparação do modelo proposto pela 
análise de sensibilidade com os cenários do relatório 
UFSM/FEPAM (2005) levou à constatação da neces-
sidade de aplicação do teste de sensibilidade numa 
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etapa intermediária do processo, proporcionando 
sua depuração. 
 O índice estatístico V de Cramér e o Teste 
de Mantel foram adequados para a realização da 
análise de sensibilidade. 
 Os intervalos de pesos extraídos da discrimi-

nância revelada pelos índices estatísticos V de Cra-

mér e Teste de Mantel foram adequados para a aná-
lise de sensibilidade. 
 A comparação com o Método de Saaty evi-
denciou as diferenças entre um método puramente 
matemático (Saaty) e um método mais flexível que 
permita a interferência humana em fases intermedi-
árias do processo. 
 A experiência adquirida no presente estudo 
permite algumas sugestões. Em termos numéricos, 
sugere-se que a ponderação dos fatores seja limitada 
no intervalo entre 0,05 e 0,5 (variando de 0,05 em 
0,05) em vez de 0,1 a 0,9 (variando de 0,1 em 0,1). 
Justifica-se esta recomendação pelo fato de que 
ponderar um mapa acima de 0,5 em relação aos 
demais consiste em exagerar ou supervalorizar o 
critério em foco. 
 Ao iniciar o processo de uma avaliação mul-
ticritério seu objetivo deve ser claramente especifi-
cado a fim de que a modelagem do problema con-
temple suas necessidades em função das especifici-
dades. 
 O mapeamento temático dos fatores é de 
substancial importância e deve ser bastante conhe-
cido para a composição do processamento da avalia-
ção multicritério. 
 Cada caso, cada bacia, independentemente 
de tamanho, é singular no espaço e mutante no 
tempo, motivo pelo qual cumpre que se registre 
nossa reserva quanto a otimizadores e modelos ma-
temáticos para fins ambientais. Dada a novidade, 
considera-se temerário estabelecer neste momento 
algum modelo desta natureza, por isso sugerem-se 
mais experimentos na mesma linha no intuito de 
estabelecer aproximações, conexões e tendências. 
 Enfim, esta abordagem deve ser compreen-
dida como um auxílio para a tomada de decisão. As 
ferramentas de sistemas de informação geográfica, 
geoprocessamento e avaliação multicritério em meio 
digital enfocadas neste estudo não devem ser vistas 
como um substitutivo em qualquer das instâncias do 
processo da gestão dos recursos hídricos e ambien-
tais. Portanto, qualquer decisão final não deve pres-
cindir da consideração de valores afetivos, culturais, 
éticos e morais da sociedade, pautando-se pela ra-
cionalidade científica e pelo bom-senso conduzidos 
democraticamente. 
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Sensitivity of Factors Used to Value the Environment 
With Multicriteria Evaluation and Digital 
Geoprocessing 
 
ABSTRACT 
 

This study concerns the sensitivity of factors 

adopted for environmental multicriteria evaluation during 

the analysis of favorable aspects or restrictions when select-

ing sites to implant hydric infrastructural public works in 

the context of hydrographic basins. The study focuses on the 

geoprocessing technology connected with multicriteria anal-

ysis characteristics. The case study is a report on the Analy-

sis of Environmental Fragilities in the Hydrographic Basin 

of the rivers Apuaê-Inhandava, located in the Hydrograph-

ic Region of Uruguay River (Portuguese - “Análise de 

Fragilidades Ambientais da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Apuaê-Inhandava, situada na Região Hidrográfica do Rio 

Uruguai”) (UFSM/FEPAM, 2005), classified as Basin 

U010 in Rio Grande do Sul State. A regular variation of 

the criteria values was performed to create new scenarios.  It 

was carried out a regular variation of the criteria values to 

set the new scenarios. After this value variation in the 

maps, the statistical matrix coefficient Cramer’s V was 

used, to indicate similarity among the images.  The Cra-

mer’s V values were tabulated as square matrixes, calculat-

ing the matrix distances to perform the Mantel Test which 

gives the correlation among the matrixes. Based on these 

coefficients the sensitivity analysis was carried out accord-

ing to the comparison among the weighted matrixes analyz-

ing similarity and correlation terms. The more or less sig-

nificant values were recognized in the scenographic compo-

sition of the multicriteria evaluation. Organizing the rela-

tive values as intervals the next phase consisted of optimiz-

ing them mathematically. The results were compared with 

the Saaty (1977) method and with the values from the 

original report. Once the set of values was updated, the new 

and optimized scenario was processed for the purpose of 

discussing it or making it acceptable. The inclusion of the 

sensitivity test in the multicriteria equation was potentially 

important to compare the relevance of maps of geoprocessed 

factors providing a base for decision-making. 

Keywords: hydric resources management, environmental 

fragilities, environmental multicriteria analysis, power 

plans, dams. 
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RESUMO 
 

 Este artigo apresenta uma avaliação do efeito de escala através da análise de dados de chuva e vazão nas sub-

bacias embutidas do Donato (1,13km2), Turcato (19,4km2) e Taboão (105,4km2), na bacia do rio Potiribu, município de 

Pejuçara, RS, para o período compreendido entre 1990 e 2003. Foram analisados totais diários, mensais e anuais de chuva 

e vazão e seus valores médios, máximos e mínimos, além de frequências de dias com e sem chuva, de altura de chuva, dias 

consecutivos sem chuva, frequência de intervalos de vazão e curvas de permanência de vazão. Por fim, procedeu-se uma 

tentativa de relacionar os dados de chuva e vazão analisados, de forma a produzir um melhor entendimento dessa relação 

entre as bacias estudadas. Os resultados indicaram que a chuva apresenta comportamento similar em todas as bacias estu-

dadas. Porém, diferentes escalas de bacia sob mesma condição de chuvas proporcionaram diferentes respostas para a vazão 

específica, no que se refere a variações entre valores extremos e a amortecimento das vazões máximas. No presente caso, o 

amortecimento das vazões máximas é gradativamente aumentado na medida do aumento das áreas de drenagem das bacias 

(do Donato para o Taboão).  As variações de vazão máxima aumentam com a diminuição da área de drenagem das bacias. 

Também observou-se que não houve uma forte correlação entre chuva média total e vazão média na periodicidade mensal e 

anual. Esta correlação é melhorada com o aumento da área de drenagem da bacia.   

 

Palavras-chave: bacia hidrográfica, chuva, vazão, mudança de escala, bacias embutidas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 Dentre os diversos dados hidrológicos, chu-
va e vazão são aqueles que fornecem análises mais 
seguras e mais significativas para o entendimento do 
comportamento hidrológico das bacias hidrográfi-
cas, e são também, normalmente, os de custos mais 
acessíveis. Desta forma, aliando importância, acessi-
bilidade técnica e custo, cresce no Brasil a instalação 
de equipamentos de coleta de dados de chuva e 
vazão, seja em âmbito científico, seja para estrutura-
ção da rede nacional de dados hidrometeorológicos. 
 Apesar disso, ainda há enormes lacunas, no 
território brasileiro, de cobertura de dados hidroló-
gicos. No Brasil, as grandes bacias hidrográficas 
possuem redes de monitoramento de chuva e vazão 
compatível, mas não se pode dizer o mesmo das 
pequenas e médias bacias.  

 Apesar da importância das relações entre os 
processos hidrológicos em diferentes escalas, estes 
são complexos e carecem de pesquisa e cuidado nos 
levantamentos e análises de dados (Mediondo & 
Tucci, 1997). Mas é fato  que ainda há muito espaço 
para estudos de comportamento hidrológico em 
pequenas e médias bacias, especialmente em bacias 
embutidas, devido a potencialidade de aplicação 
para regiões fisiograficamente semelhantes. 
 Em função disso, o objetivo principal deste 
artigo é efetuar uma avaliação do efeito de escala a 
partir da análise de dados de chuva e vazão das sub-
bacias do Donato, Turcato e Taboão, embutidas da 
bacia do Potiribu, ao longo do período de dados de 
1990 a 2003.  
  As sub-bacias analisadas fazem parte dos 
estudos da “Rede de Pesquisa em Bacias Representa-
tivas e Experimentais no Bioma da Mata Atlântica, 
na Região Sul do Brasil”, anteriormente denomina-
do MATASUL e agora CLIMASUL, financiado pelo 
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MCT-FINEP/CT-Hidro desde 1989 (Goldenfum et 
al., 2008), ao qual está integrado o Projeto Potiribu. 

A produção de dados hidrológicos para bacias em-
butidas de micro à média escala é uma das princi-
pais demandas do Projeto Potiribu, coordenado 
pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (I-
PH/UFRGS) desde 1989. Essa bacia foi considerada 
representativa da parte central do derrame basáltico 
no Sul do Brasil por apresentar características físico-
climáticas homogêneas (Bordas e Borges, 1990). 
  As informações usadas neste trabalho fazem 
parte do banco de dados do projeto Potiribu. Apesar 
de muitos dados ainda estarem em fase de análises, 
muitas informações podem ser encontrados em 
Castro et al. (2000), Silva (2001), Silva et al. (2001),  

Vieiro (2004), IPH (2008) e em Goldenfum et al. 
(2008).  
 Excepcionalidades relacionadas ao fenôme-
no El Niño não foram analisadas em separado, mas 
mantidas no conjunto dos dados, visto que atual-
mente o fenômeno é considerado um elemento 
natural e sazonal, embora de periodicidade irregu-
lar (Santos, 2008). Justifica-se que o objetivo é anali-
sar relações entre escalas hidrológicas, sendo que as 
características dos eventos excepcionais não se apre-
sentam aqui como elementos fundamentais a serem 
conhecidos, mas sim as respostas hidrológicas obser-
vadas nas diferentes bacias. 
  De qualquer forma, outros estudos procura-
ram identificar a influência do fenômeno, como os 
de Fontana & Berlato (1997), que, estudando as 
chuvas médias mensais no Rio Grande do Sul, ob-
servaram que o El Niño influencia de forma distinta 
de acordo com a fase do fenômeno. Segundo eles, 
ela é mais intensa na porção Oeste do Estado nos 
meses de outubro e novembro. Influência também 
foi constatada na evaporação e na umidade relativa 
do ar (Streck et al., 2008). Castro et al. (2000) tam-
bém registram a influência do El Niño na região. 
Tratando de chuvas extremas relacionadas ao fenô-
meno, Chevallier & Dhein (1993) afirmaram nunca 
antes ter sido registrado na região da bacia do Poti-
ribu evento de chuva como no mês de maio de 1992, 
cujo total chegou a 549 mm, sendo que somente nos 
dias 26 e 27 daquele mês choveu 186 mm e 237 mm, 
respectivamente.  
 

 

BACIAS DE ESTUDO 
 
 
 As bacias do Donato (1,13 km²), Turcato 
(19,4 km²) e Taboão (105,4 km²) estão localizadas 
na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, 

com coordenada central de referência para as três 
bacias com longitude 53°40’ W e latitude 28°25’ S, 
sendo embutidas da primeira para a última (Figura 
1). Essas bacias estão localizadas no noroeste do 
estado do Rio Grande do Sul, dentro da bacia do rio 
Potiribu, sendo contribuintes da margem esquerda 
do Rio Ijuí, este último sendo afluente de margem 
esquerda do Rio Uruguai. 
 

 
 

Figura 1 - Localização das bacias de estudo no contexto 

regional e suas inter-relações espaciais. 

 
 
 As bacias do Donato e Turcato possuem 
cerca de 90% de suas áreas ocupadas por agricultura 
extensiva de soja. A bacia do Taboão possui entre 80 
e 85% desta ocupação. Vegetação nativa ou estágio 
avançado de regeneração ocorre na forma de frag-
mentos de mata ciliar e manchas isoladas de dife-
rentes extensões, raramente chegando a 1 km². 
 Nestas bacias existem séries contínuas de 
chuva registradas desde 1989, a partir de vários plu-
viógrafos e pluviômetros instalados. No início, eram 
16 estações pluviométricas, embora por motivos 
diversos nem todas efetivamente funcionaram ao 
mesmo tempo. Atualmente, são 8 estações pluvio-
métricas em funcionamento. 
 Os dados de nível são coletados nas bacias 
dos arroios Donato e Turcato desde 1989. Na bacia 
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do arroio Taboão foi instalado um linígrafo em 
1989, mas este foi arrancado por uma cheia em ju-
nho de 1991. A curva-chave não foi feita devido a 
problemas hidráulicos. Em 2002, outro linígrafo foi 
instalado mais a montante e, desde então, o registro 
de nível é efetuado nesse curso d’água. É necessário 
referir que a área drenada na posição do último 
linígrafo não corresponde a área total da bacia do 
Taboão, mas somente a 78,17 km², visto que um 
importante afluente deságua somente a jusante do 
ponto de registro de vazão (Figura 2). 
 
 

MATERIAS E MÉTODOS 
 

Aquisição dos dados de chuva 

 
 Para a análise de chuva foram selecionadas 
aquelas estações pluviométricas que apresentaram o 
maior número possível de dados contínuos (sem 
falhas) durante cada mês e que tinham distribuição 
espacial mais equilibrada em relação a cada bacia 
(posicionamentos representativos de toda a área). 
As mesmas são apresentadas na Figura 2. 
 
 

 
 

Figura 2 - Localização dos pluviógrafos e pluviômetros 

utilizados para o cálculo da chuva média, e dos linígrafos 

de registro de vazão. Observa-se que o linígrafo 

do Taboão não faz o registro da área total da bacia. 

 
 
  No total foram utilizadas 18 estações entre 
1990 e 2003. Algumas estações mudaram de posição 
durante o período. A Tabela 1 apresenta as coorde-
nadas geográficas das estações pluviométricas. As 
estações que mudaram de posição são identificadas 
com o complemento a e b. 

  Mesmo as estações selecionadas não possu-
em continuidade perfeita ao longo do tempo, devi-
do a falhas nos registros e períodos de disfunciona-
mento do aparelho registrador. A alternativa foi 
alternar o uso entre estações vizinhas, utilizando 
sempre aquelas que tinham registro mensal comple-
to, de forma a manter a continuidade dos registros, 
em detrimento de técnicas de preenchimento de 
falhas.  
 

Tabela 1 - Período de funcionamento e coordenadas das 

estações pluviométricas utilizadas. 

 

Código Data início Data fim 
Latitude 

(S) 

Longitude 

(W) 

11 29/11/89 17/01/96 28°25'15" 53°41'13" 

12 07/11/89 14/12/90 28°25'35" 53°40'35" 

13 27/06/90  28°25'06" 53°41'14" 

14 14/12/90 23/07/98 28°25'18" 53°40'12" 

14a 23/07/98  28°25'09" 53°40'31" 

21 06/09/89 31/04/96 28°24'11" 53°38'57" 

22 10/11/89 30/09/95 28°24'02" 53°39'53" 

23 21/08/89 09/05/98 28°25'05" 53°39'14" 

23a 09/05/98 20/05/99 28°25'10" 53°39'34" 

23b 20/05/99  28°25'08" 53°39'36" 

26 08/11/89 31/12/95 28°26'29" 53°41'39" 

31 28/08/89 12/05/94 28°28'24" 53°40'18" 

32 12/12/90  28°24'52" 53°44'34" 

34 17/12/90 15/04/97 28°27'21" 53°36'12" 

34a 15/04/97  28°26'53" 53°27'10" 

35 17/12/90  28°27'46" 53°38'19" 

36 01/01/91  28°27'49" 53°41'06" 

37 09/01/91 09/04/94 28°26'14' 53°45'17" 

37a 30/05/01  28°27'23' 53°43'18" 

51 28/08/89  28°23'36" 53°41'28" 

52 07/11/89  28°24'08" 53°41'55" 

61 11/11/89 02/09/98 28°23'39" 53°42' 35" 

61a 02/09/98  28°26'55" 53°37' 13" 

62 23/10/90 08/06/92 28°25'04" 53°43'37" 

 
 
  Data fim em branco indica funcionamento 
pelo menos até o fim do período analisado. 
  O método adotado para a determinação da 
chuva média foi proposto por Girardi et al. (2009), e 
denominado de Método das Distâncias Invertidas. 
Pelo método, tendo o centro da bacia como refe-
rência, a distância ponderada da estação mais dis-
tante é multiplicada pela chuva registrada na estação 
mais próxima e assim sucessivamente. Para as bacias 
do Donato e Turcato, foram utilizados sempre da-
dos de duas estações com registros contínuos duran-
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te um mês inteiro, e três estações para a bacia do 
Taboão. Ou seja, apesar de algumas estações de 
chuva terem sido utilizadas em duas bacias ao mes-
mo tempo, para análise de chuva do mesmo período 
(mês), os arranjos de estações utilizadas nunca fo-
ram os mesmos, visto que sempre houve alternância 
de, no mínimo, uma estação para as bacias do Dona-
to e Turcato e duas para a bacia do Taboão. O Qua-
dro 1 apresenta as estações cujos registros de dados 
de chuva foram utilizados nas bacias. 
  Em função de sete estações pluviométricas 
estarem dentro da bacia do Turcato, sendo duas 
delas na bacia do Donato, houve uma interação 
maior entre as estações utilizadas nessas bacias. No 
caso da bacia do Taboão, procurou-se determinar a 
média através de estações pluviométricas localizada 
em lados opostos da área. Isso é coerente com o 
tamanho, a posição das bacias e a localização das 
estações pluviométricas. 
 Para a determinação de valores extremos, 
máximos e mínimos para diferentes tempos de re-
torno (TR`s) foram testadas as distribuições de ex-
tremos do tipo Log-Normal, Gumbel e Weibull 
(Clarke, 2001; Lanna, 2001; e  Naghettini & Pinto, 
2007). A distribuição de Gumbel, ou de Extremos 
do Tipo I, é a mais utilizada e uma das mais indica-
das para análise de frequência de eventos máximos 
hidrológicos (Naghettini & Pinto, 2007, pg. 158), 
enquanto que a distribuição de Weibull, ou de Ex-
tremos do Tipo III, é para eventos mínimos hidroló-
gicos (Clarke, 2001, pg. 683, e Naghettini & Pinto, 
2007, pgs.158 e 168). 
 

 

Quadro 1 - Estações pluviométricas utilizadas 

em cada bacia. 

 

Bacias 

 
Taboão 

                          Turcato  

Donato   

11 13 31 36 

12 14 32 37 

 14a 34 37a 

 21 34a 51 

 22  52 

 23  61 

 23a  62 

 23b   

 26   

 35   

 61a   

 

  As chuvas médias, máximas e mínimas diá-
rias e mensais também foram relacionadas entre as 
bacias embutidas, determinando-se coeficientes de 
correlação em pares: Donato e Turcato, Turcato e 
Taboão, Donato e Taboão. 
 

Aquisição dos dados de vazão 

 
  As curvas-chave de vazão foram estabeleci-
das com as séries de medições realizadas nas seções 
fluviométricas dos arroios Donato, Turcato e Tabo-
ão desde o início do Projeto Potiribu. Foram em-
pregados vários modelos de ajuste (linear, potência, 
logarítmica, exponencial e polinomial de 2° grau) 
de forma a encontrar as melhores equações de cur-
vas-chave. Os registros de cota, transformados em 
vazão pelas curvas-chave, correspondem aos perío-
dos entre 1990 e 2003, para as bacias do Donato e 
Turcato, e 2002-2003, para a bacia do Taboão. Pre-
enchimentos de falhas de vazão foram realizados 
através de análise estatística de regressão, relacio-
nando pares de bacias.   
  Com as séries de cotas instantâneas foram 
obtidas vazão média diária e vazão média móvel de 
sete dias (Q7dias). As vazões Q7dias foram utilizadas 
para a construção de gráficos de frequência de in-
tervalos de vazão e curvas de permanência. 
  Em seguida, foram selecionadas as médias, 
máximas e mínimas de vazão Q7dias em cada bacia e 
procedeu-se a determinação de vazões máximas e 
mínimas para diversos períodos de retorno (TR`s) 
utilizando-se distribuições de extremos do tipo Log-
Normal, Gumbel e Weibull, da mesma forma referi-
da para os valores de chuva. A aplicação da distribu-
ição de Weibull, tanto para chuvas quanto vazões, 
contou com o apoio de Dorner (1999), George 
(2004) e ReliaSoft (2006). 
  As relações entre vazões nas bacias também 
foram analisadas sob a perspectiva das máximas e 
mínimas vazões estimadas de diferentes dias (média 
móvel de 1 a 7 dias) para diferentes tempos de re-
torno (TR`s). Essas estimativas foram elaborados a 
partir dos dados máximos e mínimos anuais de va-
zão, conforme Tucci (2001, p. 545-548). 
  Para as análises de comportamento de vazão 
e relação chuva-vazão, foram levadas em conta as 
áreas drenadas a montante dos linígrafos, sendo 1,1 
km² na bacia do Donato, 19,4 km² na bacia do Tur-
cato e 78,1 km² na bacia do Taboão. 
 

Relações chuva-vazão 

 
  Foram analisadas relações chuva-vazão base-
adas em dois procedimentos: identificação dos coe-
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ficientes de determinação (R²) através do método 
gráfico, considerando valores mensais e anuais para 
as bacias do Donato e Turcato e, valores anuais no 
caso da bacia do Taboão; e estabelecimento do mó-
dulo médio de escoamento da bacia, dividindo-se a 
vazão pela chuva dos períodos analisados em cada 
bacia, a exemplo de Silva (2003). 
  A análise chuva-vazão foi realizada a partir 
dos valores diários de chuva e vazão, sendo vazão de 
1 dia, transformada em equivalente de altura de 
lâmina de água (mm). Os dados de chuva, pela in-
tercalação entre estações, conforme já descrito, a-
presentaram uma série diária completa no período 
analisado. Falhas de dados diários de vazão foram 
preenchidas por regressão linear simples através de 
pares de bacias (Donato por Turcato, Turcato por 
Donato e Taboão por Turcato). Com as séries diá-
rias preenchidas foram elaboradas as séries de va-
zões médias mensais e determinados os coeficientes 
de determinação R2. Os módulos de escoamento 
foram verificados pela soma dos totais diários de 
chuva e vazão (módulo a) e pela soma dos totais 
mensais de chuva e vazão (módulo b). Esse módulo 
equivale a proporção da quantidade de chuva que se 
transforma em escoamento fluvial durante um de-
terminado período.  
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Chuvas médias, máximas e mínimas 

 
 
 As Tabelas 2 e 3 apresentam os coeficientes 
de correlação entre chuvas diárias e mensais médias 
e máximas nas bacias estudadas. A correlação entre 
as chuvas apresentou valores bastante altos, tanto 
para as médias diárias quanto mensais. Esse resulta-
do provavelmente é influenciado pelo fato de serem 
pequenas bacias embutidas e devido a proximidade 
espacial entre as estações. O fato de terem sido utili-
zadas estações em comum na análise de chuva em 
alguns períodos provavelmente tem influência sobre 
a forte correlação obtida. Entretanto, ressalva-se que 
as estações adotadas foram aquelas que melhor se 
distribuem sobre cada área e seu entorno, sendo, 
portanto, representativas das condições de precipi-
tação em cada bacia, sendo a forte correlação uma 
consequência também dessa boa cobertura. 
 Na Figura 3 são apresentadas as chuvas 
mensais características na bacia do Turcato. Devido 
a similaridade com as demais bacias, os demais grá-
ficos não são apresentados. Apesar disso, observa-se 
na Tabela 4 que as chuvas médias mensais na bacia 

do Donato são cerca de 5% superiores às outras 
duas bacias. 
 

 

Tabela 2 - Coeficientes de correlação entre 

chuvas diárias nas bacias estudadas. 

 

Correlação entre chuvas diárias 

 
Donato e 
Turcato 

Donato e 
Taboão 

Turcato e 
Taboão 

Médias 0,95 0,89 0,94 

Máximas 0,89 0,81 0,91 

 

 

Tabela 3 - Coeficientes de correlação entre 

chuvas mensais nas bacias estudadas. 

 

Correlação entre chuvas mensais 

 
Donato e 
Turcato 

Donato e 
Taboão 

Turcato e 
Taboão 

Médias 0,99 0,98 0,99 

Mínimas 0,97 0,95 0,99 

Máximas 0,98 0,96 0,98 

 
 
  Quando se comparam os resultados das 
médias de chuva para o período entre 1990 e 2003 
com levantamentos históricos realizados por outros 
autores observa-se coerência geral entre os valores. 
Na Figura 4 são mostrados dados de chuva média 
para a região de Cruz Alta elaborados para os perío-
dos de 1978 a 2005 (Santos, 2008) e 1945 a 1985 
(Castro et al., 2000) e uma série de chuva média 
elaborada a partir de dados das estações da bacia do 
Taboão para o período de 1990 a 1998 (Castro et al., 
2000). 
 
 

 
 

Figura 3 - Média, máxima e mínima das chuvas tendo 

como referência a bacia do Turcato (1990-2003). 
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Tabela 4. Chuvas médias (1990-2003) 

nas bacias estudadas. 

 

Média mensal (mm) 

Mês Donato Turcato Taboão Média Geral

Jan 205,01 197,11 196,78 199,63 

Fev 142,27 138,26 136,86 139,13 

Mar 136,95 124,79 125,18 128,97 

Abr 152,81 144,10 149,85 148,92 

Mai 161,74 154,37 151,30 155,80 

Jun 165,71 158,24 162,10 162,02 

Jul 164,32 149,13 140,41 151,28 

Ago 108,57 98,87 96,88 101,44 

Set 160,76 160,28 160,83 160,62 

Out 236,08 234,47 240,76 237,10 

Nov 137,31 130,93 130,96 133,06 

Dez 185,31 175,64 173,82 178,25 

Média 163,1 155,5 155,5 158,02 

 
 

 
 

Figura 4 - Chuvas médias mensais da região de Cruz Alta e 

da bacia do Taboão. 

 
  Nota-se que existem algumas diferenças 
entre as séries históricas das chuvas médias mensais. 
Os dois primeiros autores utilizaram a estação de 
Cruz Alta, porém em períodos distintos (1978 a 
2005 e 1945 a 1985 respectivamente). O segundo 
autor, também elaborou a média do período de 
1990 a 1998 para a bacia do Taboão, porém utili-
zando média aritmética, diferentemente do presente 
trabalho que utiliza o método das Distâncias Inverti-
das (Girardi et al., 2009) para o período de 1990 a 
2003. 
  inda assim, a tendência geral das médias é 
semelhante, com exceção marcante nos meses de 
maio e junho da série Cruz Alta (1978-2005) e o 
primeiro semestre da série Cruz Alta (1945-1985). 
Por outro lado, uma boa aproximação fica evidente 

entre as médias mensais da bacia do Taboão (1990-
1998 e 1990-2003), especialmente quando se obser-
va o comportamento entre janeiro e março e a par-
tir de junho, mesmo sendo usadas metodologias de 
cálculo distintas. O pico de outubro é bem marcado 
nas médias mensais, sendo os valores similares (242 
mm para a primeira e 241 mm para a segunda). 
Tendência semelhante é encontrada também na 
proposição de Medeiros (2004) e Silva (2001). 
 

Estimativa de chuvas mínimas e máximas 

para diferentes TR`s 

 
  As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados 
comparativos de chuvas máximas e mínimas mensais 
associadas a diferentes períodos de retorno (TR´s), 
determinados com as distribuições de Gumbel e 
Weibull, para as bacias do Donato, Turcato e Tabo-
ão. Observa-se nesses resultados que os valores de 
chuva são semelhantes, havendo uma tendência de 
pequeno decréscimo de valores na medida de au-
menta da área da bacia, seja com relação às chuvas 
máximas ou mínimas.  
 

Tabela 5 - Estimativa de chuvas máximas mensais para 

diferentes TR`s pela distribuição de Gumbel. 

 

Chuvas máximas mensais (mm) 

TR Donato Turcato Taboão 

2 339,36 330,09 336,43 

5 427,57 418,76 417,42 

10 485,97 477,47 471,04 

15 518,92 510,59 501,29 

20 541,99 533,79 522,48 

30 574,21 566,18 552,06 

40 596,93 589,02 572,93 

50 614,50 606,68 589,05 

 

Tabela 6 - Estimativa de chuvas mínimas mensais para 

diferentes TR`s pela distribuição de Weibull. 

 

Chuvas mínimas mensais (mm) 

TR Donato Turcato Taboão 

2 40,24 39,87 38,80 

5 23,52 23,17 22,13 

10 16,48 16,18 15,26 

15 13,48 13,21 12,37 

20 11,72 11,47 10,68 

30 9,63 9,40 8,70 

40 8,38 8,18 7,53 

50 7,53 7,34 6,73 
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  Também foi possível estimar as excepciona-
lidades diárias de chuva para diferentes períodos de 
retorno (Tabela 7). Nesse caso, os valores de chuva 
decrescem com o aumento da área da bacia somen-
te para TR2 e TR5. Entre TR10 e TR50 observa-se o 
contrário, com estimativa de aumento da chuva 
máxima diária de acordo com o aumento da área da 
bacia. A lógica dessa tendência pode ser explicada 
pela distribuição das estações em relação à área da 
bacia e ao distanciamento entre essas estações, visto 
que quanto maior a área, mais distantes entre si 
estavam as estações selecionadas. Isso infere a possi-
bilidade maior de registro de chuva excepcional 
numa área de abrangência maior, resultando numa 
estimativa de maior excepcionalidade de chuva 
quanto maior o período de retorno na bacia de 
maior área em relação a bacia de menor área. Assim, 
a presença de alguma excepcionalidade na série de 
dados de chuva de uma bacia e a ausência em outra, 
poderia implicar em mudança no comportamento 
das vazões estimadas a partir do TR10. 
 

Tabela 7 - Estimativa de chuvas máximas diárias 

para diferentes TR`s pela distribuição de Gumbel. 

 

Chuvas máximas diárias (mm) 

TR Donato Turcato Taboão 

2 110,39 99,74 98,43 

5 138,91 133,15 134,76 

10 157,79 155,28 158,81 

15 168,45 167,76 172,38 

20 175,90 176,50 181,88 

30 186,32 188,71 195,15 

40 193,67 197,31 204,51 

50 199,35 203,97 211,74 

 
  A explicação exposta acima pode ser ilus-
trada pelas diferenças observadas entre as estimati-
vas de chuvas máximas diárias nos TR`s de 2 e 50 
anos, em cada bacia. Quanto maior a área da bacia, 
maior a diferença entre TR50 e TR2. Na bacia do 
Donato essa diferença é de 80,5%, de 104,5% na 
bacia do Turcato e de 115,1% na bacia do Taboão. 
Esse comportamento não foi observado nas chuvas 
máximas mensais, para diferentes tempos de retor-
no, quando as diferenças apresentaram-se similares. 
 

Intensidade e frequência das chuvas 

 
  A identificação da intensidade média de 
chuvas sobre as bacias está associada ao conheci-
mento sobre a média de dias com e sem chuva nas 
áreas. Esse conhecimento é importante também 

para planejar ações sobre as bacias, uma vez que dias 
e meses chuvosos são limitantes ou propícios a de-
terminadas ações. Os valores de média e máxima 
mostrados na Figura 5 representam também o com-
portamento individual das bacias. Os meses com 
mais dias chuvosos são outubro (13 dias em média), 
janeiro (12 dias), fevereiro, setembro e dezembro 
(11 dias em média). Os meses com menos dias chu-
vosos são maio (8 dias em média), agosto e novem-
bro (9 dias em média). Silva et al. (2007) observa-
ram que, em Santa Maria, os meses de junho a agos-
to são os mais chuvosos. 
 

 
 

Figura 5 - Médias e máximas mensais de dias com chuva 

nas bacias estudadas (1990-2003). 

 
  Outubro aparece como o mês mais chuvoso, 
mas pode-se observar que não há um comportamen-
to hidrológico bem marcado com relação a esse 
tema nas bacias estudadas. Trata-se de uma caracte-
rística regional do comportamento dos períodos 
com e sem chuva, que são bem distribuídos na regi-
ão. Não existe período seco nem úmido na bacia, 
chove em média 10 dias por mês ao longo de todo 
do ano. Nos anos analisados (1990 a 2003), somente 
em três dias não houve chuva em nenhum dos anos, 
evidenciando a irregularidade da distribuição da 
chuva diária. 
  A intensidade mensal de chuva do período 
pode ser analisada sob duas perspectivas (Figura 6). 
A primeira é dividindo a média mensal de chuva 
pelo número de dias médios com chuva no mês 
(intensidade média). A segunda é dividindo a média 
mensal de chuva pelo total de dias do mês (média 
diária).  
  Analisando-se dados da bacia do Turcato, 
durante o período analisado, nota-se que os meses 
mais críticos nas bacias foram maio e outubro, em 
torno de 19 e 18 mm/d, respectivamente. Resulta-
dos similares foram obtidos nas outras bacias e, por-
tanto não são apresentados aqui. No entanto, uma 
observação feita com relação à bacia do Donato — a 
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menor em termo de área, é que apesar da seme-
lhança com os valores mostrados na Figura 6, essa 
bacia apresenta o maior número de meses com in-
tensidade diária maior que as outras bacias — Turca-
to e Taboão, em um total de oito meses. 
 

 
 

Figura 6 - Chuva média diária e intensidade média diária, 

tendo como referência a bacia do Turcato. 

 
 A Figura 7 mostra a frequência dos intervalos 
sem e com chuva, sendo esses divididos em alturas 
de chuva diária. Assim, tendo como referência a 
bacia do Turcato, pela similaridade com as demais 
bacias, nota-se que a maior parte das chuvas ocorre 
em baixa intensidade. Em média, 17,4% do tempo 
ocorrem chuvas até 10 mm/d. Chuvas maiores que 
10 mm/d ocorrem 16,3% do tempo e chuvas de 
grande intensidade, maiores que 50 mm/d, em 
apenas 1,75% do tempo. Chuvas muito intensas, 
superiores a 80 mm/d, representam menos de 
0,33% do tempo. Consequentemente os momentos 
de maior intensidade são extremamente localizados, 
crescendo em importância a análise dos dias com 
chuva, que redunda na intensidade média de chuva. 
 
 

 
 

Figura 7 - Frequências acumulada e absoluta de intervalos 

de chuva (1990-2003) tendo como 

referência a bacia do Turcato. 

 

Dias sem chuva 

 
 A análise da frequência mensal de dias sem 
chuva evidencia que é comum o predomínio de dias 
secos (Figura 8). Os números máximos de dias men-
sais sem chuva, entre 28 e 29 dias, ocorreram exa-
tamente 3,57% do tempo nas três bacias. Os núme-
ros de dias sem chuva em um mês que mais ocorre-
ram foram entre 20 e 21 dias, com 20% do tempo 
nas bacias do Donato e Turcato, e cerca de 15% na 
bacia do Taboão. Em geral, 60% do tempo ocorrem 
mais de 20 dias sem chuva durante os meses. 
 

 
 

Figura 8 - Frequências mensais absolutas de 

ocorrência de dias sem chuva (1990-2003). 

 
 No caso dos menores intervalos de dias 
mensais sem chuva, entre 6 e 7 dias, os percentuais 
de tempo de ocorrência foram 0,6% para as bacias 
do Donato e Turcato, e 1,2% para a bacia do Tabo-
ão. Nesse caso, é mais prudente usar a média, que 
foi 0,79% de tempo de ocorrência do intervalo cita-
do em um mês qualquer nas três bacias, visto que o 
menor registro na bacia menor é, automaticamente, 
o menor registro na bacia maior. Do total de 5.099 
dias do período analisado, choveu em 1731 dias, 
resultando em 34% de dias com chuva. 
 Analisando-se os dias sem chuva mês a mês 
(Figura 9), constata-se o exposto acima, de predo-
mínio de dias sem chuva sobre os chuvosos. O mês 
de maio é o menos chuvoso (média de 23 dias sem 
chuva) e outubro é o mais chuvoso (média de 18 
dias sem chuva).  
  A análise de ocorrência de dias sem chuva 
nas bacias estudadas é um elemento importante na 
caracterização da disponibilidade hídrica na região, 
visto que no campo prático, devido à vocação agríco-
la, a comunidade constantemente se queixa dos 
“longos períodos sem chuva”. Desta forma, a estima-
tiva dos máximos períodos sem chuva é uma infor-
mação importante no planejamento das atividades 
locais e regionais, sejam práticas agrícolas ou siste-
mas de armazenamento de água.  
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Figura 9 - Médias e máximos mensais de dias 

sem chuva nas bacias estudadas (1990-2003). 

 
  As estimativas dos totais anuais de dias sem 
chuva são apresentadas na Tabela 8 e mostram simi-
laridade nas três bacias.  
 
 

Tabela 8 - Estimativa do total anual de dias sem 

chuva para diferentes TR, pela distribuição Log-Normal. 

 

 Totais de dias sem chuva no ano 

TR Taboão Turcato Donato 

2 239 239 238 

5 270 269 269 

10 287 287 287 

15 296 296 296 

20 302 302 302 

30 311 310 311 

40 316 316 316 

50 321 320 321 

 
  Para o período de retorno de 50 anos, o 
número de dias sem chuva ficou na casa de 321 para 
todas as bacias. No TR igual a 2 anos, o número de 
dias sem chuva ficou em torno de 239 dias. Nota-se 
que para períodos de retorno baixos o número de 
dias sem chuva é relativamente elevado em todas as 
bacias, quando comparado com TR`s maiores. Para 
TR`s baixos há similaridade com os dados observa-
dos no período entre 1990 e 2003, que apresentou 
média anual de 241 dias sem chuva, mínima de 183, 
máxima de 297 dias. Ressalta-se que a diferença de 
aumento de dias sem chuva entre TR de 2 anos e TR 
de 5 anos é de cerca de 31 dias (de 239 ara 270 dias 
sem chuva). Após isso, para um aumento de 45 anos 
no TR, o aumento do número de dias sem chuva é 
de 51 dias (270 para 321 dias sem chuva), caracteri-
zando o predomínio absoluto no curto espaço de 
tempo dos dias sem chuva sobre os dias chuvosos. 
 

Dados de Vazão 

 

  Silva (2001) analisou detalhadamente dados 
hidrológicos em bacias embutidas do Potiribu, des-
tacando-se as bacias do Donato e Turcato. Foi anali-
sada a relação chuva-vazão a partir da perspectiva do 
antes e depois da mudança do plantio convencional 
para plantio direto na região (mudança ocorrida em 
1994). Desta forma os dados de vazão e as relações 
chuva-vazão naquele trabalho demonstram as con-
sequências dessa alteração no uso do solo. No pre-
sente texto, o efeito do uso do solo sobre os eventos 
de cheia e estiagem não é considerado, tendo sido 
analisadas apenas as séries contínuas de vazão. 
  As análises que envolvem unicamente vazão 
foram feitas a partir da média móvel de 7 dias 
(Q7dias), de forma a absorver possíveis incorreções na 
transformação de cotas em vazão. Entretanto, nas 
análises da relação chuva-vazão, foram utilizados os 
valores de vazões diárias de um dia, visto manter a 
associação direta entre chuva e vazão e, por se tratar 
de pequenas bacias, onde o tempo de pico do hi-
drograma é curto nas três bacias (Silva, 2001). 
 

