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RESUMO 

O gerenciamento dos recursos hídricos ne-
cessita de um viável sistema de informações. Este 
sistema é importante na instrução de um processo 
de outorga, papel primordial do Estado, uma vez 
que todas as águas são de seu domínio em decor-
rência da ultima Constituição Federal. Neste artigo 
apresenta-se uma estratégia para instruir um pro-
cesso de outorga, considerando a realidade 
existente da parca disponibilidade de dados fluvio-
métricos. A estratégia objetiva estabelecer o cotejo 
disponibilidade x demanda, a partir de estudos pre-
viamente desenvolvidos: 1) estudos hidrológicos 
que maximizem as informações hidrometeorológi-
cas disponíveis e; 2) levantamentos dos usuários 
atuais dos recursos hídricos em captações ou des-
pejo de efluentes. A estratégia consiste de 
desenvolver o cotejo, considerando a disponibilida-
de hídrica atual atrelada ao cadastro de usuários 
levantados a campo, definindo um marco inicial 
para o processo de concessão de outorga. Nova 
outorga diminui a disponibilidade atual, quando 
possível, enquanto a supressão de um uso exerci-
do pela não renovação de outorga deve acrescer o 
cenário da disponibilidade atual. O sistema de in-
formações estabelecido permite desenvolver a 
instrução do processo de outorga mediante o am-
paro de um sistema de espacialização de 
informações pontuais com mapas temáticos no 
espaço geo-referenciado. 

INTRODUÇÃO 

A outorga de uso é o principal instrumento 
para a administração da oferta da água, que se 
constitui na base do processo de gerenciamento de 
recursos hídricos. A tarifação pelo uso da água 
também se constitui em um instrumento de gestão 
por incentivar a adoção de medidas que induzam 
ao decréscimo do consumo e torna-se, também, 
mecanismo de financiamento de serviços e obras 

necessários à melhoria das condições quali-
quantitativas dos recursos hídricos. 

O enquadramento dos corpos de água em 
classes de uso, de acordo com a Resolução n0 20 
do CONAMA, e o rateio de custos das ações a 
serem desenvolvidas, constituem-se em instrumen-
tos complementares, embora imprescindíveis à boa 
gestão dos recursos hídricos. 

A adequada instrução de um processo de 
outorga de uso da água depende de um eficiente 
sistema de informações de apoio à decisão, tanto 
em relação aos dados e informações básicas, 
quanto à metodologias de tratamento destes dados 
e informações. 

O presente ensaio objetiva produzir infor-
mações de apoio à instrução de um processo de 
outorga para uso dos recursos hídricos em um 
cenário compatível com a realidade gaúcha e tam-
bém brasileira de carência de dados fluviométricos 
(Silveira 1993 e 1997). 

EQUACIONAMENTO BÁSICO 

Por definição, a instrução de um processo 
burocrático-administrativo de outorga, no quesito 
de avaliação hidrológica, deve caracterizar-se por 
um procedimento expedito. Preliminarmente, deve-
se desenvolver os estudos hidrológicos que maxi-
mizem as informações fluviométricas existentes e, 
em paralelo ao procedimento de outorga, deve-se 
desenvolver ações técnicas que mitigem o efeito da 
carência de dados, ou, na situação ideal, que as 
eliminem. 

As condições básicas para o desenvolvi-
mento da gestão da oferta da água dependem do 
perfeito conhecimento de duas grandezas: 

• disponibilidades hídricas; 
• demandas hídricas. 

Do cotejo destas duas grandezas, com ba-
se na legislação vigente e no conhecimento dos 
atores intervenientes no processo, pode-se desen-
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volver a administração da oferta da água, papel 
primordial do poder público que, conforme a Cons-
tituição Federal, é o proprietário dos recursos 
hídricos existentes. 

A forma como pode ser desenvolvido este 
cotejo, caracteriza a proposta deste ensaio, 
possibilitando, assim, dispor de informações de 
suporte à instrução de processos de outorga de 
uso da água. 

O cotejo, aqui proposto, objetiva fornecer 
cenários de avaliação, sem, entretanto, definir a 
concessão de outorga. A definição da outorga de-
pende de complexo processo interativo entre os 
fatores intervenientes na disponibilidade e na de-
manda de água da bacia, cujo sucesso estará mais 
próximo da realidade quanto mais verdadeiras 
forem as avaliações, em processo continuado de 
melhora e otimização das informações básicas de 
suporte (disponibilidade e demandas). 

A equação básica, que fornece a informa-
ção de apoio a tomada de decisão, no que se 
refere a concessão de outorga é: 

 Qd = Qn - Qu  (1) 

onde Qd é a disponibilidade hídrica; Qn é a vazão 
(ou volume) natural aleatório; Qu é a vazão (ou 
volume) correspondente aos usos consuntivos ou 
não, incluindo o de preservação ambiental. 

A disponibilidade hídrica Qd é a informação 
básica de apoio à decisão sobre a outorga. Entre-
tanto, segundo a equação anterior, o conhecimento 
desta variável Qd é dependente do conhecimento 
da vazão natural do rio. A vazão natural é uma 
grandeza de difícil avaliação devido à ação antrópi-
ca do homem, o qual provoca ou desenvolve: 

• degradação ambiental da superfície e dos 
recursos naturais; 

• captação hídrica; 
• despejo de efluência de águas servidas; 
• alteração do curso natural das águas. 

A reconstituição de vazões naturais, além 
de ser tarefa difícil, define a realidade inexistente 
da corriqueira situação de deterioração destes 
ambientes. 

Assim, a fim de estabelecer-se uma estra-
tégia para avaliação de Qd, definem-se para 
clareza de compreensão, as seguintes vazões de 
referência: 

• vazão natural; 
• vazão atual; 
• vazão remanescente. 

A vazão natural define a produção hídrica 
da bacia em sua situação primitiva e caracteriza 
uma realidade distante para sua determinação, 
pois, para reconstituir esta vazão, necessitar-se-ia 
de avaliações experimentais e de simulações ma-
temáticas, com todas as limitações inerentes a este 
tipo de processo. Agrega-se, a estas dificuldades, a 
necessidade de conhecer todas as captações de 
recursos hídricos para a recuperação de produção 
hídrica não afetada. Assim, pode-se caracterizar o 
procedimento como inviável na sua relação com os 
objetivos de avaliação – a instrução de processos 
de outorga para uso dos recursos hídricos. 

A vazão atual é definida pela produção hí-
drica da bacia em relação às suas condições atuais 
de modificação de cobertura vegetal, de uso do 
solo e dos recursos naturais, não afetada por cap-
tações ou despejos. Esta vazão representa uma 
realidade mais próxima da situação atual da bacia. 
Caracteriza a vazão ou volume outorgável do corpo 
hídrico. 

A vazão remanescente é definida pela va-
zão atual diminuída das captações e acrescida dos 
despejos atuais. Na prática esta vazão caracteriza 
a vazão real da bacia, a ser tomada como a sua 
disponibilidade hídrica atual. É a diferença entre a 
vazão (ou volume) outorgável e a outorgada. 

Tendo em vista a caracterização das va-
zões, segundo as definições anteriores – vazões 
natural, atual e remanescente – a estratégia adota-
da para aproximação de um sistema de informação 
de apoio à instrução dos processos de outorga é a 
seguinte: 

 Qd = Qa - Qu  (2) 

onde Qa é a vazão atual da bacia, com Qd e Qu 
definidos em (1). 

Entretanto, a vazão atual da bacia também 
é desconhecida, pois a mesma está diminuída das 
captações existentes. Mesmo com o levantamento 
detalhado dos usuários atuais da água, seria difícil 
recuperar o passado dos usos, suas sazonalidades 
e interrupções de captação. Desta forma, a recupe-
ração ou reconstituição de um fluviograma atual, 
sem interferência das captações históricas, seria, 
também, um procedimento inviável. 

Em decorrência destas dificuldades, a es-
tratégia proposta para estabelecer o cotejo das 
duas variáveis básicas – disponibilidade hídrica 
fluvial x demanda hídrica – é a de considerar um 
“Marco Zero” para o início do processo. Este marco 
considera que a disponibilidade hídrica remanes-
cente no rio traz embutida as derivações e usos da 
água atualmente exercidos pelos usuários, os 
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quais podem ser levantados através de cadastros 
de usuários da água (Silveira, 1993). 

O sistema proposto para o apoio à instru-
ção de um processo de outorga, por parte de 
organismos governamentais, deve permitir, pois, o 
desenvolvimento das seguintes funções: 

1. Cálculo da disponibilidade hídrica para a 
seção de interesse. Esta seção de interes-
se é definida por usuário que deseje 
efetuar: 
• nova captação ou despejo ou; 
• avaliar a magnitude de captação ou de 

despejo existente. 
2. Atualização das disponibilidades hídricas 

para os trechos de rio a jusante do novo 
uso. Qualquer novo usuário do rio é tam-
bém usuário dos trechos de jusante ao 
ponto de interesse. Da mesma forma, 
qualquer modificação da condição de um 
uso atual repercute nas seções de jusante 
ao ponto de interesse. 

O equacionamento básico proposto é o se-
guinte: 

 Σ qi – qd ≥ qres  (3) 

onde qi é a vazão efetiva utilizada do curso de á-
gua; qd é a vazão disponível no curso de água; qres 
é a vazão residual que deve permanecer no rio 
mesmo em períodos de racionamento e; i 
representa a posição do iésimo usuário ao longo do 
curso d’água, considerando este posicionamento 
de montante para jusante. 

A vazão qi, para o caso de captação 
consuntiva pode ser avaliada em função da taxa de 
retorno associada ao uso exercido da seguinte 
forma: 

 qi= qb.(1- tr)  (4) 

onde qb é a vazão bruta retirada do curso de água 
e; tr é a taxa de retorno do uso exercido. 

Para irrigação, esta taxa “tr” pode ser pe-
quena (em torno de 10%), e para uma agro-
indústria, esta taxa pode ser maior (90%, por e-
xemplo). 

A vazão qb, representa a disponibilidade 
hídrica avaliada para a seção fluvial de interesse 
do usuário. Na realidade, qd representa uma matriz 
de disponibilidades hídricas caracterizando diferen-
tes cenários de vazões (mínima, medianas, 
médias, ...), e períodos distintos do ano (embutidas 
as sazonalidades de usos e disponibilidades). 

A vazão qres é a vazão residual que deve 
permanecer no rio mesmo em períodos de racio-
namento, ou seja, seria a vazão necessária para a 
preservação ambiental. A vazão ambiental pode 
ser avaliada por estudos ecológicos específicos ou, 
na falta destes, de uma forma mais pragmática em 
função de um valor percentual do Q7,10. Restaria, 
ainda, definir em função de que vazões o Q7,10 de-
veria ser calculado, se das vazões atuais, naturais 
ou remanescentes. 

A nomenclatura dos termos acima podem 
eventualmente ser modificados a partir de padroni-
zação oficial em função do que venha a ser 
aprovado pela regulamentação do decreto de ou-
torga da Lei 9433/97. Entretanto isto não altera a 
coerência das definições utilizadas neste artigo. 

Portanto, o equacionamento básico das 
funções acima descritas pressupõe a divisão do rio 
em trechos definidos por seções de referência, que 
devem se localizar à montante e à jusante de qual-
quer usuário em questão, a exceção, é claro, do 
primeiro e do último. E a cada seção de referência 
do rio deve estar associada uma tabela de disponi-
bilidade hídrica quali-quantitativa. 

Seções hidrológicas de referência 

A seção hidrológica de referência é defini-
da, através do equacionamento proposto, como 
uma referência para transposição ou transferência 
de vazões características de uma seção previa-
mente determinada para outra, de interesse para a 
concessão de outorga. Silveira (1993) considerava 
que este tipo de seção deveria seccionar o rio de 
interesse em trechos de gerenciamento para man-
ter as vazões de preservação ambiental e o 
abastecimento urbano, através de réguas limnimé-
tricas com níveis de alerta a serem considerados 
para o caso de racionamento de água aos demais 
usuários do rio. 

Pelo presente equacionamento, a seção 
hidrológica de referência deve reproduzir o cenário 
atual de disponibilidade hídrica fluvial, de modo a 
considerar a variabilidade sazonal de oferta da 
água em diferentes maginitudes de valores – va-
zões máximas, médias e mínimas. 

Adota-se, como exemplo, para ilustrar os 
aspectos de formulação desta proposta, a Bacia 
hidrográfica do Rio Santa Maria. Na Figura 1 locali-
za-se a bacia em questão e o Posto Fluviométrico 
de Rosário do Sul, para o qual produz-se o cenário 
de disponibilidade quantitativa a partir das séries 
de suas vazões médias diárias, conforme a Tabe-
la 1. 
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Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Santa Maria no Rio Grande do Sul. 

Tabela 1. Cenários de disponibilidade hídrica para o caso de seção hidrológica de referência. 
Exemplo do posto fluviométrico de Rosário do Sul nos últimos 5 anos (91-95). 

 JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Q50% 19 53 45 39 210 216 160 108 66 83 42 1 
Q60% 9,5 36 35 33 145 88 129 62 48 55 36 1 
Q70% 1 29 25 28 46 42 95 47 31 32 25 1 
Q80% 1 11 18 16 26 12 19 37 24 20 15 1 
Q90% 1 1 12 8,4 16 9,3 11 24 17 13 8,4 1 
Q95% 1 1 8,4 7,2 13 8,4 7,6 7,2 15 10 5 1 
Q7,10 1 1 8,4 7,2 13 8,4 7,6 7,2 15 10 5 1 
Qmax 712 456 393 3893 2563 1661 1467 1509 623 1041 1909 723 
Qmed 38 106 90 78 420 432 320 216 132 166 84 34 
Qmin 1 1 6,8 7,2 1 1 1 7,2 8 9 1 1 
Vazões em metros cúbicos por segundo. Valores iguais ou inferiores a 3 m 3/s fogem a precisão da curva-chave.  
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A bacia hidrográfica do rio Santa Maria 
possui uma área de aproximadamente 15.000 km2 
e se desenvolve sobre a Metade Sul do Estado do 
Rio Grande do Sul, abrangendo compartimentos 
geomorfológicos da Depressão Central e do Escu-
do Sul-Riograndense. A água é quase totalmente 
destinada à irrigação das lavouras de arroz. Nos 
períodos de irrigação, concentrados nos meses de 
novembro a fevereiro, o uso da água provoca uma 
repercussão direta na tabela da seção hidrológica 
de referência definida junto ao posto fluviométrico 
de Rosário do Sul. As vazões, mesmo as media-
nas, praticamente se anulam no período de uso 
intenso da água, inclusive nos anos chuvosos (Sil-
veira, 1993). 

Para o formato da tabela de disponibilida-
des (Tabela 1), observa-se que a mesma reflete 
fielmente a diversidade de períodos anuais nos 
diferenciados cenários da respectiva oferta hídrica. 

ASPECTOS PRÁTICOS PARA A 
INSTRUÇÃO DE UM PROCESSO 
DE OUTORGA 

No aspecto prático, a situação que ocorre é 
a seguinte: a rede fluvial é dividida pelas seções de 
referência, definidas em função da possibilidade de 
avaliação de disponibilidade hídrica, através de 
vazões características, conforme o exemplo da 
Tabela 1. Na seqüência do processo, para contabi-
lizar as disponibilidades em seção de específico 
interesse a determinado uso, a disponibilidade 
deve ser avaliada em função das vazões das se-
ções de referência. 

SM3

SM2 SM1 SU SJ1 SJ2  

onde SM é uma seção hidrológica de montante qualquer 
e Sj é uma seção hidrológica de jusante qualquer e Su 
é a seção de interesse ao usuário da água. 

Figura 2. Seções de referência na rede fluvial. 

Aí reside o problema! 
Como transpor as vazões? 
Que seções considerar para transpor vazões 
para SU ? 

Como foram definidas as tabelas de disponibilida-
des para cada seção de referência que define um 
trecho de gerenciamento? 

O desejável é que cada seção de referên-
cia se constitua de um posto fluviométrico. 
Entretanto, considerando-se a realidade da densi-
dade da rede hidrometeorológica nacional, tem-se 
que as tabelas de vazões das seções de referência 
são produtos de transposição de vazões dos pou-
cos postos fluviométricos existentes conforme 
executado em CRH (1997, a, b, c, d) e CRH (1998, 
b, c). 

As seções de referência devem ser defini-
das, no limite de transposição possível, por 
modelos matemáticos até serem suficientemente 
próximos da seção do usuário, definindo trechos de 
rios pequenos, de modo que a transposição possa 
ser feita por uma proporção de área de bacias. 
Qual a incerteza destes dois tipos de avaliações? 
Silveira (1997) considera que estas avaliações 
ainda não são incorporadas, de ofício, nos estudos 
de engenharia, e, incipientemente, nos estudos 
acadêmicos. 

Retornando aos aspectos práticos da estru-
turação de um sistema de suporte a instrução dos 
processos de outorga, verifica-se, pelo esquema da 
Figura 2, a hipotética situação de uma avaliação, 
onde se dispõe das informações relativas: 

• as seções de referência com as respecti-
vas tabelas de disponibilidade (definidas 
por um estudo hidrológico prévio); 

• a seção de interesse de avaliação (do novo 
usuário ou de um atual). 

Duas estratégias poderiam ser adotadas: 

1. Considerar a disponibilidade do trecho co-
mo sendo a da seção de montante e, 
consequentemente, da seção do usuário: 

 qu = qM1  (5) 

2. Ou eleger as seções de referência e avaliar 
a média ponderada de “n” seções de 
referência através da expressão: 









+++++⋅=

Jn

Jn

J

J

M

M

M

Mu
u A

q
A
q

A
q

A
q

n
Aq LL

1

1

2

2

1

1  

onde qu é a matriz de disponibilidade hídrica fluvial 
da seção de interesse ao usuário; Au é a área da 
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bacia hidrográfica de contribuição à seção de inte-
resse do usuário; qM e qJ, são as matrizes de 
disponibilidades hídricas das seções de referência 
utilizadas para o cálculo de qu e; AM e AJ, são as 
áreas das seções de referência consideradas para 
avaliação da disponibilidade hídrica do usuário em 
questão. 

É evidente que esta última estratégia (2) é 
mais conveniente por dar mais flexibilidade ao ava-
liador de qu, pois o mesmo pode lançar mão de 
outros critérios e outras informações que podem 
ser fornecidos pelo sistema de informações 
geográficas, através de mapas temáticos (mapa de 
solos, geologia, geomorfologia), e também de in-
formações sobre localização de barragens que 
provoquem modificações no curso natural do rio. 

Concedida a autorização, deve-se verificar 
as ocorrências para as seções de jusante ao usuá-
rio até onde houver repercussão no escoamento e 
nas respectivas vazões características (da Figu-
ra 1). O sistema deve alertar as seções 
hidrológicas de referência onde houver problemas. 

Assim, a estratégia adotada pela presente 
proposição é a de se estabelecer um Marco Zero 
para o início do desenvolvimento do processo de 
outorga onde: “no tempo atual, considera-se a va-
zão remanescente atrelada ao conjunto de 
usuários da água da bacia”. 

O cadastro de usuários da água é a infor-
mação necessária que deve ser produzida pelos 
estudos específicos, como os atuais de avaliação 
quali-quantitativa, desenvolvidos pelo Conselho de 
Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul para as 
principais bacias do Estado (CRH, 1997 a, b, c, d e 
CRH, 1998 b, c). 

A matriz da disponibilidade hídrica rema-
nescente, antes e após a contabilização 
pretendida, é definida por diferentes vazões que 
devem caracterizar o cenário de avaliação de dis-
ponibilidade hídrica para os diferentes meses do 
ano, conforme a da Figura 1. 

Qualidade versus quantidade 

Cruz (1997) aborda a questão com a se-
guinte ênfase: « A inter-relação entre os aspectos 
de qualidade e quantidade da água é tão forte, que 
não se pode pensar em qualidade da água – diga-
se em termos de concentrações – sem correlacio-
nar com a quantidade, sob pena de não retratar o 
que realmente acontece em termos de alterações 
qualitativas em um corpo de água. » 

Segundo Eiger (1991), as impurezas da 
água podem ser classificadas em substâncias: 

• conservativas: a concentração espacial e 
temporal somente sofre alterações por pro-
cessos físicos de transporte. Ex.: sulfatos, 
cloretos, argilas, areias, etc e; 

• não conservativas: a concentração varia 
em função de outros processos que não os 
físicos como reações quimicas ou biológi-
cas. Ex.: oxigênio dissolvido, nitrogênio 
orgânico, bactérias, algas etc. 

A estratégia adotada, para efeito de instru-
ção de um processo de outorga de uso dos 
recursos hídricos, nos seus aspectos qualitativos, é 
a de diluir as cargas de impurezas, sejam elas 
conservativas ou não. Esta diluição é desenvolvi-
dada através da tabela de disponibilidades 
quantitativas da água (como a Tabela 1) por meio 
da expressão usual que correlaciona cargas e con-
centrações, Cruz (1997): 

concentração = massa/volume 

Assim, uma seção hidrológica de referência 
deve possuir a avaliação de parâmetros de quali-
dade de interesse ou, pela combinação destes, de 
índices de qualidade da água. Os coeficientes de 
transposição destes valores devem ser estabeleci-
dos por estudos de modelagem matemática da 
qualidade da água previamente estabelecidos ou 
por transferência direta das seções de referência, 
viabilizadas também por uma avaliação prévia, que 
pode incluir avaliações diretas de cargas poluido-
ras, com medições na própria seção hidrológica de 
referência. 

O SISTEMA DESENVOLVIDO 
E APLICAÇÃO 

O sistema desenvolvido, baseado nos fun-
damentos anteriormente apresentados define um 
sub-sistema de um sistema maior intitulado “Siste-
ma de apoio ao gerenciamento dos Recursos 
Hídricos”, CRH (1998a). Este sistema está organi-
zado segundo quatro macro-blocos: 

• sub-sistema de cadastros; 
• sub-sistema de informações territoriais; 
• sub-sistema consulta e; 
• sub-sistema de apoio à outorga. 

O sub-sistema de cadastros armazena as 
informações das variáveis intervenientes no pro-
cesso de gestão. Inicialmente, foram identificados, 
para armazenamento pelo sistema, os diferentes 
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tipos de informações definidos a seguir (entre ou-
tros): 

• cadastro de usuários; 
• cadastro das secções hidrológicas de refe-

rência; 
• cadastro de postos fluviométricas; 
• cadastro de postos pluviométricas; 
• cadastro de barragens; 
• cadastro de bombas hidráulicas; 
• cadastro de poços; 
• cadastro de entidades - recursos hídricos. 

O cadastro de usuários armazena as in-
formações relativas a cada usuário existente, 
resultado de trabalhos prévios executados a campo 
por estudos específicos de cadastramento. Na 
Figura 3 apresenta-se a tela principal de armaze-
namento dos dados. Este cadastro é 
complementado por telas que armazenam a totali-
dade das informações de acordo com os 
quantitativos de vazão utilizados mês a mês. O 
cadastro de usuários é subdividido em dois formu-
lários, sendo um para usuários de captação de 
água e outro para usuários em despejos de efluen-
tes. As demais telas desse cadastro, além da 
apresentada na Figura 3, podem ser visualizadas 
diretamente na execução do programa. 

 
Figura 3. Tela inicial do cadastro de usuários. 

O cadastro de seções hidrológicas de refe-
rência armazena as informações relativas à 
avaliação de disponibilidade hídrica para diferentes 
cenários de vazões e diferentes épocas do ano. 

Nas Figuras 4 e 5 apresenta-se a tela de cadastro 
da seção e de armazenamento das vazões carac-
terísticas representativas da respectiva 
disponibilidade hídrica. 

 
Figura 4. Tela de cadastro da seção 
hidrológica de referência. 

 
Figura 5. Tabela de vazões características de 
seção de referência. 

O cadastro de postos fluviométricos desti-
na-se a armazenar as informações de 
situação/localização do posto e as respectivas 
séries históricas de vazões. Além das séries de 
vazões, cada estação fluviométrica pode armaze-
nar dados de qualidade das águas. Na Figura 6 
mostra-se a ficha inicial de cadastro do posto, per-
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mitindo sua visualização no mapa da bacia hidro-
gráfica. 

 
Figura 6. Ficha de cadastro de postos 
fluviométricos. 

De maneira semelhante ao cadastro de 
postos fluviométricos, foram criados, também, ca-
dastros de postos pluviométricos e 
evaporimétricos, entre outros. Desta forma são 
armazenados os dados relativos às variáveis bási-
cas necessárias ao desenvolvimento do balanço 
hídrico em uma bacia hidrográfica. Estas informa-
ções estão espalhadas em diversas entidades e 
poderão ser armazenadas de forma uniforme por 
meio destes cadastros. As informações de identifi-
cação destas estações constam de outras telas do 
sistema não apresentados neste artigo. Vinculados 
a cada estação identificada, em diferentes tabelas, 
as séries cronológicas diárias de dados são arma-
zenadas em um banco de dados com o padrão do 
Access. 

O cadastro de barragens armazenam as in-
formações relativas à reservas existentes no meio 
físico onde procura-se caracterizar os diferentes 
usos e fornecer dados para a avaliação de impac-
tos possíveis no meio ambiente. A Figura 7 
apresenta a ficha de identificação do aproveitamen-
to. No programa podem ser visualizadas as fichas 
de elementos característicos e hidrológicos da 
barragem. 

O cadastro de bombas hidráulicas armaze-
na as informações básicas das estações de 
recalque, conforme a tela da Figura 8. 

O cadastro de poços contém as informa-
ções referentes a poços, bem como dados de 
análise da água dos mesmos. Vinculados a cada 

poço podem ser armazenadas séries históricas de 
níveis e vazões aduzidas. A Figura 9 mostra a ficha 
de cadastro dos poços. 

 
Figura 7. Ficha de identificação da barragem. 

 
Figura 8. Tela de cadastro de bombas. 

Um módulo adicional, intitulado preliminar-
mente de “Conselho de Recursos Hídricos”, 
apresenta dispositivos que têm por objetivo facilitar 
a gestão burocrática interna do CRH/RS. Este mó-
dulo complementar é subdividido em: 

• cadastro de comitês de bacia; 
• cadastro de entidades; 
• reuniões; 
• reivindicações; 
• proposições/reclamações. 
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Este módulo pode ser utilizado para a or-
ganização interna de reuniões da Comissão 
Consultiva do Conselho de Recursos Hídricos e 
dos Comitês de bacias hidrográficas. A Figura 10 
mostra a tela de cadastro de entidades que, assim 
como as demais, identificam os atores intervenien-
tes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

 
Figura 9. Tela de cadastro de poços. 

 
Figura 10. Tela de cadastro de entidades. 

O sub-sistema de informações territoriais 
permite a visualização da bacia com a rede de 
drenagem, os divisores de água, a localização no 
espaço geo-referenciado dos pontos de tomada de 

água e de diluição de despejos. Esta visualização 
efetua-se a partir da janela que permite a visão do 
espaço georeferenciado em diferentes escalas. Em 
conjunto com esta visualização, o sistema pode 
proporcionar a agregação de outros temas de inte-
resse ao processo de gestão dos recursos hídricos, 
entre eles a geologia, a hidrogeologia, a pedologia, 
redes hidrometeorológicas implantadas, imagens 
de satélites e demais dados passíveis de serem 
tratados como tema (desde que disponíveis por 
estudos anteriormente desenvolvidos). 

O cruzamento das informações geo-
referenciadas do cadastro de usuários da água 
permite a identificação de cada um deles junto à 
rede de drenagem, e em cada sistema aqüífero. A 
identificação do usuário pode ocorrer diretamente 
sobre a imagem do satélite ou sob a carta geográ-
fica. Por meio de uma “clicada com o mouse” na 
respectiva posição do usuário de água o, SISTEMA 
imediatamente informará o nome do usuário e, em 
decorrência, agilizará o acesso aos respectivos 
dados cadastrais (localização da tomada de água, 
vazões derivadas, situação legal, período de deri-
vação, etc...). Na Figura 11, apresenta-se a 
distribuição de usuários da água na bacia do Rio 
Santa Maria, onde identificou-se um usuário atra-
vés de um “clique com o mouse”, em sua posição 
sobre o mapa. 

O sub-sistema informações territoriais per-
mite, também, o desenvolvimento de funções 
usuais de sistemas de informações geográficas 
como: georeferenciamento, classificação digital de 
planos de informações, digitalização raster e veto-
rial, classificação digital de imagens, composição 
de mosaicos fotográficos e plotagem escalada de 
mapas e imagens, entre outros. 

O sub-sistema consulta estrutura pesquisa 
em padrão SQL em todos os bancos de dados do 
sistema. Permite a edição de relatórios, quantifica-
ções, edição de gráficos, histogramas, etc. Como 
exemplo deste processo de pesquisa, apresenta-se 
os resultados de quantificações (Figura 12), a partir 
do cadastros de usuários da bacia do rio Santa 
Maria. 

O sub-sistema de apoio à outorga, tem o 
seu desenvolvimento baseado na fundamentação 
teórica descrita anteriormente. O usuário a ser 
simulado deve ser previamente cadastrado com a 
solicitação do vetor de vazões máximas médias a 
derivar (Figura 13). No passo seguinte, o outorgan-
te deve visualizar as seções no espaço geo-
referenciado e definir aquelas a serem utilizadas 
para transpor as vazões até a seção do solicitante 
da outorga. Por fim, aplicando o botão Registro 
Inicial, o outorgante poderá visualizar a repercus-
são daquela retirada de água nas vazões 
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Figura 11. Localização de usuários na bacia. 

 
Figura 12. Número de usuários da água por 
município na Bacia do Rio Santa Maria. 

características das seções hidrológicas de referên-
cia de jusante até o exutório da bacia ou uma outra 
descontinuidade mais significativa como uma bar-
ragem de porte. Neste caso, as disponibilidades à 
jusante da barragem deverão ser reavaliadas. 

CONCLUSÕES 

Os fundamentos e os conceitos que emba-
sam o desenvolvimento do sistema de 
informações, buscam compatibilizar a pequena 
disponibilidade de dados e informações hidrológi-
cas com as atribuições decorrentes da legislação 
que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hí-
dricos do Rio Grande do Sul. 

Fica evidente que a adequada implementa-
ção do processo de gerenciamento de recursos 
hídricos depende de investimentos na coleta de 
dados e informações hidrológicas (redes de moni-
toramento), e no conhecimento dos usuários da 
água. 
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Figura 13. Tela de outorga. 

A carência de dados e informações implica 
a adoção de procedimentos práticos e rápidos de 
avaliação de disponibilidades e no conhecimento 
das demandas de água, maximizando as informa-
ções disponíveis. 

A outorga, em essência, deve caracterizar-
se por um processo rápido para a legalização dos 
usuários existentes, e para a inserção de novos 
usuários. Segundo o Conselho Estadual de Recur-
sos Hídricos do Rio Grande do Sul, existe uma 
estimativa preliminar de mais de 30.000 usuários 
que devem ser outorgados, em um processo natu-
ralmente progressivo no tempo, mas que deve ser 
iniciado no presente momento. 
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Permits for Use of Water Resources: 
Practical and Conceptual Aspects of 
Computerized Information Systems 

ABSTRACT 

Management of water resources requires a 
viable information system. This system is important 
because it provides a basis for procedures 
authorizing permits for water use: now a 
responsibility of the State since, according to the 
most recent Federal Constitution, all waters fall 
within its domain. This paper describes a strategy 
for granting permits for water use which takes 
account of current scarcity of flow data. The 
objective strategy relates water availability to 
demand, based upon research already available, 
namely (1) hydrological studies which make fullest 
possible use of available hydrometeorological 
information, and (2) surveys of present users of 
water resources for abstraction or waste disposal. 
The strategy takes for its starting point the existing 
relation between water available for use and the 
register of users determined by field survey. A new 
permit for water use reduces the available 
resource, assuming such a reduction possible, 
while suppression of a use by non-renewal of a 
permit increases the available resource. The 
information system reported here develops the 
permit-granting process by combining point data 
into a spatially-oriented framework, together with 
thematic maps of how water use is distributed 
regionally.

Nota da edição: o custo dos artigos impres-
sos a cores é de responsabilidade do autor. 
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PREVISÃO DE ÁREAS INUNDADAS NA CIDADE DE PIRACICABA (SP) 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

Ferraz, F. F., Ferraz, E. S., Ballester, M. V. R., Moraes, J., 
Victoria, R. L. e Martinelli, L. A. 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura - USP 
Av. Centenário, 303 CEP 13416-000  Piracicaba, SP 

 
RESUMO 

O objetivo central desse trabalho é o 
desenvolvimento de uma metodologia para 
determinação de áreas sujeitas à inundação, que 
seja acessível à prefeituras e órgãos de Defesa 
Civil através do uso de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG). 

A combinação de dados hidrológicos e to-
pográficos através de um SIG, permitindo a 
incorporação simultânea de aspetos espaciais e 
temporais na análise do regime de inundações, 
possibilitou a caracterização destes eventos de 
maneira rápida na cidade de Piracicaba. A metodo-
logia utilizada nesse trabalho é simples e pode ser 
aplicada em outras áreas sujeitas à inundação, de 
modo a obter informações detalhadas e precisas 
que podem auxiliar no entendimento e planejamen-
to da ocupação dessas regiões. 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 70, as cidades brasi-
leiras, especialmente as do centro-sul do país, 
tiveram um crescimento muito elevado em virtude 
da industrialização, ocasionando fortes correntes 
migratórias internas e a transferência de parte da 
população rural para os centros urbanos (São Pau-
lo, 1993). As populações de baixa renda, atraídas 
pela ilusão da oferta de melhores empregos, pas-
saram a ocupar e construir moradias precárias em 
áreas de alto risco, por serem de baixo valor, como 
várzeas, encostas de morros, aterros sanitários, 
brejos e alagados, como é o caso da região metro-
politana de São Paulo e outros núcleos urbanos 
(São Paulo, 1990). Um dos problemas decorrentes 
dessa ocupação desordenada dos solos é a inun-
dação das áreas baixas no período chuvoso. Esse 
fato ocorre anualmente, porém com intensidades e 
conseqüências diferentes em virtude da periodici-
dade dos fenômenos climáticos e das providências 
tomadas pelo poder público. Enquanto que eventos 
desse tipo são comuns, os estudos relativos à de-
terminação de áreas sujeitas à inundação são 

raros. Conhecendo-se variáveis hidrológicas bási-
cas e com elas se construindo modelos 
probabilísticos é possível alertar as autoridades 
para que possam planejar, de forma adequada, o 
uso e ocupação do solo das áreas críticas, evitan-
do assim maiores catástrofes e gastos públicos 
desnecessários. 

O objetivo central desse trabalho é o de-
senvolvimento de uma metodologia para 
determinação de áreas sujeitas à inundação, que 
seja acessível à prefeituras e órgãos de defesa civil 
através do uso de Sistemas de Informações Geo-
gráficas (SIG). Como exemplo, essa metodologia 
foi aplicada às áreas inundáveis da cidade de Pira-
cicaba, culminando com um mapa de zoneamento 
de enchentes para a cidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo 

O estudo foi realizado na área urbana da 
cidade de Piracicaba/SP (220 43' S; 470 39' W), 
próximo ao exutório da bacia do rio Piracicaba com 
uma área de contribuição a montante de 8850 km2. 
Esta está localizada em uma das regiões mais 
ricas e urbanizadas do país, dotada de característi-
cas econômicas diversas, as quais podem ser 
divididas em três grupos: agro-indústria, área ca-
navieira local e o entorno industrial metropolitano. 
A população cresceu à taxa de 3,2% ao ano na 
década de 70 e 2,8% na década de 80 (Fundação 
IBGE, 1993), refletindo a tendência de todo o Esta-
do. A população rural que em 1940 representava 
mais de 54% do total, em 1991 era menos de 5%. 
Em virtude do acelerado crescimento econômico e 
populacional, vários problemas surgiram, sendo os 
principais o aumento da demanda d'água para uso 
industrial, agrícola e doméstico, bem como o au-
mento da carga orgânica dos esgotos domésticos e 
afluentes industriais (São Paulo, 1994). A cidade 
teve, até 1960, um crescimento uniforme, em torno 
do centro histórico e comercial. A partir da década 
de 70, com o surgimento de loteamentos mais 
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afastados, a mancha urbana teve crescimento em 
áreas mais distantes do centro, criando vazios 
urbanos. Esses loteamentos surgiram em todas as 
regiões da cidade, mas se concentraram, princi-
palmente, nas regiões Noroeste e Sudeste, que se 
tornaram a partir da década de 80, os dois princi-
pais vetores de crescimento da cidade (Piracicaba, 
1991). 

Da mesma forma, as cidades de médio 
porte a montante de Piracicaba também sofreram 
grande expansão de sua área urbana, acarretando 
inclusive processos de conurbação e mudanças no 
uso da terra. As ondas de cheia que ocorrem na 
cidade de Piracicaba são portanto resultado da 
integração dos processos naturais associados às 
ações antrópicas de toda a bacia de drenagem a 
montante. 

Para se observar os efeitos da onda de 
cheia na zona urbana da cidade, foi escolhida uma 
área urbana de 16 km2 com o maior histórico de 
cheias, situada entre os paralelos 22042'30'' S e 
22045' S e os meridianos 470 41' W e 470 39' W, de 
modo a incluir a região urbana mais atingida pelas 
inundações (Figura 1). Esta região possui duas 
características básicas importantes: ocorrência de 
inundações em centro urbano e disponibilidade de 
dados históricos sobre a área atingida. 

Determinação do modelo de 
inundação 

Para determinar a ocorrência, amplitude, 
freqüência e duração dos transbordamentos late-
rais em um sistema rio-planície de inundação é 
inicialmente necessário conhecer o tamanho e a 
topografia da planície, a rede de drenagem, bem 
como as descargas mínimas e máximas no canal 
principal suficientes para a inundação de cada cota 
altimétrica. Com estas informações, é possível 
estabelecer uma relação matemática entre a vazão 
observada do rio e a área inundada a cada trans-
bordamento, isto é, a cota altimétrica alcançada 
pelas águas do rio em função do seu nível. 

Os dados relativos à topografia, hidrografia 
e urbanização, foram obtidos a partir da carta da 
cidade de Piracicaba do Plano Cartográfico do 
Estado de São Paulo do Instituto Geográfico e 
Cartográfico do Estado de São Paulo (IGCE, 1979) 
articulação SF-23-Y-A-IV-2-SO-F (escala 
1:10.000), a qual apresenta as curvas de nível com 
resolução vertical de 5 metros, a rede de drenagem 
e o arruamento. Os dados de vazão máxima diária 
do rio Piracicaba, no período entre 1930 e 1979 
medidas no posto fluviométrico código 62707000, 
situado à latitude 220 42' 54" S e longitude 

470 39' 36" W foram fornecidos pelo Departamento 
de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 
Paulo (DAEE). No período entre 1980 e 1994 foram 
medidos no posto fluviométrico 62705000, situado 
à latitude 220 41' S e longitude 470 40' W, e forneci-
dos pela Centrais Elétricas de São Paulo (CESP), 
sendo ambos utilizados para o cálculo dos perío-
dos de recorrência das inundações. Para estudo da 
equação de inundação, obtiveram-se dados horá-
rios do mesmo posto entre os meses de fevereiro e 
abril de 1995. 

Observações de campo (n = 7) em enchen-
tes ocorridas entre janeiro e abril de 1995 sobre os 
pontos da cidade de Piracicaba atingidos pelo ex-
travasamento do canal principal no mesmo período 
foram fornecidos pela Comissão de Defesa Civil da 
cidade (CDCP) e se constituem da altitude atingida 
pela inundação e a vazão do rio no mesmo instan-
te. 

Informações adicionais sobre a ocupação 
do solo urbano foram obtidas através da interpreta-
ção visual de fotografias aéreas de janeiro de 1995 
e de uma imagem do satélite SPOT (modo pan-
cromático, resolução 10 m x 10 m, órbita K-J 714 - 
395) de 5 de abril de 1989, obtida junto ao banco 
de dados do Projeto PiraCena. 

O Sistema de Informações Geográficas e 
processamento de imagens IDRISI (versões DOS 
4.1 e Windows 1.0), desenvolvido pela Faculdade 
de Geografia da Universidade de Clark (Eastman, 
1992a e b; Eastman, 1995), foi utilizado para a 
aquisição, armazenamento, análise e apresentação 
dos dados georeferenciados. Baseado em uma 
estrutura do tipo grade, o SIG-IDRISI é um sistema 
modular, que consiste de dois elementos básicos: 
(a) um banco de dados espacial, o qual descreve a 
geografia das características da superfície terrestre 
e (b) um de atributos, que descreve as característi-
cas ou qualidades das mesmas. Estas 
propriedades permitem a manipulação e análise 
dos dados espacialmente distribuídos (Eastman, 
1992a, b). Uma vez no formato digital, os planos de 
informação foram convertidos para o formato em 
grade e projetados no sistema Universal Transver-
sal de Mercator (UTM), sendo a unidade de medida 
básica adotada o metro (m). O modelo digital de 
elevação do terreno, que representa a variação 
contínua do relevo no espaço sobre uma superfície 
bidimensional, foi obtido a partir da interpolação 
linear das linhas cotadas da área de estudo, produ-
zindo um modelo facetado. A imagem assim obtida, 
foi filtrada com o uso da opção para filtro de média, 
que atribui para cada célula da imagem a média 
das célula em torno dele. 

Uma equação chamada de equação de i-
nundação foi determinada a partir de uma análise 
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Figura 1. Área urbana da cidade de Piracicaba mais atingida pelas inundações 
em imagem SPOT de 1989. 

de regressão linear entre os dados fornecidos pela 
CDCP de vazão do rio e a altitude atingida pela 
água nesse mesmo instante. 

Essa equação nos permite calcular a vazão 
do rio Piracicaba necessária para a água atingir 
uma altitude qualquer na bacia de inundação da 
área de estudo. 

Esta equação foi então aplicada no modelo 
numérico do terreno, através dos operadores arit-
méticos do SIG, de modo a obter um modelo digital 
de vazões (MDV), ou seja, uma imagem que forne-
ce a vazão do rio Piracicaba necessária para a que 
água atinja um ponto qualquer na área de estudo. 
Nela, cada célula tem o valor da descarga (em 
m3s-1) que o rio deve ter para atingir o ponto cor-
respondente. A integração da área atingida por 
uma certa vazão do rio menor ou igual a um dado 
valor, possibilitou a determinação da área. 

O período de recorrência de uma enchente 
é o tempo médio em anos em que essa enchente é 
igualada ou superada pelo menos uma vez (Swami 
e Mattos, 1975). O método para a determinação de 
períodos de recorrência consiste essencialmente, 
em analisar uma série de dados de vazões máxi-
mas anuais e ajustá-la à uma distribuição 
probabilística. Neste estudo, o estabelecimento da 
maior enchente provável baseou-se na análise das 

máximas medidas de descarga em série histórica 
com 66 anos de vazões diárias obtidas dos postos 
fluviométricos situados dentro da área de estudo 
(Dunne e Leopold, 1978). Para o cálculo do perío-
do de recorrência das inundações utilizaram-se as 
maiores vazões diárias de cada ano observada 
entre 1930 e 1995, mostradas na Tabela 1. 

As principais distribuições de probabilida-
des que se adaptam à análise de eventos extremos 
citados na literatura para cálculo de período de 
recorrência, são: “Log normal”, Pearson tipo III e 
Gumbel (Swami e Mattos, 1975; Tucci, 1993). Co-
mo os resultados obtidos são semelhantes (Dunne 
E Leopold, 1978), utilizou-se a distribuição de 
Gumbel para ajuste de distribuição dos valores 
extremos, sendo os cálculos realizados para perío-
dos de recorrência de 5, 10, 25, 50 e 100 anos. 
Estes foram estabelecidos de forma a não serem 
muito pequenos ou maiores que a série histórica, 
pois o grau de incerteza inerente ao método torna-
se grande nesses casos extremos. Toda estimativa 
tem um certo grau de incerteza, que depende da 
diferença entre os parâmetros da população e da 
amostra utilizada. O cálculo do período de recor-
rência de uma enchente também pode incorrer em 
erro, estimando-se o valor acima ou abaixo do real. 
Assume-se que o erro esteja distribuído normal-

Metros 
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Tabela 1. Máximas vazões anuais do rio Piracicaba, registradas nos postos fluviométricos código 
62707000 (1930 - 1979) e 62705000 (1979 - 1995). Fonte: DAEE e CESP). 

ANO m3s-1 ANO m3s-1 ANO m3s-1 ANO m3s-1 ANO m3s-1 

1930 551 1944 330 1958 706 1972 318 1986 351 
1931 710 1945 382 1959 353 1973 268 1987 503 
1932 532 1946 492 1960 832 1974 347 1988 632 
1933 305 1947 715 1961 484 1975 396 1989 528 
1934 670 1948 568 1962 494 1976 446 1990 689 
1935 497 1949 327 1963 535 1977 450 1991 792 
1936 446 1950 454 1964 691 1978 204 1992 361 
1937 467 1951 535 1965 810 1979 298 1993 409 
1938 340 1952 433 1966 592 1980 367 1994 508 
1939 453 1953 186 1967 519 1981 494 1995 758 
1940 750 1954 370 1968 359 1982 504   
1941 353 1955 300 1969 256 1983 1051   
1942 406 1956 266 1970 1176 1984 421   
1943 433 1957 654 1971 199 1985 589   

 
mente ao redor da média da curva de freqüência 
de inundação e estabelece-se um intervalo no qual 
existe uma alta probabilidade do valor estimado se 
encontrar. Assim, para uma vazão com determina-
do período de recorrência, pode-se estimar os 
limites superior e inferior entre os quais a vazão 
estimada permanecerá com um certo grau de con-
fiabilidade, chamado nível de significância (Tucci, 
1993). O método de Beard (1962) permite a cons-
trução de bandas, entre as quais estão 90% das 
inundações para um certo período de retorno 
(Dunne E Leopold, 1978). Os coeficientes utilizados 
foram os de Beard (1962) para vários níveis de 
confiança, os quais foram multiplicados pelo desvio 
padrão dos dados e adicionados ou subtraídos das 
descargas no gráfico de freqüência de inundação 
para vários períodos de retorno. 

Considera-se a extensão de uma inunda-
ção a área coberta pela água, excetuando-se a já 
ocupada pelo leito habitual do rio. A aplicação do 
modelo digital de vazões (MDV) às vazões obtidas 
para os períodos de recorrência-arbitrados no mo-
delo possibilitou a obtenção de uma imagem com a 
área inundada para cada um dos períodos, a partir 
da qual foram calculadas as áreas atingidas em 
cada evento. As imagens assim obtidas foram con-
vertidas para o formato vetorial e sobrepostas na 
imagem do satélite SPOT e do arruamento, permi-
tindo a previsão das inundações em nível de 
quadras. 

A amplitude da inundação, considerada 
como o número de dias de enchente em cada e-
vento e a freqüência como o número de dias de 
inundação por mês do ano, foram totalizadas para 
o período estudado. 

Análise de tendência dos dados 
de vazão 

Para verificar a existência de possíveis 
tendências ou mudanças bruscas nas médias, foi 
realizada uma análise estatística exploratória com 
os dados de vazão máxima. Através dessa análise 
é possível detectar-se supostas variações, devido à 
efeitos naturais ou antrópicos, como mudanças nos 
parâmetros do ciclo hidrológico, urbanização, mu-
danças no uso da terra, etc. Para tal, foram 
utilizados dois testes estatísticos não paramétricos. 
O teste de Pettit (1979) permite que se detecte a 
ocorrência de mudança brusca na média dos da-
dos de vazão, calculando-se o nível de 
significância estatística sem conhecer previamente 
o ponto do tempo onde ela ocorre (Pellegrino, 
1996). O teste seqüencial de Mann-Kendall é um 
teste não paramétrico que baseia-se na hipótese 
de que se a série for estável, a sucessão de valo-
res deve ser independente e a distribuição de 
probabilidades deve permanecer sempre a mesma 
(Goossens e Berger, 1986). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Freqüência, amplitude e extensão 
das inundações 

Para obter um quadro mais completo sobre 
os eventos de inundação na área de estudo, além 
da previsão das áreas a serem inundadas, é im-
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portante se conhecer as principais características 
dos eventos ocorridos no passado, como a sua 
freqüência, amplitude e extensão. Estas caracterís-
ticas, são funções dependentes, principalmente, do 
tamanho da bacia de drenagem do rio e da intensi-
dade e duração da estação chuvosa (Lugo et al, 
1990). 

Como pode ser observado na Figura 2, o 
regime de precipitação da área de estudo determi-
na a ocorrência de dois períodos distintos: um 
chuvoso abrangendo os meses de novembro a 
abril, e outro seco, de maio a outubro. Os meses 
do período úmido são também os que mais regis-
tram casos de inundação, conforme esperado. A 
partir do mês de novembro, ocorre o aumento pro-
gressivo da umidade do solo, que ao atingir a 
saturação aumenta o volume d'água escoado su-
perficialmente, assim como a sua velocidade. 

Os padrões de distribuição temporal e es-
pacial dos eventos de inundação tiveram um 
comportamento inter anual variável durante o perí-
odo estudado (1930 a 1995), com 
transbordamentos mais freqüentes e com maiores 
amplitudes e extensão durante o período chuvoso. 
Analisando-se, a série de vazões máximas desse 
período, observa-se que a vazão máxima anual 
ultrapassou o limite de 575 m3.s-1, descarga em 
que se inicia o transbordamento do leito principal 
do rio, em 17 ocasiões (Figura 3). 

A análise da distribuição temporal da fre-
qüência dos transbordamentos (Figura 4) 
demonstra que o maior número de eventos ocorreu  

no mês de Fevereiro (5) seguido por Janeiro (4) e 
Março (4). Nos meses de abril, maio, junho e de-
zembro foi observado apenas 1 evento, enquanto 
nos demais não houve inundação. 

A amplitude de uma inundação, ou o tempo 
(em dias) em que a água extravasou o leito princi-
pal do rio, apresentou um comportamento similar 
ao da distribuição de freqüência (Figura 5). Durante 
o mês de fevereiro, o número médio de dias de 
inundação foi de 8 dias, seguido pelos meses de 
janeiro (5 dias) e março (4 dias). A baixa amplitude 
das inundações (no máximo 14 dias) pode estar 
relacionada com o tamanho da bacia de drenagem 
a montante (8850 km2), desde que a extensão e 
intensidade dos períodos de inundação parecem 
estar relacionados com o tamanho da área da 
mesma (Lugo et al, 1990). 

O modelo de inundação 

A análise estatística exploratória realizada 
com os dados de vazão máxima do rio Piracicaba, 
através do teste seqüencial de Mann-Kendall e do 
teste de Pettit, não revelaram tendências estatisti-
camente significativas nem mudanças bruscas nas 
médias ao nível de significância de 5%. A série 
temporal utilizada, que pode, portanto, ser conside-
rada como estacionária no período estudado, e a 
utilização de duas estações fluviométricas diferen-
tes, porém bem próximas, para a constituição da 
série total é perfeitamente admissível. 
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Figura 2. Precipitação média mensal na cidade de Piracicaba (USP /ESALQ 1917 - 1992). 
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Figura 3. Vazões máximas anuais entre 1930 e 1995, a vazão limite para 
transbordamento (seta) e os períodos de recorrência calculados. 
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Figura 4. Freqüência, em %, de eventos de inundação ocorridos por mês 
no período entre 1930 – 1995. 
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Figura 5. Amplitude das inundações (tempo em dias) registradas entre 1930 e 1995 
na área de estudo. 

A análise de regressão linear realizada en-
tre a altitude dos pontos inundados (y) e a vazão 
(x) do rio Piracicaba e mostrada na Figura 6. A 
equação da reta resultante da regressão entre os 7 
pontos observados com vazões entre 550 m3-1 e 
726 m3-1 é: 

 457 + 0,018x =y  (1) 

onde y = altitude atingida pela inundação e 
x = vazão do rio Piracicaba. 

O coeficiente de correlação (r2) obtido foi 
igual a 97%, valor considerado significativo para 
um nível de significância de 5%, segundo o teste F. 
O limite de confiança de 95% obtido refere-se ape-
nas à faixa de vazões estudadas, já que 
simulações realizadas com descargas maiores 
revelaram um melhor ajuste à regressões quadráti-
cas. Assim sendo, a equação de inundação é 
válida para eventos que ocorrem entre as vazões 
limites da equação. Qualquer outra generalização 
deve ser encarada com as devidas restrições. 

Períodos de recorrência 

A curva do tempo de recorrência das va-
zões obtidas pela aplicação da distribuição de 
Gumbel para os períodos de recorrência de 5,10, 
25, 50 e 100 anos, é apresentada na Figura 7. 
Para vazões superiores a 726 m3s-1, utilizou-se 
uma extrapolação da equação de inundação. Essa 

aproximação, necessária devido à limitação do 
intervalo estudado, deverá ser recalculada assim 
que novos valores extremos de vazão/altitude se-
jam obtidos. 

Como o período de recorrência é apenas a 
freqüência média com que os eventos ocorrem, 
calculou-se a probabilidade de uma inundação 
ocorrer com os períodos de recorrência anterior-
mente calculados nos próximos 5, 10, 25, 50 e 100 
anos. 

Com as vazões esperadas para períodos 
de recorrência de 5,10, 25, 50 e 100 anos, calcula-
ram-se as altitudes atingidas nestes eventos 
através da equação de inundação (1) e a área i-
nundada, obtendo-se os resultados apresentados 
na Tabela 2. Observa-se que a área inundada não 
é diretamente proporcional à altitude atingida pela 
água, o que se justifica pelo perfil da área de inun-
dação. 

Tabela 2. Vazões e altitudes para cada 
período de recorrência calculado. 

Período de 
recorrência 

(anos) 

Área inundada 
(ha) 

Altitude 
(m.s.n.m) 

5 24,74 468 
10 69,12 470 
25 116,73 473 
50 160,39 475 

100 205,37 477 
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Figura 6. Regressão linear realizada entre a altitude dos pontos inundados (y) 
e a vazão (x) do rio Piracicaba. 
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Figura 7. Vazões para períodos de recorrência de 5 a 100 anos (T) e os limites de confiança 
de 90% superior (IC+) e inferior (IC-) calculados pelo método de Beard (1962). 

A interpretação visual da imagem resultan-
te da sobreposição da imagem de SPOT, do 
arruamento e das áreas inundadas simuladas para 
cada período de recorrência (Figura 8) permitiu a 
previsão da extensão das inundações ao nível de 
quadras na área urbana. Observa-se que a área 
atingida pela inundação com menor período 
de recorrência já deverá acarretar problemas 

sérios para os moradores da região. Observa-se 
que a região situada no vale do ribeirão do Enxofre 
próximo à sua desembocadura no rio Piracicaba 
é duramente atingida pelas cheias. Sabe-se que 
a região é densamente povoada, mas devido a 
desatualização das cartas de ocupação do solo, 
não possibilitou a identificação das ruas 
atingidas. 
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Figura 8. Áreas inundadas simuladas para cada período de recorrência. 

Proposta de zoneamento 

As inundações causam danos econômicos 
e inconvenientes para uma série de interesses, que 
incluem propriedades, negócios, transportes e vida 
social (Ruiter, 1990). A melhor decisão a ser toma-
da para solucionar esse tipo de problema é o 
disciplinamento da ocupação urbana, através de 
uma densificação compatível com os riscos de 
inundação da área (Porto et al, 1993). No planeja-
mento da ocupação do espaço, várias medidas 
preventivas de controle de enchentes podem ser 
adotadas (Tucci, 1993), mas, se no entanto, a po-
pulação ocupar os espaços antes delas serem 
implementadas, as soluções terão um custo muito 
mais alto (Dunne e Leopold, 1978). 

O zoneamento das áreas inundáveis pode 
ser utilizado para promover usos produtivos e me-
nos sujeitos a danos, permitindo a manutenção de 
áreas de uso social, como áreas livres no centro 
das cidades, reflorestamento, e certos tipos de uso 
recreacional. 

A legislação federal considera como área 
de preservação permanente uma faixa ao longo 

das margens do rio, no caso do rio Piracicaba 50 m 
de cada lado. Como ela é freqüentemente desres-
peitada, propõe-se a elaboração de uma lei de 
zoneamento municipal que leve em consideração a 
preservação da mata ciliar e o risco de inundação. 
Para isso, foram estabelecidas três zonas distintas 
na área considerada (Tucci, 1993): 

a. Zona de passagem da enchente - Área a-
tingida por inundações com período de 
recorrência de até 10 anos, funciona hi-
draulicamente, permitindo a passagem da 
enchente. Uma edificação nessa região re-
duz a área de escoamento, elevando os 
níveis d'água à montante, sendo recomen-
dável medidas que melhorem o 
escoamento da água. 

b. Zona com restrições: Área atingida por i-
nundações com períodos de recorrência 
entre 10 e 100 anos, inclui a área restante 
da superfície inundável cuja utilização deve 
ser regulamentada, pois esta zona fica i-
nundada, mas devido às pequenas 
profundidades e baixas velocidades, não 

Metros 
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contribuem muito para a drenagem da i-
nundação. 

c. Zona de baixo risco, onde há pequena pro-
babilidade de ocorrerem inundações, 
sendo atingida em anos excepcionais, por 
pequenas lâminas d'água e de baixas velo-
cidades, não necessitando, portanto, de 
regulamentação. 

A Figura 9 mostra a proposta de zonea-
mento e a área de preservação permanente 
estabelecida por lei federal, sobreposta à imagem 
do satélite SPOT e ao arruamento. Observa-se que 
dentro da zona de passagem de enchente existem 
algumas áreas urbanizadas, mas a urbanização 
avança principalmente sobre a zona com restri-
ções, demonstrando a necessidade de 
regulamentação. A linha tracejada mostra o limite 
da área de preservação permanente. A área situa-
da no interior do perímetro de cheia é considerada 
zona de passagem de enchente. A área situada 
entre o perímetro demarcado pelas linhas pontilha-
da e cheia é considerada zona com restrições e a 
área externa ao perímetro pontilhado é considera-
da zona de baixo risco. 

CONCLUSÕES 

A combinação de dados hidrológicos e to-
pográficos através de um SIG, permitindo a 
incorporação simultânea de aspetos espaciais e 
temporais na análise do regime de inundações, 
possibilitou a caracterização destes eventos de 
maneira rápida na cidade de Piracicaba. 

A metodologia utilizada nesse trabalho é 
simples e pode ser aplicada em outras áreas sujei-
tas à inundação que possuam dados suficientes 
para o estabelecimento da relação entre cota e 
vazão. Ela permite a obtenção de informações 
essenciais no entendimento e planejamento da 
ocupação dessas regiões e pode ser melhorada 
desde que se disponha de mapas em escalas que 
ofereçam maior detalhamento. 

Para a cidade de Piracicaba os resultados 
alcançados nesse estudo foram úteis sobre vários 
aspectos. O trabalho da Defesa Civil do município, 
nas próximas inundações, pode ser facilitado sa-
bendo-se com maior precisão o tamanho da área 
inundada, que é uma informação fundamental para 
se avaliar números de desabrigados, perdas mate-
riais e planos de evacuação. Os legisladores do 
município tem a partir desse estudo o embasamen-
to científico para a proposição de um zoneamento 
do solo urbano nas áreas ribeirinhas a ser incorpo-
rada na lei orgânica do município. 
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Forecasting Flooded Areas in the 
City of Piracicaba (SP) Using a 
Geographical Information 
System (GIS) 

ABSTRACT 

The main purpose of this work is to develop 
a method based on a Geographical Information 
System (GIS) for determining areas subject to 
flooding, for use by local government agencies and 
Civil Defense bodies. By combining hydrological 
and topographical data in a GIS, it is possible to 
incorporate both spatial and temporal aspects in the 
analysis of flood regime, so that flood events could 
be quickly characterised for the city of Piracicaba. 
The method used in the work is simple and can be 
used in other areas liable to flooding, giving exact 
and detailed information of assistance for managing 
and planning settlement in such areas. 

Metros 
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RESUMO 

Foi avaliado o incremento das concentra-
ções de metais pesados (Cu, Pb, Zn, Fe e Al) e as 
variações de pH, condutividade, temperatura e 
sólidos em suspensão nas águas superficiais das 
Minas do Camaquã – RS, decorrente do lançamen-
to de efluentes e rejeitos da mineração de cobre no 
período de 1980 a 1993. Os gradientes espaciais 
de concentração média são positivos, estatistica-
mente significativos e as mudanças mais 
relevantes do ponto de controle (“background”) da 
área para a região impactada são as seguintes: Cu 
aumenta sua concentração até 5 vezes, Zn aumen-
ta até 2 vezes, Fe aumenta até 2,5 vezes e o Al 
aumenta em torno de 3 vezes. O Pb é a única ex-
ceção e apresenta concentrações médias baixas e 
homogêneas ao longo de toda a sub-bacia. O pH, 
a condutividade e os sólidos em suspensão tam-
bém aumentam seus valores de forma significativa. 
A temperatura, entretanto, apresenta uma pequena 
variação ao longo da drenagem. A atividade minei-
ra causa aumento nos teores naturais de Cu, Fe, Al 
e Zn, assim como nos valores de pH, condutividade 
e sólidos em suspensão na água. O impacto desta 
atividade é evidenciado tanto através do acréscimo 
significativo das concentrações médias, quanto por 
altos valores de dispersão na região sob influência 
da mineração, o que é característico de influência 
antrópica. 

INTRODUÇÃO 

A poluição causada por metais pesados 
tem despertado grande interesse nos órgãos ambi-
entais e governamentais de vários países, em 
virtude destes elementos persistirem no meio como 
micropoluentes, apresentarem elevada toxicidade e 
causarem efeitos adversos sobre os ecossistemas 
aquáticos (UNEP, 1992). 

Metais como Cu, Zn, Fe e Mn são micronu-
trientes essenciais para o crescimento dos 
organismos aquáticos, enquanto outros metais 
como Hg, Ag, Pb e Cd não são requisitos metabóli-

cos e são tóxicos mesmo em pequenas 
quantidades (Shine et al., 1995). Dependendo da 
concentração, todos os metais são tóxicos, incluin-
do aqueles mencionados como micronutrientes. 

O conhecimento dos processos e meca-
nismos que controlam o ciclo de metais no 
ambiente aquático é fundamental para a compre-
ensão da real dimensão do impacto causado por 
diversas atividades antropogênicas, dentre as 
quais destacam-se os setores industrial, agrícola e 
mineral. 

A mineração produz uma série de metais 
essenciais à manutenção da qualidade de vida da 
sociedade humana, e persistirá como tal durante 
muito tempo. O efeito danoso e poluidor desta ati-
vidade é histórico, porém medidas visando à 
redução destes impactos são cada vez mais fre-
qüentes (Laybauer, 1995). 

Este estudo tem por objetivo avaliar a influ-
ência da mineração no incremento das 
concentrações de metais pesados (Cu, Pb, Zn, Fe 
e Al) e nas modificações da temperatura, conduti-
vidade, pH e sólidos em suspensão das águas do 
Arroio João Dias, corpo receptor dos efluentes das 
Minas do Camaquã, RS. 

ÁREA DE ESTUDO 

As Minas do Camaquã são formadas por 
mineralizações sulfetadas de cobre em rochas 
sedimentares do Proterozóico Superior. A jazida 
situa-se na porção central do Estado do Rio Gran-
de do Sul, no município de Caçapava do Sul, 
300 km à oeste de Porto Alegre (Figura 1). A região 
apresenta um clima temperado mesotérmico, com 
precipitação média anual em torno de 1465 mm no 
período de 1961-90 (DNM, 1992). 

A mina, exaurida no início de 1996, foi des-
coberta em 1865 e representou durante mais de 
um século o principal depósito metálico do sul do 
país. Durante esse período houve vários ciclos 
intermitentes de exploração do minério cuprífero, e 
boa parte dos efluentes e rejeitos da atividade mi-
neira foram lançados diretamente no Arroio João 
Dias. A sub-bacia hidrográfica formada por este 
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arroio possui uma área de 308 km2, e deságua no 
alto curso do Rio Camaquã, que é o mais importan-
te eixo de drenagem do Escudo Sul-rio-grandense 
para a Laguna dos Patos (Baisch, 1994). 

 
Figura 1. Mapa de localização da área. 

Na região das Minas do Camaquã predo-
minam solos litólicos eutróficos, pouco 
desenvolvidos, com horizonte A sobreposto direta-
mente à rocha, ou sobre um horizonte C, pouco 
espesso, geralmente com fragmentos de rocha em 
decomposição (IBGE-RADAM, 1986). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram amostrados 4 pontos na sub-bacia 
do Arroio João Dias. 

O ponto JD1 representa o ponto de contro-
le ou “background” da área de estudo e é 
caracterizado por baixos valores de concentração 
dos metais analisados na água, assim como de 
condutividade, pH e sólidos em suspensão. Os 
pontos JD2, JD3 e JD4 encontram-se na região 
sob influência da mineração. O ponto JD2 está 
localizado à montante do vertedouro da barragem 
de rejeitos, enquanto o ponto JD3, situa-se à jusan-
te da mesma. O ponto JD4 está situado próximo à 
foz do Arroio João Dias com o Rio Camaquã (Figu-
ra 1). 

As coletas, análises de metais (Cu, Pb, Zn, 
Fe e Mn) e medidas dos parâmetros físico-
químicos (temperatura, condutividade, pH e sólidos 
em suspensão) da água foram realizadas pela 
Companhia Brasileira de Cobre (CBC), operadora 
da mina, conforme os critérios preconizados pelo 
“Standard Methods” (APHA, 1985). As concentra-
ções dos metais foram determinadas na água 
superficial (metais dissolvidos + metais ligados ao 
material particulado) e provêm do programa de 
monitoramento mensal realizado pela empresa no 
período de 1980 a 1993. 

A análise dos gradientes espaciais de con-
centração de metais e dos parâmetros físico-
químicos da água considerou os pontos contíguos 
da sub-bacia, ou seja: JD1-JD2, JD2-JD3 e JD3-
JD4. 

A avaliação das diferenças estatisticamen-
te significativas foi realizada através do teste t de 
Student, considerando p < 0,01, conforme Davis 
(1986). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise das séries temporais de monito-
ramento da qualidade das águas na região das 
Minas do Camaquã (RS), evidenciou incrementos 
significativos, tanto das concentrações (Tabela 1), 
quanto dos fluxos totais da maior parte dos metais 
pesados, da área controle para a região sob influ-
ência da mineração (Laybauer, 1995). 

A influência desta atividade antrópica foi 
confirmada empregando-se um modelo baseado no 
balanço de massa dos fluxos de metais, conside-
rando a segregação (diferenciação) entre as 
componentes natural e antrópica (Laybauer e Bi-
done, 1998). Esta estimativa demonstrou que a 
bacia do Arroio João Dias exporta para o Rio Ca-
maquã, cerca de 410 t.ano-1 de metais 
(considerando somente Cu, Zn, Fe e Al) de origem 
antropogênica. Deste montante, destacam-se as 
contribuições de Fe e Al, que juntas totalizam cerca 
de 96% do fluxo total, seguidas de Cu (15,6 t.ano-1) 
e de Zn (2,6 t.ano-1), que perfazem os 4% restan-
tes. Para estes cálculos foram utilizadas análises 
totais da concentração de Cu, Pb, Zn, Fe e Al na 
água (Tabela 1). 

Para melhor avaliar a forma de transferên-
cia, a disponibilidade geoquímica e o tempo de 
residência dos metais na coluna d’água foi realiza-
do, em dez/93, uma amostragem da água 
superficial do Arroio João Dias, visando determinar 
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Tabela 1. Concentração de metais pesados na água do arroio João Dias, 
Minas do Camaquã, RS. Fonte: CBC (1980-93). 

Pontos Concentração de metais pesados na água (µg.l -1)  
de Cu Pb Zn Fe Al 

Amostragem X ± S n X ± S n X ± S n X ± S n X ± S N 

JD1* 27 ± 15 19 9 ± 9 14 18 ± 16 22 1260 ± 430 28 290 ± 270 24 
 (10 - 90)  (1 - 25)  (1 - 50)  (600 - 2300)  (10 - 950)  

JD2 121 ± 118 40 11 ± 13 20 31 ± 27 38 2790 ± 2260 42 1100 ± 1250 40 
 (20 - 560)  (1 - 25)  (2 - 99)  (200 - 8000)  (40 - 5400)  

JD3 154 ± 98 62 10 ± 12 36 42 ± 31 63 3210 ± 3260 58 990 ± 1200 57 
 (30 - 447)  (1 - 40)  (2 - 120)  (160 - 15000)  (20 - 6200)  

JD4 155 ± 116 62 9 ± 12 36 41 ± 32 63 3360 ± 3010 59 870 ± 1110 58 
 (30 - 540)  (1 - 50)  (2 - 148)  (190 - 12000)  (20 - 5100)  

Obs.: X - média aritmética, S - desvio padrão, n - nº de indivíduos; (valor mínimo – valor máximo). * - período de 
monitoramento (1980-85). 

a partição das concentrações de Cu, Pb, Zn, Fe, Al, 
entre outros elementos. 

Embora não faça parte deste estudo, a par-
tição destes metais na região impactada pela 
mineração (ponto JD2 para jusante) mostrou que 
os elementos podem ser separados, de forma pre-
liminar, em 3 grupos distintos (Laybauer e Bidone, 
1997): (i) metais que estão preferencialmente na 
fração dissolvida – caso do Pb e Zn; (ii) metais que 
estão nitidamente ligados ao material particulado – 
caso do Fe e Al e (iii) metal com aproximadamente 
50% do seu conteúdo metálico em cada fração 
(dissolvida e particulada) – caso do Cu. 

Metais associados a fração dissolvida da 
água apresentam uma tendência pela forma iônica. 
Segundo o modelo proposto Morel et al. (apud 
Förstner e Wittmann, 1981) dependendo das con-
dições de pH e Eh, essas espécies iônicas solúveis 
são freqüentes. A análise de diagramas de pH-Eh 
para os metais considerados corrobora a interpre-
tação e o modelo sugerido por Morel et al. (apud 
Förstner e Wittmann, op. cit.), pois estas são as 
formas dominantes em águas com pH neutro a 
levemente ácido e Eh oxidante, como é o caso das 
águas do Arroio João Dias (Laybauer, 1995). 

Este aspecto é da maior relevância, pois a 
forma iônica favorece a disponibilidade geoquími-
ca, bem como o aumento do tempo de residência 
desses elementos na coluna d’água, facilitando a 
exportação dos mesmos para áreas distantes da 
mineração. Ao contrário, metais ligados, preferen-
cialmente, à fração particulada (caso do Fe e Al) 
são menos disponíveis geoquimicamente e apre-
sentam uma tendência a serem retirados da coluna 
d’água (i. e., diminuem o seu tempo de residência 
na mesma), especialmente por processos que fa-
voreçam a decantação de partículas. 

De uma maneira geral, os resultados mos-
tram uma nítida variação espacial das 
concentrações médias de metais nas águas do 
Arroio João Dias, de montante para jusante (Figu-
ra 2). As diferenças significativas entre os valores 
médios dos metais, em pontos contíguos do Arroio 
João Dias, foram verificadas através do teste t de 
Student (Tabela 2). 

Estes resultados possibilitam as seguintes 
considerações: 

• Cu, Fe e Al mostram gradientes expressi-
vos, com diferenças significativas para 
p < 0,01, entre o ponto controle (JD1) e o 
ponto JD2, localizado no início da região 
sob influência da mineração. O Zn, nesse 
mesmo segmento, apresenta um incremen-
to significativo, não para a probabilidade 
testada, mas para p < 0,05; 

• o Pb, por sua vez, não mostra contrastes 
significativos entre os segmentos estuda-
dos e, segundo Laybauer (1995) e 
Laybauer e Bidone (1998), as concentra-
ções médias deste metal refletem o 
“background” do mesmo nas águas super-
ficiais da região, o que transforma este 
elemento e suas relações com os demais 
metais em um indicador potencial do nível 
de base natural da região; 

• nos demais segmentos avaliados (JD2-JD3 
e JD3-JD4), as variações entre as médias 
de todos os metais nas águas do Arroio 
João Dias, apesar de mostrarem tendên-
cias de aumento ou diminuição das 
concentrações, não caracterizam diferen-
ças estatisticamente significativas para 
p < 0,01; 
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Figura 2. Valores máximo (s), médio (l) e mínimo (n) de Cu, Pb, Zn, Fe, Al, temperatura, pH, 
condutividade e sólidos em suspensão da água do Arroio João Dias de montante (JD1) para 
jusante (JD4) no período de 1980 a 1993. 

• uma feição importante, além dos nítidos 
gradientes positivos de concentração mé-
dia de Cu, Fe, Al e Zn, de montante para 
jusante, é o aumento da dispersão de valo-
res (tanto na forma de desvio padrão, 
quanto na amplitude de valores máximos e 
mínimos) na região impactada (Figura 2). 
Esse incremento de teor médio, desvio pa-
drão e intervalo de variação observado do 

ponto de controle para a zona impactada 
reflete a contribuição antrópica destes me-
tais, a partir do ponto JD2 do Arroio João 
Dias. Este ponto, por sua vez, situado a 
montante da barragem de rejeitos, recebeu 
efluentes contaminados por metais pesa-
dos até 1994, época em que a empresa foi 
autuada pela FEPAM, por esses lançamen-
tos indevidos. 
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Tabela 2. Diferenças entre as concentrações 
médias de metais pesados na água do arroio 
João Dias para p < 0,01 (S – significativa; N – 
não significativa). 

Segmentos do Conc. de metais pesados 
Arroio João Dias Fe Al Cu Pb Zn 

JD1 - JD2 S S S N N 
JD2 - JD3 N N N N N 
JD3 - JD4 N N N N N 

Além dos metais, também foi realizado o 
mesmo tipo de análise com alguns parâmetros 
físico-químicos da água (temperatura, pH, conduti-
vidade e sólidos em suspensão). Os resultados 
encontram-se nas Tabelas 3 e 4. 

Os processos hidrogeoquímicos, capazes 
de controlar a estabilidade de fases minerais em 
solução e retirar parte dos metais da coluna 
d’água, estão intimamente relacionados com os 
parâmetros físico- químicos da água. 

A temperatura é a única medida entre os 
parâmetros físico-químicos avaliados, que não 
mostra diferenças significativas, entre o ponto de 
controle (JD1) e o ponto JD2. 

Além dos gradientes de pH, condutividade 
e sólidos em suspensão nas águas do Arroio João 
Dias (montante → jusante), nota-se um aumento 
significativo na dispersão dos valores em torno da 
média na região impactada (Figura 2). Esses 3 
parâmetros físico-químicos mostram diferenças 
significativas do ponto JD1 para o ponto JD2, que 
indicam a entrada dos efluentes da mineração no 
Arroio João Dias. As variações entre as médias 
destes parâmetros da água, nos demais segmen-
tos (JD2-JD3 e JD3-JD4), não são significativas na 
probabilidade testada (Tabela 4). 

A caracterização do minério de cobre na 
área de estudo, mostra que o metal encontra-se 
intimamente associado a sulfetos (calcopirita, 
bornita, pirita e calcocita). 

Estes sulfetos, no ambiente superficial, são 
facilmente alterados por soluções oxidantes e ten-
dem a gerar soluções ácidas, com elevadas 
concentrações de sulfato. Entretanto, o pH médio 
das águas superficiais é bastante próximo da neu-
tralidade (6,4 a 7,1) e variou no período analisado 
de 5,5 a 8,6, o que demonstra uma boa diluição 
das águas e efluentes da mina pelo Arroio João 
Dias. 

O aumento do pH médio da água na região 
impactada pela mineração, especialmente no ponto 
JD3, deve estar relacionado ao tratamento químico 
a base de sulfato de alumínio, associado com um 
polímero não aniônico de cadeia pesada (Aquatec 

M 33), usado para decantar os sólidos suspensos 
dos efluentes da barragem de rejeitos. 

O pH é um dos principais fatores determi-
nantes da especiação geoquímica dos metais, isto 
é, sua distribuição entre as fases dissolvida e parti-
culada da água, e conseqüentemente, sua maior 
ou menor biodisponibilidade (Jenne e Luoma, 
1975). Em pH básico são freqüentes as formas 
particulada e coloidal dos metais, o que favorece a 
decantação destes, para o compartimento sedi-
mentar, onde podem ficar retidos e pouco 
biodisponíveis (Bourg, 1983). Já em pH ácido, pre-
dominam as formas iônicas do metal, na fase 
dissolvida. Em função do caráter neutro a levemen-
te ácido das águas do Arroio João Dias foi 
constatado a coexistência de ambas as fases (Lay-
bauer, 1995; Laybauer e Bidone, 1997). 

Associado ao pH, o Eh é outro parâmetro 
muito importante na delimitação das condições de 
oxi-redução do meio, pois uma boa parte das rea-
ções observadas na natureza (25ºC e 1 atm de 
pressão) envolvem processos de oxidação e redu-
ção (Brookins, 1988). Nesse sentido, os diagramas 
de pH-Eh constituem-se numa ferramenta bastante 
utilizada nos estudos geoquímicos, relacionados 
com a delimitação dos campos de estabilidade das 
espécies minerais em solução aquosa (Garrels e 
Christ, 1965; Brookins, 1988). Apesar do Eh das 
águas do Arroio João Dias não ter sido medido, 
não há dúvida que o mesmo seja oxidante, toman-
do-se por base as concentrações de oxigênio 
dissolvido medidas pela CBC, que situam-se em 
média acima de 8 mg O2/l. Segundo o “Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater” 
(APHA, 1985) para a temperatura média da água 
de 20 ºC, o valor de oxigênio dissolvido de satura-
ção é de aproximadamente 8,6 mg O2/l, portanto 
existe um favorecimento à saturação de oxigênio 
nessas águas, devido às características hidrodinâ-
micas desta sub-bacia (Laybauer, 1995). 

Da mesma forma que o pH, as característi-
cas oxidantes do sistema, ora representadas pelas 
concentrações de oxigênio dissolvido, condicionam 
as formas químicas estáveis dos metais (íons, óxi-
dos e hidróxidos). Além disso, nessas condições a 
presença de óxidos e hidróxidos (complexos e/ou 
colóides) de Fe e Mn nas águas, funcionam como 
um importante suporte geoquímico para os demais 
elementos-traço (Förstner e Wittmann, 1981). 

As condições de pH e Eh das águas do Ar-
roio João Dias indicam para os metais analisados 
um predomínio das formas iônicas dissolvidas, 
exceto para o Fe e Al, elementos preferencialmente 
ligados ao material particulado. 