Frequência e permanência de vazões 

 
   Os dados de frequência das vazões e curvas 
de permanência são importantes para o conheci-
mento da disponibilidade hídrica das bacias e mes-
mo como comparações entre bacias embutidas.  
  A Figura 10 apresenta as curvas de frequên-
cia de vazões específicas. A Figura 10(a) mostra to-
dos os intervalos, enquanto a Figura 10(b) mostra 
detalhe acima do intervalo 0,1 a 0,2 m³/s/km². Ob-
serva-se que na bacia do Donato as vazões de maior 
ocorrência (40,1%) situam-se entre 0,01 e 0,02 
m3/s/km2, seguidas pelas vazões abaixo de 0,01 
m3/s/km2 (18,6%). As vazões abaixo de 0,03 
m³/s/km² correspondem a 71% da frequência de 
vazões. A frequência é baixa para vazões acima de 
0,07 m3/s/km2, salvo em condições excepcionais, 
cujas vazões chegam até 1,4 m3/s/km2 (0,2%). Na 
bacia do Turcato, as vazões predominantes situam-se 
um pouco mais à direita no eixo das abcissas. O 
intervalo de 0,02 até 0,03 m3/s/km2 é o que tem a 
maior frequência de ocorrência (27%), seguido 
pelo intervalo de 0,01 até 0,02 m3/s/km2 (23%). As 
vazões abaixo de 0,03 m³/s/km² correspondem a 
54,5% da frequência de vazões. A máxima vazão está 
entre 0,1 e 0,2 m3/s/km2, com 2,8% de ocorrência.  
Na bacia do Taboão, continua a maior ocorrência 
de faixas de menores vazões, com 50% da frequên-
cia de vazões situando-se abaixo de 0,03 m³/s/km, 
mas observa-se também uma distribuição maior nos 
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demais intervalos de vazão específica. O intervalo de 
maior frequência é acima de 0,01 até 0,02 m3/s/km2 
(29%), seguida do intervalo abaixo de 0,01 
m3/s/km2 (18%). Não foram observadas vazões 
abaixo de 0,007 m3/s/km2 e acima de 0,12 
m3/s/km2.  
 

10 (a) 

 

10 (b) 

 

Figura 10 - Frequências de intervalos de vazões 

específicas Q7dias nas bacias de estudo. 

Em (a) todo o intervalo. Em (b), detalhe das vazões 

de menor frequência. 

 
  A Figura 11 apresenta as curvas de perma-
nência de vazões específicas Q7dias. A bacia do Dona-
to tem uma curva de permanência com inclinação 
muito baixa em quase todo o tempo de permanên-
cia, em mais de 95% com vazões menores que 0,1 
m³/s/km². Em menos de 5% do tempo ocorrem 
vazões elevadas, até 1,3 m³/s/km². Desta forma, a 
inflexão do tempo de ocorrência das vazões altas é 
bastante abrupta. A bacia do Turcato possui uma 
curva com baixa inclinação e praticamente constan-
te em toda sua trajetória, entretanto no trecho cor-
respondente às maiores vazões (5% do tempo), essas 
não ultrapassam 0,2 m³/s/km². A bacia do Taboão é 
a de menor amplitude de vazões máximas e míni-

mas, ilustrada pela baixa declividade da curva de 
permanência. 
 

 
 

Figura 11 - Curva de permanência de vazões 

específicas Q7dias das bacias de estudo. 

 
  A partir dos valores representados nas Figu-
ras 10 e 11 é possível calcular a diferença entre as 
mínimas e máximas vazões específicas em cada baci-
a, que passa a ser um dado característico de escala. 
Na bacia do Donato, com 1,13 km², e considerando 
vazões mínimas acima de 1 litro/segundo nessa 
bacia, devido incerteza no registro de vazões meno-
res, essa diferença é de aproximadamente 137.000% 
(0,0009 a 1,2409 m³/s/km²), evidenciando resposta 
rápida a ocorrência de chuvas intensas. No Turcato, 
com 19,4 km², essa diferença é de aproximadamente 
9.600% (0,0017 a 0,1659 m³/s/km²). Na bacia do 
Taboão, considerando a área drenada de 78,1 km², a 
diferença entre a menor e a maior vazão específica é 
de aproximadamente 1.500% (0,0074 a 0,1182 
m³/s/km²). 
  Essas características são reflexos diretos das 
escalas das bacias, visto que quanto menor a bacia, 
menor a capacidade de amortecimento e armaze-
namento da chuva. Vazões elevadas na bacia do 
Donato definem claramente os períodos de precipi-
tações intensas. Respectivamente, as bacias do Tur-
cato e do Taboão vão responder de forma menos 
intensa à relação descrita acima, devido ao efeito do 
armazenamento e amortecimento da chuva. 
 

Estimativa de ocorrência de vazões 

máximas e mínimas 

 
  Para os resultados das análises de vazões 
máximas e mínimas mensais associadas a diferentes 
TR`s nas bacias do Donato e Turcato, foram adota-
das as distribuições de probabilidade Gumbel e 
Weibull, para máximos e mínimos, respectivamente. 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 49-64 
 

 59 

Para a bacia do Taboão não foi possível fazer a esti-
mativa mensal, visto essa bacia possuir somente dois 
anos de dados de vazão (2002 e 2003). Na Tabela 9 
são apresentadas as vazões mínimas e máximas esti-
madas para diferentes TR`s. 
  De forma geral, o que se observa é que as 
vazões específicas mínimas para diferentes TR`s na 
bacia do Donato são praticamente a metade daque-
las estimadas para a bacia do Turcato. Isso reforça 
observações anteriores, de maior concentração da 
frequência e permanência de baixas vazões na bacia 
do Donato. Isso também sugere que, pelos tama-
nhos e posição das bacias, a menor delas tem, em 
períodos de estiagem, uma contribuição mais signi-
ficativa de fluxos de nascentes, enquanto que a mai-
or é regulada tanto pelo somatório de fluxos de 
nascentes quanto de escoamento subterrâneo. Res-
salta-se que o percentual médio do tempo sem chu-
va, já mencionado, nas bacias é em torno de 66%. 
Com relação às vazões máximas estimadas, percebe-
se que são maiores na bacia do Donato. Novamente 
isso é reflexo da maior capacidade de amortecimen-
to da bacia maior, visto que a menor bacia responde 
mais rapidamente as chuvas intensas. 
 

Tabela 9 - Estimativa de vazões máximas e mínimas (Q7dias) 

específicas (m³/s/km²) para as bacias do 

Donato e Turcato. 

 

TR 
Donato Turcato 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

 m³/s/km m³/s/km² m³/s/km² m³/s/km²

2 0,0068 0,198 0,0134 0,112 

5 0,0035 0,468 0,0069 0,144 

10 0,0022 0,646 0,0044 0,164 

15 0,0017 0,747 0,0035 0,176 

20 0,0014 0,818 0,0029 0,184 

30 0,0011 0,916 0,0023 0,196 

40 0,0009 0,986 0,0019 0,204 

50 0,0008 1,039 0,0017 0,210 

 
  Dividindo a vazão mínima estimada do me-
nor TR pela vazão mínima estimada do maior TR, 
obtém-se a um quociente de valor em torno de 7,8 
para a bacia do Turcato e 8,5 para a bacia do Dona-
to. Ou seja, a amplitude das vazões no período esti-
mado é quase a mesma para ambas as bacias, indi-
cando respostas quase proporcionais nesse caso. 
Quando se faz o mesmo para as vazões máximas 
estimadas, observa-se que o quociente da bacia me-
nor, Donato, é 5,2, enquanto que da bacia do Turca-
to é 1,9. 

  As Figuras 12 e 13 apresentam estimativas de 
vazões máximas e mínimas das bacias do Donato e 
Turcato para os TR`s 2 e 50 anos. Observa-se que 
para as vazões específicas máximas de 1 a 7 dias há 
uma grande diferença entre as bacias, sendo as va-
zões na bacia menor sempre superiores àquelas da 
bacia maior. Isso reflete a característica da bacia 
menor transformar chuva em vazão mais rapida-
mente que a bacia maior, efeito que acaba sendo 
registrado na estimativa de vazões máximas.   
  Referente as vazões específicas mínimas de 1 
a 7 dias, a bacia do Donato apresenta valores meno-
res em relaçãoa bacia do Turcato, para os TR`s 2 e 
50 anos. Uma explicação para as vazões específicas 
estimadas serem menor na bacia menor é o fato de 
as estimativas de vazões mínimas pressuporem perí-
odos extremos de falta de chuva. A bacia menor 
(Donato) ficaria dependente, pelo seu tamanho, de 
fluxos de nascentes na própria bacia, sendo que a 
pequena extensão do talvegue favoreceria pouco a 
ocorrência de escoamento de base. 
 

12 (a) 

 

12 (b) 

 

Figura 12 - Vazões máximas estimadas das bacias do 

Donato e Turcato. Em (a) para TR 2 anos. 

Em (b), para TR 50 anos. 
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13 (a) 

 

13 (b) 

 

Figura 13 - Vazões mínimas estimadas das bacias do 

Donato e Turcato. Em (a) para TR 2 anos. 

Em (b) para TR 50 anos. 

 

 

Relações chuva-vazão 

 
  As séries de chuva e vazão nas bacias permi-
tiu estabelecer relações características entre estas 
duas variáveis nas bacias. As Figuras 14, 15 e 16 apre-
sentam as relações entre as chuvas médias mensais e 
as vazões específicas em cada uma das bacias, en-
quanto as Figuras 17 e 18 consideram as chuvas mé-
dias e vazões específicas anuais. Nesta última situa-
ção não foi possível analisar a bacia do Taboão, pela 
limitação do número de anos de dados vazão (2002 
e 2003).  
  Conforme se nota pelos coeficientes de 
determinação (R²), a relação entre chuva e vazão 
específica mensal é mais fraca na bacia do Donato e 
Turcato (menor que 0,30), mas torna-se mais forte 
em direção à bacia do Taboão (igual a 0,60). Na 
análise chuva-vazão anual, nota-se que a relação 
entre as variáveis é mais forte, mas R² é inferior a 
0,50 nas bacias do Donato e Turcato. 

 
 

Figura 14 - Relação dos totais de chuva e vazões 

específicas mensais para a bacia do Donato. 

 

 

 
 

Figura 15 - Relação dos totais de chuva e vazões 

específicas mensais para a bacia do Turcato. 

 

 

 
 

Figura 16 - Relação dos totais de chuva e vazões 

específicas mensais para a bacia do Taboão. 

 

 

 

  Os módulos de escoamento das bacias são 
apresentados nas Figuras 19 e 20. A Figura 19 apre-
senta os resultados dos módulos das três bacias, 
levando em conta os totais diários e mensais de chu-
va e vazão de todo o período (módulos a e b, respec-
tivamente). A Figura 20 apresenta um comparativo 
dos módulos mensais derivados das médias mensais 
de chuva e vazão das bacias no período analisado. 
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Figura 17 - Relação dos totais de chuva e vazões 

específicas anuais para a bacia do Donato. 

 

 

 
 

Figura 18 - Relação dos totais de chuva e vazões 

específicas anuais para a bacia do Turcato. 

 

 

 
 

Figura 19 - Módulos de escoamento das bacias do Donato, 

Turcato e Taboão. Módulo: (a) através da soma dos totais 

diários de chuva e vazão; (b) através da soma dos totais 

mensais de chuva e vazão. 

 
 
  As tendências mostradas na Figura 19 indi-
cam que o módulo de escoamento aumenta com a 
área da bacia, levando-se em conta as bacias do Do-
nato e Turcato. A bacia do Donato apresenta um 

módulo médio de 0,5 enquanto que na do Turcato é 
0,6. Os valores são abaixo de 1 em qualquer caso, o 
que seria de esperar, visto que a longo prazo, pelo 
efeito de armazenamento e escoamento de base, é 
que se evidencia a influencia da chuva sobre a vazão 
média da bacia hidrográfica. Em função do curto 
período de registro (2002 a 2003), os módulos da 
bacia do Taboão não são considerados nesta compa-
ração.  
 

 
 

Figura 20 - Módulos de escoamento das bacias do Donato, 

Turcato e Taboão, pela média dos módulos mensais em 

cada período. 

 
 
  Na Figura 20 evidencia-se o sincronismo 
entre as bacias do Donato e Turcato. Nota-se que os 
valores dos módulos de escoamento mensais são 
muito elevados. Na presente relação isso ocorreu 
porque as médias mensais apresentam comporta-
mento bem marcado de mais ou menos chuva. Re-
dunda que em um mês em que historicamente cho-
ve pouco, o módulo de escoamento é alto porque a 
manutenção da vazão naquele mês não dependeu 
diretamente da chuva, enquanto que em um mês 
que historicamente chove muito, o módulo de esco-
amento é baixo, pelo efeito contrário.  
  Isso se confirma quando se comparam os 
módulos apresentados na Figura 20 com os gráficos 
das chuvas da Figura 3, tendo como meses mais 
marcantes agosto e novembro, que são os menos 
chuvosos e que apresentam módulos de escoamento 
superior a 1 na bacia do Turcato, permitindo dedu-
zir que nesses meses, historicamente, a vazão é con-
trolada pelo fluxo de base em detrimento da preci-
pitação. O módulo do Taboão mostra um sincro-
nismo com os demais módulos, mas o curto período 
de dados de chuva não permite uma avaliação segu-
ra desse resultado. Considera-se ainda que os valores 
altos dos módulos podem indicar que as bacias so-
freram efeito de impermeabilização do solo devido à 
prática extensiva de cultivo de soja. 
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CONCLUSÕES 
 
 
 As conclusões são apresentadas de acordo 
com a seguinte ordem: análise de chuvas (segundo 
parágrafo), análise de vazões( terceiro ao quinto 
parágrafo), relação chuva-vazão (sexto parágrafo). 
 As curvas de médias, mínimas e máximas de 
chuvas mensais evidenciam similaridade da distribu-
ição de chuva nas escalas analisadas.  Também a 
análise dos períodos de retorno (TR`s) na estimativa 
de ocorrência de chuvas mínimas e máximas men-
sais e máximas diárias não mostrou diferenças signi-
ficativas nas diferentes escalas. Essa similaridade 
provavelmente tem a ver com o pequeno porte das 
bacias embutidas, a boa cobertura e a proximidade 
entre as estações pluviométricas, que podem estabe-
lecer uma forte correlação espacial entre as chuvas 
diárias e mensais. Em todas as escalas, os períodos 
de dias sem chuva são superiores aos períodos de 
dias com chuva nas bacias estudadas. O mês de maio 
é aquele que historicamente apresenta a menor 
média de dias com chuva (8), enquanto que outu-
bro é o mês com mais dias chuvosos (13). Dias sem 
chuva ocorrem em 66% do tempo. Excluindo do 
tempo total os dias sem chuva, em 51,6% do tempo 
chuvoso as chuvas têm alturas inferiores a 10 mm/d. 
A similaridade observada nessas análises, confirmada 
nas Tabelas 2 e 3, se deve, provavelmente, devido ao 
pequeno porte das bacias embutidas e as estações de 
chuva utilizadas estarem situadas muito próximas, 
por vezes utilizadas em concomitância na elaboração 
das séries de chuva em cada bacia.  
 Com relação às vazões específicas máximas, 
mínimas e médias o efeito das escalas no compor-
tamento das bacias é evidenciado. Os dados das 
Figuras 10 e 11 mostram que há maior frequência e 
permanência de intervalos de baixas vazões específi-
cas. No entanto, quanto maior a área da bacia, mai-
or é a distribuição das vazões entre os intervalos de 
vazões específicas. Consequentemente e em oposi-
ção, na bacia do Donato, as vazões são concentradas 
nos intervalos de menor vazão específica.  
 As amplitudes entre as vazões máximas e 
mínimas também são bem marcantes em cada esca-
la. Enquanto que na bacia menor a amplitude entre 
vazões específicas é bastante alta, esta tendência 
decresce com o aumento da área de contribuição, 
evidenciando grande diferença de velocidades na 
resposta de vazão aos eventos de chuvas intensas nas 
bacias analisadas. 
 As escalas também influenciam na previsão 
de vazão para diferentes TR`s. Para os mesmos TR`s, 
as vazões específicas mínimas são maiores na bacia 

de maior área de drenagem, usando Turcato e Do-
nato, respectivamente, como referência. No caso das 
vazões específicas máximas, essas são consideravel-
mente maiores na bacia de menor área de drena-
gem (Donato) para cada TR analisado, indicando 
uma grande suceptibilidade a extravasamentos e 
processos erosivos. A bacia menor demonstra tam-
bém uma maior permanência das baixas vazões, 
podendo significar uma maior influência dos fluxos 
de nascentes nos períodos de estiagem nessa bacia. 
 Os coeficientes de determinação (R²) da 
relação chuva-vazão são fracos, tanto na série mensal 
das três bacias quanto na série anual das bacias do 
Donato e Turcato. Mas o efeito de escala espacial e 
temporal é visível, tornando-se a correlação mais 
forte com o aumento da área e da periodicidade da 
comparação (mensal e anual). Sobre os módulos de 
escoamento, os mesmos aumentam na medida do 
aumento da área, da bacia do Donato para a bacia 
do Turcato, a primeira embutida na segunda e am-
bas de cabeceira. A tendência observada pelos mó-
dulos de escoamento indica que quanto maior a 
área da bacia, maior é a dependência que as vazões 
têm das chuvas incidentes. Portanto, a vazão tem 
maior independência da chuva na bacia do Donato 
que na do Turcato, o que permite deduzir que as 
nascentes têm influência importante nas vazões nas 
pequenas bacias de cabeceiras, especialmente em 
períodos de estiagem, e que essa influência é amor-
tecida nas bacias maiores.  
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Scale Effect Evaluation of Rainfall and Flow Cha-
racteristics in Nested Catchments, Potiribu River 
Basin- RS 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents a scale effect evaluation by 

analyzing the rain and flow data in the nested catchments 

of Donato (1,1km2), Turcato (19,4km2) and Taboão 

(105,4km2), in the Potiribu river basin, Brazil, from 1990 

to 2003. Total daily, monthly and annual rainfall and 

flow values, and their mean, maximum and minimum 

values were analyzed. Frequency analysis was performed for 

the following variables: number of days with and without 

rain, daily rainfall, number of consecutive days without 

precipitation, and mean daily flow. Finally an attempt to 

establish a correlation between rainfall and flow was per-

formed, in order to get a better understanding of this rela-

tion in the catchments studied. The results indicated that 

rainfall presents a similar behaviour in all catchments 

studied, regardless of size. However, different catchment 

scales, submitted to the same precipitation, provided differ-

ent flow responses. For the cases studied, the maximum flow 

reduction increases with catchment size, while the maxi-

mum flow variations decrease with catchment size. No 

strong correlation between rainfall and flow was identified 

for monthly and annual intervals, although an increase 

with catchment size could be observed for the annual values 

correlation. 

Keywords:  river basin, rainfall, flow, changes of scale, 

nested basins. 
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RESUMO 
 
 A carência de dados fluviométricos torna necessária a utilização de métodos para a estimativa de vazões em locais 

onde eles inexistem ou são insuficientes. Nesse contexto, o presente artigo estabeleceu um modelo de regionalização de curvas 

de permanência de vazões para os rios da região hidrográfica da Calha Norte no Estado do Pará. O modelo teve como base de 

dados as características de 9 estações fluviométricas instaladas e em funcionamento na região. As curvas de permanência 

foram calibradas em função de 5 modelos matemáticos de regressão (potência, exponencial, logarítmico, quadrático e cúbico). 

O modelo cúbico foi o que se ajustou melhor às curvas de permanência de vazões das estações usadas na calibração. Usando 

a técnica de regressão múltipla, a variação espacial de cada parâmetro do modelo supracitado, foi explicada em termos de 

área de drenagem, precipitação média anual, comprimento e desnível do rio, resultando em modelos de regionalização. Vi-

sando efetuar a validação do modelo, o mesmo foi aplicado para simular as curvas de permanência de vazões de duas baci-

as-alvo da região, obtendo resultados satisfatórios pelos ajustes gráficos das vazões simuladas e observadas. Matematicamen-

te, o bom ajuste foi representado pelos erros quadráticos relativos médios percentuais calculados para o modelo cúbico, os 

quais foram iguais a 5,27% (alvo 1) e 9,55% (alvo 2). O bom desempenho do modelo calibrado e verificado demonstra o 

potencial deste na estimativa das vazões de permanência da região em estudo, mais precisamente para projetos hidrelétricos e 

também para outros de gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Regionalização, curva de permanência, modelo cúbico, regressão múltipla, Amazônia. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 O conhecimento das vazões de permanência 
de um curso d’água é de relevante importância para 
o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, 
como geração de energia elétrica, sistema de irriga-
ção, sistemas de reserva e suprimento de água para 
abastecimento público; que, em geral, utilizam a 
vazão como variável condicionante. A vazão, assim 
como todas as outras variáveis utilizadas para a ca-
racterização de processos hidrológicos, possui com-
portamento aleatório, exigindo, para sua adequada 
avaliação, séries históricas representativas e confiá-
veis. 
 As séries históricas de vazão são obtidas nos 
postos fluviométricos instalados em bacias hidrográ-
ficas, no entanto, em um país com dimensões conti-
nentais e extensa malha hidrográfica como o Brasil, 
nem todas as bacias são medidas, e nesse caso, aden-
sar a rede hidrométrica não é tarefa das mais sim-
ples. Segundo Tucci (1993), uma rede hidrométrica 
raramente possui uma densidade de estações que 

permita cobrir todos os locais de interesse de um 
plano de gerenciamento de recursos hídricos. 
 A região da Calha Norte é isolada geografi-
camente e eletricamente do restante da região ama-
zônica. No entanto, a região é possuidora de um 
grande potencial hidroenergético, o qual tem sido 
estudado ao longo dos anos para projetos de im-
plantação de Centrais Hidrelétricas que pudessem 
suprir a demanda energética da região. Tais estudos 
são motivados pela pequena rede de estações fluvi-
ométricas existente na região, aproximadamente 33 
estações, das quais, boa parte, não está mais em 
operação ou possui séries históricas não muito lon-
gas. Adicionalmente, não estão uniformemente 
distribuídas na região. 
 Visando suprir esta lacuna, a regionalização 
de vazões é uma técnica importante, e que consiste 
em explorar ao máximo as informações existentes, 
permitindo a estimativa das variáveis hidrológicas 
em locais sem dados ou com dados insuficientes. 
Geralmente, os modelos de regionalização são base-
ados nas características físicas e climáticas da região 
de interesse (Tucci et al., 1995; Ouarda et al., 2001). 
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Figura 1 — Calha Norte no Estado do Pará. 

Fonte: adaptada de http://hidroweb.ana.gov.br 

 
 
 

Tabela 1 — Estações fluviométricas e características morfoclimáticas. 

 

Código Rio 

Estações 
(E1-E7), 
alvos e 

sintéticas 

P (mm) 
Precipitação 

média 
anual 

A (Km2) 
Área de 

Drenagem 
 

L (km) 
Compri 
mento 
do rio 

H (m) 
Desnível 

Extensão 
da 

Série 
(anos) 

18200000 Maicuru Arapari 1704 17072 298,96 450 36 

17090000 Curuá 
Boca do 
Inferno 

2050 20803 309,2 439 31 

18280000 Paru de Este Apalai 1965 5902 223,17 175 28 
16700000 Cuminã Tirios 2081 945 41,36 65 27 

16480000 Mapuera 
Aldeia 

Wai-Wai 
2241 21400 395,61 417,41 17 

16430000 Trombetas Garganta 2768 37910 506,07 335 16 
17070000 Curuá Sete Varas 2050 7249 153,89 180 3 

16370000 Trombetas 
Perimetral 

Norte 
2805 19490 326,15 194,9 5 

18150000 Maicuru Lajeiro 1918 8022 188 220 3 
Sintética Paru de Este E.S.01 1716 35730 _ 360 28 
Sintética Cuminã E.S.02 2081 856 _ 106 27 
Sintética Urucuriana E.S.03 2490 4722 _ 100 27 
Sintética Caxipacoro E.S.04 2786 4998 _ 265 5 
Sintética Cachorro E.S.05 2605 6988 _ 220 16 
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 Assim, o presente trabalho analisou e apli-
cou um modelo de regionalização de curvas de 
permanência de vazões na região hidrográfica da 
Calha Norte. A curva de permanência permite, por 
exemplo, conhecer a parcela de tempo em que é 
possível, a fio d’água, abastecer cidades, indústrias 
ou empreendimentos agropecuários, estabelecer a 
rentabilidade econômica de uma pequena central 
hidrelétrica sem regularização e a sua potência óti-
ma de dimensionamento (Pinto, 1976). 
 

 

ÁREA DE ESTUDO E DADOS 
 

Área de Estudo 

 

 Como área de estudo, foi escolhida a região 
hidrográfica da Calha Norte, localizada no noroeste 
do Estado do Pará, que está dividida em três sub-
regiões: Nhamundá — Trombetas, Cuminapanema — 
Maicuru e Paru — Jari, ocupando uma área de 21,5% 
do Estado. 
 A região é marcada por uma baixa densida-
de demográfica, sendo uma das regiões mais conser-
vadas do Estado. A precipitação pluviométrica total 
anual média é em torno de 2 000 mm, com distribu-
ição irregular durante o ano. A estação de maior 
pluviosidade vai de Dezembro a Junho, tendo Março 
como o mês mais chuvoso, enquanto que a de me-
nor vai de Julho a Novembro, sendo Outubro o mês 
mais seco, apresentando total mensal abaixo de 60 
mm. 
 
Dados Utilizados na Regionalização 

 

 Foram analisados os dados consistidos de 9 
estações fluviométricas (Tabela 1) e 12 estações 
pluviométricas pertencentes à rede hidrometeoro-
lógica do Sistema de Informações Hidrológicas (Hi-
droweb) da Agência Nacional de Águas (ANA). As 
três estações pluviométricas com dados consistidos a 
mais, foram utilizadas em conjunto com 3 estações 
fluviométricas (Tabela 1 e Figura 1) com dados es-
timados por meio do método da correlação direta 
de áreas de drenagem (Eletrobrás, 2000). Além 
desses 12 pares de estações, foram utilizados mais 
dois, nos quais os dados de vazão também foram 
estimados pelo método supracitado e os dados de 
precipitação foram estimados por médias aritméticas 
das estações mais próximas (Figura 1) listadas a 
seguir: Estações pluviométricas Cachoeira da Portei-
ra conjunto 1 (código ANA: 157000), Perimetral 
Norte (código ANA: 8056001) e Aldeia Wai—Wai 

(código ANA: 57000), totalizando 14 pares de esta-
ções hidrológicas. 
 Além dos dados de vazões diárias e precipi-
tações anuais médias, também foram usadas caracte-
rísticas fisiográficas, tais como: área de drenagem, 
comprimento e desnível do rio (Tabela 1). A área de 
drenagem foi obtida na rede hidrometeorológica do 
Sistema de Informações Hidrológicas (http://hidro 
web.ana.gov.br) da Agência Nacional de Águas (A-
NA). Para obter informações do comprimento e 
desnível dos rios, foram utilizados softwares do tipo 
SIG. A distribuição espacial das estações pluviomé-
tricas, fluviométricas e sintéticas consideradas no 
estudo é apresentada na Figura 1. 
 

 

METODOLOGIA 
 

Introdução 

 
 Alguns modelos matemáticos para as curvas 
de permanência de vazões são analisados aqui, tais 
como em Singh (1971), Quimpo et al. (1983), Mi-
mikou e Kaemaki (1985),Rojanamon et al (2007), 
Vogel e Fennessey (1990), Claps e Fiorentino 
(1997), Yu (2002), Mazvimavi et al. (2003), Hashim 
et al. (2009) e Li et al. (2010). 
 Singh (1971) modelou as curvas de perma-
nência de vazões para o Meio Oeste dos Estados 
Unidos, considerando que as vazões de permanên-
cia podiam ser funções do tipo potência da área de 
drenagem. 
 Quimpo et al (1983) analisaram a regionali-
zação de curvas de duração/permanência de vazões 
em diversas bacias hidrográficas nas Filipinas. Os 
modelos propostos pelos autores para a constru-
ção/modelagem das curvas de duração de vazões 
são dados abaixo: 
 
Q = a exp.(-b.D)     (1) 
 
Q = a.D-b       (2) 
 
Onde Q é a vazão (por unidade de área da bacia), D 
é o percentual de tempo igualado ou excedido e a e 
b são constantes positivas dos modelos, as quais fo-

ram determinadas pelo método dos mínimos qua-
drados. 
 Mimikou e Kaemaki (1985) desenvolveram 
um estudo de regionalização nas regiões oeste e 
noroeste da Grécia. Nesse caso, foram usados, além 
dos modelos exponencial e de potência mostrados 
nas Equações (1) e (2), outros 3 modelos para a 
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calibração das curvas de permanência de vazões. 
Esses modelos são os seguintes: 
 
Q = a — b.ln.D      (3) 
 
Q = a — b.D + c.D2      (4) 
 
Q = a — b.D + c.D2 — d.D3     (5) 
 
 A vazão Q foi tratada em suas unidades ori-

ginais, ou seja, sem reduzir a vazão por unidade de 
área da bacia. D é a probabilidade de tempo excedi-
do. Os parâmetros a, b, c e d são constantes positivas, 

que foram determinadas pelo método dos mínimos 
quadrados. As curvas de permanência foram regio-
nalizadas usando as características morfoclimáticas 
das bacias. As autoras concluíram que a técnica de 
regionalização desenvolvida pode ser facilmente 
usada para simular curvas de permanência em baci-
as sem registros de vazão nas regiões oeste e noroes-
te da Grécia. 
 Vogel e Fennessey (1990) utilizaram, em um 
estudo regional em Massachusetts, curvas de perma-
nência no intervalo 0,50 ≤ p ≤ 0,99 em que p é a 

probabilidade de excedência. Foi utilizada a distri-
buição log-normal de dois parâmetros, a qual forne-
ceu uma aproximação satisfatória para o ramo infe-
rior da curva. 
 Rojanamon et al (2007) desenvolveu um 
modelo simples para estimar curvas de permanên-
cia, em uma base mensal, na bacia hidrográfica do 
rio Salawin na Tailândia, que tem um grande poten-
cial hidrelétrico. O autor seguiu a mesma metodo-
logia apresentada por Mimikou e Kaemaki (1985), 
determinando que os modelos logarítmico e expo-
nencial são os melhores para a região estudada. 
 Claps e Fiorentino (1997) propuseram o 
ajuste de curvas de permanência anuais a uma equa-
ção log normal de dois parâmetros. 
 Yu (2002) ajustou dois modelos para deze-
nove bacias em Taiwan. O primeiro modelo ajustado 
foi uma equação polinomial. Por não ser uma distri-
buição de probabilidades, essa função não é ade-
quada para a estimação de quantis. Entretanto, uma 
vazão pode ser estimada pela equação polinomial, 
desde que a probabilidade p seja usada como uma 

variável independente. 
 Mazvimavi et al. (2003) fizeram um estudo 
de análise regional em cinquenta e três bacias do 
Zimbabwe para a estimativa de curvas de permanên-
cia, usando uma equação exponencial e redes neu-
rais. 
 Hashim et al. (2009) agruparam curvas se-
melhantes de baixa frequência de vazões na região 

da Malásia Peninsular e obtiveram mapas e equações 
regionais por meio da técnica de regressão multiva-
riada, em função da bacia hidrográfica, precipitação 
média anual e média anual de evaporação. 
 Li et al. (2010) propuseram um novo méto-
do de regionalização, chamado modelo de índice. 
Os modelos especificam relações entre as variáveis 
hidrológicas utilizadas na previsão de vazões, melho-
rando a própria previsão das vazões. Aplicou-se o 
modelo para prever curvas de permanência de va-
zões em 227 microbacias no sudeste da Austrália. 
 Pode-se observar que o método da regressão 
múltipla, utilizado por Mimikou e Kaemaki (1985), 
continua sendo bem utilizado nos estudos de regio-
nalização. No presente trabalho, é seguida a obra de 
Mimikou e Kaemaki (1985). 
 
Calibração das curvas de permanência 

 

 Foram testados 5 modelos matemáticos, ou 
seja, exponencial, potência, logarítmico, quadrático 
e cúbico (Equações (1-5)) para calibração das curvas 
de permanência de vazões das 7 primeiras estações 
fluviométricas da Tabela 1. No processo de calibra-
ção foi usada uma planilha eletrônica capaz de ajus-
tar aos dados observados funções correspondentes 
aos cinco modelos supracitados. Os parâmetros a, b, 
c e d foram calculados por intermédio do método 

dos mínimos quadrados, mas determinados, auto-
maticamente, por planilha eletrônica. Nesse caso, as 
vazões observadas Q são as variáveis dependentes e 
as permanências D são as variáveis independentes. 

 
 

 
 

Figura 2 —Calibração da curva de permanência de vazões 

da estação Arapari. 

y=-1282,2x³+2708,9x²-1952,4x+512,15 
R²=0,988 
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 Para uma melhor visualização gráfica do 
ajuste dos modelos, foram selecionados pares — Q 

(m³/s) x D (permanência %) — para cada uma das esta-

ções. Esses 25 pares foram divididos em intervalos de 
4% até alcançar os 100%, ou seja, 4%, 8%, 12% ... 
100%. 
 As Figuras 2—8 apresentam o modelo cúbico 
(Equação (5)), o qual se ajustou melhor às curvas de 
permanência de vazão observadas. 
 

Critério de Desempenho 

 

 Visando analisar o desempenho do modelo, 
tanto na calibração, quanto na validação, foram 
considerados o erro quadrático relativo médio per-
centual, % (Equação (6)), e o R²_ajustado (Equa-
ção (7)). 
 

1/22

1

1

.100
N

i i

i i

Q Q
N

Q




     
   



    (6) 

 

Onde iQ  é a vazão observada (m3/s), iQ


 é a vazão 

estimada pelo modelo de regionalização (m3/s), e N 
corresponde ao número total de vazões observadas. 
 

 2 21
1 1
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n
R R

n p


   

 
    (7) 

 
onde n é o número de valores observados, p é o 
número de variáveis independentes e R2 é o coefici-

ente de determinação. 
 A Tabela 2 apresenta os valores dos coefici-
entes de determinação ajustados e os erros (%) do 
modelo cúbico encontrados para as 7 estações fluvi-
ométricas utilizadas na calibração. 
 

Tabela 2 —Coeficiente de determinação ajustado e erros 

percentuais do modelo cúbico na calibração. 

 

Estação 

Modelo cúbico 
Q=a-b.D+c.D²-d.D³ 

R²ajustado Erro (%) 

18200000 0,98 7,49 
17090000 0,98 15,12 
18280000 0,98 4,61 
16700000 0,98 5,47 
16480000 0,97 4,04 
16430000 0,98 3,37 
17070000 0,91 28,56 

 
 

 
Figura 3 —Calibração da curva de permanência de vazões 

da estação Boca do Inferno. 

 

 
Figura 4 —Calibração da curva de permanência de vazões 

da estação Apalai. 

 

 
Figura 5 —Calibração da curva de permanência de vazões 

da estação Tirios. 

 

y=-1833,1x³+3861x²-2719,9x+669,73 
R²=0,987 

y=-825,26x³+1828,5x²-1469,2x+459,31 
R²=0,995 

y=-2676,2x³+6632,9x²-5889,7x+1941,7 
R²=0,9994 
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Figura 6 —Calibração da curva de permanência de vazões 

da estação Wai-Wai. 

 

 
Figura 7 —Calibração da curva de permanência de vazões 

estação Garganta. 

 

 
Figura 8 —Calibração da curva de permanência de vazões 

estação Sete Varas. 

 

Modelos de Regressão Utilizados na Regionalização 

 

 Por meio da calibração, pode-se entender 
que para a simulação da curva de permanência de 
uma bacia hidrográfica sem dados de vazão e na 
mesma região analisada, devem ser determinados os 
parâmetros a, b, c e d do modelo cúbico mostrados 
na Equação (5). Já que as permanências D são co-
nhecidas, os parâmetros a, b, c e d, só podem repre-

sentar as informações climáticas e fisiográficas, ou 
seja, a transferência das informações das bacias que 
serviram para calibrar o modelo supracitado, para as 
bacias sem dados de vazão, é feita pela regionaliza-
ção daqueles parâmetros. Assim, a regionalização é 
efetuada por meio da regressão de a, b, c e d em 

relação às características morfoclimáticas das bacias 
calibradas. Foram consideradas como características 
morfoclimáticas: a área de drenagem, o comprimen-
to e o desnível do rio; e a precipitação média anual; 
simbolizadas respectivamente por A (Km2), L (Km), 
H (m) e P (mm). 

 A Tabela 3 resume os valores dos parâme-
tros a, b, c e d do modelo cúbico para as 7 bacias 

analisadas na calibração. 
 

Tabela 3 —Parâmetros das equações de regressões 

(modelo cúbico). 

 

Estação Parâmetros 

 a b c d 

Arapari 512 1952 2709 1282 
Boca do 
inferno 

670 2720 3861 1833 

Apalai 459 1470 1829 825,3 
Tirios 62,5 230,2 318,3 151,7 
Aldeia 

Wai-Wai 
1942 5890 6633 2676 

Garganta 4592 14183 16820 7219 
Sete Varas 47,3 201 310,2 159,6 

 
 
 De posse dos valores dos parâmetros a, b, c e 
d do modelo cúbico (Tabela 3) e das características 

morfoclimáticas (Tabela 1) das bacias analisadas, foi 
aplicada a regressão múltipla, entre os parâmetros e 
as variáveis independentes, por meio das seguintes 
equações de regressão: 
 
V=b0 + b1.P + b2.A + b3.L + b4.H   (8) 
 
V=b0.Pb1.Ab2.Lb3.Hb4      (9) 
 
V=b0.Pb1.(A/L)b2.Hb3               (10) 

y=-159,6x³+310,23x²-200,95x+47,278 
R²=0,925 

y=-7218x³+16820x²-14183x+4592,4 
R²=0,997 

y=-151,67x³+318,3x²-230,2x+62,468 
R²=0,992 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 65-74 
 

 71 

V=b0.Pb1.Ab2.(H/L)b3                 (11) 
 
Onde V é a variável dependente que representa os 
parâmetros das curvas de permanência de vazão a, b, 

c e d; e b0, b1, b2, b3 e b4 são as constantes da regres-

são. A análise de regressão múltipla foi executada de 
acordo com os textos estatísticos do Serviço Geoló-
gico do Brasil — CPRM (Naghettini e Pinto, 2007). 
Os valores de b0, b1, b2, b3 e b4 foram determinados 

pelo método dos mínimos quadrados, por intermé-
dio de planilha eletrônica. 
 Segundo Naghettini e Pinto (2007), para se 
evitar a multi-colinearidade, elimina-se uma entre 
cada conjunto de duas variáveis independentes que 
apresentarem coeficiente de correlação superior a 
0,85. Portanto, observando-se a Tabela 4, as variáveis 
A e L são multi-colineares. 
 

Tabela 4 —Matriz de correlação entre as variáveis 

independentes. 

 

 
P 
(mm) 

A 
(Km2) 

L 
(Km) 

H 
(m) 

Precipitação 
(mm) 

1    

Área (Km2) 0,69 1   
Comprimento 
(Km) 

0,59 0,95 1  

Desnível (m) 0,01 0,70 0,75 1 

 
 
 Nesse caso, a eliminação de uma delas foi 
efetuada seguindo-se o teste de F parcial (Montgo-

mery e Peck, 1992). 
 Por meio desse teste, foi eliminada a variável 
comprimento do rio, pois a manutenção da mesma 
na regressão múltipla, em detrimento à área de 
drenagem, não apresentou ganho de qualidade ao 
modelo. E por outro lado, tal variável apresenta 
maior dificuldade para ser obtida, já que, nesse caso, 
é necessário lançar mão de outras ferramentas com-
putacionais, como, por exemplo, softwares do tipo 

SIG. Já para os valores de área de drenagem das 
bacias gerenciadas pela ANA, estes podem ser obti-
dos em http://hidroweb.ana.gov.br. 
 Após a análise de multi-colinearidade, os 
modelos de regressão (Equações (8-11)) foram tes-
tados para definir o melhor modelo de regionaliza-
ção. Assim, constatou-se que o modelo de regressão 
representado pela Equação (12) obteve um melhor 
desempenho na determinação dos parâmetros a, b, c 
e d do modelo cúbico (Equação (5)), pois apresen-

tou maiores valores de coeficiente de determinação 

ajustado (Equação (7)), e menores erros (Equação 
(6)). 
 
V = b0 + b1.P + b2.A + b3.H              (12) 
 
 São mostradas, a seguir, as equações de 
regressão recomendadas para estimar os coeficientes 
a, b, c e d do modelo cúbico (Equação (5)), e os 

coeficientes de determinação ajustados. 
 
 Modelo de regionalização: 
 
a=-1915,58+1,001.P+0,13.A—3,79.H             (13) 
R2_ajustado=0,91 
 
b=-4215,43+2,25.P+0,42.A—11,92.H             (14) 
R2_ajustado=0,93 
 
c=-1514,12+1,02.P+0,55.A—16,21.H             (15) 
R2_ajustado=0,95 
 
d=872,95—0,27.P+0,26.A—8,10.H              (16) 
R2_ajustado=0,96 
 
 

VALIDAÇÃO 
 
 Nesta etapa, aplicou-se, aos dados das baci-
as-alvo, o modelo de regionalização (Equações (13—
16)) para cálculo dos parâmetros a, b, c e d. As carac-

terísticas morfoclimáticas das bacias-alvo foram defi-

nidas na Tabela 1. De posse dos valores dos parâ-
metros a, b, c e d do modelo cúbico(Equação (5)), 

foi possível simular as curvas de permanência de 
vazões como mostrado nas Figuras 9 e 10. 
 

 
Figura 9 —Curva de permanência de vazões simulada 

para a estação Perimetral Norte (alvo 1). 
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 Considerando-se o erro quadrático relativo 
médio percentual e R2_ajustado, o modelo de regi-
onalização, na forma cúbica, apresentou desempe-
nho satisfatório com erro igual a 3,73% e 
R2_ajustado superior a 0,90 para a estação Perime-
tral Norte (alvo 1). Para a estação Lajeiro (alvo 2), 
verificou-se que o modelo de regionalização apre-
sentou erro elevado na aplicação, superior a 100%. 
Em função disso, foram inseridas 5 outras estações 
fluviométricas com dados estimados, chamadas de 
sintéticas (Tabela 1), objetivando, assim, melhorar o 
ajuste da curva de permanência de vazões da bacia-
alvo 2. Três dessas estações (E.S.01, E.S.02 e E.S.03 —
Figura 1) foram localizadas o mais próximo possível 
das estações pluviométricas (Fazenda Bela Vista-
código ANA: 152006, Kuxare-código ANA: 8156001 
e Vista Alegre-código ANA: 156000) já existentes na 
região. A precipitação para E.S.04 (Figura 1) foi 
estimada por média aritmética das estações pluvio-
métricas Cachoeira da Porteira conjunto 1-código 
ANA: 157000 e Perimetral Norte-código ANA: 
8056001. No caso da E.S.05, a precipitação foi esti-
mada pela média das duas estações supracitadas 
anteriormente mais a estação pluviométrica Aldeia 
Wai—Wai-código ANA: 57000. 
 

 
 

Figura 10 —Curva de permanência de vazões simulada 

para a estação Lajeiro (alvo 2). 

 
 
 Assim, repetiu-se a metodologia conside-
rando os novos 5 pares de estações pluviométricas e 
fluviométricas com suas características morfoclimá-
ticas, resultando em novas equações de regressão 
para os parâmetros a, b, c e d do modelo cúbico. 

Essas equações são apresentadas a seguir, juntamen-
te com os valores de R2_ajustado: 
 
a=-2274,59+1,11.P+0,12.A-2,95.H             (17) 
R2_ajustado=0,93 
 
b=-6343,24+3,11.P+0,38.A-8,65.H             (18) 
R2_ajustado=0,95 
 
c=-6708,09+3,35.P+0,45.A-10,12.H             (19) 
R2_ajustado=0,96 
 
d=-2581,02+1,32.P+0,195.A-4,43.H             (20) 
R2_ajustado=0,97 
 
 As Figuras 11 e 12 apresentam os novos 
resultados da simulação das curvas de permanência 
de vazão para as bacias-alvo 1 e 2. Por intermédio 
dessas figuras, observou-se uma melhora significativa 
no ajuste das curvas da bacia-alvo 2 e no erro qua-
drático relativo médio percentual, que foi igual a 
9,55%. 
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

 Este trabalho estabeleceu uma metodologia 
de regionalização de curvas de permanência de 
vazões para a região da Calha Norte no Estado do 
Pará. A proposta de regionalização envolveu as ca-
racterísticas físico-climáticas de 9 estações fluviomé-
tricas instaladas e em funcionamento na região e de 
5 estações que tiveram seus dados estimados. 
 As curvas de permanência de vazões foram 
calibradas em função de 5 modelos matemáticos de 
regressão (exponencial, logarítmico, potência, qua-
drático e cúbico). Os melhores resultados foram 
obtidos pelo modelo cúbico, pois o mesmo apresen-
tou maiores R2_ajustados, menores erros quadráti-
cos médios percentuais e melhores ajustes das cur-
vas. 
 A regionalização foi efetuada por meio da 
técnica da regressão múltipla dos parâmetros a, b, c 
e d do modelo cúbico, em função das características 

morfoclimáticas das bacias analisadas. Fisicamente, 
tais coeficientes explicam a variação espacial das 
vazões por meio das características morfoclimáticas, 
que são: a área de drenagem, a precipitação média 
anual, o comprimento e o desnível do rio. Por in-
termédio de uma análise de multi-colinearidade, a 
variável comprimento do rio foi retirada da regres-
são múltipla, para evitar erros associados à estimação 
dos coeficientes de regressão. 
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 Assim, as curvas de permanência das bacias-
alvo 1 e 2 foram simuladas, mostrando um desem-
penho satisfatório do modelo cúbico por meio do 
ajuste entre as vazões observadas e simuladas, 
R2_ajustados superiores a 0,90 e do erro quadrático 
relativo médio percentual, o qual foi inferior a 10%. 
 

 
 

Figura 11 —Curva de permanência de vazões simulada 

para a estação Perimetral Norte (alvo 1). 

 

 
 

Figura 12 —Curva de permanência de vazões simulada 

para a estação Lajeiro (alvo 2). 

 
 
 Analisando-se os dados medidos das 9 esta-
ções fluviométricas, foi observado que as séries de 
vazões possuem sempre valores iguais a zero ou mui-

to próximos de zero (Estação Perimetral Norte — 
Alvo 1), demonstrando que existe pouca contribui-
ção subterrânea, quando termina o período chuvoso 
na região. Tal fato apóia-se nos tipos de solos da 
região, i.e, latossolos e podzólicos, os quais são argi-
losos dificultando a infiltração da chuva. Analisando-
se as vazões simuladas, foi observado que o modelo 
representou bem este comportamento das bacias 
analisadas. 
 Nesse contexto, o modelo de regionalização 
desenvolvido é uma ferramenta promissora para 
auxiliar na solução da escassez de dados de vazão na 
região amazônica, podendo dar suporte ao plane-
jamento e à gestão dos recursos hídricos da região. 
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Regionalization of Flow Duration Curves of the 
Region to the North of the Amazon River in the State 
of Pará - Brazil 
 
ABSTRACT 
 

 The lack of streamgauging data makes rquires the 

use of methods for estimating flows at ungauged sites or at 

sites with very short samples. This paper describes a model 

to regionalize flow duration curves for rivers located in the 

so-called ‘Calha Norte’ hydrologic region, in the Brazilian 

state of Pará. Data used to fit the model were recorded at 9 

streamgauging stations located in the region. The observed 

flow duration curves were used to calibrate the parameters 

of the following regression models: power, exponential, 

logarithmic, quadratic, and cubic parametric forms. The 

cubic model was found to be the best-fit function to 

represent flow duration curves. By using the multiple re-

gression technique, the space domain of each parameter was 

studied in order to explain its corresponding variation in 

terms of independent variables, such as the drainage area, 

mean annual precipitation depth, river length and river 

elevation range, thus resulting in regional models. In order 

to verify the adequacy of the regional cubic model it was 

used to estimate flow duration curves at two target water-

sheds in the region, with good results in terms of the graph-

ical adherence of simulated and observed flows. In mathe-

matical terms, the percent mean square error was used as a 

performance measure, with results of 5.27% and 9.55%, 

as calculated for the two target watersheds. The good per-

formance of the model, both in the calibration and valida-

tion steps, points to its potential use for estimating flow 

duration curves at ungauged sites, especially for hydropow-

er plants and for other water-resources planning and man-

agement projects. 

Key-words: Regionalization; flow duration curve; Model 

cubic; multiple regression; Amazon. 
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RESUMO 
 

Para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, conforme instituído pela Lei Federal 

9.433/97, muito esforço tem sido dispendido para consolidar um conjunto de ferramentas técnicas que permitam avançar 

no entendimento dos complexos conceitos associados aos instrumentos em destaque. Notadamente, o modelo matemático de 

qualidade da água QUAL2E, software de domínio público, com código fonte aberto e interface amigável, ganhou destaque 

com sua utilização mundialmente difundida. Este artigo apresenta uma análise comparativa crítica entre este modelo e o 

mais recente difundido pelo EPA, QUAL2K, com o firme propósito de destacar que são concepções diferentes com algumas 

características similares. 

 

Palavras — chave: QUAL2E, QUAL2K, Modelagem Matemática da Qualidade da Água. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

A modelagem matemática consiste em re-
presentar, de maneira simplificada, diferentes siste-
mas e interações que ocorrem em um ambiente, 
através de hipóteses estabelecidas sobre a estrutura 
ou sobre o comportamento de um meio físico. É 
realizada com base em dois componentes básicos: 
equações para representar o escoamento, e equa-
ções de transporte de massa, que retratam a variação 
da concentração da variável de qualidade de água. 
Nesse contexto, o conhecimento da capacidade de 
autodepuração do corpo receptor, assim como do 
processo de sedimentação e da retirada de massa do 
poluente no sistema é importante para se entender 
a dinâmica da poluição no ambiente aquático. 

Em termos do processo de implementação 
dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, a 
simulação da qualidade da água deve ser entendida 
como uma importante etapa de apoio. Um modelo 
matemático de qualidade da água é uma ferramenta 
metodológica básica, pois permite identificar o 
comportamento atual da dinâmica de diferentes 
constituintes no corpo hídrico, bem como avaliar os 

diferentes impactos em termos de melhoria de qua-
lidade ambiental (Porto et al., 2007). 

Diversos pesquisadores desenvolveram ou 
aperfeiçoaram modelos de simulação da qualidade 
da água nas últimas décadas, principalmente no que 
diz respeito às variáveis OD e DBO. O modelo de 
Streeter-Phelps, datado de 1925, que propõe um 
decaimento de primeira ordem para a DBO e para o 
OD, foi a representação pioneira desta combinação 
de processos. Os modelos mais recentes, entre eles o 
QUAL2E (Brown e Barnwell, 1987) e o QUAL2K 
(Chapra et al., 2007), possibilitam a simulação de 

mais variáveis, com detalhamento dos processos 
físicos, químicos e biológicos que interagem no 
corpo hídrico.  

Contudo, a utilização tanto de modelos mais 
complexos, como demasiadamente simplificados, 
requer cuidados e muita fundamentação teórica. 
Uma das questões mais significativas é a utilização 
indisriminada de modelos sem um estudo mais a-
profundado, e que pode induzir a erros de avaliação 
de processos físicos, químicos e biológicos e que 
estão sendo erroneamente simulados em virtude de 
simplificações ou uso inadequado de determinados 
modelos matemáticos.  
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Na modelagem da qualidade da água como 
uma ferramenta para gestão de recursos hídricos, 
por exemplo, usualmente simulada entre a relação 
OD e BDO (Bäumle, 2005; Palmieri, 2006; Knapik, 
2006, Porto et al., 2007), a inserção de contribuições 

de nitrogênio, fósforo e algas pode influenciar na 
tomada de decisões, principalmente quando da 
implementação de metas progressivas de melhoria 
da qualidade de água, que requerem um bom diag-
nóstico da condição atual. Segundo Chapra (1997), 
limitar-se a estudar o problema da forma tradicional 
é como enxergar apenas o que se pode alcançar e 
considerar que somente essa parcela é significativa. 
Em gestão de recursos hídricos essa forma de visão 
merece ser reavaliada. 

Neste artigo é realizada uma análise crítica 
da modelagem da qualidade da água do rio Iguaçu 
na Região Metropolitana de Curitiba, através da 
abordagem conceitual dos modelos QUAL2E 
(Brown e Barnwell, 1987) e QUAL2K (Chapra et al., 

2007). Ênfase é dada, neste estudo de caso, às dife-
renças conceituais entre os dois modelos, princi-
palmente em relação às equações para o balanço de 
massa na simulação da concentração de oxigênio 
dissolvido, nitrogênio, fósforo e matéria orgânica.  
 

 

O MODELO QUAL2E 
 

 

O modelo de qualidade de água QUAL2E 
(ou Q2E) é um modelo de simulação da qualidade 
da água desenvolvido e aperfeiçoado pela EPA — 
Agência de Proteção Ambiental Americana (Brown 
e Barnwell, 1987). O Q2E é um modelo unidimensi-
onal de estado permanente e não uniforme, basea-
do na solução de equações diferenciais de advecção-
dispersão, em todos os seus termos, por um esque-
ma implícito de diferenças finitas, aplicável a rios 
dendríticos e de boa mistura. Simula a concentração 
de oxigênio dissolvido associado a outras variáveis 
de qualidade de água (DBO, temperatura, clorofila-
a, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitri-
to, nitrato, fósforo orgânico, fósforo dissolvido, coli-
formes, um constituinte não-conservativo e três 
constituintes conservativos). 

Com uma interface gráfica amigável, o mo-
delo Q2E pode ser utilizado como uma ferramenta 
para caracterizar a qualidade da água de uma bacia 
hidrográfica para vários parâmetros simultaneamen-
te, tanto para o rio principal, como para seus tribu-
tários. Dessa maneira, ser empregado na elaboração 
dos planos de bacia, bem como na implementação 

dos instrumentos de gestão de recursos hídricos 
previstos pela Lei 9.433/97.  

A discretização espacial de uma bacia é rea-
lizada com a segmentação do rio em trechos, ou 
tramos, sendo estes subdivididos em elementos 
computacionais. Os tramos podem ter tamanhos 
(comprimentos) variados, de acordo com as caracte-
rísticas da bacia. O critério para a divisão dos tramos 
é feito agrupando-se trechos com características 
hidráulicas e/ou de qualidade da água semelhantes.  
Cada tramo pode ser segmentado de 1 a até 20 ele-
mentos computacionais (volumes de controle), to-
dos com a mesma extensão. O modelo QUAL2E 
permite a incorporação de descargas pontuais, tri-
butários, captações, incrementos de vazão e poluen-
tes relacionados às fontes difusas. Hidraulicamente, 
limita-se à simulação de períodos de tempo em que 
tanto a vazão, quanto às entradas e retiradas sejam 
essencialmente constantes. 

A modelagem é realizada com base em dois 
componentes básicos: equações para representar o 
escoamento, e equações de transporte de massa, que 
retratam a variação da concentração da variável de 
qualidade de água. Na Figura 1 está representada a 
discretização espacial em que o modelo se baseia, 
com a segmentação do canal nos elementos compu-
tacionais (sistema bem misturado).  
 

 
 

Figura 1 - Representação esquemática de um trecho de rio 

Fonte: Adaptado de Brown e Barnwell (1987) 

 
 

O modelo Q2E utiliza dois mecanismos para 
o transporte dos poluentes: advecção e dispersão. 
De acordo com Brown e Barnwell (1987), a equação 
de transporte unidimensional é resolvida com todos 
os seus termos por um esquema implícito de dife-
renças finitas. Esta solução utiliza condição de con-
torno constante, praticamente desprezando as varia-
ções temporais das concentrações. A equação de 
transporte é utilizada para cada variável simulada, 
de acordo com os termos internos e externos que 
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interagem na mesma, em função da contribuição 
lateral, retirada de fluxo e reações químicas internas 
do modelo. 

Para o balanço hídrico ser estabelecido, faz-
se necessária a determinação das características hi-
dráulicas para cada elemento computacional. Essas 
características são a velocidade do escoamento, a 
profundidade e a área da seção transversal. No mo-
delo, há duas maneiras para determinação das ca-
racterísticas hidráulicas: através de coeficientes de 
descarga, ou pela equação de Manning (Chapra, 
1997). 

No método dos coeficientes de descarga, 
são utilizadas equações que relacionam, através de 
coeficientes da seção transversal de cada trecho, a 
velocidade média e profundidade com vazão. O 
cálculo a partir da equação de Manning relaciona as 
características hidráulicas do canal (área da seção 
transversal, raio hidráulico, declividade longitudi-
nal) com a vazão através de um coeficiente de rugo-
sidade do canal (coeficiente de Manning). O mode-
lo faz ainda a suposição de canal trapezoidal para o 
cálculo da área da seção transversal. Logo, tanto a 
área da seção transversal, como o raio hidráulico, 
podem ser expressos como função da profundidade. 
Na escolha desse método de cálculo, em que a vazão 
e os dados hidráulicos, como largura do fundo, de-
clividades dos taludes e declividade longitudinal são 
fornecidos pelo usuário, a velocidade do escoamen-
to é resolvida para a profundidade de forma numé-
rica (equação não linear).  

O modelo possui determinadas limitações, 
como número máximo de tramos, número de fontes 
pontuais, número de elementos de cabeceira e de 
junção, que diferem de acordo com as diferentes 
versões do modelo. O método numérico utilizado 
pelo modelo QUAL2E é o de diferenças finitas re-
gressivo, estruturado em um programa principal e 
51 sub-rotinas, cuja linguagem de programação é 
ANSI FORTRAN 77 (Brown e Barnwell, 1987). 
 
 

O MODELO QUAL2K 
 

 

O modelo Qual2K (ou Q2K) é um modelo 
unidimensional de simulação da qualidade da água, 
para 18 diferentes variáveis, de regime permanente 
e não uniforme, podendo ser utilizado em rios e 
tributários. O Q2K é implementado em planilhas de 
trabalho do programa Excel, utilizando como macro-
linguagem o Visual Basic (Chapra et al., 2007). Al-

gumas peculiaridades devem ser destacadas inicial-
mente: (i) Em relação à discretização espacial, o 

modelo Q2K, assim como o modelo Q2E, faz a con-
sideração de tramos com iguais características hi-
dráulicas. Cada tramo deve ser segmentado em ele-
mentos de comprimentos iguais, representando a 
unidade computacional fundamental; (ii) Adicio-
nalmente, o lançamento de cargas e abstrações são 
implementadas em função da quilometragem do 
rio, possibilitando múltiplas fontes pontuais num 
mesmo tramo; (iii) A vazão para cada elemento 
computacional é calculada assim como no modelo 
Q2E, através da utilização de curva-chave (coeficien-
tes de descarga), através da equação de Manning, e 
a partir da simulação de represas (dados de altura e 
largura da barragem); (iv) O modelo Q2K, diferen-
temente do modelo Q2E, considera a redução de 
compostos em nível zero de oxigênio, ou seja, con-
dições anóxicas; (v) Na simulação de algas, inclui a 
segmentação entre fitoplâncton e algas perifíticas 
(interface substrato-água), bem como a interferên-
cia da presença de algas, detritos e sólidos inorgâni-
cos na inibição da luz; (vi) Também permite que os 
coeficientes cinéticos, utilizados na calibração dos 
processos, sejam especificados ou como um único 
valor para todos os trechos e/ou para determinados 
trechos em particular.  

Ainda, o modelo Q2K aborda conceitos di-
ferentes na simulação da matéria orgânica, com 
caracterização das frações dissolvida e particulada da 
DBO e que serão apresentadas a seguir. 
 
 

DIFERENÇAS CONCEITUAIS ENTRE 
OS MODELOS QUAL2E E QUAL2K 
 

 

Aspectos conceituais relacionados aos me-
canismos de transporte físico (advecção e dispersão 
longitudinal) estão intrinsicamente relacionados aos 
mecanismos de transporte de massa em corpos hí-
dricos. Neste item ênfase é dada para as diferenças 
conceituais existentes entre os softwares Q2E e Q2K. 
 

Variáveis simuladas e balanço de massa — Q2E 

 

O balanço de massa, que o modelo Q2E uti-
liza para calcular as concentrações das variáveis de 
qualidade de água simuladas, é apresentado na E-
quação 1 e Figura 2. 
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em que V refere-se ao volume; C é a concentração 
da variável; Ax é a área da seção transversal de cada 
elemento computacional; DL é o coeficiente de dis-

persão longitudinal; U  é a velocidade média do 

escoamento; Fc refere-se às fontes externas (entradas 

ou retiradas). 
 

 
 

Figura 2 - Representação esquemática do 

balanço de massa do modelo Q2E 

Fonte: Adaptado de Brown e Barnwell (1987) 

 

O termo dC dt  define os processos físicos, 

químicos e biológicos que ocorrem em um rio, re-
presentando as transformações dos parâmetros in-
dependente dos processos de advecção e dispersão. 
A maior parte dos parâmetros são simulados com 
um decaimento de primeira ordem. OD, nitrato e 
fósforo inorgânico são representados com maiores 
detalhes, incluindo um módulo de interação com 
algas. A iteração com sedimentos inclui a retirada de 
matéria orgânica da coluna d’água via sedimentação 
(K3), e pela demanda de oxigênio pelo sedimento 
(K4), conforme apresentado no esquema da Figura 
3.  
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Figura 3 - Esquema das inter-relações entre nitrogênio, 

fósforo, clorofila-a e matéria orgânica na concentração 

de oxigênio dissolvido do modelo Q2E 

Fonte: Adaptado de Brown e Barnwell (1987) 

 Na Figura 3, os coeficientes F, K, α, β, σ, ρ e 

μ (definição dos parâmetros no Anexo A) represen-

tam as taxas nas quais ocorrem as reações de estabi-
lização e sedimentação da matéria orgânica, conver-
são do nitrogênio de sua forma orgânica para as 
formas inorgânicas (amoniacal, nitrito e nitrato), 
decaimento do fósforo, reaeração atmosférica e 
respiração/ fotossíntese de algas. A definição dos 
coeficientes são apresentados no Apêndice A. 

No modelo Q2E são simuladas as etapas de 
transformação do nitrogênio orgânico para amônia, 
de amônia para nitrito, e deste para nitrato. A dife-
rença entre o Q2E e outros modelos antecessores é 
a inclusão do nitrogênio orgânico como variável de 
estado, consideração da sedimentação de nitrogênio 
orgânico e uma taxa de aporte de nitrogênio devido 
à presença de algas. A abordagem para a modela-
gem no nitrogênio pelo modelo Q2E fundamenta-se 
em dois processos: conversão e redução. No proces-
so de conversão não há perda do conteúdo total de 
nitrogênio, apenas suas formas são alteradas devido 
à oxidação/ redução. O processo de remoção/ re-
dução da concentração de nitrogênio pode ocorrer 
caso alguma forma desse constituinte for assimilado 
por algas, por exemplo, ou perda por sedimentação 
da fração orgânica (Chapra, 1997). A simulação da 
concentração de nitrogênio orgânico envolve as 
etapas de amonificação, sedimentação e contribui-
ção da biomassa de algas. A abordagem utilizada 
pelo modelo Q2E para a simulação do nitrogênio 
amoniacal envolve as etapas de amonificação, nitri-
ficação, liberação de amônia pelo sedimento de 
fundo e incorporação da amônia ou nitrato pela 
biomassa de organismos aquáticos (algas). Em mo-
delos menos complexos, essa última etapa não é 
levada em consideração devido à dificuldade de 
quantificação dos coeficientes (Von Sperling, 2007). 
Nitrogênio na forma de nitrato é produzido através 
da oxidação da amônia no primeiro estágio do pro-
cesso de nitrificação, e removido através da oxidação 
a nitrato. A remoção do nitrato da coluna d’água se 
dá através da incorporação pela biomassa de algas. 

A modelagem do fósforo é realizada através 
das transformações das frações orgânica e dissolvida. 
Para a cinética do fósforo orgânico, o modelo Q2E 
considera a liberação pela respiração dos organis-
mos aquáticos (algas), o decaimento a fósforo dis-
solvido e a sedimentação. Na fração dissolvida ou 
inorgânica, estão inclusos os processos de decaimen-
to do fósforo orgânico, a liberação pelo sedimento 
de fundo e o consumo relativo ao crescimento de 
algas. 

Na modelagem de algas, o modelo Q2E cal-
cula a produção e o consumo de oxigênio pela fo-
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tossíntese e respiração por meio da concentração de 
algas em termos de clorofila-a. Os processos simula-
dos consistem no crescimento, respiração e sedi-
mentação. A taxa de respiração inclui três processos: 
a respiração endógena das algas, a conversão do 
fósforo da biomassa para fósforo orgânico, e a con-
versão do nitrogênio presente na biomassa para 
nitrogênio orgânico. A taxa de crescimento de algas 
depende da disponibilidade local de nutrientes 
(nitrogênio e fósforo) e da intensidade de luz 
(Brown e Barnwell, 1987). 

A modelagem da DBO envolve processos 
biológicos e físicos de remoção da matéria orgânica 
da coluna d’água. A desoxigenação carbonácea, 
representada no modelo Q2E pelo coeficiente K1, é 
um processo de degradação biológica, e que envolve 
o consumo de oxigênio presente no ambiente aquá-
tico. Já a remoção física da matéria orgânica se dá 
através do processo de sedimentação, representado 
no modelo Q2E pelo coeficiente K3. 

A abordagem para a modelagem do oxigê-
nio dissolvido realizada pelo modelo Q2E incorpora 
os efeitos dos processos relacionados a DBO, algas, 
nitrogênio e fósforo. A reaeração atmosférica (K2), 
assim como a demanda de oxigênio pelo sedimento 
(K4) também estão relacionados à modelagem da 
concentração do oxigênio dissolvido.  
 
Variáveis simuladas e balanço de massa — Q2K 

 
Adicionalmente às variáveis simuladas no 

modelo Q2E (OD, nitrogênio orgânico, amoniacal e 
nitrato, fósforo orgânico e dissolvido, coliformes e 
fitoplâncton), o modelo Q2K considera os seguintes 
parâmetros como variáveis de estado: condutividade, 
sólidos inorgânicos suspensos, matéria orgânica 
particulada (detritos), patógenos, alcalinidade, car-
bono inorgânico total e biomassa, nitrogênio e fós-
foro de algas perifíticas. 

No Q2K, exceto para as variáveis relaciona-
das às algas perifíticas, o balanço de massa de cada 
constituinte do modelo é realizado através da Equa-
ção 2, utilizando, assim como no Q2E, os elementos 
computacionais como volumes de controle.  
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em que: Wi representa a carga externa do elemento i 
(g/d ou mg/d); Si representa as fontes externas 

e/ou sumidouros de constituintes devido aos meca-

nismos de transferência de massa e reações (g/m³/d 
ou mg/ m³/d). 

Os processos cinéticos considerados no mo-
delo Q2K envolvem dissolução, hidrólise, oxidação, 
nitrificação, desnitrificação, fotossíntese, morte e 
respiração. No Q2E a desnitrificação não faz parte 
do modelo cinético. Adicionalmente, no modelo 
Q2K o equacionamento do fluxo de massa inclui, 
além dos processos de advecção e dispersão, de rea-
eração, sedimentação e demanda de oxigênio pelo 
sedimento, mas também o fluxo do sedimento e 
fluxo de carbono inorgânico no sedimento, con-
forme esquema apresentado na Figuras 4 e 5. 

Na Figura 5, conforme apresentado no A-
pêndice B, cT representa a concentração de carbo-
no inorgânico total, cS é a concentração de DBO 
lenta, cf é a concentração de DBO rápida, ap é re-
presenta o fitoplâncton, ab representa algas perifíti-
cas, mo e mi é a concentração de matéria particula-
da orgânica e inorgânica, respectivamente, e O re-
presenta a concentração de oxigênio dissolvido. 
 

 
 

 

Figura 4 - Representação esquemática do balanço 

de massa do modelo Q2K 

Fonte: Adaptado de Chapra et al. (2007) 

 
 

Na cinética do fósforo, a fração orgânica in-
corpora aportes devido à morte de plantas, e perdas 
através do decaimento a fósforo inorgânico e sedi-
mentação. A diferença entre os modelos Q2E e Q2K 
está na segmentação da simulação de algas, com 
diferenciação entre o fitoplâncton (em termos de 
clorofila-a) e algas perifíticas. Ainda, na simulação 
do fósforo inorgânico, o modelo Q2K incorpora a 
retirada de fósforo inorgânico da coluna d’água 
através da sedimentação (casos em que o fósforo 
inorgânico encontra-se adsorvido em materiais par-
ticulados).  

Na simulação do nitrogênio, o modelo Q2K 
possui uma formulação diferente do modelo Q2E 
quando da simulação do processo de nitrificação. A 
primeira fase da nitrificação, que consiste na  oxida- 



Qualidade da Água da Bacia do Rio Iguaçu: Diferenças Conceituais entre os Modelos QUAL2E e QUAL2K 

 80 

 
 

Figura 5 - Modelo cinético e processo de transferência de massa do modelo Q2K 

Fonte: Adaptado de Chapra et al. (2007) 

 
 
ção da amônia a nitrito não é considerada pelo mo-
delo Q2K, que simplifica o processo considerando 
como dados de entrada conjunto as concentrações 
de nitrito e de nitrato na simulação de nitrogênio na 
forma de nitrato. Ainda, o modelo Q2K simula tanto 
a concentração de nitrogênio amoniacal relaciona-
do aos processos de decaimento de nitrogênio or-
gânico, respiração/excreção de fitoplâncton e algas 
perifíticas, nitrificação e fotossíntese, bem como os 
processos químicos entre as formas ionizadas e não 
ionizadas, considerando que, em ambiente aquático, 
e dependendo do pH, a concentração total de amô-
nia pode ser encontrada sob duas diferentes formas: 

íon amônio ( 4NH  ), e amônia não ionizada 

( 3NH ).  

Com relação à simulação da demanda últi-
ma de oxigênio carbonácea (CDBOu), o modelo 
Q2K considera de maneira distinta a fração dissol-

vida da matéria orgânica, no caso modelada por 
duas variáveis, DBO lenta e DBO rápida, e a fração 

particulada da matéria orgânica, simuladas através 
das contribuições de fitoplâncton e de detritos. 

Cabe destacar que, exceto para a modela-
gem da DBO, existe uma relação entre as variáveis 
de estado simuladas no modelo Q2K e os parâme-
tros de qualidade de água monitorados em campo, 
como por exemplo, OD, condutividade, nitrogênio, 

pH, etc. No caso específico da modelagem da DBO, 
a segmentação ou o maior detalhamento do modelo 
Q2K em relação a outros modelos de simulação de 
qualidade de água, teve como motivação as dificul-
dades e particularidades envolvidas na determinação 
em laboratório da DBO, demonstrando desta ma-
neira, um forte enfoque químico do modelo Q2K. 
Ainda, na formulação do modelo Q2K há a uma 
diferenciação entre a DBO carbonácea lenta e rápi-
da, relacionada com a estabilidade da matéria orgâ-
nica, uma vez que a taxa de desoxigenação depende 
tanto das características da matéria orgânica, bem 
como da temperatura e da presença de sustâncias 
inibidoras (Von Sperling, 2007). Efluentes domésti-
cos e carbono de fonte autóctone, por exemplo, são 
considerados DBO rápida, visto serem mais facil-
mente estabilizados. Efluentes industriais ou carbo-
no de fonte alóctone pedogênica (ácidos fúlvicos), 
possuem compostos que são mais dificilmente esta-
bilizados, e são, desta forma, considerados como 
DBO lenta pelo modelo Q2K (Chapra et al., 2007). 

Adicionalmente, o modelo Q2K traz uma 
abordagem inovadora com relação a variáveis com-
postas, considerando a soma de diferentes parcelas, 
fundamentadas em 6 principais grupos de constitu-
intes: carbono orgânico total, nitrogênio total, ni-
trogênio Kjeldahl total, fósforo total, sólidos suspen- 
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Tabela 1 —Equações da simulação para fósforo 

 

 

PARÂMETRO MODELO PROCESSOS EQUAÇOES 

Fósforo Orgânico 

QUAL2E 
Sedimentação, Aporte de Algas, Decaimento do 

Fósforo 
dP1/dt = α2ρA- β4P1 — σ5P1 

QUAL2K Sedimentação, morte de algas, hidrólise 
Spo = rpa.PhytoDeath + qopBotAlgDeath  — 

OPHydr — OPSettl 

 

Fósforo Dissolvido 

QUAL2E 

 

Sedimentação, Excreção de Algas, Decaimento do 

fósforo orgânico 
dP2/dt = β4P1 + σ2/d — α2μA 

QUAL2K 
Hidrólise do fósforo orgânico, respiração/ excreção, 

sedimentação e fotossíntese 

Spi = OPHydr + rpa.PhytoResp + BotAlgExP - 

rpaPhytoPhoto — BotAlgUpP —IPSettl 

 

 

Tabela 2 — Equações da simulação para nitrogênio 

 

 

PARÂMETRO MODELO PROCESSOS EQUAÇOES 

 

Nitrogênio 

Orgânico 

 

 

QUAL2E 

 

Aporte de Algas, Oxidação, Sedimentação 
dN4/dt = α1ρA — β3N4 — σ4N4 

 

QUAL2K Hidrólise, morte de algas, sedimentação 
Sno = rna.PhytoDeth + qon.BotAlgDeath + 

ONHydr + ONSettl 

 

 

Nitrogênio 

Amoniacal 

 

QUAL2E 
Oxidação, sedimentação, 

fotossíntese e nitrificação 
dN1/dt = β3N4 — β1N1 + σ3/d — F1α1μA 

QUAL2K 
Hidrólise do nitrogênio orgânico, respiração/ 

excreção, fotossíntese e nitrificação 

Sna =  ONHydr + rnaPhytoResp— Nitrif + 

BotAlgExN — rnaPapPhytoPhoto — rndPab-

BotAlgUpN 

 

Nitrato 

QUAL2E Nitrificação e fotossíntese dN3/dt = β2N2 — (1 — F)α1μA 

QUAL2K Nitrificação, fotossíntese e denitrificação 

Sni = Nitrif — Denitr — rna(1 - 

Pap).PhytoPhoto — 

(1-Pab).BotAlgUpN 

 

 
so totais e demanda última de oxigênio carbonácea. 
Por exemplo, a concentração de carbono orgânico 
total envolve as parcelas lenta e rápida da DBO, 
relacionadas com a razão de oxigênio consumido e 
carbono orgânico oxidado a dióxido de carbono, a 
concentração de fitoplâncton e concentração de 
detritos.  

Uma análise comparativa entre as principais 
equações dos dois modelos de qualidade da água, 
Q2E e Q2K, é apresentada nas Tabelas 1, 2 e 3. E-
quações complementares, bem como o significado 
dos coeficientes são apresentados no Apêndice A e 
B. 

ESTUDO DE CASO DA BACIA 
DO ALTO IGUAÇU 
 
 

O estudo de caso desenvolveu-se a partir da 
dinâmica da realidade de uso e ocupação do solo na 
bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de 
Curitiba. Foram estudados 86 km do rio Iguaçu, 
desde a sua nascente na junção dos rios Iraí e Palmi-
tal, até a foz do rio Verde. A bacia tem uma área de 
drenagem de cerca de 3.000 km2, englobando 26 
sub-bacias, utilizadas para a caracterização da Bacia 
do Alto Iguaçu: Atuba, Belém,  Cambuí,  Cotia,  Des- 
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Tabela 3 — Equações para simulação de Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio 

 

PARÂMETRO MODELO PROCESSSOS EQUAÇOES 

Oxigênio 

Dissolvido 

QUAL2E 

 

Desoxigenação carbonácea, reaeração atmos-

férica, demanda de oxigênio pelo sedimento, 

fotossíntese, respiração e nitrificação 

dO/dt = K2(OS — O) — K1[DBOR] — K4/H  — 

α5β1N1 + (α3μ — α4ρ)A 

QUAL2K 

Oxidação da DBO rápida, reaeração atmos-

férica,demanda de oxigênio pelo sedimento, 

nitrificação, respiração e fotossíntese 

So = roaPhytoPhoto + roaBotAlgPhoto — roc-

FastCoxid — ronNH4Nitr  — roaPhytoResp — 

roaBotAlgRep + OxReaer 

 

DBO 

 

QUAL2E 

 
Desoxigenação carbonácea e Sedimentação; D[DBOR]/dt = - K1[DBOR] — K3[DBOR] 

QUAL2K 

DBO lenta: dissolução de detritos, oxidação e 

hidrólise; 

Scs  = (1-Ff)rodDetrDiss - SlowCHydr — Slow-

COxid 

DBO rápida: dissolução de detritos, hidróli-

se, oxidação e denitrificação; 

Scf  = Ff.rod.DetrDiss + SlowCHydr — FastCOxid 

- rondn.Denitr 

 
 
 
pique, Divisa, Fazinal Faxinal, Iraí, Iraizinho, Isabel 
Alves, Itaqui, Mascate, Maurício, Miringuava, Mirin-
guava Mirim, Padilha, Palmital, Passaúna, Pequeno, 
Pianduva, Piraquara, Ressaca, Onças e Verde. 

A população pertencente à bacia do Alto 
Iguaçu é de aproximadamente 3 milhões de habi-
tantes distribuídos em 14 municípios, concentrando 
cerca de 25% da população total e 30% da popula-
ção urbana do estado, com baixos índices de aten-
dimento e tratamento de esgoto. Por ser uma região 
altamente urbanizada, vem passando por um pro-
cesso de ocupação irregular de várzeas e áreas de 
mananciais, em especial na margem direita do Rio 
Iguaçu. Como conseqüência, nos últimos anos vêm 
sendo observados problemas acerca dos sistemas de 
abastecimento de água, do tratamento de esgotos 
sanitários e dos sistemas de drenagem urbana, os 
quais não acompanham o crescimento das cidades, 
afetando negativamente o meio ambiente e a quali-
dade de vida das pessoas. Em relação aos aspectos 
físicos, é uma região predominantemente plana, 
apresentando uma grande extensão de várzeas natu-
rais em ambas as margens, configurando planícies 
de inundação bem definidas. Com relação à ativida-
de industrial, a maior parte das indústrias está 
localizada nas bacias dos rios Barigüi, Belém, 
Padilha, Passaúna e Atuba. Em termos de 

proporcionalidade, a contribuição industrial de dois 
meses equivale ao esgoto doméstico bruto de um dia 
da população da bacia do Alto Iguaçu, cabendo à 
população grande parcela da poluição existente 
(SUDERHSA, 2000). 

Para a implementação dos modelos da qua-
lidade da água (Q2E e Q2K) foi compilado um ban-
co de dados da bacia em estudo. Área de cada bacia, 
extensão dos tributários, características hidráulicas, 
uso e taxa de ocupação do solo, atividade industrial, 
dados demográficos e sistema de coleta e tratamento 
de esgoto formam a malha principal do banco de 
dados, organizados na forma de matrizes de fontes 
de poluição, de maneira a tender as especificações e 
limitações de cada modelo. Dos estudos utilizados 
como fonte desses dados, fazem parte, principal-
mente, o Plano de Despoluição Hídrica da Bacia do 
Alto Iguaçu (SUDERHSA, 2000), o Projeto Alto 
Iguaçu (Fernandes et al., 2005), e o Projeto Bacias 
Críticas (Porto et al., 2007). 

Assim como simulado por Porto et al. (2007) 

e Knapik (2009), o enfoque principal deste estudo é 
o trecho dos rios Iraí e Iguaçu, numa extensão de 
107 quilômetros, em cujo monitoramento de campo 
para 7 pontos de coleta foi realizado nos anos de 
2005 a 2008. As considerações a respeito do balanço 
hídrico e da contribuição de cargas orgânicas e de 
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nutrientes foram estimadas a partir das matrizes de 
fontes de poluição de cada afluente, de acordo com 
Porto et al. (2007). 