A condutividade elétrica varia com a con-
centração total de substâncias ionizadas 
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Tabela 3. Parâmetros físico-químicos da água do arroio João Dias, 
Minas do Camaquã, RS. Fonte: CBC (1980-93). 

Pontos Parâmetros monitorados 
de Temperatura (°C) PH Condutividade (µS.cm -1) Sól. Susp. (mg.l-1) 

Amostragem X ± S n X ± S n X ± S n X ± S n 

JD1* 18,4 ± 5,1 25 6,4 ± 0,3 29 47,3 ± 17,7 28 14,0 ± 10,1 15 
 (5,0 - 30,0)  (5,9 - 6,9)  (27,0 - 92,0)  (2,0 - 38,6)  

JD2 20,7 ± 5,3 42 6,9 ± 0,5 44 76,9 ± 60,2 43 71,7 ± 64,3 32 
 (6,0 - 32,0)  (5,8 - 7,8)  (31,0 - 300,0)  (2,0 - 298,0)  

JD3 20,9 ± 5,7 57 7,1 ± 0,5 63 88,5 ± 65,4 60 68,5 ± 66,2 45 
 (6,0 - 32,0)  (6,1 - 8,6)  (33,0 - 308,0)  (1,0 - 325,5)  

JD4 19,2 ± 4,8 60 7,0 ± 0,4 62 86,4 ± 56,3 62 81,5 ± 91,4 49 
 (6,5 - 30,0)  (5,8 - 7,9)  (14,0 - 260,0)  (1,0 - 380,1)  

Obs.: X - média aritmética, S - desvio padrão, n - nº de indivíduos; (valor mínimo – valor máximo). * - período de 
monitoramento (1980-85). 

Tabela 4. Diferenças entre os valores médios 
dos parâmetros físico-químicos na água do 
arroio João Dias para p < 0,01 (S – 
significativa; N – não significativa). 

Segmentos do  Parâmetros físico-químicos 
Arroio João Dias Temp. pH Condut. S.Susp  

JD1 - JD2 N S S  S 
JD2 - JD3 N N N N 
JD3 - JD4 N N N N 

dissolvidas na água, bem como com a temperatura, 
mobilidade, valência e concentração de cada íon 
na mesma. 

A condutividade das águas superficiais do 
Arroio João Dias variou de 14 a 308 µS.cm-1, no 
período analisado. Observa-se um gradiente positi-
vo e estatisticamente significativo na condutividade 
média das águas superficiais do ponto controle 
para o ponto JD2, no início da região sob influência 
da mineração (Tabelas 3 e 4). Conforme Laybauer 
e Bidone (1997), os dados indicam que o lança-
mento de efluentes da mineração aumenta a 
concentração de íons dissolvidos na água e boa 
parte dos mesmos é exportada para a bacia do Rio 
Camaquã. 

O teor de sólidos em suspensão é um bom 
indicador das concentrações de metais pesados 
transportados ao longo de um rio, pois essas partí-
culas, além de serem ricas em metais absorvidos 
pela estrutura cristalina, tendem a absorver ele-
mentos em solução, devido a sua grande superfície 
e cargas negativas. 

A concentração de sólidos em suspensão 
nas águas superficiais da região variou de 1,0 a 
380,1 mg.l-1. As concentrações médias observadas 
no Arroio João Dias, a partir do ponto JD2, são 
relativamente elevadas, superando em mais de 4 
vezes o valor médio do ponto de controle (JD1). 
Esta feição caracteriza um gradiente bastante ex-
pressivo para este parâmetro. Além do contraste 
entre as concentrações médias de sólidos em sus-
pensão, nota-se um aumento significativo na 
dispersão de valores e um intervalo de variação 
com maior amplitude na região sob influência da 
mineração (Figura 2). 

O processo de beneficiamento do minério 
de cobre gera um efluente de coloração averme-
lhada com altíssimas concentrações de sólidos em 
suspensão (geralmente com concentração superior 
a 1000 mg.l-1, segundo comunicação verbal do 
Eng. Alexandre Ritter Volkman, responsável pelo 
processo). O tratamento desta “polpa” com altas 
quantidades de óxidos/hidróxidos de ferro e argilo-
minerais, é realizado com agentes floculantes, que 
reduzem de maneira expressiva a quantidade de 
partículas em suspensão. 

CONCLUSÕES 

A mineração causa incrementos significati-
vos nas concentrações de Cu, Fe, Al e, 
secundariamente no teor de Zn, nas águas do Ar-
roio João Dias. O Pb é a única exceção a esse 
comportamento geral, apresentando concentrações 
baixas e homogêneas ao longo de toda a bacia. 
Para os elementos estudados o gradiente observa-
do é positivo e as mudanças mais relevantes do 
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ponto “background” da área para a região impacta-
da são os seguintes: Cu aumenta de 4 a 5 vezes, 
Zn aumenta até 2 vezes, Fe aumenta de 2 a 2,5 
vezes e o Al aumenta em torno de 3 vezes. 

Da mesma forma que os metais, o pH, a 
condutividade e os sólidos em suspensão também 
aumentam seus valores de forma significativa, 
refletindo nitidamente a entrada dos efluentes pro-
venientes da atividade mineira. A temperatura, por 
sua vez, não mostrou gradiente significativo ao 
longo da drenagem. 

A influência da mineração nas águas do Ar-
roio João Dias pôde ser constatada tanto pelo 
incremento dos teores médios da maioria dos me-
tais e parâmetros físico-químicos medidos, quanto 
por altos valores de dispersão (desvio padrão e 
intervalo de variação), na região afetada pela mine-
ração, o que é típico de “input” antropogênico. 
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Increase of Heavy Metals in Drains 
Collecting Mining Effluent: Camaquã 
Mines, Southern Brazil 

ABSTRACT 

Increases in heavy metal concentrations 
(Cu, Pb, Zn, Fe and Al), together with variation in 
pH, conductivity, temperature and suspended 
solids, were evaluated in surface waters from the 
Camaquã Mines (RS). The changes followed 
discharge of copper-mining waste and waste 
waters over the period 1980-93. The spatial 
gradients in mean concentration were positive and 
statistically significant. The changes most relevant 
for control purposes in the affected region are the 
following: concentration of Cu increased up to five-
fold; Zn increased by a factor of two; Fe increased 
by up to 2.5 times; increase in Al was about three-
fold. Pb was the sole exception, having low and 
stable mean values along the length of the sub-
basin. There were also significant increases in pH, 
conductivity and suspended solids. Temperature, 
however, varied little along the course of drainage. 
Mining activity increases levels of Cu, Fe, Al and 
Zn, as well as pH, conductivity and suspended 
solids in water. The impact of mining is revealed 
both by the significant growth in mean 
concentrations, and by their high variability in the 
region affected by mining, characteristic of human 
activity. 
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RESUMO 

Propõe-se uma metodologia para utilizar a 
informação hidrológica parcial disponível de vazões 
diárias para atualização de cenários futuros de 
vazões mensais. Define-se o efeito telescópico 
como a capacidade do modelo estocástico de va-
zões em produzir cenários hidrológicos 
consistentes para diferentes discretizações de 
tempo (dia, semana, mês e ano). Desenvolve-se a 
metodologia e apresenta-se resultados obtidos 
para as vazões afluentes ao reservatório de Parai-
buna, situado na bacia do rio Paraíba do Sul, 
região Sudeste do Brasil. 

INTRODUÇÃO 

Um operador de reservatório com estoque 
baixo de água tem o seguinte dilema para resolver: 

Decisão 1: utiliza a água em estoque para 
atender a totalidade da demanda; 
Decisão 2: utiliza a água em estoque para 
atender apenas parte da demanda. 

Se optar pela decisão 1 e no futuro afluir 
muita água ao reservatório, terá tomado a decisão 
certa. Se afluir pouca água, terá tomado a decisão 
errada, já que o inevitável racionamento futuro 
poderia ter sido menos “profundo”, caso tivesse 
tomado a decisão 2. 

Se tomar a decisão 2 e no futuro afluir mui-
ta água ao reservatório, terá tomado a decisão 
errada, já que os usuários sofrerão um raciona-
mento preventivo que poderia ter sido evitado. Se 
afluir pouca água, terá tomado a decisão certa, já 
que ao impor um moderado racionamento preventi-
vo, que causa danos relativamente moderados, 
estará evitando que ocorra um racionamento “pro-

fundo” no futuro, com danos bem mais 
significativos. 

Este tipo de dilema é freqüentemente re-
solvido com auxílio de simulações feitas com base 
em cenários sintéticos de afluências futuras, pro-
duzidos por algum modelo estocástico. O mais 
comum é que estes modelos sejam de discretiza-
ção mensal. O horizonte de simulação depende 
das características de regularização do sistema 
hídrico sob consideração. Por exemplo, para o 
sistema hidrelétrico brasileiro utiliza-se tipicamente 
o horizonte de 60 meses. O número de cenários de 
afluências futuras depende das peculiaridades 
estatísticas do processo decisório que se adote. 
Tipicamente, adota-se 1000 cenários sintéticos. 

Em sistemas hídricos sofisticados, por e-
xemplo composto por um conjunto de usinas 
hidrelétricas, as informações sobre as afluências 
aos diversos reservatórios são por vezes disponí-
veis a nível diário. Entretanto, como o modelo 
estocástico é discretizado a nível mensal, estas 
informações diárias em geral não são utilizadas, 
dentro do mês, para atualizar os cenários de aflu-
ências futuras. Isto é, os cenários futuros persistem 
sendo aqueles que foram gerados com a informa-
ção disponível ao final do mês m, mesmo quando 
já se passaram d dias do mês m+1 (em curso). 

Este artigo propõe uma metodologia para 
resolver este problema, isto é, para que em qual-
quer dia d do mês m seja possível utilizar os dados 
observados de vazões diárias, do dia 1 ao dia d, de 
forma a obter um conjunto atualizado de cenários 
futuros de afluências. 

Adicionalmente, apresenta-se uma metodo-
logia, chamada de “efeito telescópico”, para 
produzir cenários futuros de afluências com dife-
rentes discretizações de tempo ao longo do 
horizonte de planejamento, empregando uma reso-
lução mais fina no futuro imediato. Por exemplo, 
assumindo um horizonte de planejamento de 
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3 anos, o intervalo de tempo ∆t pode ser o dia na 
primeira semana, a semana nas próximas 3 sema-
nas, e o mês nos próximos 35 meses. 

Apresenta-se inicialmente a metodologia 
para atualizar os cenários de afluências futuras 
dentro do mês, utilizando discretização mensal. 
Depois descreve-se como desagregar vazões 
mensais em diárias e semanais, para a produção 
do “efeito telescópico”. 

ATUALIZAÇÃO DE CENÁRIOS 
HIDROLÓGICOS FUTUROS (∆T = MÊS) 

Suponha que a partir de medições diretas, 
ou através do balanço hídrico de reservatórios, ou 
mesmo pelo uso de algum modelo determinístico 
chuva x vazão, a seqüência de vazões diárias este-
ja disponível do dia 1 até o dia d do mês m+1. Esta 
seqüência pode ser representada por 
{ }u(1),  u(2),   ,  u(d)K .  Assuma que o mês m+1 
tenha k dias e que d < k . 

Por conveniência, considere que d = 0 
sempre que a afluência mensal para o mês m seja 
conhecida, mas nenhuma afluência diária para o 
mês m+1 esteja disponível. Este estado corres-
ponde ao tempo para a atualização mensal na 
metodologia tradicional. Seja qs(m+1,0) a vazão 
mensal do mês m+1 do s-ésimo cenário sintético, 
produzido pelo modelo estocástico de discretização 
mensal. No dia d esta vazão terá sido atualizada 
para qs(m+1,d), tendo em vista as informações 
diárias disponíveis até o dia d. 

Seja ys(m+1,d) o valor esperado da vazão 
diária, para qualquer dia entre d+1 e k, do mês 
m+1. Naturalmente, qs (m+1,0) = ys(m+1,0). 

Inicialmente considere que d  =  1 . Neste 
caso u(1) é conhecido, ou seja, é conhecida a 
vazão diária para o primeiro dia do mês (m+1). 
Nesta condição pode-se considerar que existam 
duas estimativas preliminares para ys(m+1,1): (i) a 
estimativa “mensal”, qs(m+1,0), que é exata-
mente o valor produzido pelo modelo mensal; (ii) a 
estimativa “diária” u(1),  a qual é a vazão verificada 
no dia 1. O mais adequado pode ser a adoção de 
uma terceira estimativa, através da seguinte com-
binação linear: 

 s sy m q m( , ) ( ) ( ) ( , )+ = + − +11 1 1 10α α u  (1) 

É razoável arbitrar que α = 1
k

. Portanto, 

 sy m u
k

k m
k

( , ) ( ) ( ) ( , )
+ = +

− +11 1 1 10 qs  (2) 

Neste estágio, dia 1, é possível atualizar a 
afluência média no mês m+1, cenário sintético s: 
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No dia d  =  2 , duas afluências diárias são 
conhecidas: {u(1), u(2)}. Baseado somente nestes 
dois valores, duas alternativas preliminares se a-
presentam para a estimativa “diária” do valor 
esperado da vazão média diária para as (k -2) 
vazões diárias remanescentes do mês (m+1) : ( i )  a 
média ar i tmética de {u(1), u(2)}; (ii) o último 
valor observado u(2). Neste artigo é adotado a 
opção da média aritmética. Então, 
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Face a estimativa “diária” ser calcada na 
observação de duas vazões, é razoável a adoção 

de α = 2
k

. Assim, 
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Em geral, para o dia d, 

 s
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Para qualquer dia d e para cada cenário 
sintético s, a vazão mensal para o mês m+1 poderá 
ser atualizada segundo a Equação (8). Naturalmen-
te, esta atualização resultará na modificação de 
todas as afluências mensais além do mês m+1, para 
cada cenário sintético s. 

De acordo com a Equação (8), quando 
d = k, 

 q (m 1,k) 1
k

u(j)s
j 1

k
+ =

=
∑  (9) 

Isto é, no último dia do mês k+1, qs(m+1,k) 
colapsa na vazão efetivamente observada, para 
todos os cenários sintéticos s = 1, 2, ... . 

EXEMPLO DE ATUALIZAÇÃO DE 
CENÁRIOS HIDROLÓGICOS FUTUROS 

Este exemplo emprega um modelo esto-
cástico de discretização mensal, baseado no 
algoritmo de regressões periódicas - PAR (p) descrito 
em Vieira (1997) e Kelman e Vieira (1997) para 
produzir 200 cenários sintéticos de afluências men-
sais ao aproveitamento hidrelétrico de Paraibuna, 
localizado no estado de São Paulo, na parte supe-
rior da bacia do rio Paraíba do Sul. Todos os 
cenários estão condicionados as vazões antece-
dentes a janeiro de 1990. Como as vazões do ano 
de 1990 são conhecidas, é possível avaliar qual 
teria sido o efeito da atualização dos cenários 
sintéticos ao longo de janeiro de 1990, que foi um 
mês seco. Por exemplo, tem-se 200 valores de 
vazão sintética para março de 1990 (“previsão” três 
meses à frente) e se conhece o valor real desta 
vazão. A média das 200 diferenças ao quadrado é 
chamado de erro quadrático médio - EQM. A 
Figura 1 mostra gráficos com a evolução de EQM, 
para vazões de março e abril de 1990, à medida 
que as vazões diárias dentro do mês de janeiro de 
1990 foram sendo conhecidas. Observa-se um 
contínuo aumento de eficiência quando d cresce, 
retratado pelo decaimento de EQM. Em 20 de 
janeiro o EQM já seria da ordem de 50% do EQM de 31 
de dezembro de 1989. 

Paraibuna: Evolução do Erro Quadrático Médio - 
Janeiro/1990

Previsão 3 meses a frente.
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Paraibuna: Evolução do Erro Quadrático Médio 

- Janeiro/1990
Previsão 4 meses a frente.
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Figura 1. Vazões afluentes ao reservatório de 
Paraibuna (Jan/1990). Evolução do erro de 
previsão das vazões mensais com o 
incremento da informação em etapa diária. 

EFEITO TELECÓSPICO 

Suponha que, para qualquer dia d e para 
cada cenário sintético s, haja interesse em obter 
vazões diárias para os dias d+1, d+2, ..., k, do mês 
m+1. Sabe-se que o valor esperado de cada uma 
destas variáveis é ys(m+1, d). 

A vazão média do intervalo (d+1,k) pode 
ser desagregada através do modelo de desagrega-
ção de vazões proposto originalmente por Valencia 
e Schaake (1973) e modificado por Mejia e Rous-
selle (1976). 

Este modelo de desagregação tem a van-
tagem de poder ser empregado na forma 
multivariada. Como inconveniente, existe o proble-
ma de requerer uma adequada transformação nas 
vazões para atender a suposição de que a variável 
agregada e o correspondente vetor coluna de vari-
áveis desagregadas têm distribuição Normal com 
média zero e variância finita. 

Considere então que ws(m+1, d) é a variá-
vel transformada de média zero correspondente a 
ys(m+1, d). À variável ws(m+1, d) corresponde o 
vetor coluna u de dimensão [(k-d) x 1] com k-d 
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variáveis desagregadas. O modelo de desagrega-
ção adotado é idealizado para preservar as 
covariâncias existentes entre a variável ws(m+1, d) 
e os componentes de u, bem como preservar as 
variâncias e covariâncias lag-1 existentes entre os 
componentes de u. 

O algoritmo proposto por Guerrero (1993) 
pode ser adotado para automatizar o processo de 
identificação da melhor transformação de Box-
Cox (1964) para mapear variáveis assimétricas em 
variáveis normais. 

Seja então: ε = vetor coluna com (k-d-1) li-
nhas, contendo os “ruídos” (observações de 
variáveis aleatórias independentes e normalmente 
distribuídas); z = variável transformada correspon-
dente ao desvio diário para o último dia do mês m 
(conhecido); A = vetor coluna [(k -d) x 1] de parâme-
tros; B = vetor coluna (k x 1) de parâmetros; 
C = matriz [(k-d) x (k - d-1)] de parâmetros. 

O modelo de desagregação é dado por: 

 u = + + +A B Cw m d zs( , )1 ε  (10) 

O conjunto de parâmetros A, B e C pode 
ser estimado através das equações derivadas por 
Mejia e Roussele (1976) apresentadas na se-
qüência: 

 
$ [ ( ) ]

{ [ ( ) ] }
A S S S S D

D S S S S D
= − ′ ′ ⋅

− ′ ′

−

− −
uu u uz

uu u uz

z zz

z zz

1

1 1        
 (11) 

 $ ( $ ) ( )B AD S S= − −I  uz zz
1  (12) 

 
∇ = − ′ ′ + ′ −

′ ′ ′ + ′

S AD S D A S B
B S D A S B

uu uu u

uz

$ ( $ $ )
$ ( $ $ )

z

zz       
 (13) 

 $ $CC′ = ∇  (14) 

onde: uzS  representa a covariância do vetor u 
com o escalar z,  D é o vetor linha [1 x k-d] com 
todos os elementos iguais a (k -d)-1, I é a matriz 
identidade e " ' " indica matriz transposta. 

As Equações (11), (12), (13) e (14) somen-
te podem ser resolvidas se forem conhecidos uuS ,  

uzS  e zzS , os quais são usualmente estimados a 
partir dos momentos amostrais. 

Alternativamente, propõe-se a adoção de 
valores para uuS ,  uzS  e zzS , compatíveis com a 
hipótese de que o processo estocástico “vazões 
diárias transformadas” seja ARMA (1,1). Esta hipóte-

se é naturalmente uma simplificação, que tem por 
objetivo dar agilidade ao algoritmo de estimação 
dos parâmetros. Assim, no processo ARMA (1,1) 
tem-se que: 

 corr t t[ ( ), ( )] ,u u   para+ = >−δ ρ λ δδ 1 0  (15) 

Portanto, 
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zz dS = 2σ  = variância das vazões diárias 
transformadas  (18) 

Como Du = ws(m+1,d),  segue que: 

 DS Duu ′ = σm
2 = variância da vazão média 

transformada para o período (d+1, k) (19) 

Portanto, para vazões diárias transforma-
das que “seguem” um processo estocástico ARMA 
(1,1), tem-se a seguinte relação: 
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No caso em que ρ = 0 , a Equação (20) fica 
reduzida a um resultado bem conhecido, válido 
quando as vazões diárias, e suas transformadas, 

são independentes entre si: σ σd
mk

2
2= . 

O procedimento de estimação univariado 
pode ser resumido nos seguintes passos: 
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• Aplicação da Transformação de Box-Cox 
as séries históricas de afluências naturais 
médias mensais e diárias; 

• Estimação de m m d dµ σ µ σ, ,   e 2 2  a partir 
das séries históricas transformadas; 

• Estimação da função de autocorrelação das 
séries históricas de afluências naturais mé-
dias diárias; 

• Estimação do parâmetro λ através da solu-
ção iterativa da Equação (20): 
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onde os subscritos “a” e “n” indicam, respectiva-
mente, “antigo” e “novo”; 

A extensão do algoritmo para o caso multi-
variado pode ser feita de forma simplificada, 
admitindo-se a hipótese de haver somente um 
relacionamento contemporâneo entre as séries de 
resíduos serialmente independentes nos l diferen-
tes locais de aproveitamento considerados na 
geração. 

A informação concernente a estrutura de 
correlação dos resíduos pode, desta forma, ser 
resumida nas m matrizes periódicas de correlação 
cruzada entre os resíduos, mΩ [l x l]. Uma simpli-
ficação possível é utilizar uma única matriz de 
correlação cruzada entre os resíduos, dado que as 
matrizes periódicas de correlação cruzada são, em 
geral, muito semelhantes entre si. Neste caso, a 
estimação de Ω  considera as séries totais de re-
síduos serialmente independentes. Assim, para 
efeito de uma geração multivariada, ε pode ser 
modelado como: 

 ε ξ= β  (22) 

onde o vetor ξ  contem variáveis aleatórias inde-
pendentes com distribuição Normal padrão tal que 
E ( , )ξ ξ′ = I  e E t t i( , )ξ ξ′− = 0 para i ≠ 0. 

Conhecida a matriz de variância-
covariância dos resíduos Ω , pode ser mostrado 
que esta satisfaz a equação: 

 β β Ω ′ =  (23) 

onde Ω  é não-singular. 

A maneira usual e mais simples de resolver 
a Equação (23) é assumindo que β seja uma matriz 
triangular. Empregando este recurso Young e Pi-
sano (1968) e Lane (1979) provêem métodos de 
solução para a Equação (23). 

Concluindo a descrição da metodologia a-
presentada, a aplicação do algoritmo de 
desagregação em uma geração multivariada pode 
ser resumida nos seguintes passos: 

Para cada mês m, 

• geração de ruídos aleatórios correlaciona-
dos espacialmente; 

• desagregação das vazões mensais; 
• transformação inversa de Box-Cox; 
• reescalação dos valores desagregados para 

restaurar a aditividade e 
• obtenção de valores em etapas semanais, 

se desejado. 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE EFEITO 
TELESCÓPICO 

O exemplo de aplicação do efeito telescó-
pico considera novamente o mês de janeiro de 
1990 e admite uma situação em que 5 dias do mês 
corrente já foram observados (d = 5) e há o desejo, 
no contexto do planejamento da operação de um 
sistema de recursos hídricos, de uma previsão para 
os próximos 5 dias, para as 3 semanas seguintes e 
para os 11 meses restantes do ano. 

Inicialmente são mostrados os resultados 
das etapas de estimação dos parâmetros e de 
adequação do modelo. O histórico disponível para 
as vazões diárias contempla o período de 1983 a 
1994. A seleção automática, pelo algoritmo de 
Guerrero, da transformação de Box-Cox que propi-
cia a normalização das séries em etapa mensal e 
diária indicou a transformação logarítmica. O pa-
râmetro λ, estimado segundo a Equação (21) 
assumiu o valor 0,91. 

As hipóteses de independência e normali-
dade impostas aos resíduos foram verificadas 
segundo os testes de Anderson (1941) e Filli-
ben (1975). As Tabelas 1 e 2 mostram os 
resultados destes testes. O efeito telescópico é 
mostrado na Figura 2 e na Tabela 3. 

CONCLUSÕES 

Demonstrou-se o ganho da utilização de 
vazões diárias, do dia 1 ao dia d, de forma a obter 
um conjunto atualizado de cenários futuros de aflu-
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Tabela 1. Adequação do modelo de 
desagregação. Paraibuna - Efeito Telescópico 
- Jan/1990. Teste de independência dos 
resíduos (Teste de Anderson). 

Lag R crítico (95%) R Status 

1 -0,114 0,108 0,047 aceita 95% 
2 -0,114 0,108 0,008 aceita 95% 
3 -0,115 0,108 -0,024 aceita 95% 
4 -0,115 0,108 -0,042 aceita 95% 
5 -0,115 0,108 -0,096 aceita 95% 
6 -0,115 0,109 0,059 aceita 95% 
7 -0,115 0,109 0,046 aceita 95% 
8 -0,116 0,109 -0,078 aceita 95% 
9 -0,116 0,109 -0,083 aceita 95% 
10 -0,116 0,109 -0,041 aceita 95% 
11 -0,116 0,109 0,015 aceita 95% 
12 -0,116 0,110 0,036 aceita 95% 

ências mensais. Efetivamente, para o caso estuda-
do, o erro de previsão diminuiu sensivelmente com 
d. Trata-se de um instrumento extra de suporte à 
decisão, que permite rápidas atualizações em pre-
visões de vazões, que eventualmente estejam se 
mostrando equivocadas. 

Tabela 2. Adequação do modelo de 
desagregação. Paraibuna - Efeito Telescópico 
- Jan/1990. Teste de normalidade dos resíduos 
(Teste de correlação de Filliben). 

Média 0,066 
D. Padrão 1,123 
C. Assimetria -0,021 
Correlação  0,989 
Status aceita 90% e 95% 

Tabela 3. Vazões afluentes ao reservatório de Paraibuna - Efeito telescópico - Jan/1990. 
Vazões sintéticas diárias, semanais e mensais (m 3/s). 

Dia Mínimo Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Máximo Observado Previsão Desvio 
Padrão 

01/Jan      55   
02/Jan      128   
03/Jan      91   
04/Jan      110   
05/Jan      92   

         
06/Jan 30 72 89 127 263  102 43,6 
07/Jan 34 73 98 127 243  104 41,9 
08/Jan 24 74 104 140 349  112 50,6 
09/Jan 37 74 98 126 291  105 42,9 
10/Jan 26 76 106 135 243  109 43,3 

         
11/Jan-17/Jan 49 87 107 138 238  114 36,1 
18/Jan-24/Jan 51 104 124 148 248  130 38,8 
25/Jan-31/Jan 57 96 124 155 234  127 41,1 

         
Fev 22 68 97 122 262  99 42,3 
Mar 24 66 91 110 199  93 33,9 
Abr 29 63 74 86 125  75 19,9 
Mai 30 49 59 69 108  60 14,4 
Jun 19 41 52 62 99  52 15,7 
Jul 23 37 44 52 71  44 10,2 
Ago 18 35 40 46 61  40 8,82 
Set 9 33 44 51 99  44 14,6 
Out 17 42 49 58 89  50 12,1 
Nov 21 46 56 66 92  57 14,3 
Dez 12 59 76 93 148  76 23,4 
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Paraibuna: Efeito Telescópico [d=5] - 5 dias; 3 semanas e 11 meses.
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Figura 2. Vazões afluentes ao reservatório de Paraibuna - Efeito telescópico - Jan/1990. 

Adicionalmente, apresentou-se uma meto-
dologia para produzir o “efeito telescópico” 
(cenários futuros de afluências com diferentes dis-
cretizações de tempo). Este instrumento de 
modelagem permite atender, de forma consistente, 
as atividades de planejamento da operação de 
sistemas de recursos hídricos de curto, médio e 
longo prazos. 
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The Telescopic Effect in 
Streamflow Sequences 

ABSTRACT 

A methodology is proposed for utilising 
partial hydrological information in the form of daily 
flows for updating future cenarios of monthly flows. 
The telescopic effect is defined as the capacity of a 
stochastic flow model to produce hydrological 
cenarios consistent at different time-intervals (day, 
week, month and year). The methodology is 
developed and results presented for the Paraibuna 
reservoir, sited in the drainage basin of the River 
Paraiba do Sul, southeast Brazil. 
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RESUMO 

Os fundamentos físicos do balanço de ental-
pia de um lago são apresentados de uma forma 
sistemática, que preenche a falta de informações 
detalhadas sobre o assunto na literatura. O ponto de 
partida são as equações integrais de balanço de 
massa e entalpia para um volume de controle. Em 
seguida introduz-se o conceito de entalpia específica 
e de calor específico (a pressão constante) como a 
derivada da entalpia específica em relação à tempera-
tura. Uma vez que o balanço de entalpia só pode ser 
aplicado sobre um período relativamente longo em 
lagos profundos, as médias temporais dos termos que 
entram no balanço de entalpia são cuidadosamente 
definidas. Apresenta-se uma forma de calcular varia-
ções de entalpia que minimiza o erro devido aos 
termos de advecção, quando estes forem desconhe-
cidos, assim como uma fórmula em que a advecção é 
calculada explicitamente. O erro de cálculo das taxas 
de variação de entalpia em função dos erros sistemá-
ticos (viés) e aleatórios de termometria, da curva cota-
área do lago e do intervalo de tempo entre medições 
sucessivas de perfis de temperatura é deduzido anali-
ticamente. Com isto é possível prever a ordem de 
grandeza do intervalo mínimo entre medições de 
perfis de temperatura para que o balanço de entalpia 
seja acurado. 

INTRODUÇÃO 

Todos os métodos de cálculo em engenha-
ria são baseados em uma combinação de leis 
físicas fundamentais e leis “empíricas” que comple-
tam nossa eventual falta de conhecimento sobre os 
processos físicos. O termo “empírico” possui uma 
conotação em engenharia um pouco diferente de 
seu significado genérico. Estritamente falando, 
todas as leis fundamentais da física, tais como a 2a 
lei de Newton, são “empíricas”, i. e.: são inferidas 
da experiência, não podendo ser “demonstradas” 

matematicamente. Em engenharia, por outro lado, 
nós costumamos nos referir a “fórmulas empíricas” 
quando o nível de generalidade da fórmula é limi-
tado, e ela possui aplicabilidade para uma situação 
muito específica. 

O método do balanço de energia-razão de 
Bowen (MBE) para o cálculo da evaporação em 
lagos possui excelentes fundamentos físicos. O 
nível de empirismo ou particularidade, no sentido 
usado em engenharia, é muito baixo. Por outro 
lado, o método envolve um número relativamente 
grande de medições e requer um acompanhamen-
to cuidadoso da instrumentação utilizada. Além 
disso, como o método calcula a evaporação como 
o resíduo de uma equação de balanço, os erros de 
todos os outros termos se somam nos erros das 
estimativas obtidas. 

Por que utilizar o método do balanço de 
energia, em lugar, por exemplo, de estimar a eva-
poração como o resíduo do balanço de massa de 
um lago? O motivo é que na equação de balanço 
de massa o termo correspondente à evaporação 
costuma ser muito pequeno em comparação com a 
afluência média ao lago. Isto significa que os erros 
cometidos na determinação de afluências, defluên-
cias e variação de armazenamento podem ser bem 
maiores que o valor absoluto das taxas de evapo-
ração. Por outro lado, a energia necessária para 
evaporar a água é uma parcela substancial da 
energia total recebida pelo lago, principalmente sob 
a forma de radiação solar. O termo de evaporação, 
pequeno na equação de balanço de massa, possui 
um equivalente na equação de balanço de energia 
(a rigor, entalpia, como veremos) do lago que é 
preponderante nesta última. É por este motivo que 
a utilização da equação de balanço de energia 
possui uma chance razoável de fornecer estimati-
vas práticas e confiáveis da evaporação em lagos. 

Para que seja possível aplicar o MBE, é 
fundamental quantificar corretamente as variações 
de “energia térmica” — a rigor a entalpia — arma-
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zenada em ou advectada de e para a água do lago. 
O objetivo deste artigo é detalhar o cálculo do ba-
lanço de entalpia de um lago por meio de medições 
de perfis temperatura da água, clarificar o que são 
e como se calculam os termos de advecção e es-
tudar os erros de cálculo de variação de entalpia. 
Apesar de as equações utilizadas para calcular o 
balanço de entalpia serem baseadas em princípios 
bem conhecidos de termodinâmica e mecânica dos 
fluidos, não há nenhuma dedução sistemática na 
literatura que parta da formulação completa de 
equações integrais de balanço e prossiga até a 
forma final (formulações parciais do cálculo de 
advecção e de variação de entalpia armazenada 
no lago podem ser encontradas, por exemplo, em 
Brutsaert, 1982, cap. 7 e Anderson, 1954, pp. 71-
73). Este texto preenche essa lacuna, e cremos 
que será útil para profissionais que desejem co-
nhecer os fundamentos físicos do assunto. Devido 
a este caráter de revisão metodológica, o desen-
volvimento matemático é razoavelmente detalhado. 
Assim, um leitor com conhecimentos básicos de 
cálculo diferencial e integral e de balanços integrais 
em mecânica dos fluidos deve ser capaz de acom-
panhar as seções 1 a 4 sem dificuldades. A análise 
de erros de cálculo da seção 5, por outro lado, 
inclui material original e explica matematicamente 
por que cálculos de variação de entalpia acurados 
só podem ser feitos sobre intervalos decendiais ou 
mais longos em lagos profundos. Mais especifica-
mente, ela permite calcular os intervalos mínimos 
aceitáveis para o cálculo de variação de entalpia 
em função da curva cota-área do lago e dos erros 
de termometria. 

As equações de balanço 

A forma correta de analisar os balanços de 
massa e energia de um lago é utilizar o teorema do 
transporte de Reynolds (Slattery 1972, p. 17; Fox e 
McDonald 1982, p. 97). Escolhemos um volume de 
controle VC igual ao volume ocupado instantanea-
mente pelo lago; a fronteira entre o lago e os seus 
afluentes é definida um pouco arbitrariamente. A 
superfície de controle SC é a superfície fechada do 
volume de controle. A equação de balanço de 
massa para este volume é 

 ( ) ,dSnvdV
t VC SC

ww
rr

⋅ρ+ρ
∂
∂

= ∫ ∫0   (1) 

onde wρ  é a massa específica da água, v
r

 é a 
velocidade da água e n

r
 é um vetor normal unitário 

apontando para fora em cada ponto de SC. A e-

quação geral de balanço de energia para este 
volume de controle envolve energia mecânica e 
interna. A parcela de energia cinética convertida 
(irreversivelmente) em energia interna (dissipação 
viscosa) é desprezível. Resta contabilizar a con-
versão em energia interna do trabalho (reversível) 
realizado pelas forças de pressão contra a expan-
são volumétrica da água. Trabalho e energia 
interna podem ser convenientemente reunidos por 
meio da definição de uma nova grandeza termodi-
nâmica, a entalpia H  (Adkins, 1983, p. 45-46), de 
tal forma que o calor fornecido ao sistema é igual à 
variação da entalpia. Assim, embora o nome “ba-
lanço de energia” tenha se consagrado, 
estritamente falando, nós vamos calcular o balanço 
de entalpia do lago. Esta é a variável apropriada 
quando as transformações termodinâmicas de um 
sistema se dão a pressão constante (Slattery, 
1972, p. 596). A equação de balanço de entalpia 
para o volume de controle do lago é 

 ( ) ,= dSnvhdVh
tDt

D

VC SC
ww

rr& ⋅ρ+ρ
∂
∂

= ∫ ∫
HQ   (2) 

onde o símbolo DtD /)(⋅  indica a derivada total em 
relação ao tempo da entalpia da massa de água 
que ocupa instantaneamente VC; Q&  indica o fluxo 
de calor total (por condução, mudança de estado e 
radiação) através de SC; e h  é a entalpia específi-
ca (entalpia por unidade de massa) da água. Por 
definição, o calor específico a pressão constante 
da água é 

 .
T
hcw ∂

∂
=   (3) 

Em uma substância pura, o calor específico 
depende em geral de duas variáveis de estado (por 
exemplo, pressão e temperatura); como a água 
líquida é um material praticamente incompressível, 
é razoável supor que h  e wc dependem apenas da 
temperatura termodinâmica T . O calor específico 
da água é praticamente constante na faixa de tem-
peraturas ambientes, variando1% entre 0°C e 40°C 
(ver Tabela 1). A Tabela 1 mostra a variação de 

wc , wρ  e h  com T  para a água (Batchelor, 1967, 
p. 596); a coluna para h  foi calculada integrando-
se (3) numericamente pela regra do trapézio para 
intervalos de 5°C. 
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Tabela 1. Calor específico, massa específica e 
entalpia específica da água pura em função 
da temperatura. 

T  
C 

wc  
-1-1Kkg J  

ρw  
-3m kg  

)()( C0°− hTh  
-1kg J  

0 4217 999,9 0,0 
5 4202 1000,0 21047,5 

10 4192 999,7 42032,5 
15 4186 999,1 62977,5 
20 4182 998,2 83897,5 
25 4179 997,1 104800,0 
30 4178 995,7 125692,5 
35 4178 994,1 146582,5 
40 4178 992,3 167472,5 

Fluxos médios 

O fluxo total de calor de calor através de 
SC é 

 sl AGLEHR )(= −−−Q&  (4) 

onde lR  é a radiação líquida (por unidade de área) 
incidente na superfície do lago sA ; H  é o fluxo de 
calor sensível para a atmosfera; LE  é o fluxo de 
calor latente para a atmosfera, e G  é o fluxo de 
calor por condução através do fundo. Apesar de G  
atravessar o fundo (e não a superfície) do lago, é 
conveniente escrevê-lo por unidade de área super-
ficial; G  é geralmente desprezível em lagos 
profundos. Note que, a rigor, o calor latente de 
evaporação L  é a entalpia de vaporização da água, 
e LE  deveria ser somado à entalpia específica da 
água evaporada em (2) no cômputo do fluxo de 
entalpia através de sA , e não a Q& . No entanto, já 
que LE  é sempre calculado em conjunto com H , 
e como a terminologia “fluxo de calor latente” é 
consagrada, nós o incluiremos em Q& . Conseqüen-
temente, apenas a entalpia específica da água 
líquida evaporada será contabilizada em (2). Com-
binando (2) com (4) e integrando ao longo de um 
perído t∆ : 

 ( ) ∫∫∫
∆+∆+∆+

τ
τ

+τ++=τ
tt

t

tt

t
sl

tt

t
s d

d
DdGLEHAdRA H   (5) 

A Equação (5) serve para definir médias 
ponderadas de Rl, H, LE e G em função da área 
superficial média As: 

 ∫
∆+

τ
∆

=
tt

t
ss dA

t
A 1 ,  (6) 

 ∫
∆+

τ
∆

=
tt

t
lsls dRA

t
RA ,1   (7) 

 ∫
∆+

τ
∆

=
tt

t
ss HdA

t
HA ,1   (8) 

 ∫
∆+

τ
∆

=
tt

t
ss LEdA

t
LEA ,1   (9) 

 ∫
∆+

τ
∆

=
tt

t
ss GdA

t
GA 1 .  (10) 

Analogamente, a taxa de variação média 
D  de entalpia ao longo de ∆t  é definida por 

 τ
τ∆

= ∫
∆+

d
D
D

t
DA

tt

t
s

H1   (11) 

Portanto, em termos das médias pondera-
das, (5) pode ser escrita como 

 DGLEHRl +++=   (12) 

Equações de balanço para um 
reservatório com estratificação 
vertical de temperatura 

Suponha que a curva cota-área do reserva-
tório seja dada por )(zA , e que haja N  afluências 
ao e defluências do reservatório, representando 
diferentes tributários, contribuições e perdas sub-
terrâneas, evaporação e precipitação direta, 
vertedores, turbinas, bombas, tomadas d'água, 
etc.. As vazões mássicas (em -1s kg  no SI) associ-
adas são Nimi ,,, K& 1= . As afluências 
correspondem a valores negativos de im& , e as 
defluências correspondem a valores positivos. Por 
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exemplo, a vazão mássica associada à evaporação 
E  (em -1-2sm kg  no SI) é sEA+ ; da mesma forma, 
a vazão mássica associada à precipitação P  (nas 
mesmas unidades que E ) é sPA− . Suponha ainda 
que a temperatura da água do lago varie somente 
na vertical e ao longo do tempo: ),( tzTT =  entre a 
cota do fundo do lago, fz , e a cota da superfície da 
água )(tzs , que também varia ao longo do tempo. 
Tanto a entalpia quanto a massa específica variam 
com a temperatura. Portanto cada uma destas 
grandezas e o seu produto são uma função de z  e 
t, e escrevemos ),( tzh , ),( tzwρ  e [ ] ),( tzh wρ . 