A discretização espacial de cada bacia teve 
como unidade básica a divisão do trecho do rio si-
mulado em elementos de 1 km cada, seguindo, por-
tanto, a segmentação utilizada no modelo Q2E. Nos 
elementos computacionais foram discretizados a 
localização de grandes usuários, como indústrias 
(captação e lançamento), ETEs e ETAs, além do 
remanescente de efluente doméstico (esgoto sem 
tratamento) e de tributários. Os dados hidráulicos 
(largura de base, declividade dos taludes e longitu-
dinal), taxa de uso e ocupação do solo e dados de-
mográficos e sistema de esgotamento sanitário fo-
ram discretizados para cada área incremental (tra-
mos).  

No presente estudo, a vazão foi calcula atra-
vés da equação de Manning. As vazões incrementais 
foram calculadas de acordo com as respectivas áreas 
de drenagem, com rotina de cálculo implementada 
nas matrizes de fontes de poluição, e utilização de 
um coeficiente único de vazão específica, calculado 
para diferentes perfis de permanência, determinado 
no Projeto Bacias Críticas (Porto et al., 2007). Para o 

caso estudado, foi simulada a vazão observada em 
campo, através do ajuste da vazão de 95% de per-
manência ao perfil mediano das coletas realizadas 
entre 2005 e 2008. 

A matriz foi construída dividindo-se cada 
bacia analisada em tramos, correspondentes às áreas 
de contribuição existentes em cada uma das 26 sub-
bacias consideradas, inclusive para as áreas de dre-
nagem relativas à bacia dos rios Iraí e Iguaçu, trecho 
este simulado no presente estudo. Nas matrizes dos 
afluentes, também foi estimado o balanço hídrico e 
a contribuição de cargas orgânicas e de nutrientes. 
Na simulação do trecho de 107 km dos rios Iraí e 
Iguaçu a entrada dos dados dos afluentes foram 
considerados como fontes pontuais. 

As considerações com relação às cargas fo-
ram feitas através da divisão destas em domésticas, 
industriais e difusas, cada qual identificando sua 
origem, vazão do efluente, carga de DBO, nitrogê-
nio e fósforo, e eficiência de remoção (quando exis-
tente). Em relação à carga difusa, três categorias de 
uso de solo foram consideradas: urbano, agrícola e 
floresta. Para cada sub-bacia, as matrizes foram ade-
quadas quanto aos aportes de matéria orgânica, em 
termos de DBO, e de nutrientes, como nitrogênio 
(orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato) e fósforo 
(orgânico e dissolvido), de acordo com o tipo de 
uso e taxa de ocupação do solo. A contribuição da 
matéria orgânica, em termos de concentração de 

DBO, foi estimada segundo Porto et al. (2007). Para 

as contribuições de nitrogênio e de fósforo, foram 
utilizados valores médios, indicados por Chapra 
(1997) e Von Sperling (2007). 

A carga pontual foi estimada tanto para cap-
tações e efluentes industriais, como para efluentes 
provenientes de esgoto doméstico. No caso do esgo-
to doméstico, foi utilizada a metodologia apresenta-
da por Von Sperling (2006), com cálculo da vazão 
do efluente gerada pela população de cada área 
incremental das bacias em estudo, e das cargas or-
gânicas e de nutrientes. Foram considerados o mon-
tante de população com efluente coletado e tratado, 
e também no caso de coleta sem tratamento. A par-
cela referente ao efluente tratado corresponde às 
estações de tratamento de esgoto localizadas nas 
bacias em estudo. Em relação à parcela sem trata-
mento, a vazão efluente e a carga de poluente foi 
linearmente distribuída ao longo dos respectivos 
tramos. 

A contribuição de esgoto doméstico com co-
leta e tratamento foi estimada a partir do cadastro 
de grandes usuários do Plano de Despoluição Hídri-
ca (SUDERHSA, 2000), e atualizadas pelo Projeto 
Bacias Críticas (Porto et al., 2007). As estações de 

tratamento de esgoto foram consideradas como 
fontes pontuais, com entrada de dados de vazão de 
efluente, concentração de DBO remanescente, e 
concentração das frações remanescentes de nitro-
gênio e de fósforo. A eficiência do tratamento de 
remoção de matéria orgânica foi estimada de acor-
do com o cadastro de usuários; já para as frações de 
fósforo foi considerada uma remoção de 50%, e de 
20% para nitrogênio amoniacal e orgânico (Von 
Sperling, 2007). A concentração de oxigênio dissol-
vido foi considerada nula para esses lançamentos. 

A carga de origem industrial também foi es-
timada a partir do cadastro de grandes usuários do 
Plano de Despoluição Hídrica (SUDERHSA, 2000), 
com relação à contribuição de matéria orgânica.  

Para a calibração dos modelos utilizados, fo-
ram considerados os resultados de Knapik (2009), 
que utilizou o modelo Q2E na modelagem e de 
DBO, OD, nitrogênio e fósforo e calibração de mo-
delos de qualidade de água para o mesmo trecho do 
rio Iguaçu analisado no presente estudo. A calibra-
ção consistiu no ajuste dos coeficientes referentes ao 
balanço de DBO, relacionada aos processos de de-
soxigenação (K1), reaeração (K2), sedimentação (K3) 
e demanda de oxigênio do sedimento (K4); ao ba-
lanço de nitrogênio pelos coeficientes de oxidação 
da amônia e nitrito (β1 e β2), decaimento de nitro-

gênio orgânico (β3), liberação de nitrogênio amoni-

acal pela fauna bentônica (σ3), sedimentação de 
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nitrogênio orgânico (σ4) e taxa de consumo de oxi-

gênio pela oxidação da amônia e de nitrito (α5 e α6); 

e o balanço de fósforo pelos coeficientes de decai-
mento e sedimentação de fósforo orgânico (β4 e σ5) 

e liberação de fósforo inorgânico pela fauna bentô-
nica (σ2). A metodologia de calibração utilizada por 
Knapik (2009), a exemplo do que foi realizado por 
Knapik (2006), Porto et al. (2007), e Kondageski 

(2008), baseou-se em tentativas de ajuste das curvas 
simuladas de vazão, concentração de OD, DBO, 
nitrogênio (orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato) e 
fósforo (orgânico e dissolvido) num intervalo de 25 
a 75% de permanência dos respectivos dados de 
concentração coletados em campo, com valor ótimo 
próximo à mediana. 
 
 
 

COMPARAÇÃO ENTRE AS SIMULAÇÕES 
 
 
 

As simulações foram realizadas para as vari-
áveis nitrogênio (orgânico, amoniacal e nitrato), 
fósforo total, oxigênio dissolvido e demanda bio-
química de oxigênio, nos modelos Q2E e Q2K, e 
calibrados de acordo com as informações apresen-
tadas anteriormente. 

Nas Figuras 6 e 7 são apresentados os resul-
tados da simulação da concentração de nitrogênio. 
Para ambos os modelos, a simulação de nitrogênio 
orgânico (Figura 6 a), nitrogênio amoniacal (Figura 
6 b) e nitrogênio total (Figura 7 b), os resultados 
foram semelhantes, indicando que para estas variá-
veis as abordagens dos modelos são iguais. Cumpre 
salientar que estes resultados são coincidentes por-
que adotou-se a simplificação da simulação sem a 
consideração da interação entre algas em ambos os 
modelos.  

No entanto, a simulação do processo de ni-
trificação é diferente, uma vez que o modelo Q2K 
reproduz as concentrações de nitrito juntamente 
com as de nitrato, fazendo com que as taxas de rea-
ção da oxidação da amônia (primeiro estágio da 
nitrificação) e do nitrito (segundo estágio) não re-
presentem as mesmas condições do modelo Q2E. 
Assim, e conforme pode ser observado na Figura 7 
(a), os resultados para concentração de nitrito são 
diferentes, mesmo que fosse adotada a hipótese de 
desconsiderar a contribuição de nitrito em ambos os 
modelos.  

 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106

Distância Nascente - Foz (km)

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 N

_
O

rg
 (
m

g
/L

)

N_Org QUAL2E (mg/L) 

N_Org QUAL2K (mg/L) 

(a)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106

Distância Nascente - Foz (km)

C
o
n
ce

n
tr

a
ç
ão

 N
_N

H
3 

(m
g
/L

)

N_NH3 QUAL2E (mg/L) 

N_NH3 QUAL2K (mg/L) 

(b) 

Figura 6 - Resultado da simulação da concentração de 

nitrogênio orgânico (a), nitrogênio amoniacal (b), com os 

Box plots dos dados de monitoramento de 2005 a 2008 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106

Distância Nascente - Foz (km)

C
o
n
c
en

tr
aç

ão
 N

it
ra

to
 (
m

g
/L

)

Nitrato QUAL2E (mg/L) 

Nitrato QUAL2K (mg/L) 

(a)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106

Distância Nascente - Foz (km)

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 N

_
T
o
ta

l 
(m

g
/L

)

N_total QUAL2E (mg/L) 

N_total QUAL2K (mg/L) 

 
(b)

 

Figura 7 - Resultado da simulação da concentração de 

nitrato (a) e nitrogênio total (b), com os Box plots dos 

dados de monitoramento de 2005 a 2008 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 75-88 
 

 85 

A concentração de nitrogênio total (Figura 
7 b), para este caso específico, resultou em valores 
semelhantes, uma vez que o único processo de re-
moção de nitrogênio da coluna d’água foi através da 
sedimentação do nitrogênio orgânico. A diferença 
mais significativa, neste caso, está no processo de 
conversão, com abordagens distintas entre os mode-
los Q2E e Q2K. 

Na Figura 8 (a) são apresentadas as curvas 
de simulação de fósforo total. A simulação foi reali-
zada de maneira simplificada, considerando os pro-
cessos de sedimentação do fósforo orgânico e deca-
imento do fósforo orgânico a inorgânico, sem a 
inclusão da interação com algas, visto que a concen-
tração de clorofila-a no ambiente estudado mostrou-
se pouco significativa, conforme apresentado por 
Knapik (2009). Os resultados dos dois modelos fo-
ram semelhantes, uma vez que o modelo cinético, 
nas condições em que foram simulados, são iguais 
nos modelos utilizados. 
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Figura 8 - Resultado da simulação da concentração de 

fósforo total (a) e oxigênio dissolvido (b), com os Box 

plots dos dados de monitoramento de 2005 a 2008. 

 
A concentração de oxigênio dissolvido, Fi-

gura 8 (b), apresentou diferenças entre os resulta-
dos dos modelos utilizados na simulação. O modelo 
Q2K resultou em valores maiores da concentração 

de OD a partir da seção intermediária do rio Iguaçu. 
A diferença entre os resultados reflete a diferença 
no modelo cinético para simulação de OD entre os 
modelos, uma vez que o modelo Q2K considera as 
duas fases da nitrificação (oxidação da amônia a 
nitrito, e deste a nitrato) em uma única etapa, bem 
como simula a demanda de oxigênio pelo sedimen-
to em um módulo específico, e não como um coefi-
ciente do balanço de massa de OD conforme no 
modelo Q2E. Ao ser simulado, no modelo Q2E, o 
balanço de OD desconsiderando a demanda de 
oxigênio pelo sedimento (coeficiente K4), os valores 
da concentração de OD ficam mais elevados e pró-
ximos à simulação pelo modelo Q2K, mas ainda 
com diferenças nos resultados. 
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Figura 9 - Resultado da simulação da concentração de 

DBO (a), com consideração de K1 e K3 no modelo 

QUAL2E, e DBO sem a consideração de K3 

no modelo QUAL2E (b) 

 
Na Figura 9 (a) são apresentadas duas cur-

vas de simulação da concentração de DBO para o 
rio Iguaçu. Na simulação pelo modelo Q2E, foi utili-
zada a combinação dos coeficientes estimados por 
Knapik (2009), sendo K1 igual 0,1 d-1 e K3 igual a 1,2 
d-1, incluindo os processos de desoxigenação carbo-
nácea e sedimentação. No modelo Q2K, para deso-
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xigenação carbonácea referente à modelagem da 
DBO rápida, representada pelo coeficiente Kdc, 
também foi utilizado o valor de 0,1 d-1

. Conforme 
apresentado, e levando em consideração que o mo-
delo cinético para simulação da concentração de 
DBO são distintas nos modelos Q2E e Q2K, os resul-
tados foram diferentes. 

Já na Figura 9 (b), ambas as curvas, simula-
das pelos modelos Q2E e Q2K, resultaram em perfis 
iguais da concentração de DBO, no entanto, não 
compartilham dos mesmos processos. A simulação 
pelo Q2E não incluiu a perda da matéria orgânica 
da coluna d’água através da sedimentação, represen-
tado no modelo pelo coeficiente K3. Uma vez que a 
abordagem do modelo Q2K já faz a distinção entre 
matéria orgânica dissolvida e particulada, simulando 
a retirada pela sedimentação em um módulo distin-
to de simulação (detritos), restando, portanto, so-
mente a desoxigenação carbonácea como processo 
de decomposição da matéria orgânica, o modelo 
cinético equacionado foi o mesmo. No entanto, 
como o Q2K simula DBO dissolvida, os dados de 
entrada utilizados não são adequados, ou seja, com a 
abordagem diferente do modelo cinético para a 
matéria orgânica dos modelos analisados, Q2E e 
Q2K, mesmo que se consiga reproduzir, forçada-
mente, os mesmos valores, as informações contidas 
no resultado são diferentes. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A principal contribuição deste artigo é des-
tacar que os dois modelos computacionais aqui ana-
lisados, Q2E e Q2K, possuem conceitos distintos. 
Este fato aparentemente passa despercebido quando 
de uma leitura rápida sobre as peculiaridades de 
cada modelo, e muitas comparações incoerentes 
tem sido apresentadas na literatura. No entanto, 
alerta-se para a necessidade de se considerar, duran-
te o processo de implementação do modelo, uma 
avaliação crítica da estratégia de estudo para cada 
parâmetro de qualidade da água, e, portanto, com 
impacto significativo sobre a escolha da melhor 
representação numérica, conforme orientam Cha-
pra et al. (2007).  

Do ponto de vista das bases técnicas para a 
implementação dos instrumentos de gestão de re-
cursos hídricos, entende-se ser esta uma questão 
relevante, pois tem um impacto significativo sobre as 
características de monitoramento e por conseguinte, 
de calibração de parâmetros de qualidade da água 
destes modelos. Com este enfoque e considerando a 

experiência de trabalhos anteriores compilados em 
Porto et al. (2007), entende-se que o modelo Q2E, 

mesmo com suas limitações, é bastante eficaz para as 
estratégias requeridas para atividades de gestão de 
recursos hídricos, em detrimento do modelo Q2K, 
embora com uma interface mais amigável, requer 
muito mais parâmetros para sua utilização. 
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APÊNDICE A: Símbolos do Modelo Q2E 
 

 

A: concentração de biomassa algal (mgA/l);  

D: profundidade média do canal (m); 

F1: fração de acréscimo de nitrogênio na biomassa de algas pela 

amônia; 

F: fração de consumo de nitrogênio algal pela amônia; 

N1: concentração de nitrogênio amoniacal (mg/l); 

N2: concentração de nitrito (mg/l); 

N3: concentração de nitrato (mg/L); 

N4: concentração de nitrogênio orgânico (mg/L); 

PN: fator de preferência para nitrogênio amoniacal;  

P1: concentração de fósforo orgânico (mg/L); 

P2: concentração de fósforo dissolvido ou inorgânico (mg/L); 

1: fração de nitrogênio na biomassa algal (mg-N/mg-A); 

t : tempo (d);
 

2: fração de fósforo na biomassa de algas (mgP/mgA); 

3: taxa de produção de oxigênio por unidade de algas 

(mgO2/mgA); 

4: taxa de consumo de oxigênio por unidade de algas 

(mgO2/mgA); 

5: taxa de consumo de oxigênio por oxidação do nitrogênio 

amoniacal (mg O2/mgA); 

6: taxa de consumo de O2 por oxidação de nitrito 

(mgO2/mgN2); 

β1 : coeficiente de oxidação da amônia (d-1); 

β2: coeficiente de oxidação do nitrito (d-1); 
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β3:
 
coeficiente de conversão de nitrogênio orgânico para amônia 

(d-1); 

β4: taxa de decaimento de fósforo orgânico (d-1); 

 RDBO : concentração de DBO remanescente (mg/L); 

K1: coeficiente de desoxigenação carbonácea (d-1); 

K2: coeficiente de reaeração atmosférica (d-1); 

K3: coeficiente de sedimentação (d-1); 

K4: coeficiente de demanda de oxigênio pelo sedimento 

(g/m2d); 

SOD: demanda de oxigênio pelo sedimento; 

1: taxa de sedimentação de alga (m/d); 

2: taxa de aporte de fósforo dissolvido por fauna bentônica 

(mgP/ m²d); 

3: coeficiente de liberação de amônia pelo sedimento de fundo 

(mg-N/ m²d); 

4: taxa de sedimentação de nitrogênio orgânico(d-1); 

5: é a taxa de sedimentação de fósforo (d-1);

 μ: taxa de crescimento de algas (d-1);

 ρ: taxa de respiração algal (d-1); 

αp concentração de clorofila (L/μgA/m) 

 
 

APÊNDICE B: Nomenclatura do modelo Q2K 
 
 

mo: concentração de detrito ou matéria orgânica particulada 

(mg/L); 

mi: concentração de sólidos inorgânicos suspensos (mg/L); 

ap: fitoplâncton (μgA/L); 

ab: biomassa de alga de fundo (μgA/L); 

X: patógenos (cfu/100 mL); 

Ct: carbono inorgânico total (mole/L); 

Sno ou Norg: concentração de Nitrogênio orgânico (mg/L); 

Sna ou Namon: concentração de Nitrogênio amoniacal(mg/L); 

Sni ou Nitra: concentração de Nitrato(mg/L); 

Spo ou Porg ou no: concentração de fósforo orgânico (mg/L); 

Spi ou Pdiss: concentração de fósforo inorgânico (mg/L); 

So ou o: concentração de oxigênio dissolvido (mg/L); 

Scs ou cS: concentração de DBO lenta (mg/L); 

Scf ou cf: concentração de DBO rápida (mg/L); 

rna: razão nitrogênio/algas (mgN/mgA);  

rpa: razão fósforo/algas (mgP/mgA); 

roa: razão de oxigênio/algas (mgO2/A); 

roc: razão oxigênio consumido/carbono oxidado; 

ron: razão oxigênio consumido/nitrogênio na nitrificação (4.57 

gO2/gN); 

rod: razão oxigênio/detrito; 

rpd: razão fósforo/detrito; 

rnd: razão nitrogênio/detrito; 

rda: razão detrito/alga; 

qon: n� mínimo de células proporcionais a nitrogênio 

(mgN/mgA) 

qop: n� mínimo de células proporcionais a fósforo (mgP/mgA) 

Pap: fator de preferência de amônia pelo fitoplâncton; 

Pab: fator de preferência de amônia pelas algas perifíticas; 

Ff: fração de dissolução de detritos na DBO rápida; 

SOD: demanda de oxigênio pelo sedimento; 

SICF: fluxo de carbono inorgânico no sedimento; 

PhytoDeth: taxa de morte de fitoplâncton (mgA/m³.d); 

PhytoResp: taxa de respiração de fitoplâncton (mgA/m³.d); 

PhytoPhoto: taxa de fotossíntese do fitoplâncton (mgA/m³.d); 

BotAlgDeath: taxa de morte de algas perifíticas (mgA/m2/d); 

BotAlgExN: taxa de excreção de nitrogênio por algas perifíticas 

(mgN/m2/d); 

BotAlgExP: taxa de excreção de fósforo por algas perifíticas 

(mgP/m2/d); 

BotAlgUpN: taxa de absorção de nitrogênio por algas perifíticas 

(mgN/m2/d); 

BotAlgUpP: taxa de absorção de fósforo por algas perifíticas 

(mgP/m2/d); 

BotAlgRep: taxa de respiração de algas perifíticas (mgA/m².d); 

BotAlgPhoto: taxa de fotossíntese de algas perifíticas 

(mgA/m².d); 

ONHydr: taxa de hidrólise de nitrogênio orgânico (mg/L.d); 

ONSettl: taxa de sedimentação de nitrogênio orgânico(mg/L.d); 

Nitrif: taxa de nitrificação (mg/L.d); 

Denitr: taxa de desnitrificação (mg/L.d); 

OPHydr: taxa de hidrólise de fósforo orgânico (mg/L.d); 

OPSettl: taxa de sedimentação de fósforo orgânico(mg/L.d); 

IPSettl: taxa de sedimentação de fósforo inorgânico(mg/L.d); 

OxReaer: taxa reaeração atmosférica (mgO2/L.d); 

DetrDiss: taxa de dissolução de detritos (mg/L.d); 

SlowCHydr: taxa de hidrólise da DBO lenta (mg/L.d); 

SlowCOxid: taxa de oxidação da DBO lenta (mg/L.d); 

FastCOxid: taxa de oxidação da DBO rápida (mg/L.d); 
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Water Quality in the Iguaçu Basin: Conceptual Dif-
ferences Between Models Qual2E and Qual2K  
 
ABSTRACT 
 

Much effort has been expended to build a set of 

technical tools that enable advances to understand the 

complex concepts related to the instruments featured for the 

implementation of water resources planning and manage-

ment tools, according to Federal Law 9433/97. Notably, 

the mathematical model for water quality modeling, 

QUAL2E, an open-source software in the public domain, 

with a user-friendly interface, has gained prominence and 

it is used worldwide. This article presents a critical com-

parative analysis between this model and the one most 

recently released by the EPA, QUAL2K. The main goal is to 

demonstrate that these two models, despite some similarities, 

are based on different conceptions.      

Keywords: QUAL2E, QUAL2K, Mathematical Modeling 

of Water Quality. 
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RESUMO 
 

O presente estudo avaliou o uso de configurações diferentes de três componentes de um método de calibração auto-

mática mono-objetivo, o Shuffled Complex Evolution da University of Arizona. Este método foi aplicado para encontrar os 

melhores parâmetros de um modelo hidrológico de 18 parâmetros, utilizado para simular a vazão da bacia hidrográfica de 

um afluente do Rio Iguaçu. Os resultados mostraram que a população inicial fornecida ao método interfere no resultado da 

busca de um ponto de ótimo da função objetivo, de modo que populações iniciais diferentes podem resultar em pontos de 

ótimo diferentes. Também foi avaliado o critério de convergência, verificando-se que ele está diretamente relacionado com o 

número de interações que o método realiza até convergir para um ótimo da função objetivo. Foi utilizado um critério de pro-

porção do desvio-padrão em relação ao valor esperado da população de parâmetros. Os resultados mostraram que um critério 

de 25% gerou resultados próximos ao critério mais restrito, de 5%, sendo que o número de interações realizadas foi reduzido 

pela metade. O terceiro componente testado foi o tamanho da população de pontos utilizado, representada pelo número de 

complexos. Ao empregar poucos complexos, o método convergiu após um número relativamente pequeno de interações, porém 

os parâmetros obtidos não foram satisfatórios. Entretanto ao utilizar 8 e 12 complexos foram obtidos conjuntos de parâmetros 

satisfatórios e semelhantes. Mas o uso de 8 complexos utilizou pouco menos da metade do número de interações que a calibra-

ção com 12 complexos. 

 

Palavras-chave: Calibração automática; modelo hidrológico. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

O emprego de modelos hidrológicos é de 
grande utilidade para gestores e planejadores de 
recursos hídricos, os quais fazem uso das estimativas 
de vazões futuras para diversos fins, entre eles a 
operação de reservatórios e prevenção das conse-
qüências de eventos extremos. Estes usos são impor-
tantes para que autoridades adotem esta ferramenta 
na tomada das decisões que visam o bem-estar da 
sociedade e  conservação do meio ambiente  (Bur-
nash, 1995). 

Basicamente, um modelo hidrológico utili-
za-se de equações matemáticas, obtidas seja analiti-
camente ou empiricamente, que buscam represen-
tar diversos processos que ocorrem em uma bacia 

hidrográfica. Todavia, a complexidade de tais pro-
cessos é um ponto que dificulta a modelagem, sendo 
necessário simplificar muitos dos processos envolvi-
dos no fluxo da água em uma bacia. Esta simplifica-
ção dos modelos implica em mais um inconvenien-
te, a generalização de parâmetros (constantes) nas 
equações (Tucci, 1998). Normalmente as caracterís-
ticas dos processos hidrológicos variam de uma ba-
cia para outra devido ao tipo de solo, inclinação do 
terreno e outros fatores, sendo que ainda é possível 
que em uma mesma bacia ocorram regiões com 
características diferentes entre si. Deste modo, faz-se 
necessário realizar um ajuste dos valores dos parâ-
metros para cada bacia hidrológica.  

Collischonn e Tucci (2003) descrevem que 
a etapa de ajuste dos parâmetros exige do usuário 
um maior grau de conhecimento sobre o compor-
tamento do modelo, o objetivo ao qual se espera 
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que o modelo atenda, a qualidade e representativi-
dade dos dados hidrológicos. Esta etapa de ajuste 
dos parâmetros pode ser feita através de um método 
interativo, de tentativa e erro, ou então através de 
rotinas computacionais que empregam métodos 
matemáticos para busca de um conjunto de parâme-
tros satisfatórios. 

O ajuste manual do conjunto de parâmetros 
é de grande importância para que o operador do 
modelo adquira experiência sobre a sensibilidade 
do modelo à variação de cada um dos parâmetros. 
Contudo, quando o número de parâmetros com 
grande influência na resposta do modelo é alto, 
mesmo um operador experiente pode demorar a 
definir o resultado da calibração manual. 

A alternativa para resolver este problema é a 
utilização de rotinas computacionais de calibração 
automática. Estas rotinas aplicam variados métodos 
de otimização para a procura de um conjunto de 
parâmetros que minimizem — ou maximizem, em 
alguns casos — o valor de uma determinada função 
objetivo como, por exemplo, o erro médio. Collis-
chonn e Tucci (2003) comentam que os primeiros 
algoritmos apresentavam vários problemas, tal como 
convergência para mínimos locais, podendo estes 
serem inconsistentes com os processos reais, embo-
ra, matematicamente possíveis. 

Em Duan et al. (1992) há uma breve revisão 

dos métodos de calibração automática já desenvolvi-
dos, entre eles: (i) sistema de busca aleatória, onde 
vários conjuntos de parâmetros são escolhidos alea-
toriamente, verificando-se qual destes conjuntos 
obteve o menor valor da função objetivo; (ii) análise 
da superfície da função objetivo, onde é montado 
um gráfico do valor da função objetivo versus uma 
faixa de valores de cada parâmetro; (iii) método 
combinado de busca aleatória com o Simplex. Entre-

tanto, no estudo destes autores todos estes métodos 
apresentam alguma deficiência, seja por convergir a 
mínimos locais ou por necessitarem de um grande 
número de interações para a convergência ao mí-
nimo global. 

Com base nestes experimentos, estes pes-
quisadores desenvolveram o método denominado, 
em inglês, Shuffled Complex Evolution (SCE). Este 

método combina o que há de mais eficiente em três 
métodos de calibração: (i) o procedimento Simplex, 

de Nelder e Mead (1965); (ii) os conceitos de busca 
aleatória controlada, descrita em Price (1987); (iii) 
e o processo de evolução competitiva do algoritmo 
genético de Holland (1975). Além destes três pro-
cessos os autores adicionaram o procedimento de 
“mistura de complexos”, no qual grupos de conjun-
tos de parâmetros, após terem passado por um pro-

cesso de evolução, são misturados de forma a distri-
buir a informação sobre a variação da função objeti-
vo no espaço determinado pelos limites dos parâme-
tros do modelo a ser calibrado. Esta etapa, segundo 
os autores, garante que o método convergirá no 
mínimo global do espaço de busca. 

Bravo et al. (2009)traz uma experiência de 

calibração automática utilizando um método de 
busca multi-objetivo. Esta é uma técnica ainda mais 
recente aplicada na obtenção de parâmetros ótimos, 
visando encontrar não apenas um único conjunto 
de parâmetros satisfatórios que ajustem o compor-
tamento do modelo à uma característica em especí-
fico, mas sim, uma família de conjuntos de parâme-
tros que atendam à várias demandas do uso da simu-
lação hidrológica. Deste modo pode considerar-se o 
SCE um método para otimização mono-objetivo. 

O próprio algoritmo do SCE apresenta al-
guns parâmetros a serem selecionados pelo usuário, 
a fim de controlar a eficácia e o custo computacio-
nal da busca, tais como o número de complexos e o 
critério de convergência. Neste ponto encontra-se o 
objetivo deste artigo que é o de verificar a execução 
de diversas configurações do SCE no resultado final 
da busca dos melhores parâmetros de um modelo 
hidrológico. 
 
 

MÉTODOS 
 

 

 O SCE consiste em um método de busca dos 
pontos de mínimo de uma função matemática. Cabe 
ao usuário desenvolver o procedimento de cálculo 
desta função, dado o ponto do espaço n-
dimensional fornecido pelo SCE. 

Simon e Diskin (1977) testaram diferentes 
funções objetivo, como guia de um método de cali-
bração automático mais simples que o SCE. Os auto-
res concluíram que, conforme o uso desejado para o 
modelo hidrológico há funções objetivo mais ade-
quadas a um problema, que outras. Esta discussão é 
mais aprofundada pelo conceito de equifinalidade 
apresentado em Beven e Binley (1992; citado em 
Bravo et al., 2009) 
 Para este estudo a função objetivo utilizada 
foi a raiz do erro médio quadrático (REMQ) entre a 
vazão do modelo hidrológico e a vazão observada, 
conforme a seguinte equação: 
 

 
N

QQ
REMQ

N

1i

2
i,MODi,OBS




 ,             (01) 
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onde QOBS,i é a vazão observada do i-ésimo dado, 
QMOD,i é a vazão do modelo hidrológico para o tem-
po i, e N é o total de dados da série utilizada para 
computar o valor do REMQ. 
 Para gerar as séries de vazões modeladas foi 
implementado o modelo Sacramento (Burnash, 
1995), para uma sub-bacia de cabeceira inserida na 
bacia hidrológica do Rio Iguaçu (Figura 1). O mo-
delo Sacramento é classificado como um modelo 
conceitual do tipo chuva-vazão, o qual utiliza infor-
mações de chuva, e evapotranspiração potencial, 
para computar a umidade do solo da bacia e o apor-
te de água para o canal da mesma. Este modelo 
simula diversos processos hidrológicos, tais como 
escoamentos superficiais e subterrâneos, sendo ne-
cessário fornecer ao modelo o valor de 16 parâme-
tros. O equacionamento do modelo e a descrição da 
função destes parâmetros estão apresentados em 
Burnash (1995). 
 Contudo o modelo Sacramento não con-
templa um procedimento de propagação da água 
em canal, sendo necessário acoplar um modelo de 
propagação. Para o caso deste trabalho foi imple-
mentado o modelo de propagação por reservatórios 
conceituais não-lineares, conforme apresentado em 
Breda (2008). Este modelo de propagação exige o 
ajuste de outros dois parâmetros à realidade da ba-
cia hidrológica modelada. Deste modo, é preciso 
ajustar 18 parâmetros ao todo para que a vazão for-
necida pelo modelo seja a mais próxima possível da 
vazão monitorada na exutória da bacia. 
 O algoritmo do SCE foi implementado em 
linguagem FORTRAN 90, assim como o modelo 
Sacramento. 
 
Área de estudo e séries de dados 

 
 As simulações de vazão foram realizadas 
para a porção da bacia do Rio Timbó, afluente do 
Rio Iguaçu, que contribui para a vazão medida (me-
dição de nível convertido em vazão) no posto hidro-
lógico de Santa Cruz do Timbó (Figura 1). 

A bacia de Santa Cruz do Timbó fica no no-
roeste do estado de Santa Catarina, sendo caracteri-
zada por um relevo muito íngreme e conseqüente-
mente de rápida resposta a eventos de precipitação. 
Esta bacia conta com uma área de contribuição de 
2.698 Km2, sendo a vazão média da ordem de 74 
m3/s, atingindo picos por volta dos 200 a 300 m3/s 
nos eventos mais intensos. Esta bacia tem uma im-
portância especial na previsão de cheias para o mu-
nicípio de União da Vitória, que se localiza as mar-
gens do Rio Iguaçu, poucos quilômetros a jusante da 
afluência do Rio Timbó. Devido a sua característica 

de rápida resposta aos eventos de chuva, o volume 
de água produzido nesta bacia que escoa para o Rio 
Timbó chega rapidamente ao município de União 
da Vitória. 
 

 
 

Figura 1 — Localização da bacia hidrográfica de Santa Cruz 

do Timbó dentre as sub-bacias do Rio Iguaçu 

 
O monitoramento na região de estudo, con-

ta com diversos postos telemétricos sob operação do 
Instituto Tecnológico SIMEPAR. Ao total, foram 
utilizadas as séries do monitoramento realizado em 
5 postos hidrológicos, além do posto meteorológico 
de União da Vitória. 

O monitoramento realizado nestes postos é 
registrado com periodicidade horária, sendo que os 
postos hidrológicos medem apenas nível e chuva, 
enquanto que o posto meteorológico mede tempe-
ratura, umidade relativa, pressão, radiação inciden-
te, velocidade e direção do vento e chuva. A série de 
nível em Santa Cruz do Timbó foi convertida em 
vazão a partir da curva-chave fornecida pela Com-
panhia Paranaense de Energia (COPEL). A chuva 
média nas bacia hidrológica foi computada pelo 
método de Thiessen, conforme demonstrado em 
Breda (2008). Quanto à evapotranspiração potenci-
al, foi utilizado o método de Penman para estimá-la 
em intervalo horário, com base nos dados medidos 
pela estação meteorológica. 

Para este estudo foi utilizada a série de da-
dos horários entre 1998 e 2006. Este período foi 
dividido em outros dois períodos menores, de 1998 
a 2002 para a etapa de calibração dos parâmetros do 
modelo, e de 2003 a 2006 para verificação do ajuste. 
No estudo de Yapo et al. (1996) foi verificado a ne-
cessidade de uma série de no mínimo 8 anos para o 
período de calibração. Entretanto o estudo avaliou 
apenas a simulação com dados diários, enquanto 
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que a aplicação proposta no presente trabalho é de 
simulação em escala horária. Portanto é aceitável 
supor que o emprego de um período de cinco anos 
de dados horários é representativo para o período 
de calibração. 
 
Algoritmo do SCE 

 
 O Shuffle Complex Evolution foi desenvolvido 
em 1992, na Universidado do Arizona (Duan et al., 

1992). Este algoritmo procura o ponto de mínimo 
de uma função matemática, através de uma série de 
procedimentos. A busca finaliza quando se chega a 
um critério de convergência pré-determinado pelo 
usuário. 

Neste trabalho o próprio critério de conver-
gência foi analisado para verificar sua influência na 
eficiência do SCE. O critério empregado consiste 
em uma comparação porcentual entre a média dos 
valores dos parâmetros com seus respectivos desvios-
padrões. A busca converge quando os desvios-
padrões dos n parâmetros em calibração ficam abai-
xo de uma porcentagem, denominada dpcrit, das 

médias dos mesmos. 
Supondo um exercício de calibração onde 

se pretende ajustar o valor de três parâmetros, p1, p2 
e p3, dada uma população inicial de 12 pontos, teria-
se então o seguinte conjunto de pontos, 
[(p1,1,p2,1,p3,1), (p1,2,p2,2,p3,2), ..., (p1,12,p2,12,p3,12)]. Ao 
empregar um dpcrit de 25%, por exemplo, a busca 

encerraria quando o desvio-padrão dos valores de 
p1, p2 e p3 fossem menores ou iguais que 25% de 
suas médias. Contudo, às vezes é possível que o SCE 
necessite de um número de iterações muito elevado 
para atingir o dpcrit estabelecido. Para evitar este 

excesso de processamento, é estabelecido um núme-
ro máximo de iterações que o procedimento pode 
realizar, denominado KSTOP. 

A apresentação detalhada do algoritmo do 
SCE está presente no trabalho de seus criadores, 
Duan et al. (1992), podendo ser encontrado tam-

bém, em português, em Breda (2008). Contudo, 
devido a ser um algoritmo relativamente extenso, 
ele é apresentado aqui apenas de modo superficial. 

O SCE é dividido basicamente em dois mó-
dulos, um para organização dos complexos e outro 
para evolução dos mesmos. A Figura 2 dá um exem-
plo da execução do primeiro módulo, onde um 
modelo hipotético de apenas dois parâmetros está 
em calibração. 

No exemplo acima são escolhidos 10 pontos 
aleatórios dentro do espaço permitido para os valo-
res dos parâmetros. Estes pontos são divididos em 
dois complexos e então cada um é evoluído separa-

damente, notando-se que um dos complexos con-
verge em direção a um mínimo local. Os novos pon-
tos são redistribuídos em dois complexos e uma 
nova etapa de evolução é aplicada a cada um. O 
resultado final é a convergência de todos os pontos 
para o mínimo global da função objetivo. 
 

 
 

Adaptado de Duan et al. (1992) 

Figura 2 — Exemplo do processo de mistura dos 

complexos no SCE-UA 

 
 

O processo de evolução dos complexos, 
considerado aqui o segundo módulo do SCE, segue 
o algoritmo CCE (Competive Complex Evolution). 
Seu algoritmo também está minuciosamente descri-
to em Duan et al. (1992) e Breda (2008). A Figura 3 

exemplifica de forma mais sintética o funcionamen-
to deste procedimento.  

Dentre todos os pontos do complexo, um 
sub-conjunto menor é escolhido com base na pro-
babilidade de cada ponto ser selecionado, sendo 
pontos com menor valor da função objetivo os mais 
prováveis. Escolhido os pontos do sub-complexo é 
identificado o ponto com maior valor da função 
objetivo, o qual será evoluído em função dos demais 
pontos do sub-complexo. O primeiro passo é o de 
reflexão (Figura 3(a)). Quando o resultado deste 
passo é um ponto de menor valor da função objeti-
vo, em relação ao pior ponto do sub-complexo, diz-
se que houve êxito na evolução do sub-complexo. 
Do contrário, quando o ponto refletido é pior que o 
ponto de origem, executa-se um passo de contração, 
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onde o pior ponto do sub-complexos aproximasse 
dos demais (Figura 3(c)). Em alguns casos o ponto 
refletido vai além dos valores permitidos para alguns 
dos parâmetros. Quando isto ocorre considera-se 
que houve um estresse da população, sendo neces-
sário gerar um ponto mutante dentro do espaço 
permitido (Figura 3(e)). O resultado final do pro-
cedimento CCE é a movimentação dos pontos do 
complexo trabalhado rumo a um ponto de mínimo 
da função objetivo. 
 

 
 

Adaptado de Duan et al. (1992) 

Figura 3 — Exemplo do processo de evolução 

dos complexos no SCE-UA 

 

 
Ferramentas de análise dos resultados 

 
Os resultados obtidos para este estudo são 

avaliados de duas formas diferentes. Primeiramente 
há uma comparação direta entre os valores dos pa-
râmetros tidos como ótimos em cada experimento 
de calibração. Posteriormente são estimados parâ-
metros estatísticos para avaliar a qualidade da simu-

lação de vazão utilizando os parâmetros ótimos, e a 
eficiência do processo de calibração. 

Em cada uma das execuções do SCE foi es-
colhido o conjunto de 18 parâmetros que apresen-
tava o menor valor da REMQ para o período de 
calibração. Os melhores conjuntos, ou pontos, obti-
dos nas calibrações utilizadas para avaliar o mesmo 
componente do método de calibração (população 
inicial, critério de convergência ou número de 
complexos) são apresentados lado a lado em tabelas, 
a fim de facilitar a comparação entre os valores de 
cada parâmetro. Assim torna-se mais fácil identificar 
pontos que obtiveram valores próximos e, portanto, 
são resultados de calibrações que convergiram para 
a mesma região. 

Conjuntamente com o cômputo da função 
objetivo, a REMQ, foi estimado o coeficiente de 
correlação linear de Pearson, r. O próprio valor da 

REMQ, assim como seu valor em comparação com 
os obtidos nos demais experimentos, aponta a qua-
lidade da série de vazão modelada e o benefício, ou 
degradação, do resultado para a configuração esti-
pulada no SCE. O coeficiente de correlação mostra 
a sintonia da variação temporal entre as séries de 
vazões. Valores altos deste coeficiente indicam que a 
vazão simulada apresenta uma oscilação muito se-
melhante à vazão observada. 

A eficiência do método de calibração auto-
mático é avaliada pelo número de vezes que a fun-
ção objetivo foi calculada. Este índice, denominado 
de NF, dá uma idéia da carga de processamento 
computacional aplicada na solução do problema, 
pois grandes valores de NF indicam que o SCE pre-
cisou calcular a função objetivo de muitos pontos no 
hiperespaço, até convergir para uma determinada 
região. 

Uma última análise, apenas para tornar mais 
visível a diferença entre os resultados, é feita pelas 
hidrógrafas da vazão observada e das vazões simula-
das. Foi escolhido um pequeno período de dados, 
que apresentasse tanto um intervalo de cheia quan-
to de recessão do rio, sendo plotados em um mesmo 
gráfico as séries de vazões em análise. 
 
Objetos de análise e roteiro de experimentos 

 
 Em experimentos realizados em Duan et al. 

(1992), o método convergiu para o mínimo global 
da função objetivo na grande maioria das simula-
ções. Contudo verificaram-se situações em que hou-
ve grande uso de tempo computacional, para che-
gar-se a resultados não muito diferentes de outros 
que convergiram em muito menos tempo. 
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 Pretende-se aqui, verificar o impacto da 
configuração do SCE na qualidade e na eficiência da 
obtenção do ponto de mínimo da equação (01). 
Para tanto foram avaliados a variação de três itens 
diferentes: população inicial fornecida ao método; o 
valor de dpcrit; e a quantidade de complexos, p, utili-

zados. 
 A população inicial é sorteada aleatoriamen-
te, dado os valores limites de cada parâmetro. Atra-
vés de uma função linear, o número randômico 
entre 0 e 1, é convertido a um valor dentro dos valo-
res limites do parâmetro. Ao alterar a população 
inicial fornecida ao SCE, pretende-se verificar se este 
método é sensível a esta modificação. Alterações na 
rapidez da convergência, indicado pelo NF, ou no 
ponto retornado como o mínimo da função, indica-
rão se o método é sensível à população inicial. 
 O valor de dpcrit indica o quão próximos 

deverão estar os pontos evoluídos para considerá-los 
como presentes em uma mesma região. Empregar 
valores pequenos de dpcrit direciona o SCE a encon-

trar pontos mais refinados. O melhor dentre os me-
lhores pontos. Contudo este refinamento ocorre à 
custa de um processamento computacional mais 
intenso. Do contrário, grandes valores de dpcrit fa-

zem a busca encerrar rapidamente, retornando 
pontos menos concentrados na região de mínimo 
da função objetivo. 
 A quantidade de complexos implica direta-
mente no tamanho da população de pontos, com a 
qual o SCE irá trabalhar na busca do mínimo da 
função. Supostamente, poucos complexos podem 
implicar em uma falta de informação sobre o espaço 
de busca, retardando ou impedindo a convergência 
para o mínimo global. Por outro lado, fornecer 
pontos demais ao método provavelmente gerará um 
excesso de processamento, devido à necessidade de 
evoluir todos os pontos à região de mínimo. 

Neste trabalho foram realizadas 11 simula-
ções de calibração dos parâmetros do modelo Sa-
cramento. Para avaliar o efeito da mudança da po-
pulação inicial fornecida ao SCE, foram realizadas 
cinco simulações com populações diferentes. Nestas 
rodadas manteve-se o valor de dpcrit igual a 5%, 

empregando-se 8 complexos no processo de busca 
do ponto de convergência. 

Posteriormente foram realizadas outras três 
simulações, utilizando valores de dpcrit de 25%, 50% 

e 100%. A população inicial fornecida foi a mesma 
da primeira simulação, novamente trabalhando-se 
com 8 complexos. 

Por fim, os 18 parâmetros foram calibrados 
pelo SCE utilizando 2, 4 e 12 complexos. Nestas 
simulações foi empregado o dpcrit de 25%, e a mes-

ma população inicial utilizada nas simulações de 
verificação da alteração do dpcrit. 

 
 

RESULTADOS 
 

 

 Os resultados foram divididos em três seções 
para focar os objetos de análise. 
 
Alterações da população inicial 

 
 Os experimentos de simulação utilizando 
cinco grupos de populações iniciais diferentes con-
vergiram para os conjuntos de parâmetros apresen-
tados na Tabela 1. 
 

Tabela 1 — Conjuntos ótimos de parâmetros resultantes 

das calibrações para diferentes populações iniciais 

 

Parâmetro 
População Inicial (296 pontos) 

P1 P2 P3 P4 P5 

UZTWM 30,5 1,0 1,0 362,9 30,1 

UZFWM 499,8 500,0 499,9 196,4 499,3 

LZTWM 155,8 181,6 180,8 1,0 140,1 

LZFPM 123,0 2000,0 1998,7 2000,0 133,5 

LZFSM 903,9 1000,0 999,2 1000,0 927,8 

UZK 0,750 0,651 0,571 0,750 0,750 

LZPK 0,0205 0,0137 0,0138 0,0126 0,0200 

LZSK 0,0809 0,1000 0,1000 0,0126 0,0798 

PCTIM 0,037 0,081 0,089 0,506 0,000 

ADIMP 0,005 0,614 0,605 0,281 0,057 

PFREE 0,538 0,495 0,479 0,483 0,557 

ZPERC 331,9 1000,0 868,2 1,0 332,1 

REXP 1,30 1,00 1,01 7,83 1,45 

RSERV 0,172 0,096 0,157 0,160 0,052 

RIVA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SIDE 0,000 0,062 0,071 0,000 0,000 

 0,0666 0,0117 0,0114 0,0060 0,0966 

 0,960 0,948 0,954 1,046 0,792 

 
 

Com base apenas nos valores dos parâme-
tros que compõem os pontos de mínimo obtidos 
para cada população inicial, pode-se verificar que o 
SCE convergiu para mínimos locais. Na bacia testada 
neste estudo, não ocorreu de os 18 parâmetros for-
necidos pelo SCE serem semelhantes em todas as 
populações inicias. 

A partir dos conjuntos de parâmetros apre-
sentados na Tabela 1 verificam-se três pontos de 
convergência. Um obtido nas calibrações com P1 e 
P5, outro nas que utilizaram P2 e P3, e um terceiro 
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ponto obtido ao inicializar com P4. Entretanto hou-
ve parâmetros em que a convergência foi semelhan-
te em duas regiões de mínimo, como no caso do 
UZFWM em que somente o ponto da convergência 
por P4 foi diferente dos demais. O parâmetro UZK 
obtido no ponto retornado para P1 e P5 e no ponto 
obtido para P4 foi idêntico.  Para o parâmetro 
LZFPM, P1 e P5 convergiram para um valor da or-
dem de 120, enquanto que para as outras três popu-
lações iniciais o valor obtido foi próximo dos 2000. 
 O desempenho computacional do procedi-
mento de calibração, e a qualidade da simulação de 
vazão utilizando os parâmetros otimizados, são refle-
tidos nos valores de NF, REMQ e da correlação. A 
Tabela 2 exibe os valores destes índices para o perí-
odo de calibração, e de verificação. 
 

Tabela 2 — Índices de desempenho das séries de vazões 

modeladas utilizando parâmetros calibrados com 

diferentes populações iniciais 

 

Índice 
População Inicial 

P1 P2 P3 P4 P5 

REMQ1 47,42 49,08 49,09 48,06 47,42 

REMQ2 43,38 49,87 49,95 51,74 43,38 

r1 0,81 0,79 0,79 0,80 0,81 

r2 0,80 0,71 0,71 0,67 0,80 

NF 64.242 53.247 34.022 68.524 64.242 
1 Calculado para o período de calibração (1998 — 2002) 
2 Calculado para o período de verificação (2003 — 2006) 

 
Os pontos de mínimos encontrados pelo 

SCE para as diferentes populações iniciais apresen-
taram uma variação muito pequena da REMQ entre 
si no período de calibração. Entretanto, a similari-
dade entre os pontos de convergência ao empregar 
as populações P1 e P5, e P2 e P3, foi evidenciada 
pela REMQ do período de calibração. No ponto 
obtido por P1 e P5 este índice foi de 47,42 m3/s, 
enquanto que para o ponto resultante da otimização 
por P2 e P3 contabilizou uma REMQ de 49,08 m3/s. 
O ponto obtido por P4 obteve um valor intermediá-
rio, 48,06 m3/s. 

No período de verificação houve redução da 
REMQ para os pontos das populações P1 e P5, en-
quanto que para os demais pontos o erro no perío-
do de verificação foi maior. Entretanto, estas varia-
ções, entre a REMQ da calibração e a da verificação, 
foram pequenas, sendo a maior diferença de apro-
ximadamente 9%, obtido para P5. 

O coeficiente de correlação linear não cap-
tou diferenças significativas entre os pontos de con-
vergência. Em todos eles obteve-se um valor em 

torno de 0,80 no período de calibração. Contudo, 
no período de verificação, houve notável redução da 
correlação para as simulações com os pontos obtidos 
para P2, P3 e P4. Para P2 e P3, que são pontos resul-
tantes da convergência para uma mesma região, a 
correlação diminuiu de 0,79 no período de calibra-
ção para 0,71 no período de verificação. Para a si-
mulação com P4 a redução foi ainda maior, de 0,80 
para 0,67. 

O desempenho computacional do SCE na 
otimização dos parâmetros foi bastante oneroso. 
Observando a Tabela 2 nota-se que dentre as cinco 
simulações de calibração, três empregaram mais de 
60 mil cálculos da função objetiva, até que houvesse 
convergência dos pontos da população inicial para 
uma mesma região. Entretanto, a rodada com o 
conjunto inicial P3 encerrou a busca após 34022 
cálculos da função objetivo, obtendo o maior erro 
contabilizado para o período de calibração. Os pon-
tos P1 e P5, localizados na mesma região de conver-
gência apresentaram NF iguais, exatamente 64242 
cálculos. Porém o conjunto P2 e P3, que também 
são oriundos de um mesmo mínimo local mostra-
ram valores bastante diferentes do NF. 
 Os hidrogramas da Figura 4 para Santa Cruz 
do Timbó, exibem um pequeno período da série de 
vazão observada no ano de 2005, e as séries de va-
zões modeladas com os parâmetros otimizados pelo 
SCE. 
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Figura 4 — Vazões modeladas para Santa Cruz do Timbó, 

com parâmetros otimizados para cada população inicial 

 
 

A semelhança do ponto de convergência 
para as diferentes populações iniciais é mais facil-
mente notada no gráfico da Figura 4. As séries de 
vazões modeladas com parâmetros calibrados a par-
tir de P1 e P5 ficaram bastante próximas entre si 
durante todo o período apresentado, ocorrendo o 
mesmo para as séries de P2 e P3. O ponto obtido 
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por P4, que já havia demonstrado um resultado 
ruim em relação à REMQ, apresentou também a 
maior diferença e defasagem em relação à série de 
vazão observada. Do contrário, o melhor resultado 
no período foi a simulação utilizando os parâmetros 
calibrados por P1 ou P5. 
 
Alterações do critério de convergência 

 
 A utilização do critério de convergência, 
dpcrit, mais, ou menos, restritivo foi testado empre-

gando-se os valores de 5%, 25%, 50% e 100%. O 
conjunto de parâmetros resultante da otimização do 
SCE são exibidos na Tabela 3. 
 

Tabela 3 — Conjuntos ótimos de parâmetros resultantes 

das calibrações para diferentes valores do critério de 

convergência 

 

Parâmetro 
dpcrit 

5 % 25 % 50 % 100 % 

UZTWM 30,5 31,1 222,6 80,4 

UZFWM 499,8 498,7 287,4 472,7 

LZTWM 155,8 159,8 613,4 821,5 

LZFPM 123,0 117,9 1088,7 311,7 

LZFSM 903,9 952,1 561,4 42,0 

UZK 0,750 0,748 0,542 0,291 

LZPK 0,0205 0,0198 0,0217 0,0055 

LZSK 0,0809 0,0805 0,0583 0,0101 

PCTIM 0,037 0,042 0,444 0,389 

ADIMP 0,005 0,001 0,200 0,017 

PFREE 0,538 0,537 0,475 0,449 

ZPERC 331,9 373,7 393,1 857,0 

REXP 1,30 2,02 4,48 4,62 

RSERV 0,172 0,108 0,195 0,169 

RIVA 0,000 0,000 0,747 0,737 

SIDE 0,000 0,000 0,362 0,698 

 0,0666 0,0674 0,0191 0,0229 

 0,960 0,949 0,787 0,657 

 
Os parâmetros obtidos com o critério de 

25% são semelhantes aos obtidos com critério de 
5%. Entretanto não há argumento para afirmar que 
os pontos obtidos no dpcrit de 50% são mais próxi-

mos aos de 25%, que os obtidos com o critério de 
convergência em 100%. Por exemplo, o parâmetro 
LZPK para dpcrit de 5% foi de 0,0205, de 0,0217 

para 50% e de 0,0055 para o critério de 100%, mos-
trando que o uso do dpcrit de 50% foi mais próximo 
ao dpcrit de 5%. Contudo, para o parâmetro 

UZFWM, o valor obtido no critério de 100%, 472,7, 
foi mais próximo dos 499,8 obtidos com dpcrit de 

5%, que os 287,4 fornecido no critério de 50%. 

 A análise da REMQ obtida entre as séries 
modeladas e a série observada retrata melhor a dis-
paridade entre os conjuntos de parâmetros obtidos 
para cada valor do critério de convergência. A Tabe-
la 4 reúne o valor dos índices estatísticos referentes 
às simulações utilizando os conjuntos de parâmetros 
apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 4 — Índices de desempenho das séries de vazões 

modeladas utilizando parâmetros calibrados com 

diferentes valores do critério de convergência 

 

Índice 
dpcrit 

5 % 25 % 50 % 100 % 

REMQ1 47,42 47,43 52,99 58,74 

REMQ2 43,38 43,33 45,99 55,22 

r1 0,81 0,81 0,75 0,69 

r2 0,80 0,80 0,75 0,65 

NF 64.242 28.054 3.324 0 
1 Calculado para o período de calibração (1998 — 2002) 
2 Calculado para o período de verificação (2003 — 2006) 

 
A alteração do valor de dpcrit tem grande 

importância, não só na qualidade do parâmetro 
obtido, como também na eficiência do SCE. Nota-se 
uma diferença desprezível entre os valores da 
REMQ e da correlação, para as séries modeladas 
com os parâmetros obtidos em dpcrit de 5% e de 
25%. Todavia, ao diminuir a restrição da conver-
gência para 25%, o SCE empregou pouco menos da 
metade do número de cálculos da função objetivo 
para chegar à mesma região. O método foi ainda 
mais rápido em 50%, onde empregou pouco mais 
de um décimo da quantidade de cálculos utilizado 
no critério de 25%. Quando foi determinado o dpcrit 

de 100%, o SCE sequer foi acionado, pois o conjun-
to de pontos sorteados para a população inicial já 
satisfazia este critério de convergência. 

Os números da REMQ e da correlação mos-
tram uma degradação destes índices, para as séries 
de vazões modeladas que utilizaram os parâmetros 
otimizados com dpcrit de 50% e de 100%. Entretan-

to, ao aplicar o critério de convergência de 25%, as 
alterações nos indicadores foram mínimas. A REMQ 
em período de calibração subiu de 47 m3/s para 53 
e 59 m3/s, nas séries utilizando dpcrit de 25%, 50% e 

100%, respectivamente. No período de verificação 
este aumento foi, na mesma ordem, de 43 m3/s para 
46 e 55 m3/s, aproximadamente. A degradação dos 
coeficientes de correlação também foi constatada. 
Este índice variou de 0,80 no dpcrit de 25%, para 
0,75 no de 50%, e para 0,65 quando foi selecionado 
o valor de 100%. 
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 Uma última análise, do impacto da mudan-
ça do critério de convergência, na qualidade da 
calibração foi realizada pelos gráficos das séries de 
vazões modeladas em Santa Cruz do Timbó (Figura 
5). 
 

20

40

60

80

100

120

140

19-jul 22-jul 25-jul 28-jul 31-jul 3-ago 6-ago

V
az
ão
 (m
3/
s)

Observ 5% 25% 50% 100%  
 

Figura 5 — Vazões modeladas para Santa Cruz do Timbó, 

com parâmetros otimizados para cada valor de dpcrit 

 
Durante o período apresentado na Figura 5, 

verifica-se um aumento da degradação do resultado 
do modelo, com o aumento do dpcrit de 25% para 

50%, e depois para 100%. Enquanto as séries de 
vazões modeladas, pelos parâmetros obtidos com o 
critério de convergência em 5% e 25% foram seme-
lhantes à vazão observada, a série referente ao uso 
do dpcrit de 50% mostrou-se defasada e com um 

período de pico da vazão mais extenso que o regis-
trado. Para a série referente ao dpcrit de 100% o 

modelo apresentou uma defasagem ainda maior, 
além de uma oscilação bastante atenuada em rela-
ção à oscilação da vazão observada. 
 
Alterações no número de complexos 
 
 O terceiro componente avaliado do método 
de calibração automática em estudo é o número de 
complexos empregados no processo de busca e con-
vergência do mínimo da função objetivo. 

Os conjuntos de parâmetros apresentados 
na Tabela 5 são resultantes dos processos de calibra-
ção automática utilizando 2, 4, 8 e 12 complexos. Os 
conjuntos resultantes da calibração com 8 e 12 
complexos apresentam valores próximos entre si em 
13 dos 18 parâmetros, como por exemplo para 

UZFWM, PFREE e , indicando que são pontos bas-

tante próximos, provavelmente localizados na mes-
ma região de mínimo da função objetivo. Entretan-
to, o conjunto obtido na calibração com 4 comple-
xos assemelha-se ao de 8 complexos em 12 parâme-
tros, porém em apenas 7 com o de 12 complexos. 
Mas nestes sete parâmetros (LZTWM, LZSK, PC-

TIM, PFREE, RSERV, RIVA e SIDE) os valores para 
o ponto obtido com 8 complexos também são seme-
lhantes aos obtidos com 12 complexos. Portanto, 
embora as regiões para onde cada calibração con-
vergiu não sejam exatamente as mesmas, porém, 
próximas. O conjunto de parâmetros obtidos com 
apenas 2 complexos apresentou divergências aos 
demais conjuntos na maiorias dos parâmetros, po-
dendo-se supor que trata-se de uma região de míni-
mo bastante diferente das demais. 
 

Tabela 5 — Conjuntos ótimos de parâmetros resultantes 

das calibrações com diferentes número de complexos 

 

Parâmetro 
Número de complexos 

2 4 8 12 

UZTWM 448,4 1,5 31,1 27,2 

UZFWM 270,8 366,5 498,7 500,0 

LZTWM 716,1 169,8 159,8 161,7 

LZFPM 1561,4 1255,6 117,9 1,0 

LZFSM 271,5 998,9 952,1 759,1 

UZK 0,685 0,585 0,748 0,050 

LZPK 0,0081 0,0145 0,0198 0,0343 

LZSK 0,0114 0,1000 0,0805 0,0729 

PCTIM 0,433 0,066 0,042 0,055 

ADIMP 0,032 0,514 0,001 0,005 

PFREE 0,749 0,487 0,537 0,533 

ZPERC 265,1 451,7 373,7 999,9 

REXP 7,42 1,04 2,02 5,46 

RSERV 0,145 0,137 0,108 0,147 

RIVA 0,628 0,000 0,000 0,000 

SIDE 0,288 0,000 0,000 0,000 

 0,0104 0,0155 0,0674 0,0524 

 0,955 0,908 0,949 1,032 

 
Os valores da REMQ, correlação linear e 

número de vezes que a função objetivo foi calculada, 
conforme o número de complexos usado na calibra-
ção, são apresentados na Tabela 6. 
 

Tabela 6 — Índices de desempenho das séries de vazões 

modeladas utilizando parâmetros calibrados com 

diferentes número de complexos 

 

Índice 
Número de complexos 

2 4 8 12 

REMQ1 49,00 49,06 47,43 47,46 

REMQ2 49,90 48,71 43,33 42,70 

r1 0,79 0,79 0,81 0,81 

r2 0,69 0,72 0,80 0,81 

NF 2.069 12.093 28.054 66.020 
1 Calculado para o período de calibração (1998 — 2002) 
2 Calculado para o período de verificação (2003 — 2006) 
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A partir dos valores da REMQ obtidos para 
o período de calibração poder-se-ia supor que houve 
a conversão para apenas duas regiões, dados os valo-
res muito próximos entre as simulações que utiliza-
ram os parâmetros calibrados com o uso de apenas 2 
e 4 complexos, e entre os que utilizaram 8 e 12 
complexos. Para a primeira região ter-se-ia uma 
REMQ de 49 m3/s e uma correlação linear de 0,79, 
enquanto que a segunda região seria caracterizada 
por uma REMQ de aproximadamente 47,45 m3/s e 
correlação de 0,81. Contudo, ao se comparar os 
valores estimados para o período de verificação vê-se 
que os obtidos com os parâmetros resultantes de 2 
complexos distanciam-se dos obtidos com 4 comple-
xos. Entre os valores para 8 e 12 complexos há tam-
bém uma separação entre os valores, porém muito 
pequena. 

Em termos de qualidade das séries simula-
das com os diferentes conjuntos de parâmetros, vê-
se claramente pelos resultados obtidos no período 
de verificação que o incremento do número de 
complexos reflete em uma melhoria dos índices 
estatísticos. Contudo o maior ganho está na mudan-
ça de 4 para 8 complexos, pois os índices para este 
último e para o de 12 complexos são muito seme-
lhantes. 

A eficácia do SCE também apresenta-se dire-
tamente relacionada com o número de complexos, 
o que já era esperado. Com menos complexos a 
serem trabalhados a convergência para algum mí-
nimo é realizada com um menor número de intera-
ções, ao passo que ao trabalhar com uma população 
muito grande, torna-se necessário um grande núme-
ro de interações até que todos os pontos sejam des-
locados para a mesma região de mínimo e atendam 
ao critério de convergência. 

Um pequeno período das séries de vazão 
observada em Santa Cruz do Timbó e de vazões 
simuladas com os conjuntos de parâmetros da Tabe-
la 5 são apresentados na Figura 6. 

No período apresentado na Figura 6 nota-se 
facilmente a semelhança entre as vazões simuladas 
com os parâmetros otimizados com 8 e 12 comple-
xos. Além de semelhantes, estas duas séries de va-
zões simuladas estão mais próximas à série de vazão 
observada do que as séries simuladas com parâme-
tros obtidos nas calibrações com 2 e 4 complexos. 
Estas séries, provenientes do uso de parâmetros 
ajustados com poucos complexos, representaram 
com atraso o período de subida da vazão, resultando 
em vazões subestimadas durante o aumento da va-
zão real e, do oposto, em vazões superestimadas 
quando o monitoramento indicava um período de 
recessão. 
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Figura 6 — Vazões modeladas para Santa Cruz do Timbó, 

com parâmetros otimizados com diferentes números de 

complexos 

 
 

CONCLUSÕES 
 

 

 O presente trabalho buscou avaliar o impac-
to da escolha de três componentes do método de 
calibração automática, Shuffled Complex Evolution 

(SCE), no seu desempenho. Ao total foram realiza-
dos 11 experimentos onde o SCE foi empregado 
para ajustar os 18 parâmetros do modelo hidrológi-
co Sacramento para uma bacia de cabeceira de um 
afluente do Rio Iguaçu. 
 O primeiro componente testado foi a popu-
lação inicial fornecida ao SCE. Cinco populações 
iniciais diferentes foram utilizadas, mantendo-se o 
mesmo critério de convergência e o número de 
complexos (tamanho da população) em todos os 
experimentos. Para a bacia em estudo chegou-se a 
conclusão que foram obtidos 3 diferentes regiões de 
mínimo, dada a semelhança dos valores dos parâme-
tros obtidos para a calibração com a primeira e a 
quinta população, com a segunda e a terceira, en-
quanto que a calibração com a quarta população 
gerou um conjunto diferente dos demais. 
 Embora no período de calibração as vazões 
simuladas com os diferentes parâmetros apresenta-
ram valores similares da REMQ e da correlação line-
ar viu-se que, ao computar estas estatísticas para o 
período de verificação, os conjuntos de parâmetros 
obtidos com a primeira e a quinta população inicial 
resultaram em menores erros e maior correlação, 
em relação às séries simuladas com os demais con-
juntos de parâmetros. 
 Outro componente testado neste trabalho 
foi a flexibilidade do critério de convergência utili-
zado. Designado pela variável dpcrit, o critério de 

convergência estabelece uma razão porcentual do 
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desvio-padrão em relação ao valor esperado na famí-
lia de pontos evoluídos no processo de calibração. 
Os valores testados para esse parâmetros foram de 
5%, 25%, 50% e 100%, sendo empregada a mesma 
população inicial e o número de complexos em 
todos os testes. Um resultado obtido, que já era es-
perado, foi o aumento de processamento conforme 
o aumento da restrição do critério de convergência. 
Para o dpcrit mais restritivo, 5%, foram utilizadas 

pouco mais de 60.000 cálculos da função objetivo, 
enquanto que para o dpcrit de 25% e 50% foram 

necessários aproximadamente 28.000 e 3.300 cálcu-
los, respectivamente. 
 Avaliando os índices estatísticos das simula-
ções hidrológicas com os parâmetros obtidos em 
cada experimento observou-se uma degradação da 
qualidade da vazão simulada com a diminuição da 
restrição. Entretanto, o aumento da REMQ e dimi-
nuição da correlação linear ao usar os parâmetros 
calibrados com dpcrit de 25% ao invés de 5% foi 

muito pequena. No período de verificação, a REMQ 
para 5% foi de 43,38 m3/s e de 43,33 m3/s para o 
critério de 25%, enquanto que a diferença entre os 
coeficientes de correlação foi inferior a dois dígitos 
decimais. Entretanto no dpcrit de 50% a REMQ au-

mentou para 46 m3/s e para 55 m3/s na calibração 
com dpcrit de 100%, havendo também grande dete-

rioração da correlação linear. 
 O terceiro componente avaliado foi o nú-
mero de complexos, que indica o tamanho da popu-
lação de pontos que tiveram de ser evoluídos no 
processo de calibração. O SCE foi executado com 
dois, quatro, oito e doze complexos, utilizando-se a 
mesma população inicial nestes experimentos assim 
como o mesmo fator de restrição para a convergên-
cia. A finalização do processo de busca do mínimo 
da função objetivo ocorreu mais rapidamente nos 
experimentos com menos complexos, sendo que 
para o uso de dois complexos foram necessárias 
2.069 cálculos da função objetivo, enquanto que 
para o uso de quatro, oito e doze complexos foram 
necessários aproximadamente 12.000, 28.000 e 
66.000 cálculos, respectivamente. Entretanto, o con-
junto de parâmetros obtidos nas calibrações com 
apenas dois e quatro complexos apresentaram uma 
REMQ e uma correlação linear significativamente 
inferior aos obtidos com as simulações hidrológicas 
que utilizaram os parâmetros resultantes da calibra-
ção com oito e doze parâmetros. Tomando-se as 
estatísticas obtidas para o período de verificação, 
nota-se uma REMQ da ordem de 49 m3/s nas simu-
lações com os parâmetros obtidos com dois e quatro 
complexos, enquanto que para as simulações que 
utilizaram os parâmetros da calibração com oito e 

doze complexos foi obtida uma REMQ de 43,3 m3/s 
e 42,7 m3/s respectivamente. Esta proximidade da 
REMQ nos dois últimos experimentos demonstra a 
proximidade dos pontos obtidos como ótimo da 
função objetivo. De fato, 13 dos 18 parâmetros obti-
dos como ótimo da calibração com oito complexos 
assemelham-se bastante aos parâmetros obtidos na 
calibração com doze. Contudo, o ponto obtido com 
quatro complexos assemelha-se ao de doze em ape-
nas 7 parâmetros. Portanto, o uso de oito complexos 
para o ajuste automático de parâmetros testados 
neste estudo é suficiente para obter um resultado 
acurado. 
 Com base em todos os resultados obtidos 
neste trabalho pode-se concluir que, para o modelo 
hidrológico Sacramento com propagação por reser-
vatórios conceituais não-lineares, a melhor configu-
ração do SCE é o uso de um dpcrit de 25% para con-

vergir um grupo de oito complexos, sendo necessá-
rio repetir o experimento para, pelo menos, três 
diferentes populações iniciais. 
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Analysis of Changes in Components of a Mono-
Objective Automatic calibration Method in the 
Quality and Efficiency of  Sacramento Model  Pa-
rameter Adjustment  . 
 
ABSTRACT 
 

The study evaluated the use of different three-

component configurations of a mono-objective calibration 

method, the Shuffled Complex Evolution, at the University 

of Arizona. This method was applied to find the best para-

meters of an 18-parameter hydrologic model used to simu-

late flow in the river basin of an Iguaçu River tributary. 

The results showed that the initial population supplied to 

the method interferes in the result of seeking an optimum 

objective function point, so that different initial popula-

tions can result in different optimal points. The criterion of 

convergence was also evaluated, and it was found to be 

directly related to the number of interactions performed by 

the method, until it converges to an optimum of the objec-

tive function. A criterion of the proportion of standard 

deviation was used in relation to the expected value  of the 

parameter population.   The results showed that a 25% 

criterion generated results close to the most restricted crite-

rion, 5%, and the number of interactions performed was 

reduced by half. The third component tested was the size of 

the population of points used, represented by the number of 

complexes. Using few complexes, the method converged after 

a relatively small number of interactions, but the parame-

ters obtained were not satisfactory. However, on using 8 

and 12 complexes, satisfactory and similar sets of parame-

ters were obtained. But the use of 8 complexes utilized 

slightly less than half the number of interactions of the 

12–complex calibration.  

Key-words:  Calibration method; hydrologic model. 
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RESUMO 
 

Modelos estocásticos para geração de séries sintéticas de precipitações são ferramentas úteis a diversas aplicações 

práticas. Dentre os que trabalham com escalas diárias, formulações paramétricas são as mais populares, principalmente por 

sua grande flexibilidade. A estrutura desses modelos se divide em (i) determinação das ocorrências, com aplicação de proces-

sos estocásticos e (ii) cálculo das alturas precipitadas, com aplicação de distribuições estatísticas. O presente artigo se concen-

tra na fase (ii) e na análise específica das distribuições probabilísticas mais utilizadas: exponencial simples, exponencial a 

dois parâmetros, gama a dois parâmetros e exponencial mista a três parâmetros. A intenção é investigar o comportamento 

dessas distribuições em onze postos pluviométricos espalhados nas bacias dos rios Paraná e Uruguai, através da aplicação do 

teste PPCC, análise comparativa baseada em gráficos quantil-quantil e determinação dos critérios de informação AIC e BIC 

para cada caso. 

 

Palavras-Chave: Modelos estocásticos; séries sintéticas; teste PPCC. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Modelos estocásticos para geração de séries 
de precipitações são de grande utilidade para diver-
sas aplicações práticas. Dentre elas, destacam-se a 
determinação de cheias de projeto para obras hi-
dráulicas, análises referentes a culturas agrícolas, 
estudos relacionados a hidroeletricidade, entre ou-
tros. Ademais, a aplicação cada vez mais habitual do 
Método de Monte Carlo para estimar as proprieda-
des estatísticas das variáveis hidrológicas envolvidas 
agrega uma importância extra para a geração de 
séries consistentes. 

Três são as escalas temporais comumente u-
tilizadas para estruturação dos modelos: chuvas anu-
ais, mensais e diárias. Diferentemente das duas pri-
meiras, chuvas diárias ganharam ênfase dentre os 
pesquisadores, principalmente por sua complexida-
de e maior versatilidade de aplicação das séries ge-
radas. A forma de se estruturar um modelo de gera-
ção de chuvas diárias não é única; Srikanthan e 
McMahon (2001) e Detzel e Mine (2009) fazem 
uma revisão dos diversos métodos existentes, evi-
denciando que diferentes soluções refletem em 
resultados com maior ou menor precisão. 

Por trazer grande flexibilidade de ajuste a 
diferentes regiões de aplicação, modelos de geração 

ditos paramétricos são os mais utilizados. Sua estru-
tura é dividida em duas fases distintas: (i) determi-
nação das ocorrências das chuvas e (ii) cálculo das 
alturas precipitadas para dias considerados chuvo-
sos. Na primeira fase, é comum o emprego de pro-
cessos estocásticos markovianos ou de alternância de 
eventos; na segunda, diferentes distribuições estatís-
ticas são aplicadas. 

O presente artigo concentra-se na análise 
específica dos diferentes modelos probabilísticos 
utilizados na determinação das alturas precipitadas. 
Em geral, distribuições estatísticas que representam 
variáveis atmosféricas apresentam um comporta-
mento significativamente assimétrico (Wilks, 2006). 
Portanto, diversos autores optaram por quatro prin-
cipais distribuições com essas características, a saber: 
exponencial simples (Haan et al., 1976; Richardson, 

1981; Todorovic e Woolhiser, 1975), exponencial a 
dois parâmetros (Nascimento e Kelman, 1995), ex-
ponencial mista a três parâmetros (Wilks, 1998; Smi-
th e Schreiber, 1974; Foufoula-Georgiou e Letten-
maier, 1987) e gama a dois parâmetros (Katz, 1977; 
Krüger et al., 1998; Grondona et al, 2000; Liao et al., 
2004; Gomes et al,.2006). A qualidade de ajuste pro-

porcionada por essas distribuições é variável, de-
pendendo principalmente do regime pluviométrico 
da região na qual se deseja aplicar o modelo. 
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A intenção é investigar o comportamento 
das quatro distribuições citadas em estações pluvio-
métricas espalhadas pelas bacias dos rios Paraná e 
Uruguai, componentes da porção brasileira da bacia 
do rio da Prata. Primeiramente, a possibilidade de 
uso desses modelos estatísticos para a região em 
estudo é averiguada formalmente, através da aplica-
ção do teste PPCC (Probability Plot Correlation Coeffici-

ent) (Filliben, 1975). Na sequência, análises compa-

rativas são feitas, com base em gráficos quantis-
quantis (Q-Q plots) e nos coeficientes de correlação 

obtidos. Finalmente, são empregados os critérios 
indicadores de Akaike (AIC - Akaike, 1974) e de 
Bayes (BIC - Schwarz, 1978). Embora seja um estudo 
comparativo, o objetivo principal do trabalho não é 
apontar a distribuição de melhor desempenho geral, 
mas discutir as escolhas e possíveis consequências 
para cada modelo estatístico em questão. 
 

 

MODELOS ESTATÍSTICOS CONSIDERADOS 
 
 

Para o desenvolvimento das análises, as sé-
ries históricas são compostas somente por dias chu-
vosos. Assim, seja a sequência de variáveis aleatórias 
X=(x1, x2, ..., xn), na qual cada xi representa a altura 
precipitada no dia i, em uma amostra com n dias 
chuvosos. Quatro são as distribuições estatísticas 
consideradas, expressas abaixo em função de suas 
funções densidade de probabilidade (FDP): 
 
 
Distribuição Exponencial simples (um parâmetro): 
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Distribuição Exponencial a dois parâmetros: 
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Distribuição Gama a dois parâmetros: 
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na qual  representa a função gama. 

 

Distribuição Exponencial Mista a três parâmetros: 
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A estimação dos parâmetros de todas as dis-

tribuições foi feita através do Método da Máxima 
Verossimilhança, reconhecido como provedor de 
bons estimadores em amostras com tendências as-
sintóticas. Vale lembrar que em estudos baseados 
em escalas diárias as séries utilizadas são bastante 
longas, justificando o emprego do método. As equa-
ções dos estimadores são dadas por: 
 
Distribuição Exponencial simples 

(Woolhiser e Roldán, 1982): 

 

X

1ˆ         (5) 

 

onde X  representa a média amostral. 
 
Distribuição Exponencial a dois parâmetros 

(Johnson e Kotz, 1970): 

 

  α̂β̂;x...,,x,xminα̂ n21  X     (6) 

 
Distribuição Gama a dois parâmetros 

(Botelho e Morais, 1999): 
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Onde 
 





n

1i
iXln

n

1
XlnA      (8) 

 
Distribuição Exponencial Mista a três parâmetros: a de-

dução analítica do Método da Máxima Verossimi-
lhança não é possível para essa distribuição. Os pa-
râmetros foram estimados com a aplicação de uma 
técnica iterativa conhecida por algoritmo EM (Expec-

tation-Maximization), desenvolvida inicialmente por 
Dempster et al. (1977) e comentada posteriormente 

em Wilks (2006) como sendo uma ótima solução 
para problemas que envolvem distribuições estatísti-
cas mistas. Ainda, Katz e Zheng (1999) trazem uma 
boa descrição do método, com detalhes de sua apli-
cação. 
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MÉTODO DE ANÁLISE 
 
 

A utilização das citadas distribuições estatís-
ticas por diversos autores em vários lugares do mun-
do não garante que elas sejam realmente apropria-
das para modelar as quantidades precipitadas nas 
bacias dos rios Paraná e Uruguai. Como trabalhos 
relacionados à aderência destes modelos estatísticos 
aos dados da região em estudo são escassos, a pri-
meira análise realizada é justamente referente a essa 
questão. Para tanto, o teste PPCC (Probability Plot 

Correlation Coefficient), proposto por Filliben (1975), 

é aplicado. 
A estatística do teste consiste no cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson entre os dados 
observados e as respectivas funções quantis de cada 
distribuição. Esse coeficiente é utilizado como me-
dida do grau de associação entre duas amostras de 
mesmo tamanho que, no presente caso, represen-
tam os valores observados e os quantis calculados. É 
determinado segundo a equação (Wilks, 2006): 
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   (9) 

 
onde x e y representam as duas variáveis em consi-

deração, n é o tamanho da amostra, x  e y  são as 

médias de cada amostra e sx e sy são os desvios pa-
drão de cada amostra.  

A função quantil, por sua vez, é definida 
como sendo o inverso da função distribuição de 
probabilidades acumulada (FDA): 
 

   FxpF 1                  (10) 

 
 

Da mesma forma que uma dada observação 
xi quando aplicada à FDA retorna uma probabilida-
de acumulada p, uma probabilidade qualquer, 
quando aplicada à função quantil retorna uma 
quantidade de chuva qualquer. No caso do teste 
PPCC, as probabilidades aplicadas à função quantil 
referem-se aos níveis probabilísticos teóricos, defini-
dos genericamente por (Wilks, 2006): 
 

    1a0;n...,,2,1i;
a21n
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            (11) 

 

onde i representa a ordem da observação e a uma 
constante a ser determinada de acordo com as dis-
tribuições estatísticas em teste. Especificamente para 
a família exponencial aqui utilizada, Stedinger et al. 

(1992) recomendam a=0,44. Os coeficientes de cor-
relação calculados são comparados a valores críticos, 
determinados conforme formulação de Vogel e 
McMartin (1991) para um nível de significância de 
5%. O modelo é considerado apropriado quando a 
correlação calculada é superior à crítica. 

Ao plotar os resultados da função quantil 
aplicada aos níveis probabilísticos definidos em ver-

sus a série observada ordenada, tem-se o gráfico 

quantil-quantil. Essa representação é aqui utilizada 
para analisar, visualmente, a qualidade de ajuste 
proporcionada pelas quatro distribuições probabilís-
ticas. Ambos os eixos do gráfico possuem as mesmas 
unidades e dimensões, fazendo com que o melhor 
ajuste seja aquele cujos pontos se aproximem da reta 
de 1:1. Os coeficientes de correlação para todos os 
casos são também determinados e comparados. 