Nestas condições a integral sobre o volume 
de controle em (1) pode ser escrita como 

 ∫ ∫ ρ=ρ
VC

tz

z
ww

s

f

dzzAdV
)(

)( ,  (13) 

enquanto que a integral de superfície em (1) é sim-
plesmente 

 ( )∫ ∑
=

=⋅ρ
SC

N

i
iw mdSnv

1
&

rr
.  (14) 

O balanço de massa do reservatório portanto fica: 

 ∫ ∑
=

+ρ
∂
∂

=
)(

)(),(
tz

z

N

i
iw

s

f

mdzzAtz
t 1

0 & .  (15) 

Integrando entre t  e tt ∆+  e usando o teorema 
fundamental do cálculo: 

 

.)(),(

)(),(

)(

)(

∑ ∫∫

∫

=
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τ+ρ−

∆+ρ=

N

i
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t
i
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z
w
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dmdzzAtz
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f

s

f
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  (16) 

A integral de volume em (2) pode ser escrita como 

 [ ] dzzAtzhdVh
VC

tz

z
ww

s

f

∫ ∫ ρ=ρ )(),(
)(

. (17) 

A integral de superfície em (2) corresponde 
aos fluxos de entalpia entrando e saindo do volume 
de controle; supondo que cada afluência / defluên-

cia ocorre a uma temperatura uniforme iT  e 
(conseqüentemente) entalpia específica uniforme 

ih , a integral de superfície em (2) pode ser escrita 
como 

 ( )∫ ∑
=

=⋅ρ
SC

N

i
iiw mhdSnvh

1
&

rr
.  (18) 

De (2), (17) e (18): 

 [ ]∫ ∑
=

+ρ
∂
∂

=
)(

)(),(
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z

N

i
iiw

s

f

mhdzzAtzh
tDt

D

1
&H ,  (19)  

cuja integral entre t e tt ∆+  é 
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 (20) 

Pelo teorema fundamental do cálculo, 

 

[ ]( )

[ ]( ) .)(,

)(,

)(

)(
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∫ ∫

=

∆+
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w
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t
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z
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dzzAttzhd
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s

f

s

f

1
&

H

 (21) 

Podemos reduzir o problema a uma dife-
rença de integrais entre dois níveis fixos mais um 
resíduo definindo z , z , t e )(tI : 

 { })(),(min ttztzz ss ∆+= ,  (22) 

 { })(),(max ttztzz ss ∆+= ,  (23) 

 ztzs =)( ,  (24) 

 ( )






=−
∆+=+

=
tt

ttttI
,
,

1
1   (25) 
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Então (16) torna-se 
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)(),()(),(
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  (26) 

onde o sinal de aproximado ≈  deve-se a possíveis 
variações da massa específica ρw  com a tempe-
ratura, e (21) torna-se 
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  (27) 

As Equações (26) e (27) são os balanços 
integrais no espaço e no tempo de massa e ental-
pia para um reservatório com estratificação vertical 
de temperatura. Nós agora vamos estudar os ca-
sos de cálculo com e sem a inclusão de advecção 
de entalpia. 

Cálculo sem advecção de entalpia 

O termo entre chaves em (27) representa o 
balanço entre a advecção de entalpia (ou seja: a 
diferença entre os fluxos de entrada e saída de H) 
e a entalpia armazenada entre z  e z  em t , que 
denotamos por H∆ : 

 [ ] ∑ ∫∫
=

∆+
τ+ρ=∆

N

i
i

tt

t
i

z

z
w dmhdzzAtzhtI

1
&)(),()(H . (28) 

A advecção de entalpia em geral é desco-
nhecida: estritamente falando, seria necessário 
conhecer o balanço hídrico do lago (i. e.: os fluxos 

im& ) a priori, além de todas as temperaturas iT . 
Uma forma de minimizar os erros de cálculo em 
(27) é supor que o termo entre chaves é muito 
menor que os demais. Este termo é nulo quando a 

temperatura iT  de todos os fluxos im&  for a mes-
ma, e igual à temperatura da água do lago entre z  

e z  em t . De fato, supondo todas estas tempera-
turas constantes e iguais a uT , a entalpia 
específica será )( uTh , e 
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 (29) 

pois o termo entre chaves na última linha corres-
ponde ao balanço de massa (26) do lago entre t  e 

tt ∆+ . Embora as temperaturas (e entalpias) em 
(28) não sejam estritamente iguais, é fisicamente 
plausível que elas sejam próximas, pois se trata 
principalmente das temperaturas das vazões su-
perficiais, da precipitação direta, e da água 
evaporada, além da temperatura da água nos ní-
veis superiores do reservatório. É razoável ainda 
supor que a variação de volume do reservatório 
(volume entre z  e z ) seja bem menor que o volu-
me entre fz  e z . Neste caso, nós desprezamos o 
termo entre colchetes em (27) e obtemos, de (27) e 
(11), 

[ ] [ ][ ] dzzAtzhttzh
tA

D
z

z
ww

s f

)(),(),(∫ ρ−∆+ρ
∆

≈
1  

  (30) 

Finalmente, se )(zTm  é a temperatura mé-
dia ao longo de t∆  no nível z , nós tomamos 
valores médios de wρ  e wc  a esta temperatura, e 
escrevemos: 

 
[ ]( )[ ] .)(),(),()( dzzAtzTttzTzTc

tA
D

z

z
mww

s

f

−∆+ρ

×
∆

≈

∫

1

  (31) 

O cálculo de D  fica então reduzido a 
uma tabela de calor específico e massa específica 
da água em função da temperatura, à curva cota-
área do lago e ao conhecimento de perfis de tem-
peratura em t  e tt ∆+ . 



Métodos de Cálculo do Balanço de Entalpia em Lagos e Erros Associados 

 50 

Cálculo com advecção de entalpia 

Para calcular (em lugar de desprezar, co-
mo na seção anterior) o efeito conjunto de 
advecção/armazenamento de entalpia entre z  e 

z , é preciso conhecer ou estimar preliminarmente 
todo o balanço hídrico do lago. Para facilitar o cál-
culo, definimos uma grandeza intermediária, a 
entalpia específica média de advecção Ah  entre t  
e tt ∆+ : 

 ∑ ∑ ∫∫
= =

∆+∆+
τ=τ

N

i

N

i

tt

t
ii

tt

t
iA dmhdmh

1 1
&& .  (32)  

O termo entre chaves de (27) fica 

 [ ] ∑ ∫∫
=

∆+
τ+ρ=∆

N

i

tt

t
iA

z

z
w dmhdzzAtzhtI

1
&)(),()(H  (33) 

Usando (26): 

 [ ]∫ −ρ=∆
z

z
Aw dzzAhtzhtztI )(),(),()(H .  (34) 

Para obtermos uma aproximação para ava-
liar wc  e wρ , agimos da seguinte forma: se AT  é a 
temperatura média de advecção associada a Ah , 
podemos estender a definição de )(zTm : entre z  e 

z  nós definimos )(zTm  como a média de ),( tzT  e 

AT ; neste caso o balanço de advecção de entalpia 
fica 

 [ ]( )[ ]∫ −ρ=∆
z

z
Amww dzzATtzTzTctztI )(),()(),()(H .  (35) 

A equação acima não pode ser usada 

quando zz =  e ∑ ∫
=

∆+
≈τ

N

i

tt

t
idm

1
0&  (ou seja: quando as 

afluências e defluências se compensam, e os ní-
veis inicial e final do reservatório são iguais); para 
calcular este caso nós separamos as afluências 
das defluências, definindo os conjuntos +I  e −I  de 
índices das defluências e das afluências: 

 { }0>=+ imiI &: ,  (36) 

 { }0<=− imiI &: .  (37) 
 
 A massa total entrando e saindo do lago é 
aproximadamente igual (aproximadamente devido 
a eventuais variações de massa específica): 

 ∑ ∫∑ ∫
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t
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Definimos então a entalpia específica mé-
dia de defluência, h+ , e a entalpia específica 
média de afluência, h− : 
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e a entalpia advectada de/para o reservatório por 
afluências e defluências é 
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  (41) 

onde o calor específico wc  é avaliado à temperatu-
ra média entre +T  e T− , que são as temperaturas 
associadas às entalpias específicas +h  e h− . Tan-

to no caso zz ≠ , dado pela Equação (35), quanto 

zz = , dado pela Equação (41), o cálculo de D  é 
uma simples correção de (31): 

[ ]( )[ ]
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  (42) 
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O erro de cálculo de D  

O aspecto principal do cálculo de D  é a 
necessidade de intervalos de tempo relativamente 
longos entre as medições de perfis de temperatura 

),( tzT  em lagos profundos para garantir a acurá-
cia, em comparação com os demais termos, lR , 
H  e LE , do balanço de energia do lago. 

Para o cálculo de erros, vamos utilizar a 
equação mais simples (31), que não inclui o efeito 
de advecção. Suponha que ),( tzT  seja uma variá-
vel aleatória cuja média de população é 

{ } ),(),(E tzmtzT T= , (43) onde {}⋅E significa 
valor esperado. Suponha também que ),( tzT  seja 
a verdadeira temperatura no nível z. Para simplifi-
car a análise, suporemos que wρ  e cw  são 
constantes; então D  é uma variável aleatória 
cujo valor verdadeiro (não necessariamente o valor 
esperado) é 

 [ ]∫ −∆+
∆

ρ
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O erro médio quadrático de D  é 
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 (45) 

As variáveis aleatórias entre parênteses 
representam os erros totais de medição em cada 
nível. Escrevemos 

 ),(),(),(),( tztzUtztzT VT +=− ,  (46) 

onde 

 ),(),(),( tzmtzTtzU T−=  (47) 

é o erro de medição em relação à média de popu-
lação, e 

 ),(),(),( tztzmtz T TV −=  (48) 

é o viés da medição (note que V  não é uma variá-
vel aleatória). É razoável supor que os erros ),( tzU  
não dependem do nível de medição, e são decorre-
lacionados no espaço e no tempo. Entretanto, aqui 
é preciso considerar a forma como é feita a medi-
ção de perfis de temperatura. Tipicamente, o 
perfilador é dotado de um único sensor que é bai-
xado suficientemente rápido para produzir um perfil 
“instantâneo”. Este perfilador possui uma resolução 
espacial z∆ , que é igual ao tempo de resposta do 
sensor vezes a velocidade com que este é baixado. 
Do ponto de vista probabilístico, podemos interpre-
tar a resolução espacial como a distância típica 
mínima para que os erros das medidas de tempe-
ratura se tornem decorrelacionados. 
Matematicamente, é conveniente modelar os erros 
de medição na forma 

 { }






τ≠
τ=−ζδσ∆=τζ

t
tzzUtzU T

,
),(),(),(E

0

2
.  (49) 

A Equação (49) representa um compromis-
so: utilizamos a “função” delta de Dirac )( z−ζδ , 
que é uma forma conveniente de representar a 
função de autocovariância de um ruído branco, 
típico de um processo de medição (Papoulis, 1991, 
p. 295); ao mesmo tempo, a inércia do sensor é 
representada pela sua resolução z∆ , e o desvio-
padrão dos erros de medição de temperatura por 

Tσ . Na prática, (49) significa apenas que os erros 
de medição são decorrelacionados para distâncias 
verticais maiores que z∆ , enquanto que o uso da 
função δ  simplifica a análise matemática, evitando 
a necessidade de especificar a forma da função de 
autocovariância sobre distâncias menores que z∆ . 
Na verdade, ao usarmos (49) estamos implicita-
mente supondo que a profundidade do lago é muito 
maior que a resolução das medições: 

 
∆z

z z f−
<< 1.  (50) 

Prosseguindo, o erro médio quadrático de 
D  (substituindo-se (46) em (45)) é 
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Note que os termos de viés se subtraem. 

Quando o viés for puramente instrumental (isto é: 
quando o mesmo instrumento for utilizado em me-
dições sucessivas de campos de temperatura 
homogêneos na horizontal), ele não será função do 
tempo e neste caso o efeito total de viés entre t  e 

tt ∆+  será nulo. Por outro lado, é possível que o 
viés seja introduzido devido a uma medição não 
representativa da temperatura média de um plano 
horizontal no nível z . Este é o caso em que o lago 
possui um campo de temperatura não-uniforme na 
horizontal. Para levá-lo em conta, nós escrevemos: 

 ),,(),(),( ttztzttz ∆∆=−∆+ VVV . (52) 

Como estamos supondo que o viés seja 
puramente determinístico, 

 { } 0=∆+ζ ),,(),(E ttttzU V . (53) 

Substituindo (52) em (51): 
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  (54) 

onde usamos (49) para calcular os valores espera-
dos dos produtos de erros U , (53) para eliminar os 
produtos de U com V∆ , e a propriedade bem co-
nhecida da função δ : 

 ∫ =ζζ−ζδ
z

zf

zAdAz )()()( . (55) 

Não é fácil estimar o erro de viés em (54). 
Talvez o caminho mais simples seja introduzir duas 
escalas de comprimento: 
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e trabalhar com o erro médio de viés: 
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com o que (54) fica 
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Em (59), o 1o termo do lado direito repre-
senta a variância do estimador de D , e o 
segundo o seu viés ao quadrado. Escrevendo o 
erro total (i.e.: a acurácia) da estimativa como sen-
do igual ao viés mais duas vezes o desvio-padrão: 

 { } 



 ∆+σ∆
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ρ
= 1222 ZzZ

t
cD T

ww VErr . (60) 

DISCUSSÃO 

A Equação (60) mostra claramente que a 
importância de eventuais erros sistemáticos (de 
viés) tende a ser preponderante sobre os erros 
aleatórios. De fato, enquanto que a escala de com-
primento associada a estes últimos é 222 zZ∆ , os 
erros sistemáticos possuem uma escala de com-
primento 1Z . A diferença vem do fato de que 

12 ZZ ∼ , enquanto que em lagos profundos 

2Zz <<∆ . Assim, se o desvio-padrão e o viés das 
medições de temperatura forem da mesma ordem 
de grandeza, o termo de viés contribuirá mais para 
o erro total. Portanto, é extremamente importante 
reduzir ao máximo os erros de viés, realizando 
medições de perfis de temperatura que sejam re-
presentativas da real média espacial em cada 
nível. Para que se tenha uma idéia das escalas de 
tempo necessárias para reduzir a um nível aceitá-
vel os erros de D , nós construímos um exemplo 
simplificado. Neste exemplo, consideramos um 

(51) 
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reservatório prismático, de tal forma que 12 ZZ = , e 
a curva cota-área é uma função constante de z . 
Para este reservatório hipotético, nós plotamos 

{ }DErr  em função de t∆ , assumindo uma resolu-
ção vertical de medição m1=∆z . A Figura 1 

mostra o resultado para C, °=σ 10T  e C°=∆ 0V , 
para os casos m11 =Z , 5 m, 10 m, 20 m e 50 m. A 
Figura 2 mostra o resultado para C, °=σ 10T  e 

C, °=∆ 10V . A Figura 3 mostra o resultado para 
C, °=σ 10T  e C, °=∆ 50V . Em todos os casos, 

3−=ρ mkg999,1w  e 1-1KkgJ4186 −=wc . A linha 
horizontal na base de cada figura indica o limite de 

2Wm5 −  que nós definimos arbitrariamente como 
sendo o erro aceitável. É importante observar que 
estas figuras são ilustrações apenas, e não devem 
ser usadas para a tomada de decisão sobre o pla-
nejamento de medições de perfis de temperatura. 
No caso de um reservatório real, é preferível calcu-
lar 1Z  e 2Z  a partir da curva cota-área do 
reservatório, via (56) e (57), e então utilizar (60) 
diretamente. 
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Figura 1. Erros com C, °=σ 10T  e C°=∆ 0V , 
crescentes para as profundidades de 1, 5, 10, 
20 e 50 m. 

As Figuras 1 e 2 ilustram situações em que 
é possível calcular o balanço de entalpia numa 
escala mensal até mesmo para lagos prismáticos 
de 20 m de profundidade — neste último caso com 
erros um pouco superiores a 2Wm5 − . Já a Figu-
ra 3 mostra que um erro médio de viés de C, °50  
produz um resultado catastrófico, inviabilizando o 
 

cálculo de D  na escala mensal para lagos com 
profundidade superior a 5 m. Na prática, deve ser 
possível reduzir os erros de viés realizando uma 
amostragem judiciosa da temperatura da água do 
lago em diversos pontos, nos casos em que a vari-
abilidade horizontal da temperatura da água for 
relevante. Os resultados apresentados aqui basei-
am-se apenas em estimativas de ordem de 
grandeza. Como tais, eles tendem a ser conserva-
dores. Um estudo sistemático de erros de viés 
requereria campanhas intensivas de medição e, 
provavelmente, a modelagem matemática do cam-
po tridimensional de temperatura da água do lago. 
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Figura 2. Erros com σT = °01, C  e 

C1,0 °=∆V , crescentes para as 
profundidades de 1, 5, 10, 20 e 50 m. 
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Figura 3. Erros com σT = °01, C  e 

C5,0 °=∆V , crescentes para as 
profundidades de 1, 5, 10, 20 e 50 m. 
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CONCLUSÕES 

O balanço de entalpia das águas de um la-
go é importante para a aplicação do método do 
balanço de energia-razão de Bowen em lagos pro-
fundos. A variação da entalpia em função de perfis 
verticais de temperatura e das temperaturas das 
afluências e defluências foi deduzida a partir do 
teorema do transporte de Reynolds e da 1a lei da 
termodinâmica, assumindo-se que o único efeito 
mecânico importante é a conversão (reversível) em 
energia interna do trabalho contra a expansão vo-
lumétrica da água. O calor específico à pressão 
constante da água é igual à derivada da entalpia 
específica em relação à temperatura (termodinâmi-
ca); ele é praticamente constante entre C°0  e 

C°40 . O volume de controle para o qual aplica-se 
os balanços integrais de massa e entalpia é o pró-
prio volume do lago. Os termos de advecção de 
entalpia correspondem aos fluxos de entalpia en-
trando e saindo através da superfície de controle, o 
que inclui vazões superficiais e subterrâneas, pre-
cipitação direta e evaporação. A Equação (31) 
proporciona uma forma de calcular D  sem incluir 
a advecção explicitamente, supondo que ela é 
aproximadamente compensada pelo armazena-
mento de entalpia entre os níveis z  e z  e no 

instante t . Quando as temperaturas e as afluên-
cias/defluências são conhecidas, então este efeito 
pode ser calculado por meio da temperatura média 
de advecção AT  ou, quando a variação de arma-
zenamento é nula, das temperaturas médias de 
advecção das afluências ( −T ) e defluências ( +T ). 
Em ambos os casos, calcula-se uma correção H∆  
por meio de (35) ou (41), e utiliza-se a Equa-
ção (42). 

Obteve-se uma expressão para o erro mé-
dio quadrático da estimativa de D  em função do 
intervalo de tempo entre medições de perfis de 
temperatura, da resolução vertical das medições, 
do erro médio da diferença de viés das medições, e 
de duas escalas de comprimento 1Z  e 2Z  que 
dependem da curva cota-área e da área superficial 
média. Num exemplo idealizado de um reservatório 
prismático, o erro de viés é preponderante. Neste 
exemplo, quando o erro médio da diferença de viés 
é nulo e o desvio-padrão das medições de tempe-
ratura vale C, °10 , é possível obter medições 
acuradas de D  a partir de 20=∆t  dias para la-
gos com 50 m de profundidade. Já quando o erro 
médio da diferença de viés é igual a C, °10 , balan-
ços mensais só são possíveis para a profundidade 

de 20 m. Quando o erro médio da diferença de viés 
atinge C, °50 , o balanço mensal é viável apenas 
para lagos de 5 m de profundidade. Estes resulta-
dos são baseados em idealizações e estimativas 
de ordens de grandeza, não devendo ser generali-
zados para lagos reais. O estudo dos erros de viés 
demandaria medições intensivas e um esforço de 
modelagem tridimensional. De qualquer forma, as 
fórmulas deduzidas neste artigo mostram como 
calcular balanços de entalpia e permitem um bom 
planejamento de campanhas de medição. 
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Methods, and their Associated 
Errors, for Calculating Enthalpy 
Balance in Lakes 

ABSTRACT 

In an attempt to fill the lack of detailed 
information in the literature, this paper gives a 
systematic description of the physical basis of 
enthalpy balance of a lake. The starting point is the 
set of integral equations for mass and enthalpy 
balance in a control volume. The paper then 
introduces the concept of specific enthalpy and 
specific heat (at constant pressure) as the 
derivative of specific enthalpy with respect to 
temperature. Since enthalpy balance can only be 
used for large lakes over relatively long periods, the 
mean values over time of terms in the enthalpy 
balance are carefully defined. The paper gives a 
method for calculating variations in enthalpy which 
minimise the error due to advection terms, when 
these are unknown, and also a formula by which 
advection is explicitly calculated. Analytical forms 
are obtained for the error in calculating rate of 
enthalpy variation, in terms of random and 
systematic errors (bias) in temperature 
measurement, in the lake depth-area curve, and in 
the time-interval between successive 
measurements of the temperature profile. It is then 
possible to predict the order of magnitude of the 
smallest time-interval between measurements of 
the temperature profile that is needed the enthalpy 
balance to be accurate. 
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RESUMO 

Um sistema computacional bidimensional 
integrado na profundidade (2DH), adaptado e de-
senvolvido pelo GMFA/UFPE, foi usado para tentar 
simular a circulação e o associado transporte hi-
drodinâmico induzido pelas marés na bacia do 
Pina, componente do sistema estuarino da cidade 
do Recife-PE. O propósito desse estudo foi o de 
avaliar alterações, ainda em caráter exploratório, no 
padrão da circulação e do transporte, causados por 
diferentes amplitudes de marés (sizígia e quadratu-
ra). Em todas as simulações foram utilizados treze 
instantes de tempo com intervalos de 1 hora para a 
observação dos campos de velocidades e de 
transporte, produzidos durante um ciclo completo 
da maré correspondente. Como resultado qualitati-
vo geral, obteve-se configurações de circulação 
hidrodinâmica indicativas de afluxos e refluxos pela 
bacia de acordo com a situação da maré. Na simu-
lação do transporte hidrodinâmico, a configuração 
geral dos resultados obtidos, no caso de lançamen-
to de um poluente fictício no contorno forçante de 
maré, ratificou as respostas do modelo hidrodinâ-
mico através de uma dinâmica de manchas de 
concentrações indicativas de intenso espalhamento 
pela maré, comparativamente com os resultados 
dos lançamentos pelo contorno de fluxo nulo. 

INTRODUÇÃO 

O prognóstico das variações das elevações 
do nível d’água e das associadas correntes e 
transporte produzidos em corpos d’água das regi-
ões costeiras deve constituir-se numa tarefa 
preliminar dos estudos de impacto ambiental rela-
cionados com várias possíveis intervenções de 
engenharia. 

No passado, o tratamento desses proble-
mas apoiava-se quase exclusivamente nos 
resultados obtidos com os chamados modelos físi-
cos. Porém durante as duas últimas décadas, o 
advento dos modernos computadores e sistemas 
tem levado ao desenvolvimento e utilização dos 
modelos matemáticos para a solução de fluxos in-

duzidos por efeito de maré. Atualmente a grande 
maioria destes modelos em uso prático são bidi-
mensionais horizontais e calculam velocidades 
médias na profundidade do corpo d’água (2DH). 
Neves (1985), Rosman (1987), Araújo (1993), Bor-
che (1996). 

Uma das principais dificuldades na aplica-
ção prática desses modelos diz respeito à falta de 
dados de campo como registros de correntes, ba-
timetrias, estudos de dispersão espacial de 
poluentes, conhecimento de material de fundo para 
especificação de coeficiente de atrito, dentre ou-
tros. Nesses casos, este método de trabalho deve 
vir a ser utilizado como uma ferramenta explorató-
ria de apoio visando minimizar o esforço de um 
plano de levantamento de dados de campo, item 
fundamental no detalhamento de programas de 
monitoramento ambiental para o corpo d’água em 
estudo. 

DESCRIÇÃO DA BACIA DO PINA 

A bacia do Pina é um ambiente dinâmico 
do ponto de vista hidrográfico com características 
estuarinas sujeitas à ação das marés provenientes 
do Porto do Recife e às alterações ambientais de-
vido aos despejos de efluentes domésticos e 
industriais nos seus rios formadores (Tejipió, Pina, 
Jordão e Capibaribe), Feitosa (1988). Durante a 
estação do verão, época mais crítica do ponto de 
vista ambiental, a contribuição das vazões dos rios 
fica minimizada relativamente à das águas do mar, 
Araújo (1993). 

Na região estudada, as marés são do tipo 
semi-diurno e sua altura máxima, em relação ao 
Porto do Recife, nas marés de sizígias pode alcan-
çar na preamar 2,70 m e mínima na baixa-mar 
-0,20 m, apresentando portanto uma amplitude 
máxima da ordem de 2,90 m. 

Ela está situada na parte interna do Porto 
do Recife, em plena zona urbana da cidade e sepa-
rada do Oceano Atlântico por meio de um dique 
natural, o qual impede o contato direto de suas á-
guas com o mesmo. Possui uma extensão de 
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aproximadamente 3,6 km e larguras variáveis, sen-
do a mínima de 0,26 km, e a máxima de 0,86 km, 
perfazendo uma área total de aproximadamente 
2,02 km². Ver Figura 1. 

USOS POTENCIAIS DA BACIA 

Do ponto de vista da engenharia da qua-
lidade das águas, pode-se afirmar que 
atualmente os principais usos-benefícios dos 
recursos hídricos da área da bacia do Pina, são 
por ordem: transporte e diluição dos efluentes 
sanitários e industriais lançados diretamente ou 
afluindo para a bacia através dos seus corpos 
d’água formadores; navegação e atracação de 
embarcações; uso estético, além de sua grande 
importância sócio-econômico em função das 
atividades pesqueiras realizadas pela população 
de baixa renda circunvizinha. 

Ultimamente, a bacia vem sendo alvo de 
intensa poluição. É visível a presença de man-
chas de óleo na superfície da água e 
lançamentos diretos de esgotos domésticos e 
industriais sem tratamento prévio. A intensifica-
ção do uso na modalidade transporte e diluição 
de efluentes limita e restringe a expansão dos 
usos de navegação, pesca, lazer, esportes náu-
ticos e principalmente o uso estético daquela 
belíssima coleção d’água. 

Um corpo d’água com grande potencial bio-
lógico e produtivo, e grande importância sócio 
econômica, deve ser considerado área privilegiada 
e ter um uso mais adequado e que traga benefícios 
mais vantajosos. Em especial, a cidade do Recife 
possui um grande potencial a ser explorado na á-
rea de lazer aquático. Além das praias, tradicional 
atração turística, o aspecto fluvial estuarino da ci-
dade do Recife deve ser considerado, estudado e 
planejado racionalmente o seu uso de modo a que 
se possa explorar devidamente todo o seu potenci-
al. 

O planejamento de um pólo de turismo e 
lazer aquático na bacia do Pina fundamenta-se na 
melhoria da qualidade de vida dos habitantes da 
cidade do Recife e nos pressupostos macroeco-
nômicos de que o turismo em Pernambuco está 
situado entre as suas maiores vocações econômi-
cas. Sua concepção baseia-se na valorização da 
beleza paisagística e nos seus atributos de vir a ser 
um local ideal para a promoção de eventos ligados 
ao lazer e esportes náuticos (remo, vela, esqui a-
quático, canoagem, etc.), devendo ser sua 
sustentabilidade usufruída, protegida e garantida 
simultaneamente. 

MODELO HIDRODINÂMICO 

Metodologia utilizada 

O sistema computacional utilizado neste 
trabalho tem como base os modelos matemáticos 
contínuos fundamentados nas equações de águas 
rasas, que compõem uma classe de problemas 
dinâmicos de mecânica dos fluidos/hidráulica ca-
racterizada por apresentar uma relação 
comprimento de onda do forçante, no mínimo, vinte 
vezes a profundidade média do corpo d’água mo-
delado. 

Grande parte dos corpos d’água rasos po-
de ser bem representado por um modelo 
bidimensional (2D) no plano horizontal (2DH). Para 
isso é preciso que as escalas verticais sejam muito 
menores que as horizontais, e que a coluna d’água 
seja bem misturada, isto é, haja pouca ou nenhuma 
estratificação vertical. 

É possível, com estas condições, a integra-
ção na profundidade das equações (3D) 
tridimensionais com o uso da regra de Leibnitz para 
diferenciação parcial de uma integral entre limites 
variáveis e adequadas condições de contorno na 
superfície livre e fundo do corpo d’água, transfor-
mando-as em um sistema (2D) em que os valores 
das variáveis são médias obtidas da sua distribui-
ção vertical real. 

Basicamente as equações governantes 
(2D) do problema hidrodinâmico podem ser escri-
tas em notação indicial (i,j = 1, 2) como: 
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onde (1) é a equação da continuidade e (2) é a e-
quação da conservação da quantidade de 
movimento. Adotou-se a seguinte convenção nes-
tas equações: H - profundidade atual do nível 
d’água, Ui - velocidade em x ou y, g - aceleração da 
gravidade, ξ - elevação atual a partir do nível mé-
dio, Kij - tensor dos coeficientes de viscosidade 
turbulenta horizontal, ρ - massa específica de refe-
rência do 
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Figura 1. Localização da Bacia do Pina no Estuário do Recife. 
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fluido função da temperatura, ( )τ i F

S
- tensões na 

superfície livre (S) e no fundo (F) a serem parame-
trizadas. 

As principais hipóteses assumidas na for-
mulação das Equações (1) e (2) são as de que a 
pressão atmosférica e a massa específica do fluido 
são constantes. A discretização e formulação nu-
mérica daquelas equações constituem o modelo 
hidrodinâmico ou de circulação. No sistema compu-
tacional usado, o coeficiente de viscosidade 
turbulenta horizontal é parametrizado no programa 
através de expressão que leva em conta as profun-
didades e velocidades de cisalhamento atual em 
cada elemento. O coeficiente de atrito de fundo em 
cada nó é calculado em função da profundidade 
atual e da altura de rugosidade nodal. Por falta de 
dados de campo mais detalhados, adotou-se um 
único valor de altura de rugosidade nodal (0.03 m), 
valor este baseado em Abbot e Basco (1989) para 
fundo de leito com transporte de areia. 

No espaço, o modelo hidrodinâmico usa e-
lementos quadráticos (triângulos ou quadriláteros 
quaisquer). No modelo numérico usou-se o método 
dos resíduos ponderados Galerkin na obtenção das 
equações de forma integral, na chamada formula-
ção fraca ou residual ponderada. 
Fundamentalmente a aproximação por elementos 
finitos objetiva substituir as integrais no domínio 
pela soma das integrais aplicadas em cada 
elemento finito da discretização do domínio total. 
Para maiores detalhes da sequência de 
procedimentos e equações necessários à obtenção 
das formulações discretas, consultar Araújo e 
Medeiros (1992) e Araújo (1993). 

A implementação computacional da formu-
lação discreta foi feita usando-se linguagem Fortran 
no sistema Vax 8700/VMS versão 5.4-1 do NPD 
(Núcleo de Processamento de Dados) - UFPE. 

Dados do problema 

A projeção horizontal da bacia do Pina 
foi discretizada, para efeito de cálculo, por uma 
malha constituída por elementos finitos quadráti-
cos, indicados na Figura 2. 

Por ainda não se dispor de um gerador 
de malhas, usou-se o processo de tentativas e 
erros para a definição da malha final. Esta ficou 
composta de: 51 elementos finitos com 239 nós, 
sendo 9 nós no contorno aberto (forçante de ma-
ré da bacia portuária) e 59 nós no contorno 
fechado, sendo 7 desses pertencentes à frontei-
ra da bacia com a foz comum dos rios do 
estuário (adotado como contorno de fluxo nulo). 
Apresenta uma distância máxima entre nós de 
410 m e mínima de 50 m. 

O intervalo de tempo de cálculo usado foi 
de 600 s. Com esta discretização, o número de 
Courant máximo possível seria de 2.6, e seu valor 
médio nodal é menor que 1.0. 

Os dados da batimetria da bacia, esquema-
tizados na Figura 3, foram obtidos através de 
levantamentos efetuados pela Marinha do Brasil 
contidos em mapa da área do Porto do Recife. Atu-
almente eles estão desatualizados, servindo 
apenas de referência qualitativa. 
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Figura 2. Discretização de elementos finitos quadráticos. 
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Figura 3. Batimetria da Bacia do Pina. 

No forçante de maré foram usados valores 
transientes de elevações com variação senoidal. 
Adotou-se duas marés típicas com os seguintes 
parâmetros característicos: amplitudes de 0,8 m 
(quadratura) e 2,2 m (sizígia); período de 44600 s; 
e fase de 1,5708 rad. Nesta aplicação exploratória, 
ainda não foi considerada a ação do forçante de 
ventos na superfície livre do corpo d’água em estu-
do. Estipulou-se que o sistema computacional 
apresentasse os resultados de saída a cada hora, 
durante um tempo de simulação de 432000 s equi-
valentes à aproximadamente dez períodos de 
maré. 

Descrição dos campos de 
velocidade obtidos 

Dos treze instantes de tempo com interva-
los de 1 h selecionados para a representação do 
período completo da maré correspondente, adotou-
se para a descrição dos resultados obtidos os ins-
tantes 1 (preamar), 4 (nível médio), 8 (baixa-mar), 
11 (nível médio) e 13 (preamar), durante o ciclo de 
maré correspondente ao sétimo período de simula-
ção. 

Maré de sizígia - No instante 1, mostrado na 
Figura 4, a bacia principal apresenta um fluxo dis-
creto ocorrendo a presença de células de 

circulação na margem superior da figura. O esco-
amento na garganta se apresenta com 
características turbulentas, indicadas por fluxos 
com sentidos e magnitudes variadas. 

Com o nível das águas se aproximando do 
nível médio, no instante 4 mostrado na Figura 5, o 
fluxo de maré efluente se apresenta em toda a ba-
cia com advecção bem definida, notando-se um 
efeito de jato na garganta da bacia. 

No instante 8 mostrado na Figura 6, ocorre 
a inversão total do sentido do fluxo, que passa a 
ser afluente à bacia do Pina. 

Com o nível da maré se aproximando no-
vamente ao nível médio, no instante 11 mostrado 
na Figura 7, observa-se um aumento de advecção 
na região da garganta. 

De volta a preamar, o instante 13 apresen-
tou um padrão de movimento assemelhado ao do 
instante 1, mostrado na Figura 4. 

Maré de quadratura - No instante 1, indicado 
na Figura 8, observa-se na garganta um 
escoamento complexo, com a presença de 
vórtices. No resto do campo de escoamento as 
magnitudes das velocidades são baixas. 

No instante 4, mostrado na Figura 9, bem 
próximo do nível médio desta maré, a magnitude 
do fluxo aumenta, apresentando características de 
um escoamento comandado por advecção em toda 
a bacia. 
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Figura 4. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 1. 

 

Figura 5. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 4. 

 

Figura 6. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 8. 
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Figura 7. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 11. 

 

Figura 8. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 1. 

 

Figura 9. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 4. 
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No instante 8, indicado na Figura 10, o sen-
tido do fluxo se inverte em toda a bacia. 

No instante 11, indicado na Figura 11, nota-
se uma redução da advecção na bacia. 

No instante 13 também ocorreu um padrão 
de fluxo assemelhado ao do instante 1, indicado na 
Figura 8. 

Simulação das elevações - As elevações 
produzidas na bacia pelas amplitudes testadas nes-
te estudo apresentaram variações muito suaves, 
apenas com o auxílio de uma escala adequada foi 
possível verificar variações espaciais no compor-
tamento das elevações no corpo d’água. Este 
resultado parece ser consistente com os valores 
absolutos das amplitudes testadas, o período, a 
batimetria e a geometria do corpo d’água. 

Validação dos resultados do modelo 

Para validar um modelo matemático pode-
se comparar os seus resultados com soluções ana-
líticas, resultados de outros modelos, ou com 
medidas efetuadas em modelos físicos ou na natu-
reza. Na prática, a validação depende 
especialmente da existência de resultados experi-
mentais e numéricos confiáveis, dado que as 
soluções analíticas só existem para um número 
escasso de casos relativamente simples. 

Com o objetivo de validar os resultados do 
modelo hidrodinâmico foram comparados seus va-
lores calculados de elevações com os observados 
(medidos em campo). Dentre as medições de nível 
realizadas, foi selecionada, para verificação do mo-
delo, a do dia 15 de agosto de 1996 estando a  
 

 

Figura 10. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 8. 

 

Figura 11. Configuração dos Vetores Velocidade no instante 11. 
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maré, neste dia, em situação de sizígia. Tal escolha 
deveu-se ao fato da batimetria utilizada na simula-
ção em computador (Figura 3) ter sido obtida com 
mapa batimétrico em regime de baixa-mar de sizí-
gia e por apresentar amplitude de maré (2.1 m) 
aproximada da considerada no computador 
(2.2 m). 

O procedimento utilizado baseou-se em lei-
turas de níveis d’água num local da bacia do Pina 
de fácil acesso para instalação e leitura de régua 
(Figura 1), durante um ciclo completo da maré. Ca-
da valor de variação de elevação é obtido por meio 
da subtração das leituras de régua entre instantes 
consecutivos. O gráfico mostrado na Figura 12 re-
vela em forma comparativa os resultados da 
simulação em computador e os medidos em cam-
po. 

Pela observação do gráfico pode-se cons-
tatar uma boa concordância entre os resultados 
obtidos com o modelo e os medidos em campo 
para a elevação da maré. 

MODELO DE TRANSPORTE 

Metodologia utilizada 

Uma vez calculado o campo de escoamen-
to, ou seja, uma função vetorial que a cada ponto 
do plano (2D) associa em cada instante de tempo 
um vetor velocidade, foi feita a investigação (simu-
lação) do transporte resultante de lançamentos 
permanentes de uma substância contaminante. 

Com as informações de velocidades e ele-
vações (profundidades atuais) calculadas pelo 
modelo hidrodinâmico, o modelo de transporte é 
alimentado pelo sistema computacional, visando 
caracterizar o transporte hidrodinâmico induzido 
pela ação das marés. 