As últimas análises estão relacionadas com a 
verificação dos critérios de informação de Akaike 
(AIC - Akaike, 1974) e de Bayes (BIC - Schwarz, 
1978). Essas técnicas não tratam especificamente de 
testes estatísticos, mas de indicadores que auxiliam 
na escolha de um modelo sobre outro, com base na 
função de log-verossimilhança calculada para cada 
caso. O equacionamento dos critérios é dado por: 
 
 

k2L.2)k(AIC m                 (12) 

 

   nlnkL.2kBIC m                (13) 

 
onde k representa o número de parâmetros da dis-
tribuição, Lm a função de log-verossimilhança calcu-
lada e n o tamanho da amostra. O modelo reco-
mendado será aquele que produzir o menor AIC ou 
BIC. Analisando as equações (12) e (13) fica eviden-
te que os critérios estão calcados no princípio da 
parcimônia; a decisão sobre o melhor modelo é feita 
com base em uma equação que releva a qualidade 
do ajuste (através das funções de log-verossimilhan- 
ça) e uma penalidade que aumenta proporcional-
mente com o número de parâmetros utilizados. 
Nota-se também que os dois critérios são semelhan-
tes, diferindo apenas no grau de penalidade consi-
derado. Para amostras relativamente grandes (n > 
100) o critério BIC mostra-se mais rigoroso. 
 As equações de log-verossimilhança para as 
quatro distribuições consideradas neste trabalho 
são: 
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Tabela 1 - Estações Pluviométricas Selecionadas 
 
 

Código da 

Estação 
Estação 

Código 

ANA 

Latitude 

(Oeste) 

Longitude 

(Sul) 

Comprimento da série 

Ano 

Início 

Ano 

final 
Total 

MAM Monte Alegre de Minas 01848000 18°52'20" 48°52'10" 1941 2005 64 

UCC Usina Couro do Cervo 02145007 21°20'37" 45°10'13" 1942 2004 62 

MM Monte Mor 02247058 22°57'39" 47°17'45" 1954 2006 52 

Ca Caiuá 02151035 21°50'00" 51°59'00" 1942 2003 61 

To Tomazina 02349033 23°46'00" 49°57'00" 1938 2006 68 

UV União da Vitória - 396 02651000 26°13'41" 51°04'49" 1938 2006 68 

Ta Taiamã 01655003 16°43'39" 55°31'17" 1964 2007 43 

Co Caracol 02257000 22°01'51" 57°01'45" 1969 2006 37 

PM Passo Marombas 02750009 27°19'51" 50°45'03" 1959 2005 46 

LC Linha Cescon 02753004 27°48'42" 53°01'40" 1960 2006 46 

Cq Cacequi 02954001 29°52'40" 54°49'25" 1944 2005 61 

 
 
 

 
Distribuição Exponencial simples: 
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Distribuição Exponencial a dois parâmetros: 
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Distribuição Gama a dois parâmetros: 
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Distribuição Exponencial Mista a três parâmetros: 
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Ambos os critérios foram calculados para 

todos os postos e períodos (ver próxima seção) e os 
modelos indicados determinados. 
 

ÁREA DE ESTUDO 
 

Como dito na introdução deste artigo, os 
postos escolhidos estão distribuídos dentro das baci-
as dos rios Paraná e Uruguai, pertencentes à bacia 
do rio da Prata. Ao todo, foram selecionadas 11 
estações pluviométricas, conforme mostram a Tabe-
la 1 e Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Área de estudo com as estações selecionadas 
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Os dados necessários foram obtidos da A-
gência Nacional de Águas do Brasil (ANA). As even-
tuais falhas nos registros encontradas referem-se a 
alguns dias em branco sendo importante ressaltar 
que, devido à grande variabilidade da chuva quando 
se trabalha com escalas diárias, nenhum método de 
preenchimento foi empregado. 

Segundo classificação climática de Köppen-
Geider em sua forma mais recente (Peel et al., 

2007), ambas as bacias possuem clima predominan-
temente do tipo Cfa. São também encontrados os 
tipos Cwa e Cwb ao norte da bacia do rio Paraná; a 
nordeste da mesma bacia, o clima do tipo Aw faz-se 
presente. Por fim, pontos isolados do norte da bacia 
do rio Uruguai apresentam clima do tipo Cfb. 

O mecanismo gerador das precipitações é 
fortemente influenciado pela Frente Polar Atlântica. 
Na porção centro-norte da bacia do rio Paraná, uma 
grande variedade de tipos climáticos durante o ano 
é encontrada. A tendência é tempo quente e úmido 
no verão e quente e seco no inverno, com precipita-
ção média de 2000 mm anuais. Ao sul da bacia do 
rio Paraná e na bacia do rio Uruguai, por sua vez, 
observa-se uma discrepância entre os regimes de 
temperaturas e o pluvial durante o ano. Apesar de 
uma grande variabilidade térmica existente, a distri-
buição das precipitações ao longo do ano é regular e 
as médias ficam entre 1250 mm e 2000 mm. Em 
todas as regiões, os registros de neve se limitam a 
poucos pontos serranos fazendo com que o regime 
pluviométrico possa ser caracterizado somente por 
chuvas. 

Para a aplicação dos métodos de análises, 
algumas considerações importantes foram adotadas. 
A primeira se refere ao tratamento dado à sazonali-
dade; em cada estação pluviométrica, 12 séries fo-
ram montadas, coincidentes com os meses do ano. É 
importante dizer que, dentro de cada mês, assumi-
ram-se séries históricas estacionárias, ou seja, partiu-
se do pressuposto que as características estatísticas 
de longo termo das séries não se alteraram com o 
tempo. Finalmente, na montagem das séries, o limi-
te de chuva para que um dia fosse considerado úmi-
do foi de 0,3 mm. 
 

 

RESULTADOS 
 
 

Seguindo a sequência lógica mostrada na 
apresentação dos métodos de análise, o primeiro 
resultado é relativo à aderência dos quatro modelos 
estatísticos aos dados das estações pluviométricas 
consideradas. A aplicação do teste PPCC produziu 

resultados positivos, a um grau de significância de 
5%, como mostra a Tabela 2. 

Os números de aceites na Tabela 2 referem-
se ao total de períodos sazonais por estação. Con-
forme descrito na seção anterior, adotou-se uma 
sazonalidade mensal. Com o reduzido número de 
rejeições, pode-se dizer que as quatro distribuições 
estatísticas são adequadas para modelagem das pre-
cipitações diárias na região em estudo. A partir dessa 
constatação, as análises comparativas podem ser 
realizadas naturalmente. Os gráficos quantil-quantil 
evidenciaram situações interessantes, nas quais o 
desempenho das quatro distribuições variou sensi-
velmente. Notou-se que os fatores mais influentes 
para essas variações foram o tamanho da amostra e a 
característica das precipitações incidentes em cada 
posto. A Figura 2 ilustra essa situação, através de 
quatro exemplos de gráficos quantil-quantil elabo-
rados. 

 

Tabela 2 - Veredictos da aplicação do teste PPCC, com 

significância de 5% 

 

Código da 

Estação 

Número de aceites 

E1 E2 G EM 

MAM 12 12 12 12 

UCC 12 12 12 12 

MM 11 11 12 12 

Ca 11 11 11 12 

To 11 11 12 12 

UV 10 10 11 12 

Ta 12 12 12 12 

Co 11 11 11 11 

PM 12 12 12 12 

LC 12 12 11 12 

Cq 12 12 12 12 

Legenda: E1 — Exponencial Simples; E2 — Exponencial a 2 parâ-

metros; G — Gama a 2 parâmetros; EM — Exponencial Mista a 3 

parâmetros. 

 
 

No primeiro gráfico (MAM - dezembro) as 
distribuições foram ajustadas ao período mais chu-
voso do estudo. Na maior parte da amostra (chuvas 
até 40 mm) o desempenho das quatro distribuições 
é semelhante, mas a partir daí as exponenciais sim-
ples e a 2 parâmetros mostram-se inferiores à gama e 
exponencial mista. Estas, por sua vez, assumem um 
comportamento oposto: enquanto a gama subestima 
as intensidades, a exponencial mista as superestima. 
No segundo gráfico (Ta - julho) a situação é oposta; 
o ajuste se dá sobre o período mais seco. Nota-se 
que o desempenho das quatro distribuições é satisfa-



Modelagem de Quantidades Precipitadas em Escala Diária: Uma Análise Comparativa 

 106

tório, mas com uma leve superioridade da exponen-
cial simples e exponencial mista sobre as demais. É 
importante perceber que as intensidades das chuvas 
nesse posto são muito inferiores às do primeiro grá-
fico. 

O terceiro gráfico (UV - dezembro) mostra 
novamente um caso de amostra grande, porém com 
incidência de precipitações muito intensas. As duas 
chuvas de maior intensidade, em torno dos 150 mm, 
não foram bem representadas por nenhuma distri-
buição, embora se possa dizer que o desempenho da 
exponencial mista foi superior às demais. Finalmen-
te, no quarto gráfico (Cq - fevereiro), o ajuste se deu 
na estação pluviométrica localizada mais ao sul da 
área de estudo, com resultados muito bons para as 
quatro distribuições, mesmo com a presença de 
algumas chuvas de maior intensidade. 

 

Tabela 3 - Preferências baseadas nas correlações dos 

gráficos quantil-quantil 

 

Código da 

Estação 
E1/E2 G EM 

MAM 0 3 9 

UCC 3 1 8 

MM 1 6 5 

Ca 2 3* 8* 

To 2 3 7 

UV 1 6 5 

Ta 5** 1 7** 

Co 2 4 6 

PM 4 1 7 

LC 7** 1 5** 

Cq 2 3 7 

Total 29 32 74 

Legenda: E1 — Exponencial Simples; E2 — Exponencial a 2 parâ-

metros; G — Gama a 2 parâmetros; EM — Exponencial Mista a 3 

parâmetros. 

* distribuições gama e exponencial mista obtiveram a mesma 

correlação em 1 caso; 

** distribuições exponenciais simples/2 parâmetros e exponenci-

al mista obtiveram a mesma correlação em 1 caso 

 
 

Entende-se, no entanto, que a análise me-
ramente visual dos gráficos quantil-quantil é um 
tanto subjetiva. Na tentativa de reforçar os resulta-
dos provenientes dos ajustes, os coeficientes de cor-
relação de Pearson para todos os casos foram calcu-
lados. Como são resultados numerosos, optou-se por 
elaborar duas tabelas resumidas: Tabela 3, com a 
indicação do número de vezes que certo modelo 
estatístico teve a maior correlação com os dados 

observados, quando comparados aos outros modelos 
e Tabela 4, com a média dos coeficientes de correla-
ção obtidos. 

A primeira ocorrência a chamar a atenção é 
que as distribuições exponencial simples e exponen-
cial a 2 parâmetros obtiveram o mesmo coeficiente 
de correlação para todos os casos. De fato, o desem-
penho dessas distribuições foi muito semelhante, 
diferenciando-se apenas para chuvas de maior inten-
sidade, quando a exponencial a 2 parâmetros de-
monstrou superioridade. Como as ocorrências das 
chuvas intensas se limitam a poucos dias das séries, 
essa diferença não se refletiu nos coeficientes de 
correlação. Outros casos nos quais as correlações 
calculadas tiveram o mesmo valor ocorreram, con-
forme atestados na Tabela 3. 

A insensibilidade do coeficiente de correla-
ção quanto aos eventos extremos fica ainda mais 
evidente através dos valores médios mostrados na 
Tabela 4. Percebe-se claramente que a diferença 
entre os valores médios é praticamente insignifican-
te. Todas as correlações se mostraram muito boas, 
com valores próximos à unidade. Vale lembrar que 
o coeficiente de correlação de Pearson se situa entre 

os limites -1 ≤ r ≤ 1; quanto mais perto das extremi-

dades, mais forte é a correlação entre as amostras. 
 

Tabela 4 — Médias dos coeficientes de correlações obtidos 

 

Código da 

Estação 
E1/E2 G EM 

MAM 0,9914 0,9930 0,9942 

UCC 0,9896 0,9880 0,9921 

MM 0,9926 0,9938 0,9944 

Ca 0,9912 0,9929 0,9938 

To 0,9956 0,9960 0,9968 

UV 0,9940 0,9962 0,9962 

Ta 0,9932 0,9921 0,9955 

Co 0,9891 0,9902 0,9917 

PM 0,9957 0,9950 0,9966 

LC 0,9949 0,9923 0,9951 

Cq 0,9953 0,9953 0,9968 

Legenda: E1 — Exponencial Simples; E2 — Exponencial a 2 parâ-

metros; G — Gama a 2 parâmetros; EM — Exponencial Mista a 3 

parâmetros. 

 

Ainda assim, de um modo geral, pode-se 
destacar a distribuição exponencial mista por mos-
trar ampla superioridade sobre as demais, produ-
zindo as maiores correlações em 74 dos 132 casos 
estudados (11 estações pluviométricas e 12 períodos 
sazonais). Para as demais, os resultados ficaram divi-
didos; a distribuição gama teve melhor desempenho  
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Figura 2 - Exemplos de gráficos quantil-quantil - E1: Exponencial Simples; E2: Exponencial a 2 parâmetros; 

G: Gama a 2 parâmetros; EM: Exponencial Mista a 3 parâmetros. 

 
 
em estações de clima bem definido, localizadas na 
porção centro-norte da região de estudo, enquanto 
que as exponenciais simples e a 2 parâmetros apre-
sentaram uma boa performance em regiões de cli-
mas menos definidos, nos quais as precipitações são 
bem distribuídas anualmente. Mesmo assim, é possí-
vel dar um destaque à distribuição gama por apre-
sentar a capacidade de reprodução de chuvas de 
maior intensidade que eventualmente incidiram 
sobre os postos. 

Resultados diferentes foram observados na 
aplicação dos critérios AIC e BIC. De acordo com os 
resultados apresentados na Tabela 5, a distribuição 
exponencial a 2 parâmetros teve a grande maioria 
das indicações em ambos os critérios. 

Notou-se que o fator decisivo para esse re-
sultado foi a penalidade que cada critério considera 
em relação ao número de parâmetros de cada mo-
delo. Foi exatamente por esse fator que a distribui-
ção exponencial a 2 parâmetros teve uma perfor-
mance superior à exponencial mista, a segunda 
melhor opção. Entretanto, mesmo com a forte in-
fluência da penalidade, a distribuição gama não teve 

um bom desempenho, inclusive sobre um modelo 
estatístico que conta com um parâmetro a mais. 

 

Tabela 5 - Modelos indicados pelos critérios de 

informação AIC e BIC 

 

Código da Estação
AIC BIC 

E1 E2 G EM E1 E2 G EM

MAM 0 9 0 3 0 10 0 2 

UCC 0 12 0 0 0 12 0 0 

MM 0 8 2 2 0 9 2 1 

Ca 0 9 0 3 0 9 0 3 

To 0 12 0 0 0 12 0 0 

UV 0 4 0 8 0 4 0 8 

Ta 0 12 0 0 1 11 0 0 

Co 0 9 0 3 6 5 0 1 

PM 0 12 0 0 0 12 0 0 

LC 0 8 4 0 0 8 4 0 

Cq 0 12 0 0 0 12 0 0 

Total 0 107 6 19 7 104 6 15 

Legenda: E1 — Exponencial Simples; E2 — Exponencial a 2 parâ-

metros; G — Gama a 2 parâmetros; EM — Exponencial Mista a 3 

parâmetros. 
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DISCUSSÃO 
 
 

Após a exposição dos resultados das verifi-
cações individuais realizadas, é desejável fazer alguns 
comentários sobre as análises. O modelo de pior 
desempenho em todos os casos foi a distribuição 
exponencial simples. É provável que a causa desta 
constatação esteja relacionada com a simplicidade 
da formulação de seu equacionamento e, de fato, 
estudos anteriores mostraram deficiências dessa 
distribuição na modelagem de chuvas diárias (Todo-
rovic e Woolhiser, 1975). Richardson (1981) fez 
uma ressalva no tocante ao uso dessa distribuição, 
alertando que outras distribuições, como a gama e a 
exponencial mista, ofereciam melhores ajustes. 
Mesmo assim, a empregou como hipótese simplifi-
cadora, pois sua intenção foi simular não somente 
chuvas diárias, mas temperaturas e radiação solar. A 
exceção ficou por conta de Haan et al. (1976) que 

obtiveram resultados considerados satisfatórios. A 
técnica foi dividir as intensidades das chuvas em 
classes, utilizando a distribuição exponencial simples 
somente no último grupo, que não contava com 
limite superior. 

Woolhiser e Roldán (1982) elaboraram um 
estudo semelhante ao presente trabalho, confron-
tando as distribuições exponencial simples, gama e 
exponencial mista para a modelagem de chuvas 
diárias. Porém algumas diferenças são notadas: em 
primeiro lugar, na consideração sobre sazonalidade, 
os parâmetros das distribuições foram calculados 
com base em harmônicos de séries de Fourier. Se-
gundo, além das distribuições estatísticas individu-
ais, foram considerados casos de dependência entre 
dias chuvosos ou secos próximos, caracterizando 
uma análise em cadeias. Os ensaios foram baseados 
somente no critério de informação AIC, aplicados a 
cinco estações pluviométricas norte americanas. 
Como resultados, a distribuição exponencial mista 
se destacou ao obter a quase unanimidade de indi-
cações do critério utilizado. Vale lembrar que, nas 
considerações em cadeias, o número de parâmetros 
em cada caso aumenta, refletindo diretamente na 
penalidade incidente na formulação do AIC. 

Embora a distribuição gama tenha mostrado 
bons resultados em diversos estudos, adquirindo 
assim a preferência de diversos autores (ver referên-
cias na introdução), modelos mistos têm ganhado 
espaço na modelagem diária de precipitações. Em 
um dos estudos pioneiros na utilização da exponen-
cial mista, Smith e Schreiber (1974), após a elabora-
ção do gráfico da distribuição empírica de probabi-
lidades para a precipitação em três postos pluviomé-

tricos, notaram que todas as curvas tinham um pon-
to de inflexão. Assim, o modelo adotado no estudo 
foi composto pela soma de duas distribuições expo-
nenciais simples e um parâmetro complementar de 
probabilidade da incidência da primeira ou segunda 
função. Nessa linha de pensamento, Wilks (2006) 
ressalta que alguns mecanismos físicos apresentam 
mais de um processo gerador, fazendo com que sua 
representação por uma distribuição estatística sim-
ples seja incompleta. Por isso, distribuições mistas 
trazem um bom grau de flexibilidade aos modelos, 
refletindo diretamente nos resultados a serem obti-
dos. 

A última consideração refere-se à distribui-
ção exponencial a 2 parâmetros. Modelos de preci-
pitação diária que utilizam essa distribuição estatísti-
ca são raros; Nascimento e Kelman (1995) foram a 
única referência encontrada. Não obstante, os auto-
res apontaram estudos anteriores (ELETROBRÁS-
CEPEL, 1987 apud Nascimento e Kelman, 1995) que 

indicaram plena preferência por distribuições limi-
tadas a 2 parâmetros, em detrimento aos modelos 
com elevado número de parâmetros. Em concor-
dância com suas considerações, o modelo de gera-
ção, estruturado com a distribuição exponencial a 2 
parâmetros e aplicado à região sul do Brasil (bacia 
do rio Uruguai), obteve resultados excelentes. Nota-
se que a região de aplicação desse modelo faz parte 
da área de estudo do presente artigo. 
 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Um estudo comparativo entre distribuições 
estatísticas foi apresentado, na intenção de mostrar 
os pontos fortes e fracos desses modelos quando 
aplicados à geração de séries sintéticas de precipita-
ções diárias. Após a aplicação do teste PPCC (Filli-
ben, 1975), as distribuições exponencial simples (a 1 
parâmetro), exponencial a 2 parâmetros, gama e 
exponencial mista se mostraram adequadas para tal 
objetivo. 

A comparação foi feita com base em gráficos 
quantil-quantil e seus respectivos coeficientes de 
correlação, além da aplicação dos critérios de in-
formação AIC e BIC. A região à qual a análise foi 
aplicada refere-se à porção brasileira do rio da Prata, 
ou seja, as bacias dos rios Paraná e Uruguai. Como 
notado, os resultados indicados por essas técnicas 
não foram coincidentes. Nos métodos baseados na 
função quantil, a preferência foi dada à distribuição 
exponencial mista, enquanto nos critérios de infor-
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mação, o modelo exponencial a 2 parâmetros foi 
indicado como mais apropriado. 

Esses resultados contraditórios não devem 
ser considerados de forma individual. No caso da 
elaboração de um modelo de geração, é necessária 
uma avaliação sobre quais são as ambições do estu-
do. O anseio de resultados mais ou menos rigorosos, 
a intenção de simulações voltadas a eventos extre-
mos, ou ainda o nível de complexidade final da 
estrutura do modelo são exemplos de fatores que 
podem influenciar sobre a escolha de determinada 
distribuição estatística sobre outra. 

No caso da elaboração de um estudo multi-
variado, a análise sobre o desempenho dos modelos 
estatísticos torna-se de extrema importância. A esco-
lha ótima recairia sobre a distribuição com melhor 
desempenho global, haja vista que um modelo es-
truturado com diversas funções probabilísticas ele-
varia sua complexidade enormemente, tornando-o 
inviável.  

Dessa forma, recomenda-se a utilização de 
critérios parcimoniosos para a escolha do modelo 
estatístico mais apropriado a cada caso. 
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Modeling Daily Precipitations: 
Comparative Analysis 
 
ABSTRACT 

 

Stochastic models to generate synthetic rainfall se-

ries are useful tools for several practical applications. Pa-

rametric formulations are most popular among those that 

work with daily scales, mainly due to their considerable 

flexibility. Their structure is divided into: (i) determination 

of events, using stochastic processes and (ii) determination 

of amounts, using statistical distributions. This paper 

focuses on phase (ii) and on the specific analysis of the 

most used probabilistic distributions: simple exponential, 

two- parameter exponential, two parameter gamma and 

three parameter mixed exponential. The aim is to investi-

gate the behavior of these distributions at eleven raingaug-

ing stations spread throughout the Parana and Uruguay 

rivers basins, using PPCC statistical test application, com-

parative analysis based on Q-Q plots and AIC and BIC 

information criteria determination for each case. 

Key-words: Stochastic models; synthetic series; test  PPCC. 
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RESUMO 
 

A teoria da geometria hidráulica busca o entendimento das mudanças que ocorrem na forma dos cursos d’água na-

turais. A fim de contribuir com o gerenciamento dos recursos hídricos do Estado do Paraná o presente trabalho buscou anali-

sar a geometria hidráulica nas principais bacias hidrográficas paranaenses. Para isso, a geometria hidráulica foi analisada 

em determinadas seções transversais e ao longo de vários rios paranaenses. Para a análise da geometria de seção foram utili-

zados dados de 448 estações fluviométricas. Observou-se nessa análise que as variáveis profundidade e velocidade são mais 

sensíveis ao aumento da vazão do que a largura das seções transversais. Com o objetivo de verificar a influência geológica 

nas relações matemáticas da geometria hidráulica dessas seções os expoentes obtidos foram agrupados por tipo de formação 

geológica, onde as respectivas seções desses expoentes encontram-se inseridas. Por meio de diagramas triaxiais desses agrupa-

mentos a principal característica identificada foi a alta estabilidade das margens dos canais. Para a análise da geometria 

na direção de jusante foram consideradas apenas as seções dos rios principais das bacias de estudo. Para isso foi determina-

da uma vazão com tempo de retorno de 1,58 anos. Destaca-se dessa análise que com o aumento dessa vazão a velocidade de 

alguns rios variou negativamente ao longo dos seus canais. Também foi encontrada alta correlação dessa vazão com a área 

de drenagem das bacias e alta correlação das áreas das seções transversais com suas respectivas áreas de drenagem. Assim, 

foi mostrado que a geometria hidráulica é útil em estudos de regionalização de vazão e no apoio à consistência de dados 

fluviométricos. 

 

Palavras — chave: Geometria Hidráulica; Bacias Paranaenses; Geologia; Ajuste de Canal; Vazão Dominante. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
O entendimento dos processos hidrológicos 

que ocorrem em uma bacia hidrográfica é útil para 
o desenvolvimento da sociedade. Com base neste 
entendimento, se pode quantificar e analisar riscos 
ambientais, instalar empreendimentos, estações de 
captação e tratamento de água e promover o uso 
adequado dos recursos naturais.  

Os processos de drenagem de uma bacia hi-
drográfica fazem parte do conjunto dos processos 
hidrológicos, e por isso o seu entendimento também 
é importante. Um sistema de drenagem de uma 
bacia é altamente influenciado por sua forma que é 
determinada por vários fatores como regime climá-
tico e hidrológico, formações geológicas e morfoló-
gicas, solos, vegetação, entre outros. Além disso, 
dentro do sistema de drenagem ocorrem os sistemas 
fluviais também influenciados por esses fatores. Em 
um sistema fluvial a forma de uma seção transversal 
é determinada por outros fatores como o fluxo 
d’água, quantidade e característica do material se-
dimentar de suas margens e leito. Segundo Christo-

foletti (1981), o fluxo d’água é o principal agente 
modificador de um canal de um rio. Assim, a ação 
exercida por ele sobre os materiais rochosos com-
ponentes do leito e das margens dos rios aluviais é a 
principal responsável pelo equilíbrio entre as forças 
erosivas e os processos de deposição de material no 
leito e nas margens. 

Uma das ferramentas que visam contribuir 
para o entendimento das mudanças que ocorrem na 
forma de um sistema de drenagem e principalmente 
de um sistema fluvial é a teoria da geometria hidráu-
lica de canais naturais, introduzida por Leopoldo & 
Maddock (1953). Eles a definiram como uma medi-
da quantitativa das variáveis hidráulicas (largura, 
profundidade média, velocidade e carga sedimen-
tar) que ajudam a determinar a forma de um curso 
d’água natural. Essas variáveis sofrem mudanças 
com a variação da vazão de uma determinada seção 
transversal de um rio como simples funções poten-
ciais diferidas apenas em seus coeficientes e expoen-
tes. 

Basicamente, a geometria hidráulica pode 
ser estudada de duas formas: em determinada seção 
transversal (ou estação de medição) e/ou em dire-
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ção a jusante do rio (ao longo do curso d’água). Em 
determinada seção transversal a geometria hidráuli-
ca prevê as mudanças na largura, profundidade e 
velocidade com a variação da vazão, enquanto a 
geometria hidráulica em direção a jusante prevê a 
adaptação do tamanho e da forma do canal para 
uma vazão imposta (Ferguson, 1986). 

Entre várias aplicações dos estudos de geo-
metria hidráulica em seções pode-se citar: auxílio no 
monitoramento da vazão de um rio (por meio da 
curva-chave), modelagem da recuperação de rios em 
pontos de poluição (Stout, 1979), estimativa de flu-
xo mínimo para passagem de peixes e atividades 
recreacionais como remo (Mosley, 1982) e avaliação 
de habitat disponível para peixes (Mosley & Jowett, 
1985). Com relação às aplicações para estudos de 
geometria de jusante pode-se citar: projetos de ca-
nais de irrigação e canalização de rios, prever res-
postas do rio para regulação ou transferência de 
fluxo e estimação de vazões presentes ou passadas 
das dimensões do canal (Rigss, 1978). Assim, o estu-
do relacionado à geometria hidráulica exige a medi-
ção de vazões e seções do rio ao longo do tempo.  

O Estado do Paraná, Brasil, possui um perí-
odo relativamente longo de medições fluviométricas 
e em vários locais. Isto facilita o desenvolvimento de 
novos estudos nas bacias paranaenses. Por isso, os 
recursos hídricos das bacias hidrográficas do Estado 
do Paraná vem sendo estudados por vários pesqui-
sadores. Por exemplo, Kobiyama et al. (2009) inves-
tigaram os mecanismos fluviais da Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Iguaçu, particularmente na sub-bacia do 
Alto Rio Negro, cabeceira da bacia do Iguaçu. Lima 
et al. (2004) investigaram o comportamento hidros-
sedimentológico da Bacia Hidrográfica do Rio Pi-
quiri. Fernandez & Bortoluzzi (2008) estimaram e 
compararam as vazões dominantes em nove estações 
fluviométricas nas regiões oeste e sudoeste do Esta-
do do Paraná, distribuídas nas bacias dos rios Piquiri 
e Iguaçu. Gibertoni et al. (2009) estudaram produ-
ção hidrossedimentológica da bacia hidrográfica do 
Rio Nhundiaquara, drenante à Baía de Antonina, 
litoral do Estado do Paraná. Mesmo assim, os dados 
obtidos ao longo do tempo no Estado não foram 
bem explorados em termo de geometria hidráulica.  

Portanto, a fim de contribuir com o geren-
ciamento dos recursos hídricos do Paraná, o presen-
te trabalho buscou analisar a geometria hidráulica 
nas principais bacias Paranaenses com base princi-
palmente em aspectos geológicos. 

Encontra-se uma ampla variedade de for-
mações geológicas no Estado do Paraná. Acredita-se 
que essa variedade pode influenciar na forma de 
muitos rios do estado. Em rios onde as margens são 

formadas por rochas fracas, por exemplo, como 
argilitos, folhelhos e arenitos, a erosão pode aconte-
cer mais facilmente do que onde a formação é de 
quartzitos, uma rocha forte. Canais com leito rocho-
so podem ser mais resistentes à erosão do que canais 
com leitos aluviais. Portanto, geologia é um dos 
fatores que podem influenciar na forma de um cur-
so d’água. 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 
 

A área de estudo desse trabalho envolve no-
ve bacias hidrográficas dentro do Estado do Paraná 
(Figura 1). Localizado na Região Sul do Brasil, o 
Estado do Paraná ocupa uma área de aproximada-
mente 199.314 km². 
 

 
BHRIg - Bacia Hidrográfica do Rio Iguacu 

BHRIv - Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí 

BHRTib - Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi 

BHRPiq - Bacia Hidrográfica do Rio Piquiri 

BHRRib - Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira 

BHRC - Bacia Hidrográfica do Rio das Cinzas 

BHRIt - Bacia Hidrográfica do Rio Itararé 

BHL - Bacia Hidrográfica Litorânea 

BHRPir - Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó 

 

 

Figura 1 - Localização das bacias de estudo 

no Estado do Paraná. 

 

O relevo do território paranaense caracteri-
za-se pela frequência de terrenos de baixada no 
litoral, onde predominam as planícies de aluvião, e a 
existência de planaltos e serras de formações rocho- 
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Tabela 1 — Caracterização das bacias de estudo 

 

Nome 
Área 

(km²) 

Vazão máxima 

(m³/s) 
Litologia 

Bacia Hidrográfica do 

Rio Iguaçu 

54.818 37.181 Serra Geral, Itararé, Sedimentos Recentes 

Bacia Hidrográfica do 

Rio Ivaí 

36.594 7.855 Serra Geral, Depósitos Aluvionares 

Bacia Hidrográfica do 

Rio Tibagi 

25.239 6.828 Serra Geral, Depósitos Aluvionares, Furnas, Ponta 
Grossa. 

Bacia Hidrográfica do 

Rio Piquiri 

24.731 6.258 Serra Geral, Caiuá. Depositos Alúvio-fluviais 

Bacia Hidrográfica do 

Rio Ribeira 

9.129 3.115 Atuba Unidade Gnáissica, Capiru Unidade Metapelítica 
e Unidade Carbonítica, Granito Arrieiros, Quartzo 
Monzonito São Sebastião, Complexo Três Córregos 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Cinzas 

9.658 1.681 Serra Geral, Itararú, Rio do Rasto. 

Bacia Hidrográfica do 

Rio Itararé 

5.187 752 Itararú, Furnas 

Bacia Hidrográfica 

Litorânea 

5.766 250 Depósito Litorâneos Indiferenciados, Depósitos Aluvi-
onares, Complexo Granulítico SC, Granito Morro In-
glês, Serra Negra 

Bacia Hidrográfica do 

Rio Pirapó 

5.025 490 Caiuá, Serra Geral 
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Figura 2 — Localização das estações fluviométricas utilizadas para o estudo de geometria hidráulica 
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sas cristalinas, como a Serra do Mar. Em direção ao 
interior, nas regiões central e oeste, o relevo se divi-
de em três tipos de planaltos distintos. O primeiro 
planalto, onde está localizada a cidade de Curitiba, 
capital do Estado, apresenta formações de rochas 
cristalinas; no segundo predominam as rochas sedi-
mentares, folhetos, arenitos e calcários; e no terceiro 
planalto, onde estão quase 135 mil km² da área total 
do Estado, encontram-se formações geológicas ba-
sálticas que compõem os solos originados de rochas 
vulcânicas e os solos argilosos de rochas sedimenta-
res. 

A Tabela 1 mostra os valores de área, vazão 
máxima histórica e um resumo das características 
litológicas de todas as bacias de estudo. Esses valores 
foram obtidos da série “Bacias Hidrográficas do 
Paraná — Uma Série Histórica” da Superintendência 
de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Sanea-
mento Ambiental (SUDERHSA), entidade autárqui-
ca vinculada a Secretaria Estadual de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos (SEMA) do Estado do Para-
ná. 
 

Banco de dados fluviométricos 
 

Os dados utilizados nesse estudo foram to-
dos obtidos pela SUDERHSA. Foram selecionadas 
todas as estações fluviométricas de nove bacias do 
Estado do Paraná, que estão sob os cuidados opera-
cionais da SUDERHSA. Para cada estação foram 
obtidos bancos de dados de curva-chave, medições 
de vazão, seções transversais e série histórica de co-
tas. A Figura 2 mostra um mapa de localização de 
todas as estações utilizadas. Além das estações da 
Figura 2 também foram consideradas duas estações 
da SUDERHSA que estão localizadas no Estado de 
Santa Catarina. Devido às falhas encontradas no 
banco de dados não foi possível utilizar todas as 
estações disponibilizadas pela SUDERHSA. 
 
Geologia 
 

As bacias de estudo possuem ampla varieda-
de de formações geológicas. Com base em Bizzi et 
al. (2003) e num mapa geológico, elaborado pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) foram identifi-
cados 143 tipos de formações geológicas entre as 
nove bacias. As maiores variações geológicas ocor-
rem nas porções média e superior das bacias estu-
dadas. Com o mapa geológico foi feito a identifica-
ção do tipo de formação geológica em que se en-
contra inserida cada estação fluviométrica conside-
rada para o estudo. Entre as várias formações geoló-
gicas algumas foram descartadas devido a pouca ou 

nenhuma estação localizada nessas formações. As-
sim, foram selecionados 22 tipos de formação geo-
lógica. A Figura 3 mostra um mapa das formações 
geológicas consideradas e a Tabela 2 mostra os tipos 
de rocha e classe dessas formações. 

 

Geometria hidráulica 

 

Em uma determinada seção transversal 

 
A geometria hidráulica em uma seção trans-

versal (ou geometria de seção) mostra que com o 
aumento da vazão na seção ocorre um aumento de 
mesma taxa na profundidade e na velocidade do 
fluxo. Também, o aumento da vazão provoca um 
leve aumento na largura da seção, uma pequena 
diminuição da rugosidade hidráulica e alguma mu-
dança na declividade superficial da água. Entretan-
to, a maior mudança que ocorre com o aumento da 
vazão é na carga de sedimentos em suspensão que 
aumenta rapidamente e em maior proporção que 
qualquer outra variável (Leopold & Maddock, 
1953). Para a geometria de seção as variações ocor-
rem devido as configurações de um determinado 
local do canal do rio e devido ao modo em que flu-
xo d’água atravessa a seção (Gordon et al., 1992). 

As principais variáveis da geometria hidráu-
lica de seções são representadas como: 

 
w = aQb            (1) 
 
d = cQf            (2) 
 
v = kQm            (3) 
 
L = pQj            (4) 
 
s = rQz            (5) 
 
onde Q é a vazão (m³/s); w é a largura (m); d é a 
profundidade (m); v é a velocidade (m/s); L é a 
carga sedimentar (ton/dia); s é a declividade super-
ficial da água (m/m); a, c, k, p, e r são coeficientes; 
e b, f, m, j, e z são expoentes. 
 
Q = ackQb+f+m           (6) 
 
então, 
 
b + f + m = 1            (7) 
 
ack = 1            (8) 
 
 



RBRH — Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 16 n.2 - Abr/Jun 2011, 111-131 
 

 115

48°0'0"W

48°0'0"W

50°0'0"W

50°0'0"W

52°0'0"W

52°0'0"W

54°0'0"W

54°0'0"W
24

°0
'0

"S

24
°0

'0
"S

26
°0

'0
"S

26
°0

'0
"S

Limite Bacias

Atuba, unidade de gnaisses nebulíticos

Atuba, unidade gnáissica

Campo Mourão

Capiru, unidade metapelítica

Castro, associação sedimentar inferior

Caxias

Complexo Granulítico SC

Depósitos aluvionares

Depósitos colúvio-aluvionares

Furnas

Goio Erê

Granito Arrieiros

Granito Palermo

Granito Santa Rita, Complexo Cunhaporanga

Itararé

Ponta Grossa

Quartzo Monzonito São Sebastião

Rio do Rasto

Serra Alta

Serra Geral

Suíte Granítica Rio Piên

Teresina
Outras Formações

Ü

0 90 18045 Km

Sistema de Referência - SAD 69Fonte Dados: Serviço Geológico do Brasil - CPRM

 
 

Figura 3 — Formações geológicas consideradas nas bacias de estudo (Fonte: CPRM) 

 
 

Se a largura, profundidade e velocidade fo-
rem plotadas contra a vazão em escala logarítmica as 
relações resultantes serão expressas por linhas retas, 
o que matematicamente facilita a interpretação. Por 
isso, os expoentes das Equações 1, 2 e 3 representam 
a inclinação de suas respectivas retas de ajuste. Os 
coeficientes representam interseção das retas quan-
do a vazão é a unidade e por isso não são muito 
importantes para a geometria hidráulica (Leopold & 
Maddock, 1953). 

Para a análise da geometria hidráulica das 
seções transversais foram selecionadas 448 estações 
em 214 rios das bacias de estudo. Para cada estação 
foi utilizado um arquivo de medições de vazão que é 
composto pelas variáveis (cota, vazão, velocidade, 
área molhada, profundidade média e largura) cor-
respondentes a cada medição. Assim, as variáveis 
(velocidade, profundidade média e largura) foram 
plotadas em função da vazão e por meio de uma 
regressão linear simples foram obtidos os expoentes 
e coeficientes das relações da geometria hidráulica 
(Equações 1, 2 e 3). As relações da geometria hi-

dráulica relacionadas ao transporte de sedimentos 
(Equação 4) e a declividade superficial da água (E-
quação 5) não foram consideradas no presente tra-
balho. 
 

Efeito geológico na geometria hidráulica de seção 

 
A fim de verificar a influência das formações 

geológicas na geometria hidráulica das estações 
fluviométricas foi gerado e interpretado um diagra-
ma triaxial para cada formação. Esses diagramas 
foram feitos conforme o modelo proposto por Rho-
des (1977) (Figura 4). Por meio da aplicação da 
teoria da geometria hidráulica de seção transversal 
foram gerados os expoentes b, f e m das Equações 1, 

2 e 3 para cada estação fluviométrica. Após isso, as 
estações com seus respectivos expoentes foram a-
grupadas por tipo de formação geológica e por clas-
se geológica. Para cada grupo foi criado um diagra-
ma triaxial. A Figura 5 mostra um esquema de como 
foi criado cada diagrama. 
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Tabela 2 — Formações geológicas selecionadas para analise de geometria hidráulica 

 

Formação geológica Litologia Classe 

Atuba, unidade de gnaisses nebulíticos Gnaisse, Hornblenda Gnais-

se, Biotita Gnaisse  

Metamórfica 

Atuba, unidade gnáissica Gnaisse, Migmatito, Horn-

blenda Gnaisse, Gnaisse 

Tonalítico, Biotita Gnaisse  

Metamórfica 

Campo Mourão Arenito, Folhelho  Sedimentar 

Capiru, unidade metapelítica Filito, Metarenito Quartzoso, 

Metarritmito, Metassiltito  

Metamórfica 

Castro Associação Sedimentar Inferior Arenito Arcoseano, Lamito, 

Siltito 

Sedimentar 

Caxias Riodacito Ígnea 

Complexo Granulítico Santa Catarina - 

Unidade de rochas orto e paraderivadas 

Gnaisse, Granulítico, Gnaisse 

Granulítico  

Metamórfica 

Depositos Coluvio-Aluvionares Areia, Argila, Cascalho Sedimentar 

Depósitos Aluvionares Areia, Cascalho Sedimentar 

Furnas Arenito  Sedimentar 

Goio Eru Arenito Sedimentar 

Granito Arrieiros Granodiorito, Monzogranito Ígnea 

Granito Palermo Monzogabro, Quartzo-

Monzonito, Quartzo-Sienito, 

Sienomonzogranito  

Ígnea 

Granito Santa Rita, Complexo Cunhapo-

ranga 

Monzogranito Ígnea 

Itararu Arenito, Diamictito, Folhe-

lho, Ritmito 

Sedimentar 

Ponta Grossa Folhelho, Arenito Fino Sedimentar 

Quartzo Monzonito São Sebastião, Com-

plexo Três Córregos 

Quartzo-Monzonito Ígnea 

Rio do Rasto Argilito, Argilito Síltico, Silti-

to  

Sedimentar 

Serra Alta   

Serra Geral Basalto, Dacito  Ígnea 

Suíte Granítica Rio Pien Granitóides Granodiorito, Monzogranito, 

Quartzo-Monzodiorito  

Ígnea 

Teresina Siltito Argiloso  Sedimentar 

 
 

Sendo a soma dos expoentes igual a 1 (E-
quação 7) o diagrama (Figura 4) permite que os três 
expoentes sejam representados em um único ponto. 
Isso facilita a comparação dos pontos das estações 
com as subdivisões do diagrama. Por exemplo, o 
ponto P na Figura 4 representa os valores b = 0,5, f = 
0,2 e m = 0,3 de uma seção de um rio que por con-
sequência tem canal tipo 3. Além disso, o ponto P 
está situado à esquerda da subdivisão b = f, acima da 
subdivisão m = f, e abaixo da subdivisão b + f = m. 
Dessa forma foi analisado cada ponto, ou seja, ob-
servando a localização do ponto em relação às sub-
divisões dentro do diagrama. 

A subdivisão b = f do diagrama está relacio-
nada à taxa de mudança da relação w/d (largura 
por profundidade, Equações 2 e 3 respectivamente) 
com o acréscimo da vazão. Dessa subdivisão é possí-
vel obter informações sobre a estabilidade do leito e 
das margens, da forma do canal e do ajuste do canal 
para o transporte de carga sedimentar no leito. A 
subdivisão m = f ou m/f = 1 está relacionada à taxa 
de mudança da relação v/d (velocidade por pro-
fundidade, Equações 3.8 e 3.7 respectivamente) com 
o acréscimo da vazão. Wilcock (1971) concluiu que 
a capacidade de transporte de sedimentos de um rio 
com o acréscimo da vazão aumenta somente quando 
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m/f ≥ 1. A subdivisão m = f/2 é baseada no número 

de Froude. Simons et al. (1965) mostraram que se o 
número de Froude diminui com o acréscimo da 
vazão o canal não possui grande capacidade para 
transportar sedimentos. A subdivisão b + f = m ou m 
= 0,5 indica que a taxa de aumento da velocidade do 
fluxo é igual a taxa de aumento da vazão. Quando m 
> 0,5 (pontos acima dessa subdivisão) e a taxa w/d é 
baixa o canal pode ser completamente estável. A 
subdivisão m/f = 2/3 está relacionada com a rugosi-
dade do canal. Segundo Rhodes (1977), a rugosida-
de é o fator que mais se altera com a mudança de 
vazão. Vários trabalhos (Leopold & Maddock, 1953; 
Leopoldo et al., 1992) mostram que a declividade é 
pouco influenciada pela vazão. A Tabela 3 mostra 
um resumo do diagrama proposto por Rhodes 
(1977), no qual a competência do canal está rela-
cionada com capacidade para transporte de sedi-
mentos. 
 

b+f=m

b=
f

1 2

3 4

5

7
9

8

10

6.P

 
Figura 4 - Diagrama triaxial com suas subdivisões e tipos 

de canais (1 a 10) (adaptado de Rhodes, 1977). 

 

 

Estação

b

f

m

Tipos de formações 
geológicas

b

fm

 
Figura 5 - Esquema de análise do efeito geológico na geo-

metria hidráulica das estações fluviométricas 

Em direção à jusante 
 

Na geometria hidráulica em direção a jusan-
te (ou ao longo de um rio) é feita uma comparação 
das variáveis hidráulicas entre várias seções transver-
sais dentro de um curso d’água. Para fazer essa 
comparação é importante que as vazões tenham um 
mesmo tempo de retorno, ou seja, uma mesma fre-
quência. Isso, porque devido ao aumento da área de 
drenagem e do numero de afluentes essas vazões 
têm tendência a aumentar na direção de jusante. 
Como esse aumento de vazão provoca um aumento 
proporcional da largura e da profundidade do rio e 
da velocidade do fluxo, as equações utilizadas nesse 
tipo de geometria são as mesmas da geometria de 
seção (Leopold & Maddock, 1953). 

A análise da geometria hidráulica em dire-
ção à jusante foi realizada nos rios principais das 
bacias de estudo. Porém, apenas os rios Cinzas, Ivaí, 
Piquiri, Ribeira, Tibagi e Iguaçu tiveram quantidade 
suficiente de estações para esse tipo de análise. Os 
demais rios foram descartados. Para cada rio princi-
pal foram selecionadas suas estações e para cada 
estação foi calculada uma vazão dominante. A vazão 
dominante é considerada a vazão modificadora ou 
modeladora de um canal fluvial. Carling (1988) 
definiu a vazão dominante como a vazão que mais 
transporta sedimentos do leito de um curso d’água 
próximo a um estado estacionário. Pickup & Warner 
(1976) sugeriram que a vazão dominante pode ser 
estabelecida por meio de um determinado período 
de retorno. Dury et al. (1963), Hickin (1968), Dury 
(1973, 1976) e Riley (1976) mostraram que o perío-
do de retorno de 1,58 anos é o mais adequado para 
determinar a vazão dominante. Para obtenção dessa 
vazão primeiramente foi feita uma análise de fre-
quência de vazões máximas anuais, conforme o mé-
todo proposto por Dalrymple (1960). Com arquivos 
contendo séries históricas de vazões máximas anuais 
de cada estação ordenou-se cada vazão da maior 
para a menor. O tempo de retorno para cada vazão 
máxima foi calculado como: 
 
T = (N+1)/i                      (9) 
 
onde T é o tempo de retorno em anos de cada vazão 
máxima; N é o número de anos considerados para 
cada série histórica de dados; e i é o numero da 
ordem de cada vazão máxima. 

Depois da estimativa do tempo de retorno 
de cada estação plotaram-se as vazões máximas em 
função de seus respectivos tempos de retorno e es-
tabeleceu-se uma regressão linear simples. Com a 
equação da regressão foi calculada a vazão dominan 
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Tabela 3 — Resumo do diagrama de Rhodes (1977). w/d é a relação entre largura e profundidade, 

F é o número de Froude, v/A é a relação entre velocidade e área da seção transversal e 

S1/2/n é a relação entre a declividade e a rugosidade de Manning 

 

Tipo de canal w/d Competência F v/A S1/2/n 

1 Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta 

2 Diminui Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta 

3 Aumenta Aumenta Aumenta Diminui Aumenta 

4 Diminui Aumenta Aumenta Diminui Aumenta 

5 Aumenta - Aumenta Diminui Aumenta 

6 Diminui - Aumenta Diminui Aumenta 

7 Aumenta - Aumenta Diminui Diminui 

8 Diminui - Aumenta Diminui Diminui 

9 Aumenta - Diminui Diminui Diminui 

10 Diminui - Diminui Diminui Diminui 

 
 
 

Vazão Dominante
(Q1,58)

Análise de frequência

Equação de Dalrymple

Tempo de retorno
para cada vazão

Cota para Q1,58

Arquivo de seção transversal

Tabela COTA-VAZÃO
(curva-chave)

Largura Área molhada (Am)

y = ax + b

V
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ão
 (m
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Série histórica de
vazões máximas anuais

Ordenação da maior 
para a menor vazão

Eq. Regressão

Profundidade média

mA

Q 58,1

 
 

 

Figura 6 - Esquema de análise da geometria hidráulica em direção à jusante do rio 
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Figura 7 — Geometria hidráulica de algumas estações das bacias de estudo. (a) 64362000-Cinzas; (b) 64245000-Itararé; 

(c) 64660500-Ivaí; (d) 82170000-Litorânea; (e) 64799500-Piquiri; (f) 64546900-Pirapó; (g) 81335000-Ribeira; 

(h) 64465000-Tibagi; (i) 65025000-Iguaçu 
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Figura 8 - Histogramas de frequência dos expoentes (a) b; (b) f; (c) m 

 
te para um tempo de retorno de 1,58 anos (Dury et 
al., 1963; Hickin, 1968; Dury, 1973 e 1976; Riley, 
1976). 

Com uma tabela de cota-vazão de cada esta-
ção foi identificada a cota correspondente à vazão 
com tempo de retorno de 1,58 anos. Com um arqui-
vo contendo as variáveis hidráulicas de cada seção 
transversal foi identificada a área molhada, largura e 
profundidade média (razão da área molhada pela 
largura) para cada cota correspondente a vazão com 
tempo de retorno de 1,58 anos. A velocidade foi 
calculada pela razão entre a vazão e a área molhada. 
Depois de obtidas todas as variáveis hidráulicas foi 
feita a análise de geometria hidráulica de jusante 
pelo método proposto por Leopoldo & Maddock 
(1953). A Figura 6 mostra um fluxograma dessa 
análise em direção à jusante do rio. 

Sabe-se que em direção à jusante de um rio 
a vazão aumenta. O motivo é que a área de drena-
gem da bacia hidrográfica também aumenta. Sabe-se 
também que a área de uma bacia é uma variável que 
pode ser medida mais facilmente do que uma de-
terminada vazão de um rio. Por causa dessa facilida-
de e devido a sua variação em direção à jusante a 
área de drenagem é muitas vezes utilizada nas rela-
ções da geometria hidráulica no lugar de uma vazão 
com determinado tempo de retorno. Para verificar a 
correlação entre as áreas de drenagem e as vazões 
com tempo de retorno de 1,58 anos os valores das 
áreas de drenagem foram plotados em função dos 
valores de vazão. 

Como os ajustes ao longo do canal são con-
trolados pelas variáveis da geometria hidráulica, a 
área da seção transversal ao nível de margens plenas 
pode ser uma variável indicadora da capacidade do 
canal (Park, 1978). Por causa desse fato foi investi-
gada também a relação entre as áreas das seções 
transversais ao longo dos rios em nível de margens 

plenas e a área de drenagem correspondente a cada 
seção. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Análise da geometria hidráulica de seção transversal 
 

A Figura 7 mostra exemplos dos gráficos re-
sultantes dessa análise de geometria hidráulica de 
seção. Nota-se que as variáveis profundidade e velo-
cidade são mais sensíveis ao aumento da vazão do 
que a largura das seções transversais. Praticamente 
em todas as seções analisadas observou-se esse com-
portamento da largura. 

A Tabela 4 mostra o valor médio, mínimo, 
máximo, a mediana e a moda dos expoentes dessa 
análise. Nessa tabela também se observa o número 
de estações consideradas para a obtenção desses 
valores estatísticos. No caso do expoente b algumas 
estações foram descartadas devido à presença de 
valores negativos muito grandes, que podem ocorrer 
devido a erros nas séries dos dados. Para os expoen-
tes f e m todas as estações foram consideradas. A 
Figura 8 mostra os histogramas de frequência dos 
expoentes b, f e m. Observa-se que os expoentes são 
normalmente distribuídos. As maiores freqüências 
dos expoentes b, f e m ocorrem nos intervalos de 0,0 
a 0,1, 0,2 a 0,5 e 0,4 a 0,7 respectivamente, próximas 
aos valores médios. 

 
Tabela 4 — Valores estatísticos dos expoentes das 

relações da geometria hidráulica de seção 

 

 Núme-

ro 

Mé-

dia 

Media-

na 

Mo-

da 

Míni-

mo 

Máxi-

mo 

b 442 0,08 0,05 0,19 -0,45 0,54 

f 448 0,36 0,35 0,26 -1,71 1,71 

m 448 0,54 0,54 0,53 -0,97 2,37 
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Figura 9 — Gráficos triaxiais resultantes do agrupamento dos expoentes b, f e m por formação geológica. (a) Atuba 

Unidade de Gnaisses Nebulíticos; (b) Atuba Unidade Gnáissica; (c) Campo Mourão; (d) Capiru Unidade Metapelítica; 

(e) Castro Associação Sedimentar Inferior; (f) Caxias; (g) Complexo Granulítico SC - Unidade de Rochas Orto e 

Paraderivadas; (h) Depósitos Coluvio-Aluvionares; (i) Depósitos Aluvionares; (j) Furnas; (k) Goio Ere; 

(l) Granito Arrieiros; (m) Granito Palermo; (n) Granito Santa Rita - Complexo Cunhaporanga; (o) Itararú; 

(p) Ponta Grossa; (q) Quartzo Monzonito São Sebastião - Complexo Três Córregos; (r) Rio do Rasto; (s) Serra Alta; 

(t) Serra Geral; (u) Suíte Granítica Rio Pien Granitoides; e (v) Teresina 
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Park (1977), em uma pesquisa feita em tra-
balhos publicados desde 1953 encontrou os interva-
los de 0,0 a 0,59, 0,06 a 0,73 e 0,07 a 0,71 para b, f e 
m respectivamente e as maiores frequências desses 
expoentes ocorreram nos intervalos de 0,0 a 0,2, 0,3 
a 0,5 e 0,2 a 0,5 respectivamente. Hadadin & Bdour 
(2005) analisaram 7 seções de um canal incisivo, 
formado por degradação geológica, e encontraram 
os valores médios b = 0,09; f = 0,58; e m = 0,33. Leo-
pold & Maddock (1953) analisaram 20 rios localiza-
dos nas partes central e sudoeste dos Estados Unidos 
e encontraram os seguintes valores: b = 0,26;  f = 
0,40; e m = 0,34. Deste modo, à medida que a vazão 
aumenta na seção transversal, a velocidade e a pro-
fundidade aumentam mais rapidamente do que a 
largura. 
 
Efeito da geologia 

 

A Figura 9 mostra os diagramas triaxiais re-
sultantes do agrupamento dos expoentes b, f e m 
por formação geológica. 

Os resultados dos diagramas triaxiais mos-
tram que com relação à taxa de mudança da relação 
w/d, relacionada à subdivisão b = f, praticamente 
em todas as formações ocorre um decréscimo dessa 
taxa com o aumento da vazão. Portanto, em geral há 
uma tendência de todos os rios analisados possuí-
rem maior estabilidade das margens do que do leito. 
Com relação à taxa de mudança da relação v/d, 
relacionada à subdivisão m = f, apenas 5 formações 
(Atuba Unidade de Gnaisses Nebulíticos, Castro 
Associação Sedimentar Inferior, Complexo Granulí-
tico SC - Unidade de Rochas Orto e Paraderivadas, 
Depósitos Coluvio-Aluvionares e Granito Palermo) 
demonstraram alguma tendência de aumento ou 
diminuição dessa taxa. O número de Froude, rela-
cionado à subdivisão m = f/2, mostrou que em 9 
formações os rios possuem tendência de escoamen-
tos supercríticos. Apenas na formação Complexo 
Granulítico SC os rios demonstraram escoamento 
subcrítico. A taxa v/A, relacionada a subdivisão b + f 
= m, mostrou que em algumas formações há uma 
tendência de que os rios possuírem margens instá-
veis. Finalmente, em relação a subdivisão m = 2/3f 
observou-se que a declividade da maioria dos canais 
aumenta mais rapidamente que a rugosidade. 

Em geral em todos os tipos de formações 
geológicas os valores plotados nos diagramas da 
Figura 9 ficaram bastante dispersos. Park (1977), ao 
analisar diagramas dos expoentes da geometria hi-
dráulica de seção e em direção à jusante, não en-
controu evidências claras quanto ao comportamento 
desses expoentes. Ele agrupou os expoentes de dife-

rentes tipos de rios em função do tipo de clima dos 
locais desses rios. Devido à grande dispersão desses 
pontos Park concluiu que é preciso considerar mais 
fatores locais nesse tipo de análise. Fatores como, 
por exemplo, a composição do material das mar-
gens, padrão fluvial (se meândrico ou entrelaçado), 
presença de corredeiras, entre outros fatores. 

A análise do comportamento das relações 
do diagrama triaxial pelos valores médios dos expo-
entes b, f e m para cada formação mostra uma forte 
tendência de estabilidade das margens dos rios de 
estudo (Figura 10). Isso ocorre porque todos os 
expoentes se concentram ao lado direito da subdivi-
são b = f, ou seja, com b < f. Assim, a taxa w/d dimi-
nui com o acréscimo da vazão. Além disso, dos 22 
valores médios, 13 se concentram acima da subdivi-
são b + f = m o que mostra completa estabilidade 
desses canais. 
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Figura 10 — Média total para cada uma das 

22 formações selecionadas. 

 
 
A Figura 11 mostra os diagramas triaxiais re-

sultantes dos agrupamentos dos expoentes por clas-
se geológica. Os valores médios dos expoentes para 
essas classes são: para a classe ígnea, b = 0,60, f = 
0,32 e m = 0,08; para a classe metamórfica, b = 0,47, 
f = 0,40 e m = 0,14; e para a classe sedimentar, b = 
0,48, f = 0,41 e m = 0,10. Observa-se também nesses 
diagramas que há uma tendência de os rios possuí-
rem margens estáveis, pois novamente a maioria dos 
pontos se concentra ao lado direito da subdivisão b 
= f. Essa estabilidade ocorre principalmente na clas-
se ígnea, onde os pontos também se concentraram 
acima da subdivisão b + f = m. Com relação às outras 
subdivisões do diagrama a grande dispersão dos 
pontos prejudica uma análise mais detalhada. 
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Figura 11 - Diagramas triaxiais das classes ígnea (a), metamórfica (b) e sedimentar (c) 

 
 

Para melhor apresentar os resultados da Fi-
gura 11, a Tabela 5 mostra as porcentagens das clas-
ses geológicas em relação a cada tipo de canal, con-
forme a classificação de Rhodes (1977) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 5 — Porcentagens das classes geológicas por tipo de 

canal 

 

Tipo de 
canal 

Ígnea 
(%) 

Metamórfica 
(%) 

Sedimentar 
(%) 

1 2,64 3,22 2,65 
2 64,55 38,71 43,71 

3 2,65 3,22 1,99 
4 7,94 12,91 7,28 
5 0,53 0 1,33 
6 11,64 25,81 17,22 
7 0 0 0 
8 4,76 0 7,28 
9 0 0 0 
10 5,29 16,13 18,54 

 
 
 

A Tabela 5 mostra que o canal tipo 2 tem 
maior porcentagem em todas as classes. Além disso, 
os canais tipo 4, 6 e 10 também apresentam porcen-
tagem significativa em todas as classes. Ou seja, as-
sim como se observa na Figura 11 em geral os rios 
em estudo apresentam alta estabilidade de suas 
margens, pois as maiores porcentagens dos tipos de 
canal ocorrem naqueles situados ao lado direito da 
subdivisão b=f. 

Análise da geometria hidráulica na direção 

de jusante 
 

A Tabela 6 mostra os valores de vazão para o 
tempo de retorno de 1,58 anos dos rios Cinzas, Ivaí, 
Piquiri, Ribeira, Tibagi e Iguaçu. Além disso, tam-
bém mostra a série de dados considerados para cada 
estação, a equação resultante da regressão linear e a 
área de drenagem de cada estação. Observa-se na 
Tabela 6 que em todas as análises houve uma alta 
correlação dos dados. Os valores do R² (coeficiente 
de determinação) variaram entre 0,70 e 0,99. 

Com os dados de vazão da Tabela 6 foram 
estabelecidas as relações da geometria hidráulica de 
jusante para os rios considerados nessa análise. A 
Tabela 7 mostra os expoentes e sua soma e os coefi-
cientes e seu produto encontrados nessa análise. A 
Figura 12 mostra o comportamento das variáveis 
largura, profundidade e velocidade com o aumento 
da vazão em várias estações ao longo dos rios consi-
derados para essa análise. 

A análise do Rio das Cinzas (Figura 12a) 
mostra que ao contrário da largura e profundidade 
a velocidade é uma variável praticamente insensível 
à mudança de vazão. O expoente da velocidade na 
Tabela 7 é significativamente menor que os outros 
expoentes desse rio. Isso pode ser explicado devido 
à pequena quantidade de estações analisadas e tam-
bém por essas estações se localizarem na parte baixa 
do rio onde existe pouca variação da declividade do 
leito. 

No caso do Rio Ivai (Figura 12b) observa-se 
que entre os pontos 4 a 7 (estações 64660500 a 
64693000, conforme Tabela 6) ocorre uma grande 
dispersão dos pontos que é causada pelo grande  au- 
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Tabela 6 - Resultados da análise da geometria hidráulica na direção de jusante 

 

* Cód. Est. Série N Equação R² Q1.58 AD 

Rio das Cinzas 

1 64360000 1926-2008 79 y = 400,36x + 103,43 0,98 182,96 2015 

2 64362000 1976-2008 32 y = 514,08x + 305,61 0,91 407,74 3976 

3 64370000 1931-2008 75 y = 875,11x + 352,85 0,89 526,70 5622 

Rio Ivaí 

1 64625000 1956-2008 52 y = 879,42x + 585,08 0,89 759,78 3572 

2 64645000 1965-2008 43 y = 1881,1x + 1122 0,94 1495,69 8600 

3 64655000 1967-2008 52 y = 2322,2x + 1802 0,84 2263,32 12701 

4 64660500 1985-2008 23 y = 5156,8x + 3270,3 0,88 4294,73 19300 

5 64685000 1953-2008 55 y = 2842,1x + 2765,7 0,88 3330,30 28427 

6 64689005 1990-2008 16 y = 1507,8x + 2937,4 0,84 3236,94 31956 

7 64693000 1974-2009 33 y = 3198,9x + 3035,5 0,94 3670,98 34442 

Rio Piquiri 

1 64764000 1984-2008 24 y = 656,3x + 380,57 0,95 510,95 1703 

2 64767000 1981-2008 27 y = 1410,6x + 1158,7 0,90 1438,93 3620 

3 64771500 1976-2008 32 y = 1438,1x + 1057,5 0,94 1343,19 4223 

4 64776100 1986-2008 22 y = 3269,8x + 1968,3 0,96 2617,87 7690 

5 64795000 1970-2008 38 y = 2668,7x + 1988,3 0,93 2518,46 11303 

6 64799500 1978-2008 31 y = 2761,3x + 2577,8 0,81 3126,35 12124 

7 64820000 1966-2008 42 y = 3565,8x + 1926,7 0,94 2635,07 17457 

8 64830000 1969-2008 39 y = 3009,2x + 2221,9 0,95 2819,70 20982 

Rio Ribeira 

1 81107000 1978-2008 30 y = 1199,6x + 131,27 0,94 369,58 3199 

2 81135000 1930-2008 78 y = 1148,1x + 178,01 0,99 406,09 4570 

3 81200000 1936-2008 72 y = 1472,9x + 281,77 0,98 574,37 7252 

Rio Tibagi 

1 64430200 2002-2008 4 y = 10,848x + 45,193 0,95 47,35 546 

2 64444000 1974-2008 35 y = 405,22x + 177,38 0,96 257,88 4450 

3 64447000 1975-2008 33 y = 528,04x + 228,8 0,96 333,70 5731 

4 64465000 1931-2004 70 y = 958,36x + 345,65 0,97 536,04 8948 

5 64481200 1987-2004 15 y = 1307,1x + 554,11 0,89 813,77 11600 

6 64482000 1980-2008 27 y = 1746,2x + 605,95 0,97 952,85 14000 

7 64506000 1977-2008 29 y = 3125,1x + 1069,7 0,98 1690,52 21240 

8 64506500 1987-2008 21 y = 3092,7x + 1163,3 0,96 1777,69 21200 

Rio Iguaçu 

1 65009000 1976-2008 31 y = 53,84x + 60,25 0,77 70,95 626 

2 65013005 1984-2008 19 y = 55,444x + 86,507 0,75 97,52 727 

3 65017006 1976-2008 26 y = 111,94x + 57,138 0,70 79,38 1284 

4 65019980 1974-1990 9 y = 42,641x + 128,71 0,83 137,18 2122 

5 65020000 1974-1990 16 y = 115,55x + 120 0,85 142,95 2152 

6 65025000 1976-2008 32 y = 216,18x + 120,01 0,95 162,96 2578 

7 65028000 1976-2008 22 y = 339,05x + 96,141 0,92 163,50 3049 

8 65035000 1935-2008 73 y = 368,25x + 148,97 0,98 222,13 3662 

9 65060000 1930-2008 78 y = 679,65x + 169,74 0,97 304,76 6065 

10 65220000 1963-2008 45 y = 1447,7x + 697,14 0,95 984,74 18300 

11 65255000 1993-2008 15 y = 1268,6x + 944,66 0,86 1196,68 20640 

12 65310000 1930-2008 78 y = 1779x + 854,02 0,95 1207,43 24211 

13 65365800 1978-2008 29 y = 2461,7x + 1108,6 0,89 1597,63 24900 

14 65802000 1980-1992 12 y = 4756,2x + 2154,4 0,72 3099,25 33700 
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Continuação Tabela 6 

        

15 65808000 1967-1992 5 y = 3602,7x + 1601 0,83 2316,70 38275 

16 65830000 1967-1992 21 y = 8412,7x + 917,35 0,96 2588,59 34100 

17 65975000 1976-2008 32 y = 12140x + 5349 0,86 7760,70 57974 

18 65986000 1985-2008 23 y = 15386x + 5289,8 0,88 8346,34 62900 

19 65988000 1974-1993 19 y = 8103,8x + 4141,1 0,86 5750,98 63236 

20 65993000 1942-2008 63 y = 15526x + 3559,7 0,95 6644,05 67317 

* Número de identificação das estações na Figura 12. 

 
 
mento da vazão. Isso pode significar que existem 
erros nas medições de vazão da estação 64660500 e 
que podem ser causados pela má localização dessa 
estação no rio. Além disso, entre os pontos 4 a 7 
também ocorre grande variação da taxa w/d o que 
contribuiu com essa dispersão dos pontos, pois, essa 
taxa influencia diretamente na forma do canal e 
consequentemente na mudança da vazão.  

No Rio Piquiri (Figura 12c) também ocorre 
uma considerável dispersão dos pontos correspon-
dentes às estações mais a jusante do rio (pontos 4 a 
8). Além disso, a velocidade varia negativamente 
com o aumento da vazão o que pode representar 
fraca competência do Rio Piquiri para o transporte 
de sedimentos. Na Tabela 7 observa-se que a pro-
fundidade do Rio Piquiri varia aproximadamente 
com a raiz cúbica da vazão. 

Assim como o Rio Piquiri o Rio Ribeira (Fi-
gura 12d) também apresenta a velocidade variando 
negativamente com o acréscimo da vazão. Nesse 
caso esse comportamento negativo da velocidade 
pode ser explicado pela pouca quantidade de esta-
ções analisadas no Rio Ribeira. Além disso, as três 
estações se localizam na parte baixa do rio, na área 
de deposição e baixa declividade da bacia. 

Park (1977), ao reexaminar o trabalho de 
Leopold & Maddock (1953), concluiu que o aumen-
to da velocidade com o acréscimo da vazão não se 
aplica a todos os tipos de rios. Em metade dos seg-
mentos dos rios analisados foi encontrado correla-
ção negativa quando considerado uma vazão com 
tempo de retorno de até 2,33 anos. Park (1977) 
salientou que as diferenças nas correlações podem 
ser devido ao tempo de retorno utilizado para a 
vazão, diferenças entre os locais das estações e mé-
todos utilizados para o ajuste dos pontos. 

A análise da geometria na direção de jusan-
te do Rio Tibagi (Figura 12e) mostra que ocorre um 
comportamento muito semelhante da largura, pro-
fundidade e velocidade em resposta ao acréscimo da 
vazão. Esse comportamento também pode ser visto 
pelos expoentes do Rio Tibagi na Tabela 7 onde se 

observa também que a profundidade varia aproxi-
madamente com a raiz cúbica da vazão e a velocida-
de com a raiz quarta. 

Para o Rio Iguaçu (Figura 12f) os pontos de 
1 a 9 tendem a um bom alinhamento para as três 
variáveis sendo a largura a variável que mais se mo-
difica em direção à jusante com o acréscimo da va-
zão. Isso pode ser explicado pela baixa variação da 
altitude que pode impedir a ocorrência de grandes 
profundidade e velocidades do fluxo d’água no 
canal. Nesse trecho dos pontos 1 a 9 a declividade 
do canal é de apenas 0,0006 m/m em uma distância 
de aproximadamente 190 km. Portanto, pode-se 
dizer que nesse trecho o rio tende a se ajustar mais 
pela mudança de sua largura. Os pontos de 10 a 20 
se mostram bastante dispersos para as três variáveis e 
os valores da largura aumentam significativamente 
em algumas estações em relação aos pontos anterio-
res. Destaca-se que o ponto 17 (estação 65975000) 
possui um valor de profundidade significativamente 
maior que os outros pontos das estações a jusante. 
Ao contrário, a velocidade dessa estação é uma das 
menores desde os pontos de 10 a 16, no trecho mé-
dio do rio. Ao observar a área de drenagem verifica-
se que essa estação do ponto 17 possui o maior valor 
e esse pode ser o motivo da grande variação na pro-
fundidade. Com grande área para drenar e conside-
rando grande estabilidade de suas margens o rio 
nesse ponto pode estar buscando seu equilíbrio pelo 
ajuste maior de sua profundidade com o acréscimo 
da vazão. 

A Tabela 8 mostra os resultados dos expoen-
tes e coeficientes das relações da geometria hidráu-
lica de jusante quando a vazão com tempo de retor-
no de 1,58 anos foi substituída pela área de drena-
gem. Na ausência de dados de vazão, a área de dre-
nagem pode ser utilizada para estudos de geometria 
hidráulica. Os resultados dos expoentes e coeficien-
tes dessa tabela são valores muito próximos aos da 
Tabela 7, principalmente com relação ao expoente 
m. 
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Figura 12 - Variação da largura (w), profundidade (d) e velocidade (v) com o aumento da vazão para um tempo de 

retorno de 1,58 anos em várias seções ao longo dos rios (a) Cinzas, (b) Ivai, (c) Piquiri, (d) Ribeira, (e) Tibagi, (f) Iguaçu. 
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Tabela 7 — Resultados da geometria hidráulica de jusante 

 

Bacia b f m b+f+m a c k a·c·k 

Cinzas 0,39 0,59 0,01 1,00 8,04 0,10 1,14 0,96 
Ivaí 0,18 0,53 0,28 1,00 49,11 0,12 0,16 0,98 
Piquiri 0,77 0,34 -0,11 0,99 0,43 0,55 4,21 1,00 
Ribeira 1,12 0,38 -0,49 1,00 0,07 0,35 37,21 0,97 
Tibagi 0,42 0,34 0,24 1,00 7,23 0,58 0,23 0,98 
Iguaçu 0,57 0,28 0,14 1,00 3,40 0,72 0,40 0,99 

 
 
 

Tabela 8 — Resultados da geometria hidráulica de jusante com área de drenagem 

 

Bacia b f m b+f+m a c k a·c·k 

Cinzas 0,43 0,60 0,02 1,05 2,42 0,02 1,00 0,06 
Ivaí 0,14 0,38 0,17 0,70 49,45 0,19 0,29 2,85 
Piquiri 0,49 0,22 -0,06 0,64 1,78 0,99 3,23 5,75 
Ribeira 0,61 0,25 -0,32 0,55 0,35 0,43 27,09 4,19 
Tibagi 0,43 0,32 0,22 0,98 2,05 0,28 0,13 0,07 
Iguaçu 0,59 0,28 0,15 1,03 0,62 0,33 0,25 1,03 
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Figura 13 — Relações entre área de drenagem da bacia do Rio Iguaçu e (a) vazão com tempo 

de retorno de 1,58 anos e (b) áreas das seções transversais 

 
 

A Figura 13 mostra um exemplo da relação 
entre área de drenagem e vazão com tempo de re-
torno de 1,58 anos e entre área de drenagem e área 
da seção transversal para as estações do Rio Iguaçu. 
Observa-se nessa figura que ocorre alta correlação 
entre essas variáveis. Da mesma forma essa alta cor-
relação também foi encontrada nas demais bacias 
dessa análise. Isso mostra que para essas bacias a 
área da seção transversal pode ser uma variável indi-
cadora da capacidade do canal quando em nível de 
margens plenas. 

CONCLUSÕES 
 
 

A teoria da geometria hidráulica fluvial foi 
aplicada em nove bacias hidrográficas Paranaenses. 
Para isso foram estabelecidas as relações matemáti-
cas da geometria hidráulica de seção e de direção à 
jusante para cada bacia. 

Para análise da geometria hidráulica de se-
ção os valores médios dos expoentes foram b = 0,08, 
f = 0,36 e m = 0,54. Essa análise mostrou que as vari-
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áveis profundidade e velocidade são mais sensíveis 
ao aumento da vazão do que a largura das seções 
transversais. Portanto, pode haver uma maior influ-
encia geológica no ajuste da largura das seções dos 
rios de estudo. Por meio de diagramas triaxiais foi 
verificado que a grande variabilidade de formações 
geológicas e a pouca quantidade de estações na 
maioria das formações dificulta uma análise mais 
precisa da influência geológica nas seções estudadas. 
Porém, entre 22 tipos de formações geológicas veri-
ficou-se que os expoentes são quase todos plotados 
ao lado direito da subdivisão b = f do diagrama e por 
isso pode-se dizer que os rios das bacias de estudo 
possuem tendência de alta estabilidade das margens. 

A análise da geometria hidráulica em dire-
ção a jusante foi realizada com base nos rios Cinzas, 
Ivaí, Piquiri, Ribeira, Tibagi e Iguaçu. A pouca quan-
tidade de estações e a má distribuição dessas esta-
ções ao logo de alguns rios prejudicou um pouco 
essa análise. Porém pode-se dizer que o Rio Ivaí 
possui alta estabilidade de suas margens, pois a lar-
gura sofre pouca variação ao longo do canal. Ao 
contrário, os rios Piquiri, Ribeira Tibagi e Iguaçu 
demonstram instabilidade de suas margens, pois 
possuem grandes variações nas larguras dos seus 
canais. Além disso, os rios Cinzas, Piquiri e Ribeira 
não são grandes transportadores de sedimentos, 
pois, suas velocidades sofrem pouca variação ou 
variam negativamente ao longos de seus canais com 
o aumento da vazão.  

A relação entre vazão com tempo de retor-
no de 1,58 anos e área de drenagem mostrou que na 
ausência de uma série de dados de vazão a área de 
drenagem pode ser utilizada para estudos de geo-
metria hidráulica de jusante nas bacias paranaenses. 
Assim a geometria hidráulica pode ser útil em estu-
dos de regionalização de vazão. Além disso, pode-se 
dizer que os dados medidos podem ser considerados 
bons e confiáveis, pois, se as medições não fossem 
bem feitas talvez não se obtivesse uma alta correla-
ção entre as vazões e as áreas de drenagem. Devido a 
isso, a teoria da geometria hidráulica fluvial pode ser 
utilizada também como uma ferramenta de apoio na 
consistência de dados fluviométricos. A alta correla-
ção da área da seção transversal em nível de mar-
gens plenas com a área de drenagem mostrou que 
essas seções em nível de margens plenas são indica-
doras da capacidade do canal. 

Além da geologia, outros fatores como re-
gime climático e hidrológico, formações morfológi-
cas, usos dos solos, tipos de vegetação, entre outros, 
podem influenciar a geometria hidráulica dos rios 
no Paraná. Recomenda-se que futuros trabalhos 
continuem a investigar qual desses fatores que mais 

influencia a forma dos canais dos rios paranaenses. 
Outros períodos de retorno para a vazão dominante 
também devem ser investigados em futuros traba-
lhos.  

A teoria da geometria hidráulica proposta 
por Leopoldo & Maddock (1953) ainda pode ser 
muito desenvolvida e explorada. Apesar de pouco 
conhecida e aplicada no Brasil o presente trabalho 
demonstrou que essa teoria pode contribuir com o 
avanço da ciência hidrológica e consequentemente 
com gerenciamento dos recursos hídricos brasilei-
ros. 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Os autores agradecem ao Engenheiro Edson 
Sakae Nagashima (Superintendência de Desenvol-
vimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambi-
ental do Estado do Paraná — SUDERHSA) pela dis-
ponibilização do banco de dados fluviométricos 
utilizados no desenvolvimento de parte desse traba-
lho. Ao Laboratório de Hidrologia da UFSC por 
todo o apoio e atenção na pesquisa desse trabalho. 
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPQ) pelo auxílio financeiro 
durante a construção desse trabalho. 
 

 

REFERENCIAS 

 
 
BIZZI, L. A.; SCHOBBENHAUS, C.; VIDOTTI, R. M.; GON-

ÇALVES, J. H. Geologia, tectônica e recursos mine-
rais do Brasil: texto, mapas & SIG. CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil, Brasília – DF, 2003. 692 p. 

CARLING, P. The concept of dominant discharge applied to 
two gravel-bed streams in relation to channel stability 
thresholds. Earth Surf. Process. Landforms, v.13, 
p.355-367, 1988. 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia Fluvial. Editora Edgard 
Blucher, São Paulo – SP, 1981. 313p. 

DALRYMPLE, T. Manual of Hydrology: Part 3. Flood-frequency 
analyses. Geological Survey Water-Supply, Paper 
1543-A, 1960. 80p.  

DOLL, B. A.; DOBBINS, A. D.; SPOONER, J.; CLINTON, D.R.; 
BIDELSPACH, D.A. Hydraulic geometry relationships 
for rural north carolina coastal plain streams. NC 
Stream Restoration Institute, Report to N.C. Division 
of Water Quality for 319 Grant Project No. EW20011, 
www.ncsu.edu/sri, 11 p., 2003. 



Geometria Hidráulica em Bacias Hidrográficas Paranaenses 

 130

DURY, G.H. Magnitude-frequency analysis and channel mor-
phology. Fluvial Geomorphology. Allen and Unwin, 
p.91-121, 1973. 

DURY, G.H. Discharge prediction, present and former from 
channel dimensions. Journal of Hydrology, v.30, 
p.219-245, 1976. 

DURY, G.H.; HAILS, J.R.; ROBBIE, H.B. Bankfull discharge 
and magnitude-frequency series. Australian Journal 
of Science, v.26, p.123-124, 1963. 

FERGUSON, R. I. Hydraulics and hydraulic geometry. 
Progress in Physical Geography, v.10, p.1-31, 1986. 

FERNANDEZ, O. V. Q.; BORTOLUZZI, L. N. Magnitude e 
freqüência das descargas dominantes em rios das 
regiões oeste e sudoeste do Paraná. In: VII Simpósio 
Nacional de Geomorfologia, Belo Horizonte-MG, A-
nais, 2008. 

GIBERTONI, R. F. C.; SANTOS, I.; MÜLLER, I. I.; PEREIRA, 
P. S.  Modelagem da produção e transporte de se-
dimentos em bacias hidrográficas do litoral parana-
ense: o caso da bacia do Rio Nhundiaquara. In: XVIII 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Campo 
Grande-MS, UFMS, Anais, 18p., 2009. 