O modelo matemático usado para o trans-
porte fluido é coerente com as idéias do modelo de 
circulação turbulenta de larga escala, proposto em 
Rosman e Gobbi (1990), que simplificado (sem os 
termos de filtragem) fica, Araújo (1993): 
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onde C - concentração média na profundidade da 
substância em estudo, Dij - tensor dos coeficientes 
de difusividade turbulenta horizontal e G - termo de 
reação ou fontes/sumidouros promediado na pro-
fundidade. 

A caracterização do fenômeno de transpor-
te será possível com a prescrição de adequadas 
condições iniciais e de contorno das concentrações 
de um contaminante hipotético arbitrário e a poste-
rior análise dos padrões de concentrações 
desenvolvidas com o tempo pelo modelo de trans-
porte. Esta metodologia é similar a um estudo de 
simulação numérica de transporte de traçador, que 
é comumente usado como apoio às técnicas de 
campo utilizadas para avaliar as capacidades de 
renovação e de troca das águas em corpos d’água 
naturais, conforme Nece et al. (1980). Os resulta-
dos do estudo numérico com traçador também 
podem fornecer mais informações sobre o trans-
porte e a circulação dinâmica dos corpos d’água do 
que aqueles baseados apenas na plotagem dos 
vetores velocidade calculados pelo modelo hidrodi-
nâmico. O contaminante representado pelas 
simulações é arbitrário, sendo sua principal hipóte-
se a de ser passivo (traçador). Também foi 
assumido que não ocorrem reações químicas ou 
biológicas entre o contaminante e a água. Dessa 
forma, os resultados são estritamente representati-
vos das características do transporte fluido 
(hidrodinâmico) das massas d’água na bacia. 

Dados do problema 

Para a discretização espacial tomou-se 
como base de pontos (nós) a malha de elementos 
finitos usada no modelo hidrodinâmico. Como a 
versão atual do modelo de transporte usa elemen-
tos finitos triangulares lineares, a malha para o 
transporte resultou com 408 elementos (cada ele-
mento é transformado em 8), para os mesmos 239 
nós. A Figura 13 mostra a malha de discretização 
resultante usada no modelo de transporte (malha 
triangular). 

Comparando-se as Figuras 2 e 13, tem-se 
a impressão visual da Figura 13 ser uma malha 
bem mais refinada. Isto é verdade no sentido gráfi-
co, devido à diminuição dos elementos finitos 
considerados e a conseqüente maior densidade 
gráfica de traços, no entanto do ponto de vista do 
potencial da ordem de precisão dos resultados, o 
da Figura 2 é quadrático enquanto que o da Figu-
ra 13 é linear, conforme discutido em Araújo 
(1993). Esta malha apresenta uma distância máxi-
ma entre nós de 210 m e mínima de 30 m. 

Face à falta de dados de campo, os coefi-
cientes de difusividade turbulenta horizontal nesta 
aplicação exploratória, foram admitidos constantes 
e iguais (Dxx = Dyy = 4 m2/s) em todo o domínio 
computacional. O valor numérico associado foi es-
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Figura 12. Validação das elevações. 

 

Figura 13. Discretização de elementos finitos triangulares. 

colhido de modo a garantir a estabilidade numé-
rica no processo de cálculo. Nesse caso, o 
número de Peclet nodal máximo possível seria 
em torno de 11 e um valor médio seria de 0.75. 

Adotou-se o valor C(x,y,t = 0) = 0, para 

indicar a concentração inicial do traçador arbitrá-
rio pré-existente na bacia. 

Como para a bacia do Pina podem afluir 
contaminantes originários seja da bacia portuá-
ria (região da garganta) por efeito de marés, ou 
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da foz comum via Ponte do Pina, simulou-se distintos 
padrões de espalhamento de um hipotético efluente 
contaminante localizado nesses dois contornos. 

No primeiro caso, existem 9 nós no contor-
no aberto e, no segundo caso, 7 nós. Neles são 
especificadas condições essenciais ou Dirichlet 
(C = 100) o que equivale a uma concentração de 
referência de 100% permanente. 

Os demais nós, ao longo do contorno fe-
chado da bacia, formam lados onde são prescritas 
condições naturais (Neumann) indicativas de fluxo 
difusivo de massa do traçador nulo, na direção 
normal ao lado considerado. 

Resultados 

Para apresentação dos resultados em cada 
caso de lançamento, adotou-se dois instantes de 
tempo para as duas amplitudes de estudo, repre-
sentando situações de preamar e de nível d’água 
médio, respectivamente. 

Lançamento: bacia portuária 

Entre os dez períodos de maré da simulação 
considerada adotou-se o quarto, já que acima deste, 
as concentrações calculadas já atingiam valores mui-
to acima de 100% em alguns locais, provavelmente 
por conta de se tratar da simulação de um contami-
nante conservativo e das condições de contorno de 
fluxo nulo impostas ao problema pela outra fronteira 
(Ponte do Pina). 

Maré de sizígia - No instante 1 os locais de mai-
ores concentrações estão espalhados desde a região 
da garganta até a parte central da bacia principal, 
podendo-se notar que a frente de poluente, com 
concentração de valor 80%, se propaga de modo 
mais acentuado pela margem superior da Figura 14. 

Na Figura 15, correspondente ao instante 4, 
nota-se um recuo da frente de propagação de manei-
ra mais acentuada no centro e na margem inferior da 
mesma, causado pelo aumento da advecção revelado 
na Figura 5. 
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Figura 14. Configuração das concentrações no instante 1. 
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Figura 15. Configuração das concentrações no instante 4. 
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Quadratura - Nesta maré, a frente de poluente 
no instante 1, com concentração de valor 80% 
mostrado na Figura 16, já não atinge mais a bacia 
principal, estando os locais de maiores concentra-
ções situados na região da garganta. 

Na Figura 17 correspondente ao instante 4, 
nota-se um recuo da frente de poluente associado 
a uma menor difusão comparativamente ao instan-
te 1, causada pelos efeitos advectivos indicados na 
Figura 9. 

Lançamento: Ponte do Pina 

Em vista da condição de contorno de fluxo 
nulo imposta ao problema na fronteira correspon-
dente à Ponte do Pina, o processo de 
espalhamento do contaminante a partir desta seção 

é comandado principalmente pelo processo de di-
fusão. 

Maré de sizígia - No instante 1, a nuvem de 
poluente remanescente do período anterior ao 
mostrado, com concentração de valor 30%, locali-
zada no lado esquerdo inferior da Figura 18, 
praticamente desaparece no instante 4, conforme 
mostra a Figura 19, evidenciando o fenômeno de 
“flushing”, isto é, a renovação das águas da bacia 
pela região da garganta onde está induzido o efeito 
de maré. No contorno correspondente ao lança-
mento (Ponte do Pina) observa-se um lento 
processo de espalhamento da mancha contami-
nante explicado pela lentidão do processo difusivo. 
Na margem direita inferior da Figura 19, pode-se 
notar um avanço relativo da mancha de 10% em 
concordância com o aumento local de advecção 
constatado entre as Figuras 4 e 5. 
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Figura 16. Configuração das concentrações no instante 1. 
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Figura 17. Configuração das concentrações no instante 4. 
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Figura 18. Configuração das concentrações no instante 1. 
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Figura 19. Configuração das concentrações no instante 4. 

Maré de quadratura - Estas marés, cujas 
amplitudes são induzidas via bacia portuária, resul-
taram num grau de espalhamento muito fraco pela 
bacia proveniente de hipotético lançamento feito 
pela Ponte do Pina. Durante todo o período de es-
tudo, percebeu-se apenas uma configuração 
contínua de valores de concentração cujas isoli-
nhas se encontram pouco adiante do local de 
lançamento. Isto pode ser explicado pela baixa ca-
pacidade de advecção nas imediações do local de 
lançamento conforme sugerem as Figuras 8, 9, 10 
e 11 da circulação hidrodinâmica. 

CONCLUSÕES 

A modelagem da qualidade da água trata 
com sistemas possuindo complexas interações en-
tre processos físicos, químicos e biológicos, nos 
quais a circulação da água é o mais importante fa-
tor de controle desses processos. 

A prática da moderna engenharia tem de-
mandado nos últimos anos a elaboração de 
estudos e projetos técnicos, que desenhem cená-
rios alternativos baseados em previsões 
quantitativas das possíveis novas situações da 
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qualidade das águas, quando submetidas a algum 
tipo de intervenção que possa trazer impacto ambi-
ental. 

A forma em planta da geometria e a bati-
metria da bacia do Pina têm um efeito significativo 
no seu padrão de circulação. Tais características 
são úteis na eliminação de poluentes, como por 
exemplo o estreitamento e a brusca mudança da 
batimetria na região da garganta, gerando um efei-
to de jato que contribui para a promoção da 
circulação na bacia e para o seu “flushing”. 

Nos resultados do modelo hidrodinâmico, o 
surgimento de células de circulação na bacia prin-
cipal, assim como padrões de escoamento 
turbulentos na garganta, por ocasião da baixa-mar, 
pode ser explicada pela irregularidade acentuada 
da batimetria usada. 

No modelo de transporte, a configuração 
dos resultados obtidos, no caso de lançamento pe-
la bacia portuária, mostrou um grau de 
espalhamento intenso em comparação com os re-
sultados dos lançamentos pela Ponte do Pina, 
explicado pela ação dinâmica (advectiva) das ma-
rés. Foi possível ainda constatar-se em outras 
situações, correlação entre os resultados advecti-
vos do modelo hidrodinâmico com o espalhamento 
obtido com o modelo de transporte. 

O sistema computacional utilizado revelou 
resultados exploratórios encorajadores, devendo 
ser aplicado em outras ocasiões, com um conjunto 
de dados mais consistentes e atualizados, tornan-
do-se assim uma ferramenta para uso prático na 
gestão ambiental, especificamente na previsão dos 
padrões de circulação e transporte das águas da 
bacia do Pina. 
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Exploratory Simulation of Tidal 
Effects on Circulation and 
Hydrodynamic Transport in the 
Pina Basin 

ABSTRACT 

A two-dimensional computational system, 
integrated over depth, was adapted and developed 
by GMF/UFPE as a means of simulating circulation 
and associated hydrodynamic transport induced by 
tides in the Pina basin, part of the estuarine system 
of the city of Recife, Pernambuco State. The 
purpose of the study was to evaluate the changes, 
still at the exploratory stage, in the circulation and 
transport patterns caused by different tidal 
amplitudes (sizigy and quadrature). All simulations 
predicted velocity and transport fields at thirteen 
time intervals of one hour, produced for a complete 
cycle of the corresponding tide. As a general 
qualitative result, configurations of hydrodynamic 
circulation were obtained which showed basin 
inflows and outflows in accordance with tidal state. 
In the simulation of hydrodynamic transport, the 
general form of results was obtained assuming a 
fictitious pollutant released at the leading edge of 
the tide. The model then showed the development 
of small areas of high concentration, resulting the 
strong dispersive action of the tide, compared with 
the more even dispersal when the fictitious pollutant 
was released at the tidal state corresponding to 
zero flux. 
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RESUMO 

Recursos hídricos desempenham um papel 
fundamental no desenvolvimento de qualquer soci-
edade, em especial no terceiro mundo. Excesso ou 
deficit deste precioso e vital recurso são igualmente 
problemáticos e merecem a atenção de qualquer 
governo responsável. Igualmente importante é a 
qualidade da água. O conceito de desenvolvimento 
sustentável colocou em questão os métodos de-
senvolvimentistas baseados em um único objetivo, 
qual seja, a eficiência econômica. De acordo com 
este conceito o desenvolvimento é um processo de 
mudança no qual a explicitação de recursos, o 
direcionamento de investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico, e as mudanças insti-
tucionais estão em harmonia e propiciam o 
aumento do potencial de atender as necessidades 
e aspirações humanas do presente sem compro-
meter a capaciade das futuras gerações de atender 
suas próprias necessidades. 

É dentro deste contexto de sustentablidade 
que o planejamento e a gestão integrada de recur-
sos hídricos devem ser discutidos e analisados. O 
adjetivo integrado indica que os aspectos de quali-
dade e quantidade devem ser considerados em 
conjunto e que o recurso hídrico é parte de um 
sistema regional onde outras interfaces de setores 
correlatos (por exemplo: transportes, saúde públi-
ca, defesa civil, agricultura e outros) devem ser 
adequadamente consideradas. Neste trabalho são 
discutidas as ferramentas disponíveis na área tec-
nológica para o adequado planejamento e gestão 
integrada de recursos hídricos. Apresenta-se a 
chamada análise de sistemas de recursos hídricos 
através da qual sistematiza-se o processo de pla-
nejamento com elementos quantitativos. Trata-se 
inicialmente, por razões histórico-didáticas, do pro-
blema de objetivo único destacando-se as técnicas 

de otimização e simulação. A seguir, apresentam-
se as dificuldades enfrentadas por estas técnicas e 
os recentes avanços na implementação de meto-
dos de planejamento quantitativo com múltiplos 
objetivos. Os Sistemas de Suporte à Decisão 
(SSD) são finalmente introduzidos como o estágio 
mais recente de utilização destas técnicas de ma-
neira amigável ao tomador de decisão. 

INTRODUÇÃO 

Recursos hídricos desempenham um papel 
fundamental no desenvolvimento de qualquer soci-
edade, em especial no terceiro mundo. Excesso ou 
deficit deste precioso e vital recurso são igualmente 
problemáticos e merecem a atenção de qualquer 
governo responsável. Igualmente importante é a 
qualidade da água. Não se concebe o planejamen-
to e gerenciamento de recursos hídricos sem que 
se considere ao mesmo tempo os aspectos quanti-
tativos e os qualitativos. Quantidade e qualidade da 
água são indissociáveis. 

No passado a questão do desenvolvimento 
foi tratada de um ponto de vista puramente econô-
mico incorporando desta forma no valor monetário 
todos os anseios da sociedade. A junção de custos 
e benefícios em um arcabouço analítico sistemáti-
co, a chamada análise benefício-custo, foi proposta 
pela primeira vez de uma forma facilmente com-
preensível pelo leigo no “Flood Control Act” norte-
americano de 1936. De acordo com esta lei, todo 
projeto federal norte-americano de controle de 
cheias, para ser aprovado deveria mostrar valores 
presentes de benefícios superiores aos correspon-
dentes custos. Mais recentemente, a preocupação 
com valores intangíveis do ponto de vista econômi-
co, notadamente na área ambiental, aliada a uma 
maior participação pública fez com que esta tradi-
cional prática fosse sendo incorporada em 
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metodologias mais gerais de tomada de decisão com 
objetivos múltiplos. Esta é uma tendência seguida não 
só nos países desenvolvidos, mas  principalmente 
nos países em desenvolvimento. O Brasil é um dos 
exemplos mais expressivos desta realidade onde a 
pressão da sociedade civil organizada fez com que a 
Constituição Federal de 1988 tivesse um capítulo 
inteiro sobre meio ambiente. 

O conceito de desenvolvimento sustentável 
colocou em questão os métodos desenvolvimentistas 
baseados em um único objetivo, qual seja, a eficiêni-
cia econômica. De acordo com este conceito o 
desenvolvimento é um processo de mudança no qual 
a explicitação de recursos, o direcionamento de inves-
timentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico, e as mudanças institucionais estão em 
harmonia e propiciam o aumento do potencial de 
atender as necessidades e aspirações humanas do 
presente sem comprometer a capaciade das futuras 
gerações de atender suas próprias necessidades. 

É dentro deste contexto de sustentablidade 
que o planejamento e a gestão integrada de recursos 
hídricos devem ser discutidos e analisados. O adjetivo 
integrado indica que os aspectos de qualidade e 
quantidade devem ser considerados em conjunto e 
que o recurso hídrico é parte de um sistema regional 
onde outras interfaces de setores correlatos (por e-
xemplo: transportes, saúde pública, defesa civil, 
agricultura e outros) devem ser adequadamente con-
sideradas. A falta de apreço para com estas questões 
tem implicado em dificulades para obtenção de licen-
ça ambiental em importates empreendimentos 
hidráulicos. 

Neste trabalho são discutidas as ferramentas 
disponíveis na área tecnológica para o adequado 
planejamento e gestão integrada de recursos hídricos. 
Apresenta-se a chamada análise de sistemas de re-
cursos hídricos através da qual sistematiza-se o 
processo de planejamento com elementos quantitati-
vos. Trata-se, inicialmente, por razões histórico-
didáticas, do problema de objetivo único, destacando-
se as técnicas de otimização e simulação. A seguir 
apresentam-se as dificuldades enfrentadas por estas 
técnicas e os recentes avanços na implementação de 
metodos de planejamento quantitativo com múltiplos 
objetivos. Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) 
são finalmente introduzidos como o estágio mais re-
cente de utilização destas técnicas de maneira 
amigável ao tomador de decisão. 

ENFOQUE SISTÊMICO NO 
PLANEJAMENTO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

O processo de implementação de um 
projeto de engenharia pode ser subdividido em três 
fases: 

Fase 1 - Planejamento 

Estágio 1 - Estudos preliminares 
Estágio 2 - Coleta e processamento de 

dados 
Estágio 3 - Formulação e geração de 

alternativas 
Estágio 4 - Especificação final do pro-

jeto 
Estágio 5 - Projeto executivo 

Fase 2 - Implantação 

Fase 3 - Operação 

Na Figura 1 apresenta-se de forma esque-
mática, o processo de planejamento incluindo os 
quatro estágios anteriores ao projeto executivo. Os 
estágios são mostrados como parte de um proces-
so decisório sequencial no qual as tarefas a serem 
executadas a cada estágio estão representadas 
por blocos conectados, por linhas que representam 
decisões ou o fluxo de informação que são passa-
das de um estágio a outro. O quadro é bastante 
genérico e serve como referencial para a discussão 
sobre aspectos técnicos do planejamento que será 
feita a seguir. A utilização do quadro proposto para 
um estado, região ou país deverá ter seus ajustes 
específicos em função de legislação vigente, 
instituições, etc. 

O tratamento de problemas eminentemente 
complexos em recursos hídricos requer diferentes 
níveis de detalhamento e decisão e a consideração 
e avaliação de múltiplos usos, o que leva à articu-
lação de compromissos entre objetivos conflitantes. 
A natureza regional e eventualmente internacional 
do planejamento de recursos hídricos impõe o en-
volvimento de especialistas e tomadores de 
decisão com formação variada e muitas vezes não 
versada em água tais como: advogados, políticos e 
cientistas sociais. Os objetivos de tão variado gru-
po em geral, diferem consideravelmente. 

Tal fato sugere que em planejamento de 
recursos hídricos a coordenação multidisciplinar é 
fundamental para que os reais objetivos do plane-
jamento sejam alcançados. Complicações 
adicionais dizem respeito às incertezas tanto na 
oferta como na demanda de água e à irreversibili-
dade das decisões tomadas em termos de medidas 
estruturais. Estas dificuldades enumeradas anteri-
ormente sugerem a importância da aplicação da 
análise de sistemas ao planejamento e gestão de 
recursos hídricos. 

A Análise de sistemas de recursos hídricos 
é um enfoque sistêmico através do qual os compo-
nentes do sistema de recursos hídricos e suas 
interações são descritas em termos quantitativos 
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 Definição do problema 

Formulação Preliminar 
Restrições Metas e Obetivos 

Coleta de Dados: 
Hidrológicos 
Econômicos 
Ambientais 

Sociais 
Legais 

Institucionais 
Políticos 

Fontes de Dados: 
Existentes e Novas 

Processamento de 
Dados 

Geração de Alternativas 

Estagio 1 
 
Levantamentos 
Preliminares 
 
 
 
 
 
 
Estágio 2 
 
Coleta e Processamento 
de Dados 
 
 
 
 
 
Estágio 3 
 
Formulação e Avaliação 
de Alternativas 

Formulção do Modelo de 
Avaliação Preliminar 

e seleção de componentes 
Interação com: 

Engenheiros, hidró-
logos, Tomadores 
de decisão, Socie-

dade Civil 
Negociação e Resolução 

de Conflitos 

Métodos: 
Otimização 
Simulação 

Análise Multiobjeti-
vo 

Conjunto 
Satisfatorio de 

Alternativas 
NÃO 

SIM 
Conjunto de Alternativas 

Definido 

Abortar Processo Político 

Formulação Detalhada das 
Alternativas 

Avaliação de 
Riscos 

Implantação do Modelo e 
Análise 

Análise de 
Impactos 

Modelos e Regras 
de Operação 

Parâmetro de projeto de Medidas 
Estruturais Custo, Riscos e 

Benefícios 

Processo Político (Alo-
cação de Recursos) 

Final da Etapa de 
Pré - Viabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio 4 
 
Desenvolvimento 
dos estudos 
Finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final da Etapa de 
Viabilidade 

Alternativa 
Selecionada ? 

Figura 1. Aspectos técnicos do 
planejamento integrado de recursos hídricos. 
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por meio de equações matemáticas e funções lógi-
cas. Em geral, procura-se a combinação elementos 
do sistema que produza o melhor resultado, ou o 
ótimo, da função objetivo. Isto não significa que o 
problema se reduz em determinar o mínimo ou o 
máximo de uma equação (função objetivo). Além 
de determinar a melhor solução, dentro de critérios 
estabelecidos, este enfoque permite que se estru-
ture o problema, indicando como os diversos 
componentes interagem através de diagramas de 
bloco. A estruturação do problema é tão ou mais 
importante que sua solução, uma vez que é nesta 
fase que os aspectos importantes são definidos 
para participar dos diferentes modelos componen-
tes do sistema. Nesta fase utiliza-se mais a arte do 
que a ciência. 

Modelos típicos incluem os chamados mo-
delos de processos, ou seja, modelos matemáticos 
que descrevem os processo físicos simbolizados 
pelos elementos do sistema; modelos de entrada e 
saída para quantidade e qualidade da água super-
ficial e subterrânea e para sistemas de distribuição. 
Os modelos de processo podem ser considerados 
como representações estáticas, tipo curva-chave, 
ou dinâmicas como no caso das vazões em rios em 
canais em regime transitório. Estes modelos em 
sua forma costumeira de utilização são determinís-
ticos. Dentro do enfoque sistêmico, entretanto, é 
necessário considerar-se a incerteza associada 
aos processos através de modelos estocásticos 
onde as variáveis de interesse não assumem um 
valor determinado, mas estão associadas a uma 
distribuição de probilidade de ocorrência. 

Os modelos anteriormente descritos são os 
usualmente utilizados em projetos de engenharia 
hidrológica/hidráulica/ambiental. Na análise de 
sistemas de recursos hídricos outros modelos liga-
dos a análise de decisão são frequentemente 
utilizados. Basicamente têm-se duas classes de 
modelos: otimização e simulação. No primeiro o 
objetivo do projeto é representado analiticamente 
através de uma função objetivo (geralmente eco-
nômica) que será maximizada ou minimizada 
dependendo do caso. No segundo, não existe a 
preocupação de determinar o conjunto de elemen-
tos ou regra operativa ótima e sim analisar cenários 
alternativos e medir o comportamento do sistema. 
A otimização nada mais é do que um procedimento 
eficiente de utilizações sucessivas da simulação 
para determinar a melhor alternativa. 

Modelos de otimização e simulação têm si-
do aplicados a estudos de planejamento de 
recursos hídricos desde a década de 60. Entretan-
to, as dificuldades ligadas ao tamanho dos 
programas na solução de problemas complexos, à 
falta de comunicação entre tomadores de decisão e 

analistas, à consideração de múltiplos objetivos, a 
inclusão de aspectos não quantitativos no processo 
de decisão, entre outros, fizeram com que a utiliza-
ção destas técnicas ficasse prejudicada em 
aplicações práticas de engenharia. Graças ao de-
senvolvimento expressivo do micro computador na 
última década, notadamente com relação a lingua-
gens de programação de alto nível, foi possível a 
introdução destas técnicas em ambiente computa-
cional amigável. Este fato quebrou a grande 
barreira da interação Homem-máquina que existia 
antes destas facilidades. Surge desta forma o con-
ceito de modelos de visão compartilhada que 
permitem a participação do tomador de decisão na 
formulação do modelo de simulação do sistema. 
Surgem também os sistemas de suporte a decisão 
que possibilitam visualização adequada das con-
sequências das alternativas, interação do decisor, 
consideração de múltiplos objetivos, utilização si-
multânea de otimização e simulação. 

MODELOS COM OBJETIVO ÚNICO 

Diversos modelos têm sido desenvolvidos 
e aprimorados nos últimos vinte anos para solucio-
nar o problema do planejamento e gerenciamento 
de recursos hídricos. Yeh (1985) fornece uma ex-
tensa revisão dos modelos de operação e 
dimensionamento de reservatórios, onde os méto-
dos disponíveis são classificados em: modelos de 
otimização (programação linear, programação não-
linear e programação dinâmica) e simulação. 

Modelos de otimização 

Os modelos de otimização são algoritmos 
matemáticos que procuram identificar os pontos 
máximos ou mínimos da chamada função objetivo, 
que representa por meio de expressão matemática 
os objetivos estabelecidos na operação. O maior 
desafio para os analistas de sistemas é a definição 
dessa função objetivo e sua quantificação, princi-
palmente quando o objetivo não é puramente 
econômico. Para representar um sistema de reser-
vatórios com modelos de otimização e tornar 
solúvel o problema de operação, é necessário ado-
tar certas hipóteses e simplificações. Dentre elas, 
destaca-se a linearização de todas ou parte das 
equações de restrição e da função objetivo, para 
que haja convergência e solução dessas equa-
ções. Devido a esta simplificação, os modelos 
otimizantes geralmente fornecem resultados sem 
grandes refinamentos. Os principais métodos apli-
cados nos modelos de otimização são as 
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programações linear e dinâmica. A programação 
linear se aplica quando todas as funções (objetivo 
e restrições) são lineares e a programação dinâmi-
ca se aplica quando a função objetivo, linear ou 
não, apresenta a propriedade markoviana. 

Programação Linear (PL) 

A programação linear (PL) tem sido uma 
das técnicas mais aplicadas no gerenciamento de 
recursos hídricos, apesar de ser limitada para re-
solver um tipo especial de problemas: todas as 
relações entre as variáveis são lineares, tanto na 
função objetivo como nas funções de restrição. 

O método mais utilizado para a solução 
dos modelos de programação linear é o método 
simplex e suas variações. Na maioria das vezes, a 
PL aplicada a recursos hídricos apresenta o núme-
ro de restrições bem maior que o número de 
variáveis de restrição. Pode-se dizer, a grosso 
modo, que o tempo de execução num computador 
varia com o cubo do número de restrições e line-
armente com o número de variáveis. Portanto, é 
mais vantajoso resolver o problema na sua forma 
dual. A forma dual é uma representação diferenci-
ada de um mesmo problema de PL (primal), sendo 
o mesmo para ambos o valor ótimo da função obje-
tivo. 

A aplicação da programação linear, em es-
tudo de recursos hídricos, varia desde problemas 
relativamente simples de alocação direta de recur-
sos até situações complexas de gerenciamento e 
operação de reservatórios. Sob certas hipóteses, 
problemas não-lineares podem ser linearizados e 
resolvidos por iteração ou procedimentos de apro-
ximação. 

A PL pode apresentar algumas variantes: 
com a incorporação de aleatoriedade nas vazões 
afluentes originou-se a chamada PL estocástica. 
Esta técnica foi aplicada por Manne (1962) e 
Loucks (1968), que propuseram o uso conjunto de 
PL com a cadeia de Markov. Para a PL sujeita a 
incerteza, a técnica mais utilizada é o método das 
restrições probabilísticas, no qual são permitidas as 
violações das restrições do modelo com certa pro-
babilidade ou risco de falha. Esta técnica, 
associada à regra de decisão linear, foi inicialmente 
analisada por Revelle et al. (1969) e posteriormen-
te, aperfeiçoada por Revelle e Kirby (1970). A 
extensão da técnica para sistemas de reservatórios 
múltiplos foi feita inicialmente por Hermann (1970). 
Nayak et al. (1971) aplicaram o método, no qual a 
função objetivo era minimizar o custo total do sis-
tema. Hermann (1971) utilizou o método no 
dimensionamento e operação de sistema de vários 

reservatórios, num estudo comparativo com outras 
técnicas. Uma apresentação bastante didática da 
PL, com restrições probabilísticas, pode ser vista 
no trabalho de Strobel (1979). 

Programação Dinâmica (PD) 

A programação dinâmica (PD) é altamente 
útil em análise que considera uma seqüência de 
acontecimentos (escala horizontal) e uma série ou 
faixa de alternativas (escala vertical) correspon-
dendo a cada etapa da seqüência. No 
gerenciamento de recursos hídricos, a seqüência 
pode ser um grupo de reservatórios e as alternati-
vas os volumes úteis nos reservatórios, ou a 
seqüência pode ser um período de intervalos de 
tempo e as alternativas vazões efluentes de um 
reservatório. 

O princípio básico da técnica de PD foi 
proposto por Bellman (1957), daí ser conhecido por 
princípio de otimalidade de Bellman. Segundo este 
princípio, uma política ótima tem a propriedade de 
que, sejam quais forem o estado inicial e as deci-
sões iniciais, as decisões restantes devem 
constituir uma política ótima com relação ao estado 
que resulta da primeira decisão. Em palavras mais 
simples, na PD cada etapa da seqüência deve 
considerar somente os resultados das alternativas 
da etapa anterior. Desta forma, a melhor solução é 
encontrada em cada alternativa da etapa conside-
rada e ao chegar ao final da seqüência, são 
conhecidos tanto a melhor alternativa como o ca-
minho seguido. 

O sucesso desta técnica pode ser atribuído 
ao fato de que as naturezas estocásticas e não-
lineares, que caracterizam um grande número de 
sistema de recursos hídricos, podem ser traduzidas 
na formulação da programação dinâmica. Além 
disso, tem a vantagem de poder decompor proble-
mas altamente complexos, com grande número de 
variáveis, em série de sub-problemas que serão 
resolvidos recursivamente. 

Ao contrário da programação linear, na 
programação dinâmica não existe uma formulação 
matemática padrão; para resolução de problemas, 
é necessário desenvolver as equações que se 
ajustem a cada situação específica. É comum en-
contrar problemas que podem ser formulados de 
mais de uma maneira; parte da habilidade, na PD, 
depende de escolher a formulação mais eficiente 
para o problema em questão. É também o caso de 
se decidir pela formulação regressiva ou progressi-
va. O procedimento regressivo é conveniente para 
solucionar os problemas que envolvem o tempo, 
pois fornece a política ótima em ordem cronológica; 
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é também essencial em problemas estocásticos. O 
procedimento de solução progressiva é vantajoso 
quando um problema determinístico tem que ser 
resolvido várias vezes para diferentes horizontes 
de planejamento. 

As restrições no estado ou espaço de deci-
sões beneficiam a PD (discreta), pois reduzem a 
carga computacional. Entretanto, quando a PD é 
aplicada a sistema de reservatórios múltiplos, sua 
utilidade é limitada pela chamada “praga da dimen-
sionalidade", que é a necessidade de capacidade 
de memórias de computador. Para a eficiência 
computacional, os problemas não devem apresen-
tar mais do que quatro variáveis de estado. Todos 
os métodos de redução da dimensionalidade en-
volvem a decomposição em sub-bacias e o uso de 
procedimentos iterativos. 

A PD foi utilizada na operação de reserva-
tórios por diversos autores: Little (1955), Young 
(1967), Hall et al. (1969), Schweig e Cole (1968), 
Fitch et al. (1970), Russel (1972), Liu e Tedrow 
(1973), Araújo e Terry (1974). Para contornar o 
problema da dimensionalidade, têm surgido diver-
sas variantes da PD: Programação Dinâmica 
Incremental (PDI), Programação Dinâmica Incre-
mental com Aproximações Sucessivas (PDIAS) e 
Programação Dinâmica Diferencial Discreta 
(PDDD). 

Larson (1968) introduziu a técnica da PDI, 
a qual utiliza o conceito de incremento para as 
variáveis de estado. O uso da PDI, para estudos de 
operação de reservatórios, foi apresentado por Hall 
et al. (1969), Trott e Yeh (1971) e Fults e Hancock 
(1972). Heidari et al. (1971) aplicaram o método 
PDDD, que é uma versão da PDI, para um sistema 
de 4 reservatórios e 4 variáveis de estado. Nop-
mongcol e Askew (1976) analisaram os métodos e 
concluiram que PDDD é uma generalização de 
PDI. 

A PDIAS decompõe um problema original 
de PD, com as variáveis de estado múltiplas, em 
uma série de sub-problemas de uma variável de 
estado. As seqüências de otimizações sobre os 
sub-problemas convergem para a solução do pro-
blema original. Esta técnica foi aplicada para 
sistemas de reservatórios múltiplos por Larson 
(1968) e Trott e Yeh (1971). No caso em que se 
associa a probabilidade nas vazões afluentes, tem-
se a chamada Programação Dinâmica Estocástica, 
onde o problema pode ser formulado como Pro-
gramação Dinâmica Estocástica Explícita (PDEE) 
ou Programação Dinâmica Estocástica Implícita 
(PDEI). 

A PDEE utiliza diretamente a distribuição 
de probabilidade de vazões afluentes em cada 
intervalo de tempo (mês, dia) considerado na ope-

ração. Os benefícios são calculados em função da 
probabilidade dos afluxos. A decisão ótima de ope-
ração é obtida pela aplicação da técnica de 
otimização determinística às distribuições de pro-
babilidades condicionais. 

A PDEI utiliza série de vazões afluentes 
sintéticas e faz uma otimização determinística para 
cada seqüência da série. Os resultados dos cálcu-
los da série de seqüências são analisados através 
de regressão múltipla para definir as regras opera-
cionais ótimas. Um exemplo da aplicação deste 
método é a programação dinâmica Monte Carlo. 
Como aplicação da PDEE, pode-se citar os traba-
lhos de Loucks e Falkson (1970), Croley (1974) e 
Askew (1975); este último utilizou a PDEE com 
restrições probabilísticas. Braga (1989) propôs um 
método de decomposição com múltiplos objetivos, 
que na sua fase operacional utiliza a PDEE para 
determinação da política ótima. Um recente traba-
lho sobre a aplicação da PDEI pode ser visto em 
Barros (1989) e Barros e Braga (1991), onde o 
método é utilizado para operar os reservatórios do 
subsistema CESP, na bacia do Rio Paranapanema. 

Diversos autores utilizaram a PD associada 
com a técnica da PL para operação de sistemas de 
reservatórios múltiplos. Dentre outros, pode-se 
destacar os trabalhos de: Jamieson e Wilkinson 
(1972); Trott e Yeh (1973); Dudley e Burt (1973) e 
TVA (1980). Takeuchi e Moreau (1974) utilizaram a 
combinação de PL com PDEE. Becker e Yeh 
(1974) sugeriram uma solução combinada de PL 
com PD para a determinação da política ótima em 
tempo real do subsistema “Central Valley Project”, 
na Califórnia. Barbosa (1986) fez a adaptação do 
mesmo modelo para a operação de reservatórios 
do sistema CESP. Mariño e Mohammadi (1984) e 
Mohammadi e Mariño (1984) estenderam o modelo 
de Becker e Yeh (1974), que maximiza a geração 
de energia, considerando também a maximização 
no abastecimento. 

Simulação 

Os modelos de simulação são um conjunto 
de expressões matemáticas estruturadas em se-
qüência lógica, que descrevem a operação do 
sistema no espaço e no tempo. Seu objetivo é re-
presentar e operar o sistema de forma mais 
detalhada possível e fornecer informações para 
avaliar o comportamento do sistema real. A simula-
ção da operação de reservatórios consiste, 
simplesmente, em fazer a cada intervalo o balanço 
de massa dos reservatórios; para tanto, são 
especificadas as afluências nos locais de interesse, 
as características físicas do sistema e as regras de 
operação. 
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A vantagem das técnicas de simulação es-
tá no fato de ser aplicável a sistemas complexos e 
aceitar quaisquer equações de restrição. Ao contrá-
rio dos modelos otimizantes, os modelos de 
simulação não determinam a política ótima de ope-
ração. A solução ótima é encontrada 
iterativamente, processando-se diversas simula-
ções alternativas e comparando seus 
desempenhos. Sua obtenção depende, geralmen-
te, da experiência e sensibilidade do 
usuário/operador. Em geral, todos os modelos de 
simulação para operação de sistemas de reserva-
tórios múltiplos, com finalidades múltiplas, 
baseiam-se em algumas regras de operação. Es-
sas regras definem o volume de água a ser 
descarregado em um período, em função das va-
zões afluentes e do nível do reservatório. Tais 
regras incluem quatro elementos básicos (Loucks e 
Sigvaldason, 1982): 1) Níveis ou volumes-meta, 
2) Zoneamento múltiplo, 3) Banda de defluência e 
4) Curvas-guia condicionais 

Um dos mais tradicionais modelos de simu-
lação para sistemas de recursos hídricos é o 
HEC-5, que foi desenvolvido para fornecer subsí-
dios no dimensionamento e operação de sistema 
de reservatórios. Um outro modelo de simulação 
conhecido é o SIMYLD-II (Texas Water Develop-
ment Board, 1970), semelhante ao HEC-5, porém 
com a utilização de algoritmo otimizante, o qual 
minimiza os desvios em relação a uma meta pré-
estabelecida. Existe ainda disponível o modelo 
ACRES (Sigvaldason, 1976) que é uma extensão 
dos métodos utilizados no HEC-5 e SIMYLD-II. O 
modelo ACRES foi transformado em um sistema 
computacional sofisticado chamado ARSP - Acres 
Reservoir Simulation Program que inclue a análise 
estocástica de vazões. 

Como exemplo da técnica de simulação, 
existem ainda diversos modelos desenvolvidos 
para finalidades específicas. Dentre eles, podem-
se citar alguns trabalhos: Silva e Hernandez (1979) 
sugeriram um modelo de simulação específico 
associando uma rotina de previsão de vazões aflu-
entes, para um sistema de reservatórios com 
finalidades de regularização e controle de cheias; 
Verhaeghe et al. (1989) propuseram um modelo de 
simulação associado à técnica de otimização, para 
a operação de reservatórios da bacia do Rio Tana, 
em Kenya. 

MODELOS COM MÚLTIPLOS 
OBJETIVOS 

A abordagem tradicional de seleção de al-
ternativas de projeto baseada na análise técnico-

econômica, especialmente através da Análise Be-
nefício-Custo, tem cedido lugar a uma abordagem 
mais abrangente que considera múltiplos objetivos. 
Embora mais complexa, trata-se de uma tendência 
internacional irreversivel, representando um marco 
de evolução das sociedades, especialmente impul-
sionada pela conscientização quanto aos 
problemas ambientais e sociais. 

Com grande suporte em modelagem ma-
temática, a abordagem multiobjetivo justifica-se 
por: 

1. permitir organizar melhor as informações e 
o papel de cada participante nas etapas 
decisórias; 

2. permitir evidenciar os conflitos entre objeti-
vos e quantificar o grau de compromisso 
existente entre eles; 

3. possibilitar o tratamento de cada objetivo 
na unidade de mensuração mais adequa-
da, sem a distorção introduzida pela 
simples conversão em unidades monetá-
rias como feito na Análise Benefício-Custo. 

Sendo uma área de pesquisa relativamente 
nova (25 anos) no campo da Pesquisa Operacio-
nal, reconhecem-se grandes avanços conseguidos 
graças às maiores disponibilidades de recursos de 
informática, bem como ao interesse de usuários 
que vislumbram perspectivas de aplicação e supor-
te à decisão em bases mais realísticas. 

Conceitos básicos e terminologia 

Um primeiro cuidado a ser observado na 
leitura de textos sobre as técnicas multiobjetiva 
refere-se à uma confusão corriqueira no âmbito do 
planejamento e gestão de recursos hídricos quanto 
ao emprego dos termos objetivos e propósitos 
(Braga, 1987). Um empreendimento hídrico, por 
exemplo, um reservatório, é de múltiplos usos 
quando atende a usuários de diferentes setores, 
tais como: produção de energia elétrica, irrigação, 
abastecimento de água, controle de cheias, etc. 
Por outro lado, o empreendimento é de múltiplos 
objetivos quando atende a diversos objetivos, tais 
como: eficiência econômica, redistribuição de ren-
da, qualidade ambiental, etc. 

Assim, segundo uma definição conceitual 
precisa, objetivo representa um ideal da sociedade 
sobre o qual existe grande consenso num certo 
momento histórico. São exemplos: a segurança 
nacional, o bem-estar social, a eficiência econômi-
ca e a distribuição de renda, entre outros. Os 
critérios ou atributos constituem a tradução dos 
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objetivos em características, qualidades ou medi-
das de performance diante das alternativas de 
planejamento. São exemplos: a maximização dos 
benefícios líquidos, a minimização do impacto am-
biental, a minimização de riscos, entre outros. 

Neste contexto, um empreendimento hídri-
co, por exemplo, um reservatório construído e 
operado para usos múltiplos, pode ter um único 
objetivo -- o aumento do PNB, medido através do 
critério “valor atual dos benefícios líquidos”. Já um 
reservatório construído e operado para uso único -- 
por exemplo, irrigação -- pode atender a múltiplos 
objetivos: aumento do PNB e redistribuição de 
renda entre regiões. 

Para inclusão nos modelos, usualmente 
são representados os critérios pertinentes ao plano 
em estudo. Mesmo assim, os modelos são desig-
nados multiobjetivos, ou multicriteriais, ou ainda 
multiatributos. 

Um segundo elemento importante na área 
de técnicas multiobjetivo refere-se ao conceito de 
não-dominância ou não-inferioridade. Ele é equiva-
lente ao conceito de ótimo nos problemas de 
otimização com objetivo único. Quem primeiro e-
nunciou tal conceito foi o economista Pareto, em 
1896, na forma de seu Princípio da Otimalidade, 
segundo o qual: 

“Indivíduos têm a máxima satisfação numa 
certa situação quando é impossível sair 
desta posição sem que alguns tenham a 
satisfação diminuída e outros a tenham 
aumentada.” 

A Figura 2 ilustra uma situação onde trata-
se de um problema multiobjetivo com duas funções 
objetivos a serem maximizadas: Max F1(x), F2(x). 
A curva definida pelos segmentos de reta desde o 
ponto A até D define o conjunto de soluções nao-
dominadas para este problema. Ela corresponde 
ao limite máximo de utilização dos recursos dispo-
níveis (capital, físicos, institucionais, legais, etc.) 
traduzidos na forma das respectivas funções obje-
tivos. Com base no Princípio de Otimalidade de 
Pareto, pode-se perceber na Figura 2 que, do pon-
to A para B, a função F1(x) aumenta e, em 
contrapartida F2(x) diminui. Assim, o ponto A ca-
racteriza uma solução nao-dominada, ou não-
inferior, ou ainda eficiente. Já o ponto E representa 
uma solução dominada, pois é possível aumentar 
F2(x) sem diminuir F1(x). 

Ainda com base na Figura 2, define-se so-
lução de melhor compromisso como sendo aquela 
que, dentre as soluções não-dominadas, melhor 
atende às expectativas do decisor. 

Metodologia multiobjetivo 

Existem pelo menos 50 diferentes técnicas 
multiobjetivo. O emprego de cada uma delas de-
penderá de uma série de fatores, tais como: 
disponibilidade de informações, natureza do pro-
blema (ex. discreto ou contínuo), cenário decisório, 
condicionantes institucionais, etc. 

É usual fazer uma distinção entre dois a-
gentes do processo decisório: analistas e 
decisores. Com base nesta distinção, um problema 
de decisão fica estruturado da seguinte forma: 

Max F(y)   Y: conjunto de alternativas 
sujeito a:   y   Y   y: uma alternativa em particular 
F: função que traduz as preferências 

Nesta representação, o analista cuida da 
investigação de Y, enquanto que o decisor trata de 
produzir manifestação sobre F. É claro que, nem 
sempre as manifestações do decisor são feitas de 
maneira analítica através de uma função F. De 
qualquer forma, tal função aqui representa a mani-
festação da preferência do decisor. 

A classificação dos métodos é formulada 
segundo a posição relativa dos papeis do decisor e 
do analista no processo decisório, distinguindo-se 
três grande grupos: 

GRUPO I: TÉCNICAS DE GERAÇÃO DAS SO-
LUÇÕES NÃO-DOMINADAS 

As alternativas são geradas pelo analista 
sem incluir as preferências do decisor. Exs: 

MÉTODO DAS PONDERAÇÕES (Zadeh, 1963) 

MÉTODO DAS RESTRIÇÕES (Zadeh, 1963) 

MÉTODO MULTIOBJETIVO LINEAR (Philip, 1972) 

GRUPO II: TÉCNICAS COM ARTICULAÇÃO DE 
PREFERÊNCIAS A PRIORI 

O decisor manifesta antecipadamente seu 
juízo de valor sobre as trocas possíveis entre os 
objetivos e s/ pesos relativos entre eles. Exs. 

MÉTODO DA FUNÇÃO UTILIDADE 
MULTIDIMENSIONAL 

MÉTODO DA PROGRAMAÇÃO POR METAS 

MÉTODO ELECTRE 

MÉTODO DA MATRIZ DE PRIORIDADES 
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Figura 2. Conceito de Não-Dominância. 

GRUPO III: MÉTODOS COM ARTICULAÇÃO 
PROGRESSIVA DAS PREFERÊN-
CIAS 

A interação analista-decisor ocorre ao lon-
go de todo o processo decisório. Exs: 

MÉTODO DA PROGRAMAÇÃO DE 
COMPROMISSO 

MÉTODO DOS PASSOS 

Diversos estudos comparativos têm sido 
feitos para avaliação dos métodos multiobjetivos. 
Uma discussão pormenorizada das vantagens e 
desvantagens de cada técnica pode ser encontra-
da em Tecle (1992). A despeito das diferenças 
conceituais e metodológicas, percebe-se que em 
muitos casos, a hierarquia obtida para alternativas 
de planejamento é coincidente para diversos mode-
los multiobjetivos. 

SISTEMAS DE SUPORTE A 
DECISÃO (SSD) 

O processo da tomada de decisões 

A tomada de decisão é um tipo particular 
de processamento de informações que resulta na 

escolha de um plano ou ação. O sistema de pro-
cessamento de informações pode ser humano 
(individual ou grupo), máquina ou sistema contendo 
a participação de ambos, o homem e a máquina. 

Simon (1960) descreve a tomada de deci-
são como um processo envolvendo três estágios: 
inteligência, elaboração e escolha. A inteligência 
refere-se à procura de situações que precisem de 
decisões. São obtidos dados brutos que são pro-
cessados e examinados em busca de pistas para a 
identificação de problemas. A elaboração é a orga-
nização, desenvolvimento e análise dos possíveis 
rumos de ação. Isto envolve processos para a 
compreensão do problema, geração de soluções e 
realização de testes quanto à sua aplicabilidade. 
Finalmente, a escolha é a seleção de um rumo de 
ação específico dentre os disponíveis. A escolha é 
feita e em seguida implementada. 

Estas etapas do processo decisório são ú-
teis para entender a distinção entre problemas bem 
estruturados e mal estruturados. Se um problema 
encontrado na tomada de decisão não pode ser 
totalmente esclarecido e se a exploração de poten-
ciais soluções não pode ser completada antes que 
a escolha deva ser feita, então o problema é dito 
mal estruturado. Caso contrário, o problema é dito 
bem estruturado e pode, em princípio, ser progra-
mado. 

A probabilidade de acerto, na tomada de 
decisões, será tanto maior quanto melhor à forma-

F1(x) 
D 

C curva de soluções 
 não-dominadas 

B 

A 

F2(x) 
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ção do tomador de decisão, dos seus assessores e 
a qualidade das informações de que disponham. 

Quando se trata de um caso pouco com-
plexo, as informações essenciais são em pequena 
quantidade e não necessitam de análises que exi-
jam alta tecnologia e a decisão pode ser tomada 
apenas pelo decisor, baseada em sua atitude pró-
pria. À medida que os sistemas crescem em 
complexidade, a quantidade de informações será 
tanta que os trabalhos de análise e tomadas de 
decisões não poderão mais ser enfrentados, base-
ados somente na experiência e julgamento das 
equipes encarregadas. Tornam-se necessários 
sistemas sofisticados de armazenamento de dados 
e técnicas de análise desses dados. 

Para processar as informações e apresen-
tar conclusões mais sintéticas e objetivas é 
necessário um trabalho feito por especialistas em 
cada campo. Desta maneira, por mais que a toma-
da de decisão seja um ato individual, o decisor 
necessita da assessoria de técnicos especializa-
dos. 

Muitas vezes poderá ser interessante ou 
mesmo necessária a utilização de modelos mate-
máticos para a tomada de decisão. Os modelos 
nos permitem simular um cenário, ou seja, o deci-
sor pode ter uma visão do que poderia ocorrer se 
uma determinada atitude fosse tomada. 

O advento de microcomputadores pessoais 
e parafernálias decorrentes (sistema de banco de 
dados, planilhas eletrônicas, etc.) têm tornado cada 
vez mais viável o uso da técnica de simulação e 
informatização do processo da tomada de deci-
sões. 

Entretanto, por mais que necessite da téc-
nica avançada de análise de dados no processo da 
tomada de decisão, não se pode esquecer a ne-
cessidade de interferência do homem em qualquer 
fase do processo. Neste sentido, os sistemas de 
apoio à decisão são bastante apropriados, pois não 
tornam a atividade decisória completamente auto-
matizada e admitem a incorporação de julgamento 
do operador no processo de análise, dando opor-
tunidade ao sinergismo homem/máquina. 

Conceitos gerais sobre sistema 
de apoio à decisão 

Atualmente, os avanços na tecnologia de 
computação, aliados ao aumento de complexidade 
nos problemas de gerenciamento de recursos hí-
dricos, têm estimulado a prática maior de modelos 
matemáticos como ferramentas para auxiliar as 
tomadas de decisões. Ao mesmo tempo que os 
modelos estavam sendo utilizados, eles alcança-

ram também um nível de complexidade que requer 
a assessoria contínua dos especialistas em mode-
lagem para manter e interpretar os seus resultados. 
Embora estes modelos sejam desenvolvidos para 
auxiliar o processo da tomada de decisão, a quan-
tidade de informações que eles exigem para 
implementação e o abundante resultado que eles 
são capazes de produzir parecem, às vezes, res-
tringir sua aceitação por aqueles que são 
responsáveis pela decisão. Aparentemente, o que 
é necessário é uma reunião integrada de modelos, 
dados, rotinas de interpretação e outra informação 
relevante, que processa eficientemente dados de 
entrada, roda os modelos e expõe os resultados 
em formato fácil de ser interpretado. Tal conjunto 
pode ser chamado de sistemas de apoio à decisão 
(SSD). O conceito de um SSD difere dos simples 
modelos de simulação, pois um SSD procura esta-
belecer um alto grau de interação entre o homem e 
o computador, permitindo ao usuário (decisor) 
manter controle direto sobre as atividades compu-
tacionais e seus resultados. 

Quem são tomadores de decisão e do que 
eles precisam? No presente contexto, um tomador 
de decisão pode funcionar em diversos níveis com 
respeito a um SSD. Tradicionalmente, tem sido a 
função dos analistas e programadores interpretar 
os resultados produzidos por modelos e traduzi-los 
em forma fácil de ser entendida (gráficos, tabelas) 
pelos responsáveis pela decisão. Esta dependên-
cia de analistas e programadores tinha deixado os 
tomadores de decisões relutantes na plena aceita-
ção das tecnologias baseadas em computação, 
temendo que a decisão fosse tomada mais por 
aqueles profissionais do que propriamente por eles. 
Entretanto, nos dias atuais, com a disponibilidade 
de computadores pessoais na maior parte dos 
escritórios, o cenário é bastante diferente. Os to-
madores de decisão, de qualquer nível, preferem 
fazer individualmente interpretações dos resultados 
de modelos, ou até estabelecer um modelo para 
um problema de sua própria concepção. O conceito 
de SSD surgiu justamente como resultado dessa 
facilidade computacional e da necessidade de in-
formatização no processamento de informações 
para tomada de decisões. 

Uma das críticas freqüentes que os siste-
mas de apoio à decisão têm recebido é quanto à 
falta de teoria. De fato, não há, no sentido estrita-
mente acadêmico do termo, teoria na concepção 
de um SSD. Entretanto, existem estruturas concei-
tuais ou modelos mentais que os profissionais da 
área usam para organizar seus pensamentos e 
orientar suas ações. Um dos principais conceitos 
desta estrutura é que a tecnologia para SSD con-
siste num conjunto de recursos nas áreas de 
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diálogo, dados e construção de modelos, o que 
Sprague e Carlson (1982) chamam de paradigma 
DDM (Diálogo, Dados, Modelos). Os autores argu-
mentam que num sistema de apoio à decisão típico 
tem que haver um equilíbrio entre esses três ele-
mentos. Uma outra característica, que o sistema 
deve ter, é a facilidade no seu uso, a fim de pro-
porcionar interação com usuário não-técnico, que 
tem pouca experiência computacional. 

A descrição detalhada do paradigma DDM 
será feita no próximo item. 

Estruturas padrão de um sistema 
de apoio à decisão 

Em geral, um sistema de apoio à decisão 
é constituído de três componentes: diálogo, da-
dos e modelos. O diálogo é a interface entre o 
usuário e o sistema, os dados servem de suporte 
ao sistema e os modelos proporcionam os recur-
sos para análises. A Figura 3, mostra uma 
representação das partes componentes de um 
SSD. 

O componente diálogo ou interface 
usuário/sistema 

A interface usuário/sistema deve ser sufici-
entemente conversacional, de forma a não 
apresentar barreiras ao uso interativo. Esta é uma 
característica especialmente importante, pois o uso 
de SSD é geralmente opcional, isto é, é prescindí-
vel na realização de um trabalho, ao contrário de 
muitas outras aplicações tradicionais para compu-
tadores. Se o decisor sentir grande dificuldade na 
sua utilização, simplesmente vai deixar de utilizá-lo. 
Além disso, o usuário em geral tem pouca experi-
ência computacional e não está interessado em 
conhecer com profundidade os softwares utilizados 
e os algoritmos empregados pelos modelos. O que 
na realidade importa é saber como utilizar o siste-
ma, direcionar as ações e apresentar as respostas 
do sistema. Bennett (1977) refere-se a esses com-
ponentes do diálogo, respectivamente, como o 
banco de conhecimento, a linguagem de ação e a 
linguagem de apresentação (Figura 4). 

O banco de conhecimentos - consiste em 
sabedoria que o usuário precisa para utilizar um 
SSD de forma eficaz. O conhecimento pode estar 
na própria experiência do usuário, num manual do 
usuário ou numa série de comandos de socorro 
disponíveis. O SSD pode ainda possuir recursos 
que facilitem seu uso, como manuais de instrução 

que podem ser oferecidos “on-line”, onde o usuário 
pode receber auxílio a qualquer instante do pro-
cessamento. 

A linguagem de ação são os estilos e os 
meios através dos quais o usuário pode se comu-
nicar com o sistema. Como estilo que o usuário 
pode adotar para controlar um SSD, pode-se des-
tacar a pergunta-resposta, os menus, as 
linguagens de comandos e “preencha as lacunas”. 
Cada estilo apresenta seus prós e contras, depen-
dendo do tipo de usuário, da atividade realizada ou 
da situação decisória. A comunicação com o siste-
ma é geralmente feita por meio de teclado, 
entretanto para tornar um SSD mais versátil, pode-
se implementar um mouse para movimentar o cur-
sor dentro do menu. Estão também disponíveis os 
visores que respondem ao toque, dispensando o 
uso do teclado. 

A linguagem de apresentação é a maneira 
como o usuário vê as saídas produzidas por um 
SSD. Os relatórios impressos e as saídas na tela 
(gráficos e tabelas) são os mais usuais. As saídas 
gráficas são particularmente importantes em um 
SSD, visto que elas permitem ao responsável pela 
decisão uma apreciação mais rápida dos resulta-
dos do que saídas numéricas. A apresentação dos 
resultados na tela tem sido beneficiada graças aos 
excelentes recursos gráficos em cores e de alta 
resolução. 

O componente dados 

O componente dados é constituído de 
dois elementos: base de dados e gerenciador de 
informações. As funções do gerenciador são: 
receber, identificar e armazenar série de infor-
mações numa base de dados bem estruturada, a 
partir da qual estas podem ser facilmente recu-
peradas para o uso. A base de dados serve para 
fornecer informações em resposta à consulta do 
usuário, suprir dados ao processamento de mo-
delos, bem como para armazenar os resultados 
intermediários e finais das análises efetuadas. A 
principal diferença existente entre as bases de 
dados dos sistemas tradicionais e os aplicáveis a 
um sistema de apoio à decisão é quanto à aces-
sibilidade a seus conteúdos. As bases 
destinadas a SSD deve apresentar alta flexibili-
dade de tal forma que permita ao usuário 
acrescentar, excluir ou alterar dados, rápida e 
facilmente. Para tanto, os dados devem ser ar-
ranjados em estruturas lógicas de modo que o 
usuário compreenda o que está disponível e que 
possa fazer modificações necessárias. 
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Figura 3. Componentes de um SSD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Interface usuário/sistema. 
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O componente modelo 

Os modelos fornecem os recursos para 
análise num SSD. Os modelos utilizam representa-
ção matemática do problema e empregam 
processos algorítmicos para a geração de informa-
ções que servem de suporte às decisões. 

Uma distinção deve ser feita entre os mo-
delos que podem ser executados interativamente e 
aqueles podem ser executados “off-line” e os resul-
tados trazidos através da interface do usuário para 
interpretação. No primeiro caso, os modelos preci-
sam produzir resultados em tempo de decisão, isto 
é, em um intervalo suficientemente pequeno de tal 
modo que não impeça o processo de decisão. No 
caso posterior, que provavelmente se aplica para a 
maior parte dos modelos de gerenciamento de 
recursos hídricos, os arquivos de saída serão ar-
mazenados na base de dados para ser 
examinados e interpretados posteriormente. 

Sistemas especialistas 

Os sistemas especialistas são definidos 
como programas computacionais inteligentes que 
têm a mesma função e desempenho de um espe-
cialista humano na resolução de um determinado 
problema. 

No caso de sistema de apoio à decisão 
com sistemas especialistas, o próprio programa 
consulta o banco de dados (ou base de conheci-
mentos), interage com as informações contidas 
nele (fornecidas por especialistas) e sugere as 
soluções mais adequadas para a tomada de deci-
são. 

O desenvolvimento de sistemas especialis-
tas é cada vez mais justificado, já que tal sistema 
pode ser utilizado para preservar e disseminar o 
conhecimento e a experiência de um especialista, 
tornando-os disponíveis como um recurso para 
profissionais menos experientes. 

A principal diferença existente entre os 
programas tradicionais e os sistemas especialistas 
é quanto à sua estrutura, ou seja, os primeiros 
empregam processos algorítmicos, onde os co-
mandos são executados seqüencialmente, passo-
a-passo, enquanto os últimos baseiam-se em infe-
rências lógicas, que utilizam de estratégias mais 
flexíveis e não necessitam de procedimentos se-
qüenciais. Desta forma, para o desenvolvimento de 
sistemas especialistas é interessante a utilização 
de linguagens computacionais especiais como 
LISP e PROLOG, que são altamente declarativas e 
apropriadas para programação em lógica. 

A representação esquemática de um sis-
tema especialista é mostrada na Figura 5. 
Conforme pode se observar nesta figura, além da 
interface com o usuário, que permite ao sistema 
comunicar-se com o usuário, um sistema especia-
lista típico possui também uma base de 
conhecimentos e um mecanismo de inferência. 

A base de conhecimentos contém o conhe-
cimento e as regras para resolver um determinado 
problema. O conhecimento do assunto traduz-se 
pelo conjunto de sabedoria adquirida tanto pela 
teoria quanto pela prática e as regras provêm do 
raciocínio lógico e de uma parte da própria experi-
ência prática. A base de conhecimentos é 
construída codificando-se os conhecimentos e as 
experiências dos especialistas na forma de pro-
grama computacional. Para tal codificação, a 
técnica mais utilizada é a chamada regra de produ-
ção: trata-se de regra do tipo “se - então”, usada 
para representar as conseqüências de uma deter-
minada condição ou a ação que deveria ser 
tomada numa determinada situação. Para a cons-
trução da base de conhecimentos, existem 
disponíveis no mercado diversos “shells” de siste-
mas especialistas, constituídos de uma máquina de 
inferência generalizada. 

A máquina de inferência contém um con-
junto de raciocínio que interage com as 
informações da base de conhecimentos. A sua 
função é selecionar as regras que devem ser exe-
cutadas para que um novo conhecimento seja 
inferido. Dois dos mecanismos de inferência em-
pregados com mais freqüência são o 
encadeamento para frente e o encadeamento para 
trás. 

O método de encadeamento para frente 
começa arbitrariamente com uma regra da base de 
conhecimentos, tendo como verdadeiras, de ante-
mão, todas as suas premissas. Após executar essa 
regra, adicionam-se todas as suas conclusões na 
base de conhecimentos e procura-se pela próxima 
regra que utilize a conclusão da primeira como uma 
de suas premissas. Este movimento, que vai da 
conclusão de uma regra à premissa de outra, é o 
chamado encadeamento para frente. O processo 
termina quando uma solução desejada é obtida ou 
quando não houver mais regras a serem executa-
das 

O encadeamento para trás é também co-
nhecido como encadeamento orientado por metas. 
O método de encadeamento para trás começa com 
uma conclusão e prova-a como verdadeira pela 
demonstração de suas premissas como verdadei-
ras. Para provar a verdade de uma premissa, 
procura-se por uma regra que tenha essa premissa 
como uma de suas conclusões. Se tal regra é en-
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Figura 5. Arquitetura de um sistema especialista. 

contrada, faz-se o encadeamento para trás até ela 
e tenta-se prová-la demonstrando a verdade de 
cada uma de suas premissas da mesma maneira. 
O processo termina quando não mais houver re-
gras a serem provadas. 

Sistema de Suporte à Decisão (SSD) 
aplicado ao gerenciamento de 
recursos hídricos 

Um dos trabalhos pioneiros no uso interati-
vo de computação gráfica aplicado ao 
gerenciamento de recursos hídricos é atribuído a 
D. P. Loucks e seus associados da Universidade 
Cornell. Inspirado em rápido desenvolvimento de 
modelos matemáticos e à necessidade de um meio 
simples e rápido para interpretar os resultados para 
os tomadores de decisão, tal grupo desenvolveu 
programas de uso amigável, orientado por menus, 
que fornecem suporte aos casos clássicos do ge-
renciamento de recursos hídricos: operação de 
reservatórios, controle de cheias, controle de quali-
dade de água, etc. (Loucks et al., 1985). 

Alguns exemplos são apresentados por 
Johnson (1986), nos quais o autor discute uma 
variedade de aplicação de sistemas de apoio à 
decisão nas áreas de abastecimento, sistema de 

alerta à inundação e operação de reservatórios. 
Como exemplos de implementação de SSD na 
operação de reservatórios, podem-se citar aqueles 
desenvolvidos para os sistemas dos rios Arkansas, 
Columbia e Baixo Colorado; podem-se citar ainda 
os SSDs desenvolvidos para o “Tennessee Valley 
Authority”, o “Central Valley Project” da Califórnia e 
a “Duke Power Company” (Toebes e Sheppard, 
1979). Cunningham e Amend (1986) desenvolve-
ram uma ferramenta de suporte à decisão baseada 
em modelo de simulação interativo, cuja finalidade 
era treinar os operadores a definir uma política 
operacional mais eficiente em um sistema de re-
servatórios bastante complexo. Arnold e Sammons 
(1988) desenvolveram um SSD que teve como 
objetivo sugerir os parâmetros iniciais para um 
modelo hidrológico que simula o comportamento de 
bacias rurais. Câmara et al. (1990) desenvolveram 
um SSD para gerenciar a qualidade d’água do 
Estuário Tejo, na Europa Ocidental. Savic e Simo-
novic (1991) estenderam a idéia de modelo de 
simulação interativo e desenvolveram um SSD 
inteligente, denominado REZES, para dar suporte à 
operação de reservatórios isolados. Porto et al. 
(1989) propuseram um SSD bastante simples para 
dar suporte à operação em tempo real do reserva-
tório de Guarapiranga, em São Paulo. 

Quanto à aplicação de sistemas especialis-
tas (SE) em Recursos hídricos, o número de 
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trabalhos é ainda bastante reduzido. Dentre eles, 
pode-se citar o trabalho de Baffaut e Delleur (1989) 
que desenvolveram um SE para auxiliar a calibra-
ção do modelo de drenagem urbana SWMM e 
Pessoa (1991) que discute a utilização de um SE 
para a adoção da vazão de projeto de vertedores. 

ESTUDOS DE CASOS 

No sentido de exemplificar a utilização das 
tecnologias acima descritas apresenta-se, a seguir, 
duas aplicações práticas realizadas no âmbito do 
Estado de São Paulo. A primeira um SSD para 
outorga do direito de uso da água na bacia do Rio 
Piracicaba e a segunda um modelo multiobjetivo 
que está sendo utilizado no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CRH) para planejamento dos 
recursos hídricos do Alto Tiete. 

Sistema de Suporte a Decisão para 
outorga na bacia do Piracicaba 

A bacia do rio Piracicaba é uma das unida-
des de gestão hidrográfica de maior complexidade 
no Estado de São Paulo. Fazendo parte do modelo 
decisório de estabelecimento de outorga de direito 
ao uso da água no Estado de São Paulo, desen-
volveu uma arquitetura de SSD para o 
gerenciamento da outorga de direito ao uso da 
água para a bacia dequele rio, conforme mostrado 
na Figura 6. 

O SSD considerado consta de: 

Sistema especialista, representado por um “shell” 
denominado VP-Expert, versão educacional. É o 
sistema gerenciador do SSD, baseado em regras 
de coordenação, prevê assistência na preparação 
dos dados e interface com diferentes programas 
executáveis, como o do modelo matemático e do 
SIG para a apresentação e pré-processamento dos 
dados espaciais. Os aspectos institucionais e as 
metas de outorga são parte do sistema gerenciador 
no processo de decisão, envolvendo investigação e 
exame das regulamentações, regras e leis relevan-
tes para a implementação do instrumento de 
outorga; 

Componente do banco de dados é representado 
por um gerenciador de banco de dados (dBase III 
plus); é o módulo que manipula o cadastro dos 
usuários e armazena as informações do sistema, 
renovando-os e modificando-os a cada solicitação 
ou renovação de outorga; 

Componente da base de modelos é representado 
por um modelo matemático, denominado Simox II, 
versão 2.0, o qual é acessado pelo sistema geren-
ciador para produzir a simulação dos parâmetros a 
serem comparados com os padrões determinados 
pela legislação; 

Componente de exibição é representado pelo 
sistema de informações geográficas - SIG/Idrisi, 
versão 4.0, e é acessado também pelo sistema 
gerenciador para produzir uma eficiente interface 
com o usuário, pela compreensão das informações 
espaciais, auxiliando o decisor na análise dos re-
sultados e das várias alternativas para a escolha 
da melhor decisão. 

O SSD encontra-se implantado para a ba-
cia do rio Corumbataí funcionando 
experimentalmente com um conjunto de aproxima-
damente 100 indústrias e 30 municípios. O sistema 
é extremamente ágil incorporando todos os aspec-
tos de legislação existente e permitindo analisar em 
tempo-real a viabilidade de autorização de capta-
ção e lançamento de efluentes na bacia daquele 
rio. 

Operação do sistema de 
reservatórios do alto Tietê 

O objetivo deste SSD é dar suporte à alo-
cação do volume de espera (através da curva-guia) 
e sugerir as regras de operação de reservatórios 
em situações críticas de cheia (abertura das válvu-
las do descarregador de fundo) e estiagem (critério 
de racionamento) na bacia do Alto Tietê, região 
metropolitana de São Paulo. 

Este SSD é constituído de um modelo de 
simulação, o qual fornece os parâmetros necessá-
rios para a avaliação da política operacional 
adotada. O modelo de operação foi desenvolvido 
para atender a três usos conflitantes: controle de 
cheias, abastecimento público e manutenção de 
vazão mínima para diluição de esgotos. 

O diálogo entre o sistema e o usuário é 
realizado através de menus, onde os parâmetros 
do modelo como a curva-guia, o valor crítico para o 
início de racionamento, a taxa de redução no for-
necimento de água, etc. são facilmente 
modificados pelo operador a cada simulação. 

Modelo de operação - A operação dos re-
servatórios é feita por um modelo específico de 
simulação. Para tornar o modelo mais simples, os 
insumos hidrológicos (vazões afluentes e de de-
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Figura 6. Arquitetura de um SSD para o gerenciamento da outorga 
do uso da água (Ferraz e Braga, 1997). 

manda) foram tratados deterministicamente. Os 
trechos de canais entre reservatórios são despre-
zados de forma a não haver necessidade de se 
efetuar “routing” em canais. Basicamente, a opera-
ção consiste em fazer o balanço de massa dos 
reservatórios, obedecendo as restrições físicas e 
operacionais. 

Na operação de estiagem, o modelo procu-
ra satisfazer as seguintes restrições: 

• o nível máximo operacional (nível-meta), 
em cada mês, é mantido para satisfazer os 
requisitos de controle de cheias; 

• quando o nível d’água no reservatório está 
entre o nível-meta e o crítico para raciona-
mento, libera-se a vazão de demanda; 

• se em algum reservatório o volume arma-
zenado reduzir abaixo do valor crítico 
(dado em porcentagem do volume útil), ini-
ciar-se-á o racionamento neste 
reservatório; 

• este racionamento será compensado por 
outros reservatórios que ainda não estão 
em situação crítica e portanto, o sistema 
não causará prejuízo no fornecimento de 
água; 

• quando todos os reservatórios do sistema 
estiverem em situações críticas, iniciar-se-á 
o racionamento global e conseqüentemen-
te haverá déficit no fornecimento de água. 

Na operação de cheia, as restrições satis-
feitas são: 

• quando o nível d’água do reservatório está 
na zona de controle de cheias, as descar-
gas serão feitas tentando reduzir o nível 
até o nível-meta (dado pela curva-guia), 
sem exceder a capacidade máxima do ca-
nal a jusante; 

• as descargas serão menores ou iguais à 
capacidade do canal a jusante, se o topo 
da zona de controle de cheias não for atin-
gido. Uma vez ultrapassado este nível, a 
descarga será majorada, conforme a políti-
ca de abertura das válvulas adotada pelo 
operador. 

Avaliação do desempenho - Para avaliar a 
conseqüência de cada alternativa de operação, foi 
empregado o critério de penalização das falhas 
cometidas na operação. 

Considera-se como falha no controle de 
cheias, quando as vazões efluentes do reservatório 
excedem as capacidades máximas do canal a ju-
sante e como falha no abastecimento ou diluição 
de esgotos quando ocorrem déficits, ou seja, quan-
do as vazões fornecidas para tais propósitos não 
atingem a uma meta pré-estabelecida. Em uma 
falha, tanto para controle de cheias como para 
suprimento de águas, devem ser levados em conta 
dois componentes: a intensidade e a duração. Para 
representar o nível de falhas, para ambos os ca-
sos, foram introduzidas funções que apresentam a 
seguinte forma: 

 ''
k

'
kk uuF +=  (1) 
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onde Fk - função que mede o nível de falhas no 
controle de cheias ou déficit no fornecimento de 
água; uk’ - função que penaliza a intensidade de 
extravasamento ou déficit no fornecimento de 
água; uk’’ - função que penaliza a duração de 
extravasamento ou déficit no fornecimento de 
água; k - índice que denota cada propósito (1 
para controle de cheias, 2 para abastecimento e 
3 para diluição). 

Para permitir a comparação (intensidade 
e duração têm unidades diferentes), as funções 
uk’ e uk’’ são normalizadas, ou seja, os seus va-
lores variam de 0 a 1. Como o objetivo é 
minimizar as falhas na operação e uk’ e uk’’ são 
suas medidas, o valor 1 está associado à pior 
conseqüência e o valor zero está associado à 
melhor conseqüência. Os valores de uk’ e uk’’ 
aumentam de acordo com a gravidade do extra-
vasamento ou déficit, até atingir a pior 
conseqüência (valor 1) em xk

* = 1 e yk
* = 1. As 

variáveis xk
* e yk

* são, respectivamente, os valo-
res normalizados de vazão e duração de 
extravasamento (ou déficit), calculados da se-
guinte forma: 

 ''
k

k*
k x

xx =  (2) 

 ''
k

k*
k y

yy =  (3) 

onde xk e yk são, respectivamente, a vazão má-
xima e duração de um extravasamento (ou de 
déficit); xk’’ e yk’’ são, respectivamente, vazão 
máxima e duração de extravasamento (ou défi-
cit) críticos que causam grande impacto à 
população. 

A forma das funções uk’ e uk’’ pode ser 
determinada associando o comportamento do 
decisor (operador) quanto ao risco, conforme 
sugerido por Braga (1979). As funções uk’ e uk’’ 
são côncavas, lineares ou convexas se o decisor 
é, respectivamente, averso, neutro ou propenso 
ao risco. 

O decisor averso ao risco procura atribuir 
uma penalização severa mesmo para pequenas 
falhas (curva côncava), enquanto o decisor sujei-
to a risco atribui penalização baixa para 
pequenas falhas e penaliza de forma mais acen-
tuada somente para grandes falhas (curva 
convexa). O decisor neutro atribui uma penaliza-

ção moderada uniforme tanto para pequenas 
como para grandes falhas (linear). 

Matematicamente, as funções uk’ e uk’’ 
podem ser escritas como: 

 
)exp(1

)x exp(1)x(u
*
k*

k
'
k ξ−−

ξ−−
=  (4) 

onde xk
* e yk

* são, respectivamente, a vazão máxi-
ma e duração de extravasamento (ou déficit) na 
forma normalizada; x é o coeficiente de aversão ao 
risco; o valor positivo de x significa um decisor 
averso ao risco e o valor negativo de x implica num 
decisor propenso ao risco. 

Em uma falha de operação, tanto no con-
trole de cheias como no suprimento de água, a 
intensidade e duração são conflitantes, ou seja, ao 
se procurar reduzir uma delas, há prejuízo da ou-
tra. Portanto, existe uma relação de compromisso 
entre elas. Para dar a importância relativa entre 
intensidade e duração, um fator de ponderação foi 
introduzido na Equação 6, que toma a seguinte 
forma: 

 ''
k

'
kk u)1(uF α−+α=  (5) 

onde a é o fator de ponderação que dá importância 
relativa entre intensidade e duração em um extra-
vasamento (ou déficit); seu valor varia de 0 a 1. 

As falhas no controle de cheias são calcu-
ladas individualmente para cada reservatório. No 
caso de abastecimento e diluição de esgotos, as 
falhas são calculadas somente para o sistema, pois 
o objetivo é verificar a disponibilidade hídrica do 
sistema (se o sistema é capaz de suprir a vazão de 
demanda) e não o comportamento particular de 
cada reservatório. 

As funções de penalização (Fk) refletem as 
conseqüências de cada política operacional adota-
da (curva-guia, política de abertura das válvulas e 
critério de racionamento). A aplicação sucessiva 
deste modelo para diferentes políticas operacionais 
fornece um conjunto de soluções (valores de Fk), 
que permite ao responsável pela operação avaliar 
o desempenho de cada alternativa de operação e 
adotar aquela que julgar mais adequada. 

Dados de saída - Após cada simulação com-
pleta, o programa fornece na tela um breve 
sumário dos resultados para que o operador possa 
avaliar rapidamente o efeito da política operacional 
adotada. O sumário é dividido em duas telas. Na 
primeira, são mostrados os resultados referentes 
ao controle de cheias, quais sejam: 
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• curva-guia adotada; 
• política de abertura das válvulas seleciona-

da; 
• fator de ponderação que dá importância re-

lativa entre intensidade e duração numa 
inundação; 

• vazão e duração máximas de extravasa-
mento ocorridas na simulação; 

• freqüência de extravasamento; 
• valor da função F1 que penaliza as falhas 

cometidas no controle de cheias. 

Na outra tela, são mostrados os resultados 
relativos ao abastecimento e diluição de esgotos, a 
saber: 

• início de racionamento; 
• grau de racionamento para cada propósito; 
• fator de ponderação que dá importância re-

lativa entre intensidade e duração num 
racionamento; 

• vazão e duração máximas de racionamento 
ocorridas na simulação, para cada propósi-
to; 

• freqüência de racionamento para cada pro-
pósito; 

• valores das funções F2 e F3 que penali-
zam, respectivamente, as falhas cometidas 
no abastecimento e diluição de esgotos; 

• volume de água armazenado no sistema, 
no final da simulação. 

Modelo de planejamento 
multiobjetivo para a região 
metropolitana de São Paulo 

A região metropolitana de São Paulo é, 
com certeza, um dos mais completos laborató-
rios para teste de metedologias de planejamento 
integrado de recursos hídricos. Atualmente a 
região apresenta dois pontos centrais problemá-
ticos relacionados com o gerenciamento de 
recursos hídricos: a grande demanda de água de 
abastecimento comparada com a baixa disponi-
bilidade na bacia do Alto Tietê e a disposição 
dos esgotos gerados na região tendo em vista a 
inversão do curso do rio Pinheiros. Associe-se a 
estes problemas uma intensa participação públi-
ca e os conflitos de uso decorrentes da inversão 
do Pinheiros (poluição da represa Billings ou da 
represa de Barra Bonita). 

O SSD desenvolvido para o CRH (Con-
selho Estadual de Recursos Hídricos) 

considerou sete alternativas de planejamento 
apresentadas sumariamente na Tabela 1. 

A alternativa PA-1 é uma solução extre-
ma que preserva o reservatório Billings, mas 
encaminha a poluição das águas servidas da 
RMSP para as cidades e reservatórios localiza-
dos à jusante da região. A alternativa PA-7 
bombeia toda a vazão do Tietê para a usina 
Henry Borden, poluindo a represa Billinigs, mas 
melhorando a situação das populações localiza-
das à jusante da região. As alternativas 
intermediárias representam partições alternati-
vas do problema entre as duas regiões. 

O algoritmo multiobjetivo utilizado no tra-
tamento do problema foi o ELECTRE I e sua 
versão expandida ELECTRE II. Diversas vanta-
gens e também críticas têm sido relatadas na 
literatura especiaclizada. Apesar de algumas 
controvérsias de natureza teórica, os modelos 
ELECTRE apresentam-se como técnicas apro-
priadas de ordenação de alternativas discretas, 
envolvendo critérios qualitativos e quantitativos. 

Oito macro objetivos foram considerados 
(Tabela 2). Os objetivos formam quantificados 
em uma escala ordinal comum variando desde 1 
(pior situação) até 5 (melhor situação). Com ba-
se nesta escala, diferentes conjuntos de 
especialistas avaliaram o desempenho de cada 
alternativa na satisfação dos macro objetivos e 
critérios, montando assim uma matriz de avalia-
ção. Esta matriz, juntamente com os valores 
limites para aceitação e rejeição (p,q)=(0,8;0,2) 
formam os elementos básicos para seleção de 
alternativas neste problema. 

A sensibilidade do modelo foi testada, 
utilizando-se dois casos extremos. O decisor 
(D1) tem uma grande preferência pelo objetivo 
abastecimento de água e também prioriza a pre-
servação da represa Billings. O segundo decisor 
(D2) representa alguém que prioriza a qualidade 
da água e os reservatórios de jusante da região. 
Na Tabela 3 estão indicados os pesos adotados 
para os diferentes objetivos e a ordenação cor-
respondente das alternativas. 

O decisor D1 coloca peso maior no abas-
tecimento, o que resultou nas alternativas PA- e 
PA-6 como melhores opções. Já o decisor D2 
que priorizou o baixo Tietê teve como melhor 
alternativa a PA-7 uma vez que esta alternativa 
pressupõe o bombeamento total das vazões 
para a represa Billings. Outros testes foram rea-
lizados, resultando em alternativas 
intermediárias como as melhores opções. 
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Tabela 1. Alternativas de planejamento de recursos hídricos no Alto Tietê. 

Alternativa Descrição Custo Estimado 
(US$ 10-9) 

 
PA-1 

 
Parada completa da inversão do curso do Pinheiros. Interrupção total da 
geração na usina Henry Borden. 

 
3.963 

 
PA-2 

 
Vazões bombeadas no Pinheiros somente em situação de cheias. Inter-
rupção parcial do bombeamento na UHB. 

 
3.145 

 
PA-3 

 
Bombeamento paramétrico sujeito a monitoramento da qualidade da água 
no reservatório Billingsr. 

 
2.733 

 
PA-4 

 
Nenhum bombeamente durante períodos de seca e bombeamento para-
métrico durante a estação chuvosa (sujeito à monitoramento). 

 
2.641 

 
 
PA-5 

 
Construção de lagos laterais isolando o reservatório Billings mantendo os 
efluentes poluidos no corpo central da represa Billings. Os braços isolados 
servirão como mananciais de água potável. 

 
 
2.441 

 
 
PA-6 

 
Construção de outros lagos laterais de isolamento da represa Billings com 
função semelhante à alternativa 5. 

 
 
2.434 

 
 
PA-7 

 
Construção de um tunel para levar a água poluida bombeada do Pinhei-
ros, diretamente ao reservatório Pedras ao final da represa Billings. O 
reservatório Pedras alimenta a usina Henry Bordent. 

 
 
3.303 

Tabela 2. Objetivos do planejamento de recursos hídricos na RMSP. 

 
Macro-objetivo 
 

 
Medida 
 

Número de 
Critérios 
Associados 

1-Abastecimento 
 

Disponibilidade de água (m3/s) 2 
 

2-Qualidade da Água 
 

Parâmetros de qualidade (OD, DBO e coliformes) 8 
 

 
3-Saúde Ambiental 
 

Parâmetros associados à saúde pública e ecossistemas 
naturais 

 
15 

 
4-Geração de Energia 
 

MWh 
 

1 
 

5-Aspectos Sócio Econômicos 
 

subjetiva, baseada na opinião do conjunto de 
especialistas 

6 
 

6-Aspectos Legais e Institucionais 
 

subjetiva, baseada na opinião de equipe multidisciplinar 
 

 
4 
 

7-Controle de Cheias 
 

níve de proteção contra cheias 2 
 

 
8-Custos 

 
U$ bilhões 

 
1 
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Tabela 3. Pesos e ordenação das alternativas para dois decisores. 

Decisor D1 Decisor D2 

Peso do macro-
objetivo wj 

 
Ordenação 

 
Alternativa 

Peso do Macro-
objetivo wj 

 
Ordenação 

 
Alternativa 

W1=3 1 PA-5 W1=1 1 PA-7 
W2=1 2 PA-6 W2=3 2 PA-3 
W3=1 3 PA-7 W3=1 3 PA-4 
W4=1 4 PA-2 W4=1 4 PA-6 
W5=1 5 PA-1 W5=1 5 PA-2 
W6=1 6 PA-4 W6=1 6 PA-5 
W7=1 7 PA-3 W7=1 7 PA-1 
W8=1 --- ---- W8=1 --- --- 

 
CONCLUSÕES 

A revisão do estado da arte indica a exis-
tência de tecnologia adequada para tratar 
quantitativamente o processo de planejamento e 
gestão de recursos hídricos. O trabalho apresentou 
métodos de otimização e simulação para o trata-
mento de problemas com objetivo único. Em geral 
esta situação é rara no contexto dos problemas 
reais. Tratou-se então de metodologias para trata-
mento de problemas multiobjetivo, incluindo os 
chamados sistemas de suporte à decisão que pos-
sibilitam uma maior interação entre analistas e 
tomadores de decisão. 

Os estudos de caso apresentados para ou-
torga de direito de uso da água e o planejamento 
multiobjetivo da região metropolitana de São Paulo 
atestam a viabilidade das técnicas apresentadas, 
bem como representam formas de aumento da 
eficiência do sistema de gestão de recursos hídri-
cos. Incorporando aspectos qualitativos e 
quantitativos na análise e permitindo a participação 
pública, estes SSD deverão em breve ser extendi-
dos para outras regiões do país, onde existam 
problemas de complexidade similar. 
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Support Systems for Water-Resource 
Decision-Making 

ABSTRACT 

Water resources play a fundamental role in 
the development of any society, particularly those in 
third-world countries. Both surplus or deficit of this 
precious and vital resource present problems which 
deserve the attention of any responsible 
government. Quality of water is equally important. 
The concept of sustainable development 
(Bruntland, 1972) called into question 
developmental procedures having the sole 
objective of economic development. According to 
this concept, development is a process of change 
for which the identification of resources, the 
targeting of investment, the direction of 
technological development, and institutional 
change, act harmoniously together, increasing the 
potential to serve the needs and hopes of the 
people, without compromising the capacity of future 
generations to fulfil their own needs. 

It is within this context of sustainability that 
the planning and integrated management of water 
resources should be discussed and analyzed. The 
adjective 'integrated' shows that both quantity and 
quality aspects must be considered, and that water 
is just one component of a regional structure in 
which it is inter-linked with other sectors (for 
example: transport, public health, civil defense, 
agriculture, and others). These linkages must also 
to be considered. This paper discusses the 
technological tools available for the proper planning 
and integrated management of water resources. It 
gives what might be called a systems analysis of 
water resources by which the process of planning 
with quantitative elements is systematized. For 
historical reasons, the point of departure for the 
discussion is the single-objective problem for which 
techniques of optimization and simulation are 
essential. There follows a discussion of the 
difficulties encountered when these techniques are 
used, and a presentation of recent advances in 
quantitative planning methods having multiple 
objectives. To conclude, Decision Support Systems 
(DSS) are introduced as the most recent stage, in 
which these techniques become available to the 
decision maker in user-friendly form. 
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RESUMO 

A avaliação de disponibilidades hídricas de 
pequenas bacias é condição necessária para o 
estudo de: (i) pequenos aproveitamentos de recur-
sos hídricos, (ii) preservação ambiental e; (iii) 
instrução de processos para a outorga de uso dos 
recursos hídricos. A ausência de dados dos pe-
quenos mananciais introduz grandes incertezas 
nas avaliações. O monitoramento proposto neste 
estudo utiliza estruturas hidráulicas fixas (calhas 
Parshall) e régua limnimétrica com leitura diária. 
Para avaliar esta alternativa foi implantada uma 
rede experimental de 12 pequenas bacias, com 
áreas de 1 à 11 km2, no Rio Grande do Sul e com 
monitoramento efetuado por um período de 2 a 3 
anos. Os resultados encontrados mostraram-se 
promissores quanto à estimativa de vazões media-
nas e mínimas. As vazões de cheia, que 
extravasam a estrutura, não podem ser registradas 
devido ao intervalo restrito de monitoramento de 
vazões. Entretanto, estes períodos representaram 
em média menos de 20% do fluviograma observa-
do e não prejudicam a avaliação da disponibilidade 
hídrica seja por curva de permanência seja por 
curvas de regularização. A rede experimental con-
figurou uma alternativa prática, robusta e de baixo 
custo para o monitoramento de pequenas bacias 
que pode ser útil ao gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

INTRODUÇÂO 

A disponibilidade hídrica de pequenas ba-
cias (área < 100 km2) é estimada com dados de 
bacias maiores (área > 300 km2). Estas estimativas 
são realizadas através de: (i) estudos de regionali-
zação da curva de permanência de vazões e; (ii) da 
simulação chuva vazão. 

No Brasil os estudos de regionalização hi-
drológica são definidos a partir de dados de bacias 
maiores e, consequentemente, não devem ser 

aplicados fora dos limites estabelecidos pelas e-
quações regionais e principalmente para as bacias 
consideradas pequenas (área < 100 km2). Estas 
limitações se devem principalmente devido aos 
seguintes fatores (Silveira, 1997): pelas diferenças 
nas escalas espaciais e temporais dos mecanis-
mos de transformação chuva-vazão nas pequenas 
e grandes bacias; pelas dificuldades de caracteri-
zação de regiões hidrologicamente homogêneas 
devido às especificidades locais do meio-físico. 
Quando a área da bacia diminui, reduz a escala de 
detalhamento, e dificulta a caracterização de regi-
ões homogêneas, ou seja, a heterogeneidade das 
pequenas bacias é muito grande; devido à dificul-
dade de obtenção de dados confiáveis 
convencionais para as vazões mínimas. Muitas 
vezes ao priorizar vazões as máximas e médias, os 
segmentos inferiores das curvas-chave dos postos 
fluviométricos deixam a desejar. A mobilidade do 
leito é uma das causas destas incertezas. 

As conseqüências destes erros no gerenci-
amento dos recursos hídricos podem gerar 
conflitos na outorga de uso da água, inviabilizar a 
operação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (P-
CHs), ou comprometer a qualidade da água dos 
rios. 

LIMITAÇÕES DAS REDES DE COLETA 
EM PEQUENAS BACIAS 

O monitoramento convencional de peque-
nas bacias implica na necessidade de uso de 
limnígrafos, pluviógrafos, manutenção especial (já 
que o leito se altera com freqüência), operação 
especializada e seguro contra depredações entre 
outras condições. Uma estimativa preliminar de 
custos iniciais, somente para instalação da estação 
hidrométrica, conduz a valores da ordem de 
R$ 14.000,00 (limnígrafo + pluviógrafos + instala-
ção) sem contar com os custos de operação e 
manutenção ao longo do tempo e, os riscos de 
depredação. Exemplos de estudos anteriores que 
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envolveram o monitoramento convencional de pe-
quenas bacias, particularmente para o Rio Grande 
do Sul, podem ser encontrados nos trabalhos de 
Bordas et al (1981, 1990), Canali (1981), Silveira 
(1982) e Chevallier (1988). 

A resposta de uma pequena bacia hidro-
gráfica ao estímulo de precipitação pode ser 
observado na Figura 1. O escoamento ocorre num 
período reduzido, enquanto que a recessão dos 
escoamentos envolve vários dias. Para bacias com 
áreas de drenagens inferiores a 500 km2 o tempo 
de concentração varia de alguns minutos a poucas 
horas. 

 
Figura 1. Esquema da resposta hídrica de uma 
pequena bacia. 

Uma estação fluviométrica com apenas 
medições em régua de níveis, na seção de interes-
se do manancial, apresenta as seguintes 
limitações: 

1. a falta de representatividade do linigrama 
observado devido a variabilidade do es-
coamento de cheias. Sendo assim o hidro-
grama é representado de forma 
tendenciosa (Figura 2). Como o volume do 
escoamento é subestimado, as vazões 
médias e máximas apresentam as maiores 
incertezas; 

2. nas bacias pequenas, muitas vezes, o leito 
do rio tende a ser móvel, fazendo com que 
a relação cota-vazão se altere com grande 
freqüência. A parcela da curva-chave mais 
sensível a esta variação das seções cor-
responde ao segmento das vazões 
mínimas (Figura 3). 

Como se observa, uma bacia monitorada 
sem registradores e com leito móvel não teria utili-
dade. Por outro lado, a implementação de uma 

rede de informações desejável é quase uma utopia, 
considerando-se a realidade de investimentos pú-
blicos em infra-estrutura e o tamanho do território 
nacional. 

 
Figura 2. Hidrograma real e observado. 

 
Figura 3. Erro da estimativa da vazão com 
mudança de leito. 

MONITORAMENTO PROPOSTO E 
ANTECEDENTES 

O IPH, (Silveira, 1985) para a avaliação de 
vazões em pequenas bacias com outro objetivo, 
desenvolveu um dispositivo para a Secretaria de 
Saúde e Meio-Ambiente do Estado do Rio Grande 
do Sul que ambicionava fazer o controle biológico 
do inseto Simulídeo, através da dosificação do 
Bacillus thuringiensis var. israelensis (produto de 
controle biológico) nos córregos encachoeirados da 
região da Serra Gaúcha (Souza et al, 1994). Para a 
correta dosagem do produto de controle era neces-
sário o conhecimento da vazão escoada no 
instante de sua aplicação. Para tanto, havia a ne-
cessidade de se estabelecer um processo de 
avaliação de vazão que fosse preciso, rápido e 
prático. Esta avaliação de vazão deveria também 
possuir como pré-requisito, a possibilidade de que 
pudesse ser efetuada sem a necessidade de pro-
fissionais especialistas no assunto, visto que se 



RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 3 n.3 Jul/Set 1998, 97-110 

 99 

caracterizaria por um trabalho de rotina e bastante 
amplo dentro do programa estadual de controle. 
Assim a escolha recaiu sobre estruturas do tipo 
calha Parshall com fundo raso (Alfaro et al, 1974), 
segundo esquema que pode ser visualizado na 
Figura 4, proposição de Silveira et al (1985). Atu-
almente existem mais de 250 calhas construídas 
no Estado pelo referido programa. 

 

Figura 4. Calha tipo Parshall com fundo raso. 

Embora as calhas tivessem sido construí-
das e dimensionadas com outro objetivo - controle 
biológico de Simulídeos - considerou-se a sua utili-
zação, a nível experimental, para monitoramento 
hidrológico (Silveira, 1992 e 1995). O argumento 
para tal experiência seria a possibilidade de moni-
torar-se o segmento de fluviograma que permitisse 
o conhecimento das vazões medianas (Q50%) e 
mínimas (Q95%) escoadas pela pequena bacia. A 
idéia era monitorar o fluviograma ocorrido ao longo 
do tempo sem, entretanto, conseguir-se registrar os 
segmentos que contivessem os picos das enchen-
tes devido ao extravasamento das calhas. Esse 
tipo de calha (Figura 5), normalmente é utilizada 
para avaliar as afluências a sistemas de irrigação 
(Carlesso, 1988), (Boss et al., 1984) e a sistemas 
de esgotos sanitários, (Jordão e Pessoa, 1995) 
possuindo capacidade de monitorar um intervalo 
restrito de vazões. 

O procedimento constou de utilizar um ob-
servador na vizinhança da calha, normalmente o 
funcionário da prefeitura encarregado de dosar o 
Bti nos arroios ou um morador próximo. O mesmo 

faz uma leitura mais ou menos periódica, anotando 
a data e horário da observação e o valor do nível 
d’água na calha. A observação não fica amarrada a 
um intervalo de tempo definido, o que elimina al-
gumas incertezas das leituras convencionais, já 
que o observador dificilmente efetua a leitura sem-
pre no mesmo horário. 

 

Figura 5. Calha de fundo raso de Schneider 1 
em Sapiranga. 

A primeira questão que deve ocorrer ao hi-
drólogo é que este tipo de posto hidrológico não 
atende a primeira limitação (I), o que é real. As 
informações desses postos não permitem avaliar 
corretamente o volume dos hidrogramas de en-
chentes e os picos, já que não possui registrador e, 
em conseqüência, a vazão média e máxima. 

Quanto à segunda limitação (II), esse tipo 
de posto a evita através da pequena estrutura hi-
dráulica que, devido a estabilidade do leito, permite 
conhecer as vazões mínimas durante um grande 
número de dias ao longo do ano. 

As vazões utilizadas são as vazões media-
nas e mínimas que ocorrem em uma bacia 
hidrográfica, ou seja, as vazões com alta perma-
nência no tempo, exatamente aquelas registradas 
pelas calhas. Na Figura 6, de modo geral, é apre-
sentado o hidrograma e a curva de permanência 
resultante da alternativa de monitoramento propos-
to. 

REDE EXPERIMENTAL DE 
PEQUENAS BACIAS 

As bacias da rede experimental localizam-
se junto a três regiões (Figuras 7 e 8): 
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Figura 6. Esquema de monitoramento. 

 
 

 
 
 

Figura 7. Situação da rede experimental na bacia do rio Caí. 
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Figura 8. Situação da bacia Primavera na bacia do rio Vacacaí-Mirim. 

i. rio Caí: em seu curso superior, em bacias 
de cabeceira, no município de Nova Petró-
polis; 

ii. rio Caí: em seu curso médio, em vertentes 
da bacia do arroio Feitoria, nos municípios 
de Sapiranga e Dois Irmãos; 

iii. rio Vacacaí-Mirim: junto ao município de 
Santa Maria (atual município de Itaara) em 
nascentes do rio Vacacaí-Mirim. 

O rio Vacacaí-Mirim e o rio Caí desembo-
cam no rio Jacuí. 

No município de Sapiranga foram monito-
radas as bacias de Schneider I, Schneider II e São 
Jacó; no de Dois Irmãos, as bacias de Carpintaria, 
Vale Direito e Vale Esquerdo; no de Nova Petrópo-
lis, as bacias de Caí, Recanto Suíço, Paraíso, 
Linha Araripe e Linha Brasil; e, no de Santa Maria, 
a bacia de Primavera. 

Todas as bacias localizam-se junto a uni-
dade geomorfológica do Planalto Meridional, mais 
especificamente no seu rebordo ou próximo a ele. 
O Planalto Meridional Brasileiro teve sua origem na 
superposição dos sucessivos derrames vulcânicos 
na Bacia Geológica do Rio Paraná no Mesozóico. 

Na região ocorrem camadas de arenito eó-
lico Botucatu intercaladas entre as lavas basálticas 
ou entre as basálticas e as ácidas. Essas camadas, 
conhecidas como arenitos intertrapeanos, tem in-

fluência na alimentação de pequenas bacias. Nas 
Tabelas 1 e 2 constam uma síntese das caracterís-
ticas físicas das bacias. 

A justificativa para a seleção destas bacias, 
na época do início da pesquisa, (Silveira, 1992), 
deveu-se ao requisito de obter-se junto às prefeitu-
ras, proprietárias das obras, o apoio necessário 
para o uso das mesmas, assim como a disponibili-
dade de funcionário ou outro esquema que 
permitisse a observação local. Isto deve-se ao fato 
de que, na época, não se tinha o argumento da 
eficácia do procedimento cuja viabilidade se queria 
pesquisar. 

O objetivo principal da rede foi responder 
a questão fundamental desta seção uma vez 
que, confirmada a possibilidade de monitora-
mento prático, robusto e a baixo custo, o mesmo 
pudesse se caracterizar em um serviço de rotina 
por parte do Estado e das instituições de pesqui-
sa, de modo a minimizar o problema da carência 
de dados para pequenas bacias. O custo médio 
de construção de uma calha, segundo Mardini 
(1997), é de R$ 250, sem contabilizar-se os cus-
tos de localização do ponto de instalação, para 
efeito de transporte do material e deslocamento 
de pessoal. O baixo custo do monitoramento 
proposto é, portanto, relativo ao alto custo da 
aparelhagem de monitoramento contínuo e de 
sua manutenção e operação. 
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Tabela 1. Características físicas predominantes. 

BACIA 
(calha) 

MUNICÍPIO ROCHA SOLO PREDOMINANTE RELEVO 
unid.geomorf 

VEGETAÇÃO 

SÃO JACÓ     REGIÃO DA FLORESTA 

SCHNEIDER II SAPIRANGA  terra patamares  ESTACIONAL SEMI-DEC. 

SCHNEIDER I  basalto rocha da agricultura  cíclica 

CARPINTA   estruturada serra geral REGIÃO DA FLORESTA 

V. DIREITO DOIS IRMÃOS    ESTACIONAL DECIDUAL 

V.ESQUERDO     agricultura 

L. BRASIL   brunizem avermelhado serra REGIÃO DA FLORESTA 

L. ARARIPE  riolito terra bruna geral OMBRÓFILA MISTA 

R. SUÍÇO  e estruturado intermed. planalto dos  

CAÍ  superior PETRÓPOLIS riodacito para  podzólico bruno campo agricultura 

PARAÍSO  sup   acinzentado gerais  

CAÍ  inferior  basalto solos serra REGIÃO DA FLORESTA 

PARAÍSO infe.   litólicos geral ESTACIONAL DECIDUAL 

vegetação secundária 

  riolito podzólico planalto dos REGIÃO DA SAVANA 

PRIMAVERA SANTA MARIA e bruno campos GRAMÍNEO-LENHOSA 

  riodacito acinzentado gerais C/FLORESTA DE GALERIA 

Tabela 2. Índices fisiográficos. 

BACIA (calha) MUNICÍPIO A(km2) P(km) L(km) cmd (m) SV(%) SS(%) DD(km/km2) KGR IC 

SÃO JACÓ   8,98  13,00 4,75 542 24  5,30  0,70 1,21 0,33 

SCHNEIDER II SAPIRANGA  3,23  7,31 1,96 530 32  11,50  0,61 1,14 0,38 

SCHNEIDER I   6,13  11,50 4,00 535 31  8,70  0,65 1,30 0,31 

CARPINTA   10,78  13,70 4,00 445 29  8,20  0,59 1,17 0,49 

V. DIREITO DOIS IRMÃOS  6,88  12,27 4,18 415 25  8,40  0,77 1,31 0,29 

V.ESQUERDO   5,92  11,14 4,06 395 24  8,30  0,93 1,28 0,31 

L. BRASIL   5,94  10,68 2,95 680 29  7,60  1,19 1,23 0,54 

L. ARARIPE   3,80  7,80 2,66 735 29  10,20  1,15 1,12 0,43 

R. SUÍÇO PETRÓPOLIS  0,70  3,20 0,50 520 21  14,00  0,71 1,07 1,43 

S.J. DO CAÍ   9,76  14,00 5,50 495 38  8,70  0,90 1,25 0,29 

PARAÍSO   9,58  17,00 5,50 515 34  8,80  1,30 1,54 0,29 

PRIMAVERA SANTA MARIA  2,29  5,50 2,00 447 16  3,00  1,96 1,02 0,50 

A representa a área da bacia; P, o perímetro; L, o comprimento do curso d’água principal; CMD, altitude mediana da 
bacia; SV, declividade média das vertentes; SS, declividade simples do curso d’água principal; DD, densidade de 
drenagem; KGR, índice de compacidade e IC, índice de conformação. 
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AVALIAÇÃO DOS DADOS 
REGISTRADOS 

Representatividade do período de 
observação 

A observação das calhas para as 12 pe-
quenas bacias hidrográficas da rede experimental 
compreendeu o período de tempo apresentado na 
Tabela 3. 

Tabela 3. Período de tempo dos dados 
coletados pela rede experimental. 

CALHA 92/2  93/1 93 /2 94/1 94/2 95/1 95/2 

SÃO JACÓ  X X X X X X 
SCHNEIDER I  X X X X X X 
SCHNEIDER II  X X X X X X 
CARPINTA  X X X X X X 
V. DIREITO  X X X X X X 
V.ESQUERDO  X X X X X X 
L. BRASIL X X X X    
L. ARARIPE X X X X    
R. SUÍÇO X X X X    
S.J. DO CAÍ X X X X    
PARAÍSO X X X X    
PRIMAVERA  X X X X   

O início dos períodos de observações das 
calhas tiveram datas diferenciadas em função dos 
contatos estabelecidos com os municípios e, do 
trabalho necessário a implantação do monitora-
mento, como inspeção inicial do local, treinamento 
do observador disponibilizado pela prefeitura ou, na 
impossibilidade, do morador próximo ao local. O 
tempo de encerramento das observações deve-se 
ao término de financiamento da pesquisa, inicial-
mente previsto para dois anos. Algumas calhas 
tiveram observações de até três anos em função 
do maior interesse das prefeituras em dar continui-
dade as observações. Para verificar a 
representatividade do período de observação com 
relação a um eventual período crítico, procurou-se 
estudar séries históricas de precipitação com perí-
odos longos, das estações pluviométricas mais 
próximas às bacias estudadas. 

Para a bacia Primavera do município de 
Santa Maria considerou-se como referência a esta-
ção pluviométrica de “Santa Maria” e, para as 
bacias dos demais municípios, a estação pluviomé-
trica de “Sapucaia”. Ainda, em conjunto com estas 
estações (mais próximas das regiões das bacias), 
selecionaram-se outras, para efeito comparativo, 
que também possuíssem um período mínimo de 
dados próximo a 20 anos (Tabela 4). 

Tabela 4. Estações pluviométricas da rede 
nacional na região das bacias. 

Estação Período 
de dados 

Média 76-95 
(mm) 

Sapucaia 1966-1995 1500 
Taquari 1965-1995 1638 

Santa Maria 1967-1995 1774 
Quevedos 1976-1995 1786 

Comparando-se a média das precipitações 
do período de monitoramento das calhas, 93 a 95, 
com a serie completa (1976-1995), nos postos de 
Sapucaia e Santa Maria, observa-se que o período 
curto apresenta uma média de 7% acima em rela-
ção a série dos anos de 76-95. Na Figura 9 são 
apresentados os valores adimensionalizados e os 
anos das séries curtas de monitoramento das ca-
lhas. 

Sendo a precipitação do período de moni-
toramento ligeiramente superior a do longo 
período, pode-se, em função disto, considerar tem-
poralmente significativo o período monitorado, para 
efeito de validação do procedimento. Esta valida-
ção baseia-se no seguinte: sendo a média da 
precipitação do período de monitoramento superior 
à média de longo período, pode-se concluir que a 
chance de extravasamento das calhas é maior, em 
função do maior volume precipitado. Portanto, se a 
chuva ocorrida fosse menor no período (mais pró-
xima da média ou inferior), teríamos a possibilidade 
de aumentar o percentual de tempo no qual as 
calhas conseguiriam registrar o fluviograma ocorri-
do, melhorando o resultado da performance do 
monitoramento. 

Se, por exemplo, o período de monitora-
mento das calhas tivesse ocorrido nos anos de 78, 
79 e 80, com precipitações abaixo da média (Figu-
ra 9), a avaliação dos percentuais de tempo 
monitorado pelas calhas (sem o extravasamento) 
estaria superestimada, o que prejudicaria estas 
conclusões, sobre a validação do esquema de 
monitoramento, de uma forma tão imediata. 

Como o período de monitoramento das ca-
lhas é muito curto – 2 a 3 anos – não desenvolveu-
se a aplicação de testes estatísticos mais pormeno-
rizados porque não trariam contribuição efetiva a 
esta avaliação específica, visto que o período não 
se caracterizou por anos secos. 

Entretanto, esta análise está vinculada à 
validação do esquema de monitoramento e não a 
representatividade do período em termos de pro-
dução hídrica, que pode ser avaliada pela curva de 
permanência. De qualquer forma, a precipitação 
total não é um indicador absoluto, mas relativo, já 
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Figura 9. Localização no tempo das precipitações do período de monitoramento das calhas. 

que o número de eventos por ano, poderia ser mais 
representativo na análise. 

Curva de permanência 

A análise hidrológica a ser desenvolvida 
para validação do monitoramento envolve o perío-
do de monitoramento da curva de permanência. 

Na Figura 10 é apresentado segmento de 
hidrograma registrado nos anos de 1993 e 1994, 
no posto de Schneider I. O hidrograma, como era 
de se esperar, é interrompido em determinados 
trechos, quando extravasa o limite de observação 
das calhas. 

Pela observação da Figura 10, pode-se 
considerar que as descontinuidades, decorrentes 
do extravasamentos das calhas, ocorrem nos mo-
mentos de elevação e de recessão dos 
escoamento, além do próprio intervalo de tempo da 
leitura. Entretanto, o início da elevação dos escoa-
mentos, muitas vezes, não fica caracterizado nos 
segmentos do fluviograma observados pelas ca-
lhas. A explicação para tais ocorrências pode ser 
creditada a dois fatores: (i) ao intervalo de tempo 
de observações nas calhas e; (ii) a rapidez de ocor-
rência da elevação dos escoamentos. 

Observando o ponto 1, assinalado na Figu-
ra 10, verifica-se que a descontinuidade de registro 
do fluviograma para a elevação de vazões ocorre 
em um trecho de recessão de escoamentos, fato 
este, que pode ser explicado devido a ocorrência 
de uma chuva intensa ocorrida dentro do intervalo 
diário de monitoramanto adotado. 

Observando o ponto 2, assinalado também 
na Figura 10, verifica-se que o mesmo ocorre sem-
pre em uma magnitude superior a do ponto 1. Este 
fato, permite concluir, como seria teoricamente 
aceitável, que, sendo a recessão dos escoamentos 
mais lenta que a elevação, consegue-se registrar 
através da calha o decaimento das vazões a partir 
de um nível mais elevado. A elevação dos escoa-
mentos sendo mais rápida não permite o seu 
registro para o intervalo de tempo adotado para o 
monitoramento. 

Considerando-se o monitoramento com o 
intervalo de tempo diário, verifica-se que o mesmo 
possui um resultado diferenciado com relação ao 
caracterizado na Figura 6, mostrando uma diferen-
ça entre a abstração inicial e a realidade. 

Uma vez que o fluviograma monitorado não 
registra as vazões altas pelo extravasamento das 
calhas, a curva de permanência pode ser construí-
da para o seu ramo inferior, que não possui falhas 
e que corresponde aos interesses da avaliação da 
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Figura 10. Segmentos de fluviograma observado em Schneider 1. 

disponibilidade hídrica. Restaria saber se a magni-
tude do ramo não monitorado não afetaria as 
avaliações pretendidas, ou melhor, se conseguiria 
registrar os segmentos de curva de permanência, 
conhecendo-se no mínimo a vazão mediana esco-
ada (Q50%). 

Assim, a curva de permanência foi calcula-
da atribuindo-se às vazões não registradas pelas 
calhas, valores superiores ao valor de vazão que 
provoca o seu extravasamento. Como estes valo-
res de vazões são indefinidos, a curva de 
permanência fica indefinida para os valores altos 
de vazões aos quais são associados uma baixa 
permanência do tempo. Por exemplo, a bacia de 
Schneider I, corresponde a primeira curva de per-
manência da Figura 11. 

Da mesma forma, para as curvas calcula-
das das Figuras 11 e 12, para outras bacias da 
rede experimental, pode-se avaliar a permanência 
e a respectiva vazão limite de observação da calha. 
No caso de Schneider 1, estes valores correspon-
dem a 14% do tempo para um valor de vazão de 
0,638 m -1. Assim, a curva de permanência fica 
definida para o intervalo de 14 a 100% do tempo 
de registro. Com este percentual pode-se avaliar a 
disponibilidade hídrica da bacia. 

As curvas de regularização também não 
são afetadas pelo desconhecimento do valor exato 
da vazão de extravasamento das calhas. Para esta 
avaliação adotou-se a estratégia de Silveira e Clar-
ke (1994), que consiste em preencher a mesma 
série de duas formas: (i) com a própria vazão de 
extravasamento e; (ii) com um valor alto de vazão 

calculado pelo método racional. Simulando-se a 
regularização até Q40%, as curvas de regularização 
encontradas, em cada bacia da rede, foram idênti-
cas para as situações (i) e (ii). Isto confirma a 
expectativa de que o não conhecimento da vazão 
média escoada, devido o extravasamento da calha, 
não prejudica o cálculo das curvas de regulariza-
ção para o uso em estudo de pequeno 
aproveitamento de recursos hídricos, como uma 
PCH. Esta observação é restrita às bacias de ta-
manho e características das monitoradas. 

Com a construção das curvas das Figuras 
11 e 12 obteve-se informações relativas: 

• ao percentual do fluviograma observado, 
• a vazão limite registrada em cada calha e; 
• as vazões características de 50% e 95% de 

permanência no tempo (Q50% e Q95%). 

Estes valores são apresentados na Tabe-
la 5. 

Dimensão das calhas e vazão limite 

Observando-se os resultados da Tabela 5, 
verifica-se que existe uma grande variabilidade da 
vazão limite de observação das calhas, de 46 a 
265 l/s/km2. Esta variabilidade pode ser explicada 
pelo critério estabelecido pela SSMA/RS de defini-
ção do projeto de calha a ser implantada junto aos 
municípios que aderem ao Programa Estadual de 
Controle dos Simulídeos. O critério consiste de 
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Curva de Permanência em Schneider 1 Curva de Permanência em Vale Esquerdo 

  
Curva de Permanência em Schneider 2 Curva de Permanência em São Jacó 

  
Curva de Permanência em Vale Direito Curva de Permanência em Carpintaria 

  

Figura 11. Curvas de permanência observadas pela rede experimental. 

selecionar a calha de três tipos de padrões pre-
viamente projetados, (30,90); (40,120); e 
(40,180), onde o primeiro número (W), do par 
ordenado, representa a largura da garganta da 
calha e; o segundo número (L), o comprimento, 
segundo o esquema da Figura 3. A escolha da 
calha é definida em função de uma medição de 
descarga efetuada em período de estiagem do 
arroio. 

Não existe a preocupação por parte da 
SSMA/RS, no caso, com a vazão limite de ob-
servação das calhas, pois referem-se a vazões 
de magnitude maior, não consideradas para 
aplicação do Bti, devido ao grande consumo do 
produto que seria necessário para estabelecer a 
dosagem de controle. Também não seria viável 
para a Secretaria um dimensionamento específi-
co para cada bacia tendo em vista o grande 
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Curva de Permanência em Linha Brasil  Curva de Permanência em Arroio Paraíso 

  
Curva de Permanência em Linha Araripe  Curva de Permanência em Recanto do Suíço 

  
Curva de Permanência em São José do Caí  Curva de Permanência em Primavera 

  

Figura 12. Curvas de permanência observadas pela rede experimental. 

número de calhas implantadas, em torno de 250 
(Souza et al, 1994), devido a abrangência do 
projeto. Assim, a escolha de calha refere-se a 
viabilidade real de leitura precisa do nível d’água 
durante a ocorrência das menores vazões. 

Conforme ficou constatado pelas curvas 
de permanência obtidas, pode-se dizer que as 
estruturas permitem monitorar as vazões de 
maior magnitude, embora, por parte do Progra-

ma Estadual, a utilização das calhas visem 
apenas a avaliação as vazões mínimas. 

Como as bacias têm tamanho e caracte-
rísticas físicas variadas, e as calhas dimensões 
padronizadas, têm-se que as vazões de limite 
superior são diferentes, mesmo em valores es-
pecíficos, para cada bacia. Além disso, também 
colaboram para a variabilidade de ocorrência da 
vazão limite de observação das calhas, a hora 
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Tabela 5. Características das bacias: dimensão das calhas e vazões obtidas. 

CALHA A 
(km2) 

W 
(cm) 

L 
(cm) 

T.M 
(%) 

Qlim 
(m3/s) 

Q50 
(m3/s) 

Q95 
(m3/s) 

Qlim 
(l/s/km2) 

Q50 
(l/s/km2) 

Q95 
(l/s/km2) 

1-SÃO JACÓ 8,98 60 180 88 0,612 0,151 0,027 68 16,8 3,0 
2-SCHNEIDER II 3,23 30 90 86 0,291 0,041 0,005 90 12,7 1,5 
3-SCHNEIDER I 6,13 60 175 86 0,638 0,075 0,012 104 12,2 2,0 
4-CARPINTA 10,78 60 180 71 0,498 0,178 0,033 46 16,5 3,1 
5-V. DIREITO 6,88 44 190 75 0,345 0,121 0,020 50 17,6 2,9 
6-V.ESQUERDO 5,92 42 180 75 0,335 0,081 0,008 57 13,7 1,4 
7-L. BRASIL 5,94 30 90 75 0,313 0,103 0,018 53 17,3 3,0 
8-L. ARARIPE 3,80 28 84 84 0,304 0,076 0,019 80 20,0 5,0 
9-R. SUÍÇO 0,70 30 85 98 0,186 0,007 0,002 266 10,0 2,8 
10-S.J. DO CAÍ 9,76 40 180 84 0,620 0,094 0,022 64 9,6 2,2 
11-PARAÍSO 9,58 40 180 84 0,583 0,108 0,036 61 11,3 3,8 
12-PRIMAVERA 2,29 30 90 80 0,234 0,038 0,004 102 16,6 1,7 

Onde A é a área da bacia; W, a largura da garganta da calha em cm; L, o comprimento da calha em cm; T.M., o tempo 
monitorado pela calha em percentual do tempo total; Qlim, a vazão limite observada nas calhas; e Q, as vazões para as 
respectivas permanências em termos absolutos e específicos. 

de registro do nível por parte do observador asso-
ciada ao tempo de resposta das bacias aos 
estímulos de precipitação. A resposta rápida da 
bacia, na maioria das vezes, não coincidia com a 
hora definida pelo observador para registro da va-
zão. Mas, considerando o tempo médio da 
permanência da vazão limite de observação, verifi-
ca-se que o valor encontrado não compromete os 
objetivos de seu uso. 

Pelo período de observação por meio das 
calhas, pode-se concluir que boa parte do volume 
d’água originário, principalmente, do escoamento 
superficial não foi registrado; água esta que entre-
tanto, não seria utilizada pelos pequenos 
aproveitamentos de recursos hídricos com reduzida 
reservação. Os segmentos do fluviograma de maior 
interesse à avaliação de disponibilidade hídrica 
natural estão no trecho de curva de permanência 
compreendido entre 40% e 95% do tempo. 

Nestas condições, o procedimento de mo-
nitoramento das pequenas bacias a baixo custo, 
com o uso das calhas, permite um conhecimento 
suficiente de suas disponibilidades hídricas, assim 
como facilita o estabelecimento de um banco de 
dados para estudos de novas metodologias de 
avaliação hidrológica. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através do monitoramento hidrológico es-
tabelecido com a rede experimental de pequenas 
bacias, conclui-se que a utilização de estruturas 
hidráulicas do tipo Parshall pode representar pro-
cedimento adequado para a avaliação das 
 

potencialidades hídricas, de pequenas bacias, em 
regiões com carência de dados necessários aos 
estudos de viabilidade econômica de pequenos 
aproveitamentos de recursos hídricos. 

Os argumentos para a implementação des-
te tipo de monitoramento alternativo são: 

• a possibilidade de monitoramento de dis-
ponibilidades hídricas (vazões medianas e 
mínimas) com registros em intervalos de 
tempo diário, mesmo para pequenas baci-
as com a magnitude das da rede 
estabelecida (de 1 a 11 km2), evitando-se 
portanto, o uso de limnígrafos, sua opera-
ção e manutenção de alto custo. 

• a robustez da estrutura hidráulica, que a 
protege contra depredações, 

• a facilidade de medições de vazões com o 
micro-molinete hidrométrico, em seções re-
tangulares de leito fixo, como as do seu 
canal de aproximação. Nestas estruturas 
uma medição de descargas pode ser exe-
cutada por uma pessoa em apenas trinta 
minutos. 

• ao baixo custo da informação, conseqüên-
cia do baixo custo de construção das 
calhas e da facilidade de obtenção dos da-
dos. Os níveis são obtidos pelas leituras 
das réguas linimétricas, através de um ob-
servador local, e a vazão, pela respectiva 
curva de descargas. Sem contabilizar os 
custos variáveis (transporte de material e 
deslocamento de pessoal) o custo médio  
para a construção da calha, segundo Mar-
dini (1997), fica em cerca de R$ 250 
(material e mão de obra). 

•  
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Ao analisar-se o inventário das estações 
fluviométricas DNAEE (1991), constata-se o redu-
zido número de postos fluviométricos em pequenas 
bacias hidrográficas em grande parte do país. As-
sim, a forma de monitoramento proposto, pode ser 
uma das alternativas para suprir tais carências. 

No caso específico do Rio Grande do Sul, 
o monitoramento alternativo das potencialidades 
hídricas fluviais de pequenas bacias é mais conve-
niente ainda, pois existem mais de 200 calhas já 
construídas pelo Programa Estadual de Controle 
dos Borrachudos. Estas calhas possibilitam desen-
volver-se o monitoramento continuado. 

Esta avaliação comprovada pelo monito-
ramento exercido nas calhas, proporciona a 
possibilidade de inventariar-se as potencialidades 
hídricas de uma pequena bacia e projetar o estabe-
lecimento de uma estação fluviométrica completa. 
A construção de um calha complementada com a 
implantação de réguas de registro de níveis máxi-
mos ocorridos, permite registrar o fluviograma 
completo para a pequena bacia. As vazões media-
nas e mínimas registradas nas calhas, permitem 
avaliar as disponibilidades hídricas para consumo. 

Por fim, considerando a forma de monito-
ramento hidrológica proposta como tecnicamente 
viável, pode-se complementá-la com a avaliação 
de parâmetros da qualidade das águas, para a 
rede atualmente estabelecida no Rio Grande do 
Sul, reforçada pelo fato de que a maioria das ca-
lhas existentes pertencem à mata atlântica 
brasileira, zona de preservação ambiental perma-
nente. 
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Monitoring Small Basins for 
Estimating the Available 
Water Resource 

ABSTRACT 

Knowledge of the available water resource 
in small drainage basins is a pre-requisite for (i) 
small developments which exploit the resource; (ii) 
safeguarding the environment; and (iii) providing an 
information base for decisions concerning the grant 
of permits to use water. The absence of data from 
small streams gives rise to much uncertainty in the 
evaluation of such resources. The monitoring 
proposed in this paper makes use of fixed hydraulic 
structures (Parshall flumes) and daily observation 
of water-level. To evaluate this alternative, an 
experimental network was used consisting of 12 
small basins ranging in area from 1 to 11 km 2 , in 
the State of Rio Grande do Sul. These were 
monitored for a period of two to three years. For the 
estimation of median and low flows, the results are 
promising. Flood flows, which overtop the flumes, 
cannot be recorded because of the limited interval 
of flow monitoring. However, high flows represent 
on average less than 20% of observed hydrograph, 
and do not prevent evaluation of the available 
resource, whether in terms of a flow duration curve 
or storage-draft-frequency curves. The 
experimental network proved that such monitoring 
is a practical, low-cost alternative sufficiently robust 
for monitoring small basins to be included in water 
resource management procedures. 
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RESUMO 

A falta de dados hidrológicos em pequenas 
bacias gera incertezas que comprometem o gerenci-
amento dos Recursos Hídricos. Atualmente, inexiste 
método confiável para estimativa de disponibilidade 
hídrica na ausência da dados, o que limita a avaliação 
de aproveitamentos de pequenos mananciais, com 
pequenas centrais hidrelétricas, sistemas de irrigação 
e abastecimento urbano, além de prejudicar os estu-
dos de avaliação da qualidade das águas e os de 
apoio a instrução de processos de outorga. O método 
proposto, baseia-se na combinação de um modelo 
chuva-vazão simplificado, com amostragem reduzida 
de vazões para obtenção de séries cronológicas con-
tínuas de descargas (fluviograma), sintetizando 
informações produzidas somente por monitoramento 
convencional. A rápida interação com o meio através 
de algumas medições locais conduziu a boa avaliação 
da disponibilidade hídrica através de um modelo com 
dois parâmetros. Os resultados encontrados para 6 
bacias localizadas no Rio Grande do Sul, indicam um 
erro padrão para as estimativas da curva de perma-
nência na ordem de 20%. 

INTRODUÇÃO 

A realidade brasileira contempla uma ca-
rência enorme de energia para propriedades e 
aglomerados rurais em pontos isolados da rede 
interligada de transmissão de energia elétrica, e 
para localidades próximas a perímetros urbanos e 
distritos agro-industriais de grande demanda ener-
gética. 

Segundo as conclusões do II FOREMA 
(1996) - Fórum de Energia e Meio-Ambiente da 
Região Sul - somente no estado do Rio Grande do 
Sul existem, aproximadamente, 150 mil proprieda-
des rurais carentes de energia elétrica que, em 
parte, poderiam ser atendidas através de aprovei-
tamentos hidrelétricos de pequeno porte. 

Entretanto, quando se parte para o estudo 
de viabilidade econômica e social dos aproveita-
mentos de pequeno porte, depara-se com a quase 

total ausência de dados fluviométricos de peque-
nos mananciais para o desenvolvimento de 
avaliações de potencialidades hídricas e energéti-
cas. 

Além disso, o abastecimento de água hu-
mano, a irrigação e o controle ambiental das bacias 
necessitam conhecer a distribuição temporal e 
espacial da vazão dos rios de pequenos mananci-
ais. 

A atual rede hidrometeorológica do Brasil 
contempla praticamente as grandes bacias hidro-
gráficas (áreas maiores que 500 km2) conforme 
pode-se observar no inventário das estações fluvi-
ométricas do DNAEE (1991). Considerando-se 
bacias pequenas aquelas com drenagens inferiores 
a 100 km2, pode-se constatar a carência quase 
total de dados através do inventário da rede nacio-
nal. 

Portanto, com a carência de dados fluvio-
métricos, fica-se sujeito a grandes incertezas 
quanto aos resultados da quantificação de vazões. 
Em conseqüência, por avaliações incorretas, pode-
se considerar viável um aproveitamento inviável. 
Do modo inverso, também pode-se considerar 
inviável um aproveitamento adequado à sociedade. 

No âmbito do controle ambiental, o conhe-
cimento do escoamento é fundamental para avaliar 
a qualidade da água de pequenos rios, decorrente 
de cargas pontuais e difusas. Para estimar as con-
dições ambientais sujeitas a essas cargas 
poluidoras, é necessário conhecer as vazões de 
estiagem do rio. 

Da mesma forma, para a instrução de pro-
cessos de outorga de uso dos recursos hídricos, as 
Agências Governamentais necessitam conhecer as 
respectivas disponibilidades hídricas de modo a 
não gerarem conflitos nem conceder outorga supe-
rior à real. Este é um processo de desenvolvimento 
corrente no Brasil e no Rio Grande do Sul, função 
das atribuições definidas pelas últimas constitui-
ções Federal e Estadual (Brasil, 1997; Rio Grande 
do Sul, 1994). 

Há, portanto, grande demanda por estudos 
hidrológicos confiáveis para pequenas bacias que 
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levem em conta a carência de dados fluviométricos 
da rede existente de monitoramento. 

MÉTODOS 

Os métodos utilizados para estimativa de 
vazões em locais sem dados são: (a) estudos de 
regionalização da curva de permanência de va-
zões; (b) modelos hidrológicos com parâmetros 
extrapolados e; (c) medida direta de vazão no local 
de interesse (Eletrobrás, 1983). Este último tipo de 
metodologia não relaciona a vazão medida às esta-
tísticas de ocorrência no local. 

Estimativa da curva de permanência 
por regionalização hidrológica 

A curva de permanência representa a rela-
ção entre a magnitude e a freqüência de vazões 
diárias, semanais, mensais (ou de qualquer outra 
duração) de uma determinada bacia hidrográfica, 
fornecendo a porcentagem de tempo que uma 
dada vazão é igualada ou superada num período 
histórico definido (Vogel e Fennessey, 1994). Con-
siderando-se o seu uso freqüente em engenharia, 
há relativamente pouca pesquisa sobre seu desen-
volvimento em bacias sem dados (Murdock e 
Gulliver, 1993). Os trabalhos mais frequentemente 
citados na literatura internacional são os de Ding-
man (1978), Quimpo et al (1983), Mimikou e 
Kaemaki (1985) e Fenessey e Vogel (1990). No 
Brasil, destacam-se os trabalhos de Kavisky e Fior 
(1985) e Tucci (1991). Um roteiro prático para o 
cálculo da curva de permanência é encontrado em 
Tucci (1993). 

A regionalização hidrológica, em geral, ca-
racteriza-se por uma variedade de métodos que 
utilizam informações regionais para sintetizar da-
dos de vazão. Estas informações podem ser 
características fisiográficas e hidrometeorológicas 
da bacia e parâmetros estatísticos calculados a 
partir das séries de vazões de postos da região. 
São exemplos típicos de métodos de regionaliza-
ção aqueles que fazem ajuste de uma distribuição 
estatística a uma variável (ou a um parâmetro ou a 
uma função hidrológica), combinando-a com a 
regressão desta mesma variável com característi-
cas físicas das bacias (a área contribuinte quase 
sempre é uma delas) e características hidrometeo-
rológicas (pluviometria média anual, 
freqüentemente). Fica claro, assim, que, entre vá-
rias regionalizações usuais (vazões máximas, 
médias e mínimas), a regionalização da curva de 

permanência é apenas um entre vários estudos 
possíveis. 

Na regionalização da curva de permanên-
cia podem ser adotados dois procedimentos (Tucci, 
1991) baseados: 

• na parametrização da curva, relacionando 
os parâmetros com características fisiográ-
ficas e climatológicas da bacia, e; 

• na interpolação, gráfica ou analítica, de 
uma curva, passando por vazões com 
permanências pré-definidas e estimadas a 
partir das referidas características da bacia. 

Os modelos de regionalização que definem 
a curva de permanência na forma parametrizada 
podem provocar erros nas estimativas do ramo 
inferior da curva, onde os escoamentos são meno-
res, embora possa apresentar um bom ajuste 
global. O uso de modelos do tipo interpolativos 
minimizam este erro pela estimativa ponto a ponto 
da curva no trecho de interesse. 

O estudo de Dingman (1978) para New 
Hampshire (EUA), com dados diários de 24 esta-
ções fluviométricas com mais de 10 anos de 
observação (bacias de 7 a 8000 km2, mediana de 
260 km2), é tipicamente do tipo interpolativo, defi-
nindo as vazões nas permanências de 2, 5, 30 e 
95%. As três primeiras, como uma proporção cons-
tante da vazão média, cujo valor por unidade de 
área é função linear da altitude média da bacia e a 
última, também tomada por unidade de área, é 
uma função polinomial de segunda ordem da altitu-
de média da bacia. O autor apresenta intervalos de 
95% de confiança empíricos com base na variabili-
dade das vazões adimensionais (para as 
permanências de 2, 5 e 30%) e na variabilidade da 
altitude média das bacias (considerada em todas 
as quatro vazões). Para as variabilidades citadas, 
foram assumidas distribuições normais. 

Quimpo et al (1983) propuseram para as 
Filipinas um modelo regional parametrizado para 
as curvas de permanência, voltado para o aprovei-
tamento hidroenergético. Basearam-se em 35 
estações com dados diários de vazão e séries de 8 
a 21 anos (bacias de 29 a 4150 km2, mediana de 
190 km2). De cada curva de permanência observa-
da foram retiradas 13 pares vazão-permanência 
(vazão por unidade de área) correspondentes aos 
percentis 1, 5, 95, 99 e de 10 a 90, de 10 em 10. 
Para cada estação, aos 13 pares, foi ajustada por 
mínimos quadrados a equação: 

 q = qA e-cD  (1) 
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onde q é a vazão por unidade de área, D é a per-
manência (%) e qA e c são os parâmetros. 

O parâmetro c foi regionalizado por inter-
médio de isolinhas no mapa das Filipinas, seguindo 
tendências climáticas e o parâmetro qA foi relacio-
nado com a área da bacia por: 

 qA = p A-m  (2) 

onde A é a área da bacia (km2) e p e m são parâ-
metros que foram ajustados com base apenas nas 
12 bacias com área maior que 100 km2 em razão 
de problemas amostrais nas pequenas bacias. 

O estudo de Quimpo et al (1983) não abor-
da o problema das incertezas nos resultados. 

A regionalização da curva de permanência 
apresentada por Mimikou e Kaemaki (1985) para 
as regiões oeste e noroeste da Grécia seguiu tam-
bém um modelo parametrizado. Foram utilizados 
dados mensais de vazão de 13 postos (bacias de 
86 a 5005 km2, mediana de 700 km2), sendo 11 
para o desenvolvimento e 2 para a validação do 
estudo. De cada curva de permanência observada 
foram retirados 25 pares vazão-permanência cor-
respondentes aos percentis de 4 a 100%, de 4 em 
4, cujos valores foram ajustados por mínimos qua-
drados ao polinômio: 

 Q = a - bD + cD2 - dD3  (3) 

onde Q é a vazão, D é a permanência (%), e a, b, c 
e d são parâmetros, que foram correlacionados 
com a precipitação média anual P, a área da bacia 
A, o desnível máximo da bacia H e o comprimento 
do rio principal L pela expressão: 

 p = b0 Pb1 Ab2 Hb3 Lb4  (4) 

onde p representa os parâmetros a, b, c e d, e b0, 
b1, b2, b3 e b4 são os parâmetros da regressão. 

Um efetivo de apenas 11 realizações e 5 
parâmetros (portanto apenas 6 graus de liberdade) 
fragilizam as regressões de Mimikou e Kaemaki 
(1985). Como medida de validação, reservaram 
duas curvas de permanência que não participaram 
do estudo. O erro médio quadrado de 3% para uma 
bacia de 86 km2 e de 10% para a outra bacia com 
1481 km2. 

Fennessey e Vogel (1990) utilizaram dados 
de vazões diárias de 26 estações (bacias de 4 a 
390 km2, mediana de 52 km2) para também estabe-
lecer um modelo paramétrico de regionalização da 
curva de permanência em Massachusetts (EUA). 
Distingue-se dos modelos paramétricos acima por-
que ajusta uma função (no caso a lognormal) 
diretamente às vazões diárias observadas e suas 

permanências (previamente as vazões foram orde-
nadas de forma decrescente e as correspondentes 
probabilidades de excedência, as permanências, 
calculadas pela fórmula de Weibull). O ajuste reali-
zado para 23 estações (3 foram guardadas para 
validação) restringiu-se ao trecho entre as perma-
nências de 50 e 99%. A estimativa dos parâmetros, 
a saber a média, µ, e a variância σ2 dos logaritmos 
neperianos das vazões, foi feita por minimização 
do erro médio quadrático porcentual (como a curva 
de permanência engloba vazões correlacionadas 
temporalmente, logo não independentes, a estima-
tiva dos parâmetros pelo método estatístico da 
máxima verossimilhança era inaplicável). As esti-
mativas de µ foram correlacionadas com as áreas, 
e as estimativas de σ2 com os desníveis máximos 
das bacias. Foram calculados intervalos de 95% de 
confiança de acordo com a teoria estatística (com 
uso da estatística de Student) onde foi deduzida 
uma expressão para a variância da estimativa do 
logarítmo da vazão, função da área contribuinte e 
do desnível máximo. A validação com as 3 curvas 
de permanência, que não participaram do estudo, 
mostraram o bom desempenho do modelo. 

Kavisky e Fior (1985) compararam o de-
sempenho de vários modelos paramétricos na 
regionalização da curva de permanência no Estado 
do Paraná (Exponencial, Pareto, Lomax, Weibull, 
Log-logística, Log-gumbel, Log-normal). Foram 
utilizadas as vazões diárias de 63 bacias com á-
reas entre 54 e 5000 km2 (mediana de 900 km2). 
Os parâmetros regionalizados foram os momentos 
de primeira e segunda ordem para os quais foram 
feitos mapas de isolinhas. Também foi regionaliza-
da a vazão média de longo período por unidade de 
área na forma de um mapa de isolinhas. Os melho-
res resultados foram obtidos com a lei Lomax. Para 
a construção dos intervalos de confiança, os auto-
res se basearam na distribuição estatística da 
vazão média de longo período. 

Tucci (1991) apresentou um estudo da cur-
va de permanência para o estado do Rio Grande 
do Sul, dividido em seis regiões, pelo método inter-
polativo. Foram utilizados dados de vazões médias 
diárias de 105 postos com áreas de contribuição 
entre 41 e 189.300 km2 (mediana de 2058 km2 e 
média de 8292 km2). Foi feita uma comparação 
entre as alternativas de considerar a curva de per-
manência na sua forma empírica ou representada 
por uma função lognormal, com parâmetros ajusta-
dos pelo método dos momentos. Esta última, que 
caracterizaria um modelo paramétrico, foi descar-
tada pelos seus resultados julgados imprecisos (o 
critério de análise foi a verificação do ajuste para 
as vazões com permanências de 50 e 95%, deno-
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minadas por Q50 e Q95, respectivamente). Assim, 
foi adotado um modelo interpolativo exponencial 
que passa por Q50 e Q95: 

 Q = eaD+b  (5) 

onde Q é a vazão, D é a permanência (%) e a e b 
são dados por: 

 a = - (ln (Q50/Q95))/0,45 

 b = ln Q50 - 0,50 a 

A regionalização ocorreu pela regressão de 
Q50 e Q95 com a área da bacia através de uma 
equação de potência do tipo: 

 Q50 ou Q95 = cAd  (6) 

onde A é a área da bacia e c e d são parâmetros. 
Mesmo não presentes no estudo, intervalos 

de confiança para Q50 e Q95 poderiam ter sido es-
tabelecidos conforme indicado em Fennessey e 
Vogel (1990). Por outro lado, foi apresentada uma 
análise de sensibilidade para avaliar o impacto da 
consideração ou não, de dados da década de 40, 
uma década de vazões mais baixas, na curva de 
permanência. Em alguns postos as diferenças fo-
ram importantes, sobretudo para a Q95. 

Os estudos acima mostraram que há uma 
variedade de abordagens, tanto para modelos pa-
ramétricos como para interpolativos, para a 
regionalização da curva de permanência, sem que 
nenhuma possa ditar sua superioridade sobre a 
outra. Ressalte-se a adequabilidade da regionali-
zação da curva de permanência para uma ampla 
gama de variação de áreas de bacias em diferen-
tes regiões do mundo. Por outro lado, ficou 
evidente, pelo conteúdo dos trabalhos analisados, 
que faltam ainda serem desenvolvidos critérios de 
validação dos modelos análogos aos que Klemes 
(1986) preconiza para os modelos chuva-vazão. 
Também sentiu-se a necessidade de que análises 
de incertezas sejam incorporadas de ofício aos 
estudos, para uma correta avaliação dos erros 
envolvidos no uso dos modelos. Alguns estudos 
são mais claros que os outros em relação às hipó-
teses básicas adotadas, como, por exemplo, a 
hipótese de estacionaridade que é geralmente feita 
em estudos deste tipo. 

A simples observação dos intervalos de á-
reas abrangidas nos estudos acima, todos com 
bons resultados, permite avaliar sua aplicabilidade 
para pequenas bacias. Metade das bacias estuda-
das por Dingman (1978) têm entre 7 e 260 km2; as 
de Quimpo et al (1983) têm entre 29 e 190 km2; as 

de Mimikou e Kaemaki (1985) têm entre 86 e 700 
km2, e as de Fennessey e Vogel (1990) têm entre 4 
e 52 km2. Fica evidente que bacias pequenas fo-
ram consideradas nesses estudos. O fato de que 
elas possuem um regime hidrológico diferenciado 
em relação às grandes bacias não impede, aparen-
temente, que a regionalização da curva de 
permanência produza bons resultados. 

Para a realidade brasileira, os estudos de 
regionalização hidrológica, por serem definidos a 
partir de uma base de dados proveniente de bacias 
maiores (área > 500 km2) não devem, por conse-
qüência, serem aplicados fora dos limites 
estabelecidos pelas equações regionais e, princi-
palmente, para as bacias consideradas pequenas 
(área < 100 km2). Estas limitações devem-se prin-
cipalmente aos seguintes fatores: 

1. diferenças nas escalas espaciais e tempo-
rais dos mecanismos de transformação 
chuva-vazão nas pequenas e grandes ba-
cias; 

2. dificuldades de caracterização de regiões 
hidrologicamente homogêneas devido às 
especificidades locais do meio-físico. 
Quando a área da bacia diminui, baixa a 
escala de detalhamento, e fica difícil a ca-
racterização de regiões homogêneas, ou 
seja, a heterogeneidade das pequenas ba-
cias é muito grande; 

3. dificuldades de obtenção de dados confiá-
veis convencionais para as vazões 
mínimas. Muitas vezes, ao priorizar as va-
zões máximas e médias, os segmentos 
inferiores das curvas-chave dos postos flu-
viométricos deixam a desejar. A mobilidade 
do leito é uma das causas destas incerte-
zas. 

Estimativa da disponibilidade hídrica 
por simulação chuva-vazão 

Dentre os vários usos dos modelos chuva-
vazão, podem ser destacadas as seguinte aplica-
ções: 

• a extensão de séries de vazões em seções 
fluviais monitoradas, com parâmetros esti-
mados a partir dos dados existentes; 

• geração de séries de vazões em seções 
não monitoradas, com estimativa de parâ-
metros a partir de valores de outras bacias. 
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Existe um grande número de modelos chu-
va-vazão na literatura, cada qual com variantes de 
algoritmos empíricos dos processos hidrológicos 
representados. No entanto, a variabilidade tempo-
ral e espacial da precipitação pode embutir erros 
superiores a qualquer refinamento de metodologia 
que simule os processos hidrológicos em bacia. 

Independente da classificação dos modelos 
chuva-vazão, seu uso eficiente para calcular va-
zões em bacias sem dados está condicionado à 
sua validação. Neste campo, Klemes (1986) pro-
põe os seguintes testes hierarquizados: 

1. Teste com amostra dividida (split-sample 
test): consiste na calibração dos parâme-
tros do modelo com base em 3 a 5 anos de 
dados (primeira parte da amostra) com 
posterior validação num período similar 
(segunda parte da amostra); 

2. Teste com amostra dividida não esta-
cionária (differential split-sample test): 
envolve a calibração do modelo num perío-
do anterior a modificações na bacia ou no 
clima (primeira parte da amostra) e subse-
quente validação com os dados após estas 
modificações (segunda parte da amostra, 
não estacionária em relação à primeira). 
Antes desta validação, os parâmetros do 
modelo devem estar definidos, incorporan-
do eventualmente uma evolução lógica dos 
seus valores em função do impacto espe-
rado das modificações nos processos 
hidrológicos simulados. 

3. Teste com amostras de bacias próximas 
(proxy basin test): baseia-se na calibração 
do modelo em uma bacia próxima com da-
dos e validação em outra bacia da 
vizinhança (com dados) com regime hidro-
lógico semelhante. Evidentemente, para a 
simulação de validação, os parâmetros são 
eventualmente adaptados para refletir as 
condições da bacia (por exemplo, um pa-
râmetro que é dependente da área da 
bacia). Adaptações similares são feitas nos 
parâmetros quando da aplicação do mode-
lo aprovado numa bacia sem dados 
fluviométricos da região; 

4. Teste com amostras não estacionárias 
de bacias próximas (proxy basin differen-
tial split-sample test): a calibração do 
modelo é feita em uma bacia próxima com 
dados, que não sofreu modificações, e a 
validação em outra bacia com dados da vi-
zinhança, mas com o regime hidrológico 
original que era semelhante ao da bacia de 
calibração, alterado por causa de variações 

no clima ou pela ocupação do solo. Dife-
rencia-se do teste anterior porque exige 
uma estipulação prévia dos parâmetros pa-
ra a bacia de validação em função das 
alterações que ela sofreu em relação à ba-
cia de calibração. Em posterior uso do 
modelo aprovado em uma bacia da região 
sem dados fluviométricos, conforme seja 
sua situação (modificada ou não), um dos 
dois jogos de parâmetros seria aplicável. O 
jogo de parâmetros compatível, eventual-
mente sofre adaptações para se adequar à 
bacia simulada (por exemplo, maior ou 
menor presença de determinado tipo de so-
lo). 

Em resumo, para os modelos chuva-vazão, 
o teste 1 de Klemes (1986) trata da validação de 
um modelo com vazões observadas na própria 
bacia; o teste 2 refere-se à validação do modelo 
em uma bacia sob condições não estacionárias; o 
teste 3 qualifica um modelo para gerar vazões em 
bacias não monitoradas com condições semelhan-
tes às bacias vizinhas de calibração e validação e, 
por fim, o teste 4 avalia a capacidade do modelo 
também para gerar vazões em bacias sem dados, 
mas abrangendo situações de mudanças (climáti-
cas ou de ocupação do solo) captada no processo 
de calibração e validação em bacias vizinhas (ba-
cia de validação com condições alteradas em 
relação à bacia de calibração). 

Refsgaard e Knudsen (1996) aplicaram os 
testes acima para comparar o desempenho de três 
modelos correspondentes às categorias em que 
acreditam poderem ser classificados os modelos 
hidrológicos: a) um conceitual concentrado; b) ou-
tro com base física distribuído e c) um terceiro 
conceitual distribuído, pois usa informações distri-
buídas de natureza meteorológica, topográfica, 
pedológica e de ocupação do solo, mas calcula as 
respostas hidrológicas em cada unidade espacial 
de forma conceitual e não fisicamente baseada. A 
comparação feita com dados de três bacias do 
Zimbawe (áreas de 254, 1040 e 1090 km2) resultou 
o seguinte: 

1. Alguns poucos anos de dados (1-3 anos) 
parecem ser suficientes para calibrar um 
modelo chuva-vazão para simular o com-
portamento hidrológico de uma bacia, 
mesmo sob condições climáticas não esta-
cionárias. E o uso de um modelo conceitual 
concentrado seria tão adequado quanto um 
mais sofisticado de natureza distribuída. 

2. Para bacias sem dados fluviométricos, os 
modelos distribuídos parecem dar resulta
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dos um pouco melhores que um modelo 
concentrado, desde que informações bási-
cas da bacia possam ser obtidas (como a 
posição das superfícies livres dos aquífe-
ros). 

Os modelos hidrológicos são, portanto, for-
temente dependentes de dados locais devido à 
grande incerteza na definição dos seus parâme-
tros. A questão básica é avaliar qual o período 
necessário e sua representatividade. A metodolo-
gia a seguir busca resolver parte desta questão. 

METODOLOGIA 

Este estudo apresenta um método para 
avaliação da disponibilidade hídrica fluvial de pe-
quenas bacias hidrográficas com carência de 
dados fluviométricos. 

O método baseia-se na estimativa do com-
portamento da bacia na estiagem. A depleção de 
uma bacia é um retrato do seu comportamento 
(Figura 1) após a ocorrência das precipitações. Em 
pequenas bacias esse processo é mais marcante 
devido à resposta rápida da bacia a estímulos de 
precipitações, função do seu pequeno tempo de 
concentração. Assim, o escoamento superficial 
produzido ocorre normalmente nos próprios dias 
chuvosos, e os períodos de recessão representam 
o período mais longo de tempo no fluviograma. 

Portanto, obtidas algumas medições que 
reproduzam o comportamento da bacia nas estia-
gens, busca-se representar sua resposta através 
da simulação da precipitação em vazão. 

Em resumo, a metodologia consiste de du-
as etapas básicas (Figura 2): 

1. Amostragem de vazões onde desenvolve-
se o levantamento de uma amostra reduzi-
da de vazões em período de descarga do 
aqüífero, num curto espaço de tempo (uma 
a duas semanas), sem necessidade de o-
nerosas instalações tradicionais de 
funcionamento contínuo (linígrafos). Esta 
amostra é a condição inicial para a aplica-
ção do método. 

2. Simulação de série de vazões que envol-
ve as seguintes etapas: (i) o ajuste de um 
modelo simplificado de balanço hídrico com 
a amostra reduzida, ou seja, com poucos 
valores de vazão conhecidos; (ii) a síntese 
de vazões diárias através da simulação 
chuva-vazão, a partir do histórico de preci-
pitações e evapotranspirações regionais; e, 

(iii) determinação da curva de permanên-
cia. 

A amostragem reduzida de vazões objetiva 
dar uma vinculação local às estimativas, funcio-
nando como ancoragem hidrológica aos 
procedimentos de simulação. 

A caracterização preliminar do deplecio-
namento fluvial em termos de magnitude e taxa de 
decaimento das vazões, exige um mínimo de três 
medições de descargas na seção de interesse, 
espaçadas de alguns dias, em período de estia-
gem, de modo a se avaliar a estabilidade do 
decaimento de vazões (Roche, 1963). 

O modelo 

O modelo proposto nesse estudo contém 
as seguintes premissas: 

• possuir o menor número de parâmetros 
possíveis que permita estimar a série de 
vazões médias diárias em uma pequena 
bacia hidrográfica e; 

• permitir fácil ajuste e extensão de séries. 

Para tanto, foram estabelecidas as seguin-
tes simplificações principais no seu 
equacionamento: 

1. O armazenamento na camada superior do 
solo é desprezível no intervalo de tempo de 
análise (diário); 

2. A evapotranspiração potencial é retirada da 
precipitação, quando houver, em cada in-
tervalo de tempo. 

Formulação - a estrutura do modelo é descrita 
a seguir (Figura 3): 

• A precipitação Pt (mm), em cada intervalo 
de tempo (diário), é subtraída da evapo-
transpiração potencial Et (mm). Quando Pt 
– Et < 0 não resulta precipitação para gerar 
escoamento. 

• Na situação em que Pt – Et > 0, uma parce-
la da precipitação irá gerar escoamento 
superficial e outra infiltrará. Neste caso: 

 Prt=Pt-Et (7) 

A precipitação efetiva fica: 

 Pef(t)=(1-Cinf).Pr(t)  (8) 
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Figura 1. O hidrograma e os períodos de recessão. 

onde Cinf representa a parcela da precipitação que 
infiltra; Pef, a precipitação efetiva. O volume de 
infiltração Vi, fica expresso por: 

 Vi=Cinf.Pr(t)  (9) 

A parcela infiltrada alimenta diretamente o 
aqüífero, desprezando-se a variabilidade da cama-
da superior do solo associada a períodos úmidos e, 
geralmente, de pequena profundidade na cabecei-
ra das bacias. 

O reservatório subterrâneo pode ser ex-
presso pela equação da continuidade 

 bi QV
dt
dS

−=   (10) 

onde S é o armazenamento em mm; e Qb, a vazão 
de escoamento subterrâneo em mm/dia. 

O armazenamento (mm) e a vazão de saí-
da estão relacionados pela expressão 

 S = Kb . Qb  (11) 

onde Kb representa o tempo de esvaziamento do 
reservatório em segundos. 

Derivando-se a Equação 11 e substituindo-
se na equação da continuidade resulta a equação 

diferencial do modelo do reservatório linear sim-
ples. 

 ib
b

b VQ
dt

dQK =+   (12) 

A solução desta equação é a seguinte: 

 )1).(().1()( // bb Kt
i

kt
bb etVetQtQ ∆−∆− −+−=  (13) 

No período chuvoso em que Pr>0, a vazão 
incorpora também a parcela de origem superficial e 
é dada por: 

 )]()([)( tQtQtQ bs +=  (14) 

onde Q(t) é a vazão total em mm/dia; Qs(t)=Pef(t). 
Quando Pr=0, a equação se reduz a 

 Q(t)=Qb (t)  (15) 

Para transformar as vazões de mm/dia pa-
ra m3.s-1, basta multiplicá-las pela área da bacia em 
km2 e, em seguida, dividir o resultado pelo fator 
86,4. 

O valor inicial do parâmetro Kb para simula-
ção pode ser obtido a partir das medições onde 
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Figura 2. Estrutura metodológica. 

Q1, Q2 e Q3 são as vazões conhecidas. Consi-
derando-se a Equação 13, na ausência de 
precipitação pelo modelo, o valor do parâmetro 
pode ser obtido da seguinte forma: 

 bb KtKt eQQeQQ 21 /
23

/
12 .. ∆−∆− =∴=  (16) 

Logo, o valor de K estimado pelas equa-
ções são: 

 
3

2
2

2

1
1 ln.ln.

Q
QtK

Q
QtK bb ∆=∴∆=  (17) 
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K bb
b

∆

+
= 21^

 (18) 

onde t∆ é o intervalo de tempo entre as medições 

locais em dias; bK
^

, a estimativa inicial para o pa-
râmetro Kb. 

A estrutura do modelo pelo equacionamen-
to proposto define, então, dois parâmetros de 
ajuste para o desenvolvimento do balanço hídrico: 

1. o primeiro relaciona-se à quantidade de 
água que infiltra e chega ao reservatório 
hipotético de escoamento subterrâneo e é 
definido por um coeficiente de infiltração 
Cinf; 

2. o segundo relaciona-se ao decaimento das 
vazões ao longo do tempo, liberadas pelo 
reservatório de escoamento subterrâneo, 
sendo definido pelo parâmetro Kb do mode-
lo do reservatório linear simples. 

 
Figura 3. Modelo simplificado de balanço 
hídrico. 

Metodologia de ajuste 

O ajuste do modelo pode ser realizado por 
tentativa e erro, ou por otimização. Considerando-
se a existência de apenas três valores de vazões 
observadas, o ajuste manual tende a ser rápido 
(Figura 4). Além disso, é desejável que o usuário 
adquira uma sensibilidade hidrológica no processo 
de ajuste dos parâmetros para melhor interpretar 
os resultados. 

As principais incertezas são conseqüência 
do seguinte: 

• se o registro de precipitação do período 
com vazões contiver erros, os mesmos são 
transferidos aos parâmetros e aos resulta-
dos. Evidentemente, quanto maior forem os 
registros de vazões, menores serão as in-
certezas, 

• conjunto de três vazões ajusta principal-
mente o parâmetro Kb e o Cinf é obtido 
indiretamente e depende muito do evento 
ocorrido, 

• coeficiente Kb pode variar entre o período 
chuvoso e a estiagem, a medida que dife-
rentes partes do aqüífero contribuam para 
a vazão de saída e, 

• modelo despreza a evapotranspiração do 
solo. Quando a camada superior do solo 
retém muita umidade, e perde por evapo-
transpiração, esta limitação pode 
comprometer o balanço. 

 
Figura 4. Esquema de estiagem simulada. 

Para minimizar o erro da estimativa, princi-
palmente do Cinf, deve-se verificar para o período 
de avaliação se a vazão específica média gerada é 
da mesma ordem de grandeza das observadas na 
região. Desta forma, o modelo não estaria gerando 
valores acima ou abaixo em termos médios. 

RESULTADOS 

Para a verificação da metodologia foram u-
tilizados os dados de uma rede experimental de 
seis pequenas bacias monitoradas por três anos 
continuados, com áreas de drenagem situadas 
entre 1 e 11 km2, segundo descrição apresentadas 
por Silveira e Tucci (1998) na região da encosta do 
planalto do Rio Grande do Sul. 

A etapa inicial de avaliação da metodologia 
parte da seleção de eventos de estiagem junto ao 
fluviograma monitorado para a bacia. 
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A seleção dos períodos de estiagem para 
cada pequena bacia foi baseado no seguinte: 

1. a ocorrência de um período de ausência de 
chuvas na região; 

2. a ocorrência real de estiagens no mananci-
al estudado. 

A identificação da estiagem pode ser reali-
zada através da análise visual direta do 
fluviograma observado em conjunto com os dados 
de chuva disponíveis de um ou mais postos pluvi-
ométricos tomados como referência para a bacia. 
Entretanto, para diminuir a subjetividade da esco-
lha e melhor caracterizar o processo, foi 
estabelecido inicialmente como critério que os pe-
ríodos de estiagem fossem selecionados a partir de 
um número mínimo de 7 dias antecedentes e con-
secutivos sem chuva. 

A condição mínima para aplicação da me-
todologia foi definida como sendo o conhecimento 
de três medições locais, avaliadas a cada dois 
dias. A justificativa para o estabelecimento deste 
intervalo de tempo pequeno entre as medições, de 
dois dias, refere-se a caracterização de um interva-
lo inicial para a aplicação do procedimento. Na 
simulação do caso real de aplicação pelo usuário, 
estas medições poderiam ser desenvolvidas no 
período de uma semana, como por exemplo, nos 
dias úteis de segunda-feira, quarta-feira e sexta-
feira. No entanto, intervalos maiores entre as medi-
ções locais (5 dias, por exemplo) seriam melhores 
para a caracterização do deplecionamento fluvial 
na estiagem, em função da melhor estabilização do 
processo. A restrição ao aumento do intervalo de 
tempo entre as medições locais, refere-se a possi-
bilidade de ocorrência de uma precipitação que 
descaracterize a estiagem, provocando as perdas 
das medições anteriores e, da mobilização de ida 
ao local. 

A disponibilidade de uma série histórica de 
3 anos de dados fluviométricos para a avaliação do 
procedimento, possibilitou a identificação de algu-
mas dificuldades acerca das condições práticas de 
aplicação pelo usuário. Observou-se que a ausên-
cia de chuva na região é um indicador satisfatório 
da ocorrência real de uma estiagem na pequena 
bacia, mesmo que os dados de chuva tomados 
como referência para aplicação da metodologia 
não estivessem inseridos nos domínios da bacia. 
Entretanto, o critério adotado de ausência total de 
chuvas no período da estiagem, acabou por isolar 
poucos eventos, em média apenas dois por ano 
para cada pequena bacia. A aplicação prática do 
método não pode se restringir a raras ocasiões no 
ano e além disso, este pequeno número de even-

tos de estiagens selecionadas, seriam insuficientes 
para uma melhor avaliação dos resultados encon-
trados. Para sanar tal dificuldade o critério de 
seleção, inicialmente estabelecido, foi modificado. 

O critério modificado, que proporcionou a 
seleção de um número razoável de eventos de 
estiagens, foi o que permitiu a ocorrência de até 15 
mm de chuva durante o período de tempo da estia-
gem selecionada. O período total de tempo da 
estiagem, seria constituído então pelos 7 dias an-
tecedentes à medição de descargas mais os 5 dias 
nos quais as três medições seriam efetuadas, tota-
lizando 12 dias consecutivos. Entretanto, como os 
eventos potenciais de ocorrência de estiagens são 
selecionados através da precipitação regional e 
não local, na etapa seguinte da seleção de estia-
gens, muitos eventos são descartados pela falta de 
representatividade das chuvas na pequena bacia. 
A partir do momento que se admitiu a ocorrência 
de pequenas chuvas na região, já não é garantida 
regionalmente a ausência de chuvas em toda a 
área de influência assumida para os postos pluvi-
ométricos de referência. Isto implica na ocorrência 
de chuvas isoladas, espacialmente e temporalmen