GORDON, N. D.; MCMAHON, T. A.; FINLAYSON, B. L. 
Stream hydrology: an introduction for ecologists. 
John Wiley & Sons Ltd, New York, 1992. 526p. 

HADADIN, N.; BDOUR, A. At-station hydraulic geometry for 
incised channels. Journal of Applied Sciences, v.5, 
p.1606-1612, 2005. 

HICKIN, E. J. Channel morphology bankfull stage and bankfull 
discharge of streams near Sydney, Australia. Journal 
of Science, v.30, p.274-275, 1968. 

KOBIYAMA, M.; CHAFFE, P.L.B.; ROCHA, H.L.; CORSEUIL, 
C.W.; MALUTTA, S.; GIGLIO, J.N.; MOTA, A.A.; 
SANTOS, I.; RIBAS JUNIOR, U.; LANGA, R. Imple-
mentation of school catchments network for water 
resources management of the Upper Negro River re-
gion, southern Brazil. In: Taniguchi, M.; Burnett, 
W.C.; Fukushima, Y.; Haigh, M.; Umezawa, Y. 
(Orgs.). From Headwater to the Ocean: Hydrological 
changes and watershed management. London: Tay-
lor & Francis, p.151-157, 2009. 

LEOPOLD, L. B. A View of the River. Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1994. 290p.  

LEOPOLD, L.B.; MADDOCK, T. The hydraulic geometry of 
stream channels and some physiographic implica-
tions. United States Geological Survey, Prof. Paper. 
252, 56p, 1953. 

LEOPOLD, L. B.; WOLMAN, M. G.; MILLER, J.P. Fluvial 
Processes in Geomorphology. W.H. Freeman and 
Company, San Francisco, 1992. 522p. 

LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A.; SILVA, E. M.; VIEIRA, M. 
R. Diagnóstico hidrossedimentológico da bacia do 
Rio Piquiri. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 
Embrapa Cerrados, n.134, 2004. 25p. 

MOSLEY, M. P. Critical depths for passage in braided rivers, 
Canterbury, New Zealand. New Zeal. J. Mar. Fresh-
wat. Res., v.16, p.351-357, 1982. 

MOSLEY, M. P.; JOWETT, I. G. Fish habitat analysis using 
river flow simulation. New Zeal. J. Mar. Freshwat. 
Res., v.19, p.293-309, 1985. 

PARK, C. C. World-wide variations in hydraulic geometry 
exponents of stream channels: an analysis and some 
observations. Journal of Hydrology, v.33, p.133-146, 
1977. 

PARK, C. C. Allometric analysis and stream channel morphol-
ogy. Geographical. Analysis, v.10, p.211-228, 1978. 

PICKUP, G.; WARNER, R.F. Effects of hydrologic regime on 
magnitude and frequency of dominant discharge. 
Journal of Hydrology, v.29, p.51--75, 1976. 

RHODES, D. D. The b-f-m diagram graphical representation 
and interpretation of at-a-station hydraulic geometry. 
American Journal of Science, v.277, p.73–42, 1977. 

RIGGS, H.C. Streamflow characteristics from channel size. 
Journal of the Hydraulics Division, n.104, p.87-96 d, 
1978. 

RILEY, S. J. Aspects of bankfull geometry in a distributary 
system of eastern Australia. Hydrological Sciences 
Journal, v.21, p.545-560, 1976. 

SIMONS, D. B.; RICHARDSON, E. V.; NORDIN, C. J. Sedi-
mentary structures generated by flow in alluvial 
channels. SEPM Special Publication, v.12, p.34-52, 
1965. 

STOUT, H. P. Prediction of oxygen deficits associated with 
effluent inputs to the rivers of the Forth catchment. 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers, v.2, 
p.51-64, 1979. 

SUDERHSA (Org.) Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Dis-
ponível em: <http://www.suderhsa.pr.gov.br/>. 

WILCOCK, D. N. Investigation into the relations between bed 
load transport and channel shape. Geol. Soc. Ameri-
ca Bull, v.82, p.2159-2176, 1971. 

 
 

Hydraulic Geometry in River Basins in Paraná 
 
ABSTRACT 
 

The theory of hydraulic geometry looks at changes in 

the shape of natural watercourses.  This study analyzed the 

hydraulic geometry of the main river basins in the state of 

Paraná to assist in water resources management.. For this 

purpose, hydraulic geometry was analyzed in certain cross-

sections and along several Paraná rivers. Data from 448 

rivergauging stations were used to analyze the section geo-

metry. In this analysis it was observed that depth and 

velocity are more sensitive variables to increased flow than 
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cross-section width. In order to verify the influence of geolo-

gy on mathematical relations of the hydraulic geometry of 

these sections, the exponents obtained were grouped accord-

ing to type of geological formation, where the respective 

sections of these exponents are inserted. The main characte-

ristic identified by means of triaxial diagrams of the group 

was the high stability of the channel banks.  Only the sec-

tions of the main river in the basins studied were consi-

dered for analysis of the geometry in the downstream direc-

tion. A flow with a return time of 1.58 years was deter-

mined for this purpose. Outstanding in this analysis is 

that as the flow increased, the velocity of some rivers varied 

negatively along their channels. A high correlation of this 

flow was also found with the drainage area of the basins 

and a high correlation of the cross-section areas with their 

respective drainage areas. Thus, it was shown that hydrau-

lic geometry is useful in flow regionalization studies and in 

supporting the consistency of rivergauging data.  

Keywords: Hydraulic geometry, Parana state basins, Geol-

ogy, Canal adjustment; Dominant flow.  
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RESUMO 
 

 As bocas de lobo são estruturas hidráulicas importantes nos sistemas de drenagem urbana. Elas são responsáveis 

pela captação das águas que escoam nas sarjetas. Na maioria das cidades brasileiras, o dimensionamento dessas estruturas é 

fundamentado nos resultados de uma pesquisa cujo modelo físico difere em muitos detalhes daqueles utilizados atualmente 

em nossas vias públicas. Por essa razão, o presente trabalho apresenta os resultados obtidos com um modelo reduzido que 

procura reproduzir um pequeno segmento de rua, em greide contínuo, equipado com sarjeta e boca de lobo, à semelhança dos 

padrões adotados nos sistemas de drenagem de Belo Horizonte (MG). Com os testes realizados foi possível atribuir às bocas de 

lobo uma lei de captação para cada tipo testado. Como síntese dos principais resultados, destaca-se: as bocas de lobo 

apresentam maior eficiência hidráulica para as menores declividades longitudinais nas sarjetas; a boca de lobo simples, 

dotada de uma abertura na guia somente, apresenta as menores eficiências, enquanto a boca de lobo, dotada de grelha, 

abertura na guia e depressão na sarjeta, apresenta a maior eficiência hidráulica, podendo alcançar o valor de 100%, para 

declividades longitudinais das sarjetas inferiores a 6%; a contribuição da abertura na guia ou da depressão, numa boca de 

lobo combinada com depressão é reduzida, inferior a 8%. Os testes também indicaram um bom ajuste da equação de 

Manning para o cálculo da vazão escoada na sarjeta. Uma estimativa para a vazão captada é proposta a partir dos dados 

de vazão escoada na sarjeta e na eficiência hidráulica da boca de lobo 

 

Palavras-chave: Drenagem, boca de lobo, sarjeta. 

.

INTRODUÇÃO 
 

 

 Nos sistemas de drenagem urbana, as bocas 
de lobo são responsáveis pela captação das águas 
que escoam pelas sarjetas, conectando esses disposi-
tivos de drenagem superficial à rede de galerias 
subterrâneas. Assim, para se ter um projeto adequa-
do do sistema de drenagem é imprescindível o do-
mínio teórico e prático das partes constituintes des-
se sistema e, portanto, da boca de lobo, tema do 
presente trabalho.  
 Os tipos de bocas de lobo mais utilizados 
nos sistemas de drenagem das cidades brasileiras 
são: 
 

 a boca de lobo simples, com uma abertura 

na guia, através da qual é captada a água da 
sarjeta; 

 a boca de lobo com grelha, constituída de 
uma abertura na sarjeta, coberta por uma 
grelha de barras metálicas ou de concreto; 

 a boca de lobo combinada ou mista, corres-
pondente a associação da boca de lobo sim-
ples com a de grelha.  

 
 A Figura 1 ilustra esses casos e mostra tam-
bém que estas podem estar associadas ou não a de-
pressões na sarjeta, utilizadas para concentrar a 
vazão captada. 
 O funcionamento das bocas de lobo depen-
de do tipo adotado, da sua disposição na sarjeta e 
das condições hidráulicas desta.  
 A área livre para captação das águas pluviais 
superficiais da boca de lobo exerce uma grande 
influência na sua capacidade. Quando esta área livre 
é dotada de grelha, essa capacidade dependerá tam-
bém da dimensão, da forma e disposição das barras 
da grelha.  
 Quanto à influência da sarjeta, as variáveis 
desta que condicionam o funcionamento hidráulico 
da boca de lobo são: as declividades transversais e 
longitudinais, a geometria da seção transversal e as 
rugosidades da sarjeta e da superfície do pavimento 
sobre a qual parte da água escoa.  
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 Dependendo da topografia, a boca de lobo 
pode estar situada em ponto baixo, neste caso a 
vazão adentra a abertura livre pelos dois lados liga-
dos à sarjeta, ou pode estar numa rua de greide 
contínuo, caso em que a boca de lobo recebe a va-
zão somente pela sarjeta de montante.  
 
 

 
 

Figura 1 - Tipos de boca de lobo 

Adaptado de DAEE/CETESB, 1980. 

 
 
 Por falta de pesquisas relacionadas ao de-
sempenho hidráulico de alguns tipos de bocas de 
lobo, principalmente para aquelas dotadas de gre-
lha, muitos projetos de drenagem são realizados 
com base nos resultados das pesquisas realizadas 
entre 1951 e 1954 pela Universidade Johns Hopkins, 
mesmo sabendo que as características anteriormente 
apontadas para a grelha e para sarjeta são diferen-
tes. É objetivo desse trabalho, avaliar a capacidade 
de captação das águas superficiais de alguns tipos de 
bocas de lobo, por meio dos resultados de ensaios 
realizados num modelo físico que procura reprodu-
zir um pequeno segmento de rua, em greide contí-
nuo, equipado com sarjeta e boca de lobo, à seme-
lhança dos padrões adotados nos sistemas de drena-
gem de Belo Horizonte (MG). 
 Espera-se com isto, contribuir na tarefa de 
aferir a eficiência hidráulica atribuída a estes dispo-
sitivos para determinadas condições de funciona-
mento.  
 Nas ruas de Belo Horizonte (MG), em geral, 
adota-se a boca de lobo combinada com grelha na 
sarjeta e abertura no meio fio, havendo na maioria 
das vezes uma depressão na sarjeta. A Figura 2 mos-
tra este tipo de boca de lobo, empregado em trechos 
de greide contínuo, caso em que o fluxo atinge a 

boca de lobo apenas pelo lado de montante, onde o 
trecho de transição que forma a depressão é mais 
longo em relação ao lado de jusante. A grelha possui 
0,99 cm de comprimento, por 47,5 cm de largura, 
com barras de 4 cm, espaçadas de 4 cm, dispostas 
conforme mostrado na Figura 3. 
 
 

 
Figura 2 - Boca de lobo padrão SUDECAP 

 
 

 
 
 

Figura 3 — Grelha padrão SUDECAP 

(dimensões em cm) 

 

 
 O tipo de boca de lobo mostrado é instalado 
em uma sarjeta padronizada como Tipo B pela SU-
DECAP (Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital) com inclinação transversal de 15%. Este 
padrão é recomendado para vias com declividades 
longitudinais iguais ou superiores a 0,5% e inferio-
res a 16%, situação freqüente na maioria das vias 
urbanas. Por essa razão, esse tipo de sarjeta foi o 
adotado no presente trabalho.  
 
 

REVISÃO DA LITERATURA 
 
 Apesar da importância da boca de lobo na 
dinâmica do funcionamento da microdrenagem, os 
estudos e pesquisas realizados sobre o tema, ainda 
não contemplam satisfatoriamente todas as situações 
de operação dessa estrutura hidráulica. Eastwood 
(1946), citado por Souza (1986) desenvolveu aquele 
que é considerado o mais antigo trabalho sobre 
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boca de lobo. Posteriormente, um grupo de pesqui-
sadores da Universidade Johns Hopkins (Benton, 
Geyer, Goodell, Li e Sorteberg), desenvolveu uma 
série de pesquisas para investigar os problemas de-
correntes da drenagem de águas pluviais urbanas, 
em especial o comportamento hidráulico dos diver-
sos tipos de boca de lobo. Estas pesquisas, ainda 
hoje, são referências para o dimensionamento dessa 
estrutura hidráulica. Algumas das observações im-
portantes citadas nessas pesquisas são destacadas a 
seguir: 
 

 A boca de lobo com grelha, constituída de 

barras transversais, em sarjetas sem depres-
são apresentou baixa eficiência de captação 
(Li, Geyer e Benton, 1951). 

 A eficiência hidráulica para a boca de lobo 

simples com depressão foi 80%, aproxima-
damente. Ao retirar a depressão, a eficiência 
hidráulica foi reduzida para quase 60%, na 
maioria dos casos testados (Li, Geyer e Sor-
teberg, 1951).  

 Li et al. (1954) propôs um tipo de boca de 

lobo não convencional, dotado de um con-
junto de defletores (ranhuras) na sarjeta 
dispostos em espaços regulares ao longo da 
abertura na guia.  Estes defletores permiti-
ram aumentar a capacidade da boca de lo-
bo, principalmente para as declividades 
longitudinais mais elevadas, uma caracterís-
tica contrária às mostradas pelos outros ti-
pos de boca de lobo (Li, Goodell e Geyer, 
1954). 

 O número de barras transversais na grelha 
reduziu a eficiência da boca de lobo (Li, 
Goodell e Geyer, 1954). 

 
 Souza (1986) realizou um estudo experi-
mental para a determinação da eficiência de uma 
boca de lobo simples (com e sem depressão), usan-
do dois modelos físicos, sendo um na escala 1:3 e o 
outro na escala 1:1. Em ambos os modelos, as decli-
vidades longitudinais estiveram entre 5 e 14% e as 
vazões dos testes situadas na faixa de eficiência entre 
50 e 100%. Neste estudo concluiu-se que, para o 
modelo estudado, a boca de lobo com depressão na 
sarjeta é em torno de 36% mais eficiente do que a 
boca de lobo sem depressão. Para uma vazão fixada, 
ambos os tipos de boca de lobo perderam eficiência 
com o aumento da declividade longitudinal. A partir 
dos dados experimentais foi proposto um modelo 
matemático para determinar a vazão captada pela 
boca de lobo simples, com e sem depressão. 

 O trabalho de Souza (1986) relata ainda 
outras experiências nessa área, destacando: os resul-
tados experimentais de Yong (1965), obtidos com 
um modelo hidráulico reduzido (escala 1:4) para 
boca de lobo simples; experiências de campo e em 
modelos reduzidos executadas por Zwamborn 
(1966), obtendo confirmação da fórmula originária 
dos estudos realizados na Universidade Johns Hop-
kins; estudos experimentais de Russam (1969) a 
respeito da eficiência hidráulica de bocas de lobo. 
 Mais recentemente, Dalfré e Genovez 
(2004) testaram em laboratório um modelo de boca 
de lobo simples, sem depressão, mas com um rasgo 
adicional na guia. Como resultado, obteve-se um 
considerável acréscimo na eficiência hidráulica da 
boca de lobo, encontrando na lei de captação do 
modelo ensaiado coeficientes de descarga até duas 
vezes superiores aos coeficientes citados em outras 
pesquisas feitas com bocas de lobo simples e sem 
rasgo adicional na guia. 
 Kriguer e Contreras (2004) apoiando-se 
num modelo em escala real (1:1) fizeram experiên-
cias para a verificação da eficiência hidráulica de 
uma boca de lobo com grelha metálica, constituída 
de barras transversais e longitudinais, padrão utili-
zado em algumas cidades do Chile, mas que diferem 
bastante dos padrões utilizados na maioria das cida-
des brasileiras. 
 Cardoso et al. (2004) apoiados num modelo 

em escala 1:3 realizaram experiência com boca de 
lobo com defletores instalados defronte a abertura 
na guia e no sentido perpendicular ao fluxo da sar-
jeta. Este tipo de boca de lobo apresentou em sua lei 
de captação um coeficiente de descarga superior a 
duas vezes o coeficiente encontrado em outras pes-
quisas feitas com bocas de lobo sem defletores na 
sarjeta, defronte a abertura na guia. 
 Para a determinação da capacidade das 
bocas de lobo situadas em sarjetas de greide 
contínuo, no padrão adotado nesta pesquisa, a 
SUDECAP (2004) recomenda a utilização dos 
estudos realizados pela Universidade Johns Hopkins, 
para bocas de lobo combinadas, situadas na 
depressão. Os valores de referência são 102 l/s, para 
a declividade de 5% e 128 l/s para a declividade de 
8%. Para declividades maiores é recomendada a 
adoção de bocas de lobo dupla.   
 Lima (2007) e Lima & Coelho (2007) apre-
sentaram um estudo detalhado das bocas de lobo 
situadas em sarjetas de greide contínuo. Um modelo 
reduzido em escala 1:3 foi utilizado para verificar o 
comportamento hidráulico dessas bocas de lobo. 
Buscando melhorar a eficiência destas bocas de 
lobo, vários tipos de grelha foram pesquisados. A 
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grelha com barra transversal posicionada sob as 
barras longitudinais proporcionou aumento de 
10%, aproximadamente, na capacidade de captação 
das bocas de lobo. Os resultados experimentais des-
tas pesquisas constituem a base para o trabalho ora 
apresentado. 
 

 

METODOLOGIA 
 
 
 A eficiência hidráulica de uma boca de lobo 
faz-se pela determinação da relação entre a vazão 
captada e a vazão afluente da sarjeta. Para as bocas 
de lobo situadas em segmentos de greides contí-
nuos, a vazão captada depende da altura da lâmina 
de água a montante desta, que por sua vez depende 
das características geométricas da sarjeta, bem como 
do comprimento, da largura e das demais variáveis 
geométricas da boca de lobo. Assim, a vazão captada 
pela boca de lobo com grelha e abertura na guia 
pode ser dada pela relação funcional: 
 

0G) n, I, θ,  e,, AL, ,y ,Q (Q, u001      (1) 

 
em que,  
Q : vazão captada pela boca de lobo (m3/s);  
Q0 :  vazão que aflui pela sarjeta (m3/s); 
y0 :  altura da lâmina d’água a montante da boca 
de lobo(m); 
L :  comprimento da abertura na guia ou na 
grelha (m); 
Au:  área útil das aberturas na grelha (m2); 
e :  largura da abertura na grelha (m); 

 :  ângulo do plano da sarjeta com a vertical; 

I :  declividade longitudinal da sarjeta (m/m); 
n :  coeficiente de rugosidade da equação de 
Manning da sarjeta; 
G :  parâmetro adimensional que descreve a 
geometria da sarjeta nas proximidades da boca de 
lobo. 
A utilização da análise dimensional na relação (1) 
permite deduzir para uma dada geometria da sarjeta 
nas proximidades da boca de lobo as relações adi-
mensionais expressas a seguir: 
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Q
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     (2) 

 
 Medindo-se as grandezas envolvidas nesta 

equação a função  pode ser determinada, para 
um modelo de boca de lobo e sarjeta definido. En-
tretanto, devido à grande dificuldade em se medir e 

controlar essas grandezas numa situação real de 
campo é recomendável a utilização de modelo físi-
co. 
 Para tanto, foi construído um modelo físico, 
na escala 1:3, no Centro de Pesquisas Hidráulicas da 
UFMG. Este modelo se baseou num protótipo cor-
respondente a um trecho de rua com sarjeta padrão 
B da SUDECAP, com 6,0 m de comprimento por 
0,75 m de largura. A sarjeta possui duas declividades 
transversais, a primeira, adjacente ao meio fio, de 
largura W igual a 0,17 m no modelo, na faixa de 
concreto, com 15% de declividade transversal e a 
outra, com 3% de declividade transversal, refere-se à 
faixa da pista atingida pela lâmina d’água, conforme 
ilustram as Figura 2 e 4. Conforme SUDECAP 
(2004) a largura de alagamento total(T) deve ser 
igual ou inferior a 1,67 m no protótipo, equivalente 
a 0,56 m no modelo. Segundo a mesma fonte, admi-
te-se coeficiente de Manning n de 0,015 para o cál-

culo das vazões.  
 
 

 
 

Figura 4- Seção transversal sarjeta 

 
 
 
 Próximo ao fim da sarjeta de greide contí-
nuo há uma caixa adaptável aos cinco tipos de boca 
de lobo ensaiados, cuja denominação e característi-
cas relacionadas à depressão na sarjeta, abertura na 
guia estão relacionadas na Tabela 1, apresentada a 
seguir: 
 
 

Tabela 1 - Tipos de boca de lobo ensaiados e 

suas características 

 

Denominação

Características 

Depressão 

na sarjeta 

Abertura 

na guia 
Grelha

BL-1 não sim não 

BL-2 não sim sim 

BL-3 não não sim 

BL-4 sim sim sim 

BL-5 sim não sim 
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A grelha utilizada na pesquisa é semelhante 
àquela mostrada na Figura 3, sendo a relação geo-
métrica entre o protótipo e o modelo de 1:3. 
 A Figura 5 mostra um esquema do arranjo 
do modelo conectado ao módulo de bombeamento, 
encarregado da recirculação e ao canal de saída, 
dotado de um vertedouro triangular, para medida 
da vazão captada. 
 As bocas de lobo foram ensaiadas para as 
declividades longitudinais de 0,5%, 5%, 8%, 11% e 
14% e valores de vazões afluentes definidos de acor-
do com a lâmina de água na sarjeta, sendo os valores 
máximos correspondentes às larguras máximas ad-
missíveis na sarjeta, igual a 0,56 m no modelo. A 
partir desse valor, as vazões foram reduzidas gradu-
almente até atingir um valor de eficiência de 100%, 
no qual toda a vazão escoada era captada pela boca 
de lobo.  
 
 

 
 

Figura 5 —Arranjo do modelo 

 
 
 
 As Figuras 6 e 7, apresentadas a seguir, mos-
tram duas fotografias referentes às etapas de cons-
trução do modelo físico, respectivamente, após a 
conclusão dos trabalhos de marcenaria e a outra, 
com o modelo revestido com fibra de vidro e resina 
e também pintado com cores que caracterizam a 
sarjeta e a pista. 
 Nos modelos de escoamentos livres as forças 
preponderantes são as gravitacionais, viscosas e iner-
ciais. Contudo, se os escoamentos no modelo e no 
protótipo forem turbulentos rugosos, ainda que os 
números de Reynolds sejam diferentes pode haver 
uma relaxação das forças viscosas. Isso facilita a aná-
lise do escoamento, visto que as forças atuantes se-
rão predominantemente as forças de inércia e gravi-
tacional.  
 

 
 

Figura 6 - Vista da boca de lobo com grelha e abertura 

na guia, com depressão, após a conclusão dos serviços 

de marcenaria. 

 

 

 
 

Figura 7 - Vista do modelo da faixa de rua dotado 

de sarjeta, boca de lobo com grelha e abertura na guia, 

revestido de fibra de vidro, resina e pintura. 

 

 

 Para averiguar a possibilidade dessa relaxa-
ção foi investigado o tipo de escoamento predomi-
nante nas sarjetas de duas ruas de Belo Horizonte.  
A primeira revestida com asfalto, declividade trans-
versal de 10% e longitudinal de 14% e a segunda em 
paralelepípedo e declividade longitudinal de 9%. O 
levantamento contou com o apoio de membros do 
Corpo de Bombeiros que abriram os hidrantes exis-
tentes nos locais da pesquisa e determinaram com o 
emprego de um tubo Pitot as vazões lançadas nas 
sarjetas. Foram medidas as lâminas d’água para os 
três valores de vazão lançados em cada rua, sendo as 
características geométricas das sarjetas e as declivi-
dades longitudinais das ruas definidas topografica-
mente. Em seguida foram calculados os parâmetros 
hidráulicos relativos ao escoamento na sarjeta, com 
a hipótese de escoamento uniforme, obtendo: velo-
cidade média (U), raio hidráulico (Rh), número de 
Reynolds (Re) e o fator de atrito da equação Univer-
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sal de perda de carga f, conforme consta da Tabela 

2. Vale destacar que o valor de f foi calculado pela 
equação Universal de perda de carga, considerando 
a perda de carga unitária igual a declividade da sar-
jeta. Os valores de f-1/2 versus Re.f1/2 quando plotados 

no ábaco de Rouse localizaram-se na zona do esco-
amento turbulento rugoso. Desta maneira foi possí-
vel concluir que as forças viscosas não são prepon-
derantes nesse tipo de escoamento e que o modelo 
e o protótipo podem ser considerados semelhantes 
dinâmicamente, se estes tiverem o mesmo número 
de Froude, sendo este dado pela seguinte relação: 
 

gy

U
Fr        (3) 

 

Tabela 2 — Parâmetros para a definição do tipo 

de escoamento ocorrido na sarjeta 

 

Rua 
Q0 

l/s 

y0 

m 

U 

m/s 

Rh 

m 
Re f 

 24 0,45 2,40 0,0204 182692 0,040 

I 31 0,55 2,10 0,0249 192971 0,065 

 44 0,66 2,00 0,0299 227419 0,081 

 28 0,70 1,26 0,0301 143007 0,209 

II 46 0,75 1,96 0,0300 221451 0,085 

 50 0,83 1,72 0,0335 216539 0,125 

 
 
 Considerando a utilização de água nas 
mesmas condições de temperatura e pressão, tanto 
no modelo quanto no protótipo e o critério de se-
melhança dinâmica de Froude, as grandezas físicas 
envolvidas no fenômeno se relacionam com a razão 
de escala Lr, por meio das equações apresentadas a 
seguir, onde os índices m e p se referem, respecti-
vamente, ao modelo e ao protótipo. 
 

comprimento:    

pRh
mRh

pL
mL

rL     (4) 

 

velocidade:     
2/1

r
p

m
r L

U

U
U 

   

(5) 

 

vazão:     
2/5

r
p

m
r L

Q

Q
Q      (6) 

 
 Outro tipo de esforço comum nos modelos 
hidráulicos reduzidos é devido à tensão superficial. 
Todavia, esse efeito pode ser desprezível ao se ado-

tar modelos que não possibilitem lâminas d’água 
inferiores a 1,0 cm.  
 
 

RESULTADOS 
 
 
 Na seqüência serão apresentados os resulta-
dos obtidos nos ensaios realizados. Primeiramente 
serão tratados os dados referentes à calibração da 
rugosidade do modelo. Serão também analisados os 
dados referentes à capacidade da sarjeta adotada. 
Finalmente, serão apresentados e analisados os grá-
ficos com os resultados dos testes realizados com os 
diversos tipos de bocas de lobo pesquisados.  
 
Calibração da rugosidade do modelo 

 
 O modelo físico, revestido com fibra de 
vidro, resina e pintura, tal como mostrado na Figura 
7, quando posto em operação, apresentou escoa-
mento do tipo turbulento liso. Visando adequá-lo às 
condições de escoamento turbulento rugoso, bus-
cou-se aumentar a rugosidade da superfície do mo-
delo, ajustando assim às condições verificadas nos 
testes preliminares de campo. A princípio fez-se o 
seu revestimento com uma camada de 4 mm de 
argamassa, sobre a qual foi espalhada e prensada 
areia graduada por peneiramento, com 100% dos 
grãos passando na peneira 10 e 100% retidos na 
peneira 16. O coeficiente de rugosidade de Man-
ning para o novo revestimento foi da ordem de 
0,009, não permitindo ainda o escoamento turbu-
lento rugoso. 
 
 

 
 

Figura 8— Aspectos do escoamento após o 

revestimento final da superfície do modelo 

 
 
 Como nova medida para aumento da rugo-
sidade optou-se pela colagem de pedras sobre a 
argamassa assentada na fase anterior, usando uma 
densidade média de 32 pedras a cada dez centíme-
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tros quadrados. Neste revestimento, feito manual-
mente, foram usadas pedras de aquário com diâme-
tro aproximado de 4 mm. As alterações assim pro-
cessadas na superfície permitiram escoamento tur-
bulento rugoso, com coeficiente de Manning de 
0,0118, com aspecto ilustrado na Figura 8. Embora 
este valor ainda estivesse abaixo do valor do protóti-
po (n = 0,015), optou-se por trabalhar com o mode-

lo distorcido e fazer as devidas compensações nos 
resultados finais. 
 

Capacidade da sarjeta 

 
 Conforme descrito anteriormente, os crité-
rios desenvolvidos para a determinação da capaci-
dade dos diversos tipos de boca de lobo baseiam-se 
nos parâmetros relativos ao escoamento na sarjeta, 
tais como altura da lâmina d’água no meio fio, yo, 
velocidade e vazão, Uo e Qo. A equação de Manning 
para escoamento uniforme em canais, com escoa-
mento turbulento rugoso é a maneira mais usual de 
obter esses parâmetros.  
 A Figura 9 mostra um gráfico de vazão versus 

declividade para o modelo, destacando os resultados 
experimentais para as declividades longitudinais de 
5%, 8%, 11% e 14%, bem como as curvas obtidas 
por meio das equações de Manning e Izzard, para 
n=0,0118, considerando a faixa de alagamento de T 

= 0,56 m. As equações (7) e (8) mostradas a seguir 

são resultantes das formulações de Manning e Iz-
zard, respectivamente: 
 
Q0 = 0,0258.I0.5      (7) 
 
Q0 = 0,0375.I0.5      (8) 
 
Sendo Q0 a vazão que escoa na sarjeta em m3/s e I a 
declividade longitudinal desta, em m/m. 
 Para empregar a equação de Izzard no pre-
sente caso, a contribuição da face da guia para cál-
culo do perímetro molhado foi desprezada, condu-
zindo, assim, a resultados mais elevados para a va-
zão, conforme se pode constatar na Figura 9. 
 Tendo em vista o bom ajuste da equação de 
Manning aos dados experimentais, com erro médio 
relativo da ordem de 9%, a mesma foi utilizada para 
o protótipo, considerando a distorção havida entre 
os coeficientes de rugosidade n do modelo e do 
protótipo, que são 0,0118 e 0,015, respectivamente. 
Desta maneira, obtém a capacidade da sarjeta em 
função da declividade para o protótipo, cuja equa-
ção para T=1,67 m é a seguinte: 

 
Q0 = 0,380.I0.5          (9) 

Sendo Q0 a vazão que escoa na sarjeta em m3/s e I a 
declividade longitudinal desta, em m/m. 
 
 

 
 

Figura 9 - Vazão versus declividade para o modelo 

 
 
 
Capacidade das bocas de lobo  

 
 A capacidade de captação das bocas de lobo 
com entrada pela guia BL-1 pode ser comparada a 
de um vertedor de entrada lateral, cuja lei de capta-
ção é definida por: 
 

5,1kyoL/Q                  (10) 

 
em que, 
Q: vazão captada na boca de lobo em m3/s; 
L: largura da abertura na guia em m; 
yo: profundidade imediatamente a montante da 
boca de lobo em m; 
k : fator que depende do coeficiente de des-
carga e do ângulo da inclinação transversal da sarje-
ta, a ser  determinado experimentalmente.  
 
 Os resultados dos testes para a boca de lobo 
BL-1 demonstraram que a vazão captada foi pouco 
afetada pela variação da declividade da sarjeta, con-
forme ilustra a Figura 10. Isso possibilitou a repre-
sentação da vazão captada pela largura de abertura 
na guia (Q/L) por uma equação dependente so-
mente da profundidade imediatamente a montante 
da boca de lobo (yo). 
 Para as demais bocas de lobo (BL-2, BL-3, 
BL-4 e BL-5), constituídas de grelha com ou sem 
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depressão, o ajuste por meio da equação 10 não se 
mostrou satisfatório. A relação apresentada em (11), 
também dependente de yo1,5, pareceu  mais ade-
quada para estes casos, onde as constantes k1 e k2 
foram determinadas experimentalmente, para cada 
tipo de boca de lobo, segundo as declividades longi-
tudinais estabelecidas. 
 
 

2
5,1

1 kyokL/Q                 (11) 

 
 

 
 

 

Figura 10 — Capacidade de captação da boca de lobo BL-1 

 

 
 A seguir são apresentados os gráficos dos 
resultados de Q/L em função de yo1,5 para os testes 
realizados com as bocas de lobo BL-2, BL-3, BL-4 e 
BL-5, cujas características foram apresentadas na 
Tabela 1. 
 
 
 

 
 

Figura 11 — Capacidade de captação da boca de lobo BL-2 

 

 
 

Figura 12 — Capacidade de captação da boca de lobo BL-3 

 

 

 
 

Figura 13 — Capacidade de captação da boca de lobo BL-4 

 

 

 
 

Figura 14 — Capacidade de captação da boca de lobo BL-5 

 

 
 As equações que relacionam as variáveis 
apresentadas nos gráficos mostrados nas Figuras 10 a 
14 estão contidas na Tabela 3. Os coeficientes de 
correlação (R2) dessas equações variaram entre os 
valores de 0,92 a 1,00, indicando um bom ajuste da 
relação Q/L com yo1,5. 
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Tabela 3 — Vazão captada por comprimento de boca- de lobo - Q/L, (m3/s.m), 

em função de yo (m) e da declividade I (%) 

 

Tipo de 
Boca de lobo 

Q/L para 
I =5% 

Q/L para 
I =8% 

Q/L para 
I = = 11% 

Q/L para 
I = = 14% 

BL-1 1,08yo1,5 1,08yo1,5 1,08yo1,5 1,08yo1,5 
BL-2 4,57yo1,5-0,015 4,58yo1,5-0,013 4,89yo1,5-0,012 4,41yo1,5-0,011 
BL-3 4,49yo1,5-0,015 4,56yo1,5-0,013 4,47yo1,5-0,010 4,44yo1,5-0,010 
BL-4 6,21yo1,5-0,025 5,43yo1,5-0,017 6,08yo1,5-0,017 5,61yo1,5-0,016 
BL-5 6,20yo1,5-0,025 5,39yo1,5-0,017 6,11yo1,5-0,018 5,21yo1,5-0,014 

 
 
 Nos experimentos de Souza (1986) para 
uma boca de lobo do tipo BL-1 a relação entre 
(Q/L) e yo1,5 foi de 0,66, enquanto no atual foi 1,08. 
A justificativa para essa variação se deve, principal-
mente, a diferença entre as geometrias e rugosida-
des das sarjetas. 
 Conhecida a vazão captada no modelo para 
largura de alagamento máxima (T=0,56m, corres-
pondente a yo=0,037 m), foi possível estimar, para 
cada tipo de boca de lobo ensaiada, a vazão captada 
no protótipo com (T=1,67m, yo=0,11 m,), relacio-
nando as vazões pela razão de escala (ver equação 
6). Com base nessas informações e na capacidade da 
sarjeta do protótipo(ver equação 9) foi calculada a 
eficiência hidráulica, (Q/Qo), em função da decli-
vidade, cujo gráfico destas variáveis estão ilustrados 
na Figura 15.  
 

 
 

Figura 15 — Eficiência das bocas de lobo, em função das 

declividades longitudinais, para a faixa de alagamento 

máxima (T=1,67m) 

 Nesta figura fica evidente a dependência da 
eficiência hidráulica das bocas de lobo com a decli-
vidade longitudinal da sarjeta, sendo os maiores 
valores de eficiência obtidos para as menores decli-
vidades. A variação dessas eficiências hidráulicas 
(EF) para os tipos de bocas de lobo ensaiadas estão 
descritos a seguir: 
 

 BL-1: 25% <EF< 42% 

 BL-2: 73% <EF< 100% 

 BL-3: 69% <EF< 90% 

 BL-4: 80% <EF< 100% 

 BL-5: 72% <EF< 96% 

 

 

CONCLUSÕES 
 
 
 Ao longo desse trabalho, o comportamento 
hidráulico de cinco tipos de bocas de lobo foi pes-
quisado, objetivando avaliar a capacidade de capta-
ção das mesmas, quando inseridas em sarjetas de 
greide contínuo. 
 Como síntese global dos resultados obtidos 
na presente pesquisa, destaca-se: 
 

 As bocas de lobo apresentaram maiores efi-

ciências hidráulicas para as menores decli-
vidades longitudinais nas sarjetas. 

 A boca de lobo simples, BL-1, dotada de 

uma abertura na guia somente, apresentou 
as menores eficiências hidráulicas (entre 
25% e 42%). 

 A boca de lobo, BL-4, dotada de grelha, a-
bertura na guia e depressão na sarjeta, apre-
sentou as maiores eficiências hidráulicas 
(entre 80% e 100%). 

 A depressão na sarjeta, junto à boca de lobo 

BL-4 e BL-5, aumentou as eficiências hi-
dráulicas de 3% a 7%, quando comparada 
com a BL-2 e BL-3, sem depressão. Contu-
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do, para declividades inferiores a 9% a de-
pressão da boca de lobo BL-4 não foi eficaz, 
quando comparada a BL-2. 

 A abertura na guia, junto à boca de lobo 

combinada BL-2 e BL-4, quando compara-
da, com a boca de lobo BL-3 ou BL-5, res-
pectivamente, aumentou a eficiência hi-
dráulica de 4% a 8%.  

 
 Os testes também indicaram que a equação 
de Manning produz melhores resultados que a de 
Izzard para determinação da vazão escoada na sarje-
ta. Assim, conhecendo-se a vazão na sarjeta, para a 
faixa de alagamento máxima por meio da equação 
de Manning (ver equação 9) e a eficiência hidráuli-
ca dos diversos tipos de boca de lobo, mostrados na 
Figura 15, é possível prever as vazões captadas pelas 
bocas de lobo. 
 Aplicando esta metodologia à boca de lobo 
combinada, em sarjeta com depressão (BL-4), para 
as declividades de 5% e 8%, obtêm-se as vazões de 
captação de 85 l/s e 104 l/s, respectivamente. Para 
as mesmas circunstâncias, o critério utilizado atual-
mente pela SUDECAP recomenda as vazões de cap-
tação de 102 l/s e 128 l/s. Constata-se, portanto, 
nestes casos, um subdimensionamento do sistema de 
microdrenagem, em torno de 20%, oriundos, prin-
cipalmente das diferenças entre os modelos físicos 
utilizados nas pesquisas da Universidade de Johns 
Hopkins, fonte utilizada para o estabelecimento do 
critério e da presente pesquisa.  
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Hydraulic Efficiency of Street Inlets in a Straight 
gutter 
 
ABSTRACT 
 

Gutter inlets are important hydraulic structures in 

urban drainage systems. They are responsible for the intake 

of water flowing in the gutters. In most Brazilian cities, the 

design of these structures is based on the results of research 

with a physical model that is very different from those cur-

rently used on our streets. For this reason, the paper 

presents the results obtained using a scale model that aims 

at reproducing a short segment of street in continuous 

slope, equipped with gutter inlets, similar to those adopted 

by the drainage systems in Belo Horizonte. By running tests 

with this model it was possible to assign an intake law for 

each type of gutter inlet tested. The  main results may be 

summarized as follows: the gutter inlets have a higher 

hydraulic efficiency for smaller longitudinal slopes in the 

gutter; the simple gutter inlet, which has  an opening in the 

curb only, is least efficient, while the  depressed combina-

tion inlet has the highest hydraulic efficiency, that can 

reach the value of  100% for gutters having a longitudin-

al slope below 6%; the  contribution of the opening in the 

curb or  the depression, to the depressed combination inlet  

is small, less than 8%. The tests also indicated a good fit 

of the Manning equation to estimate the flow drained into 

the gutter.  A flow intake estimate is proposed based on 

data on the flow into the gutter and the hydraulic efficiency 

of the gutter inlet. 

Keywords: Drainage, gutter inlet, gutter. 
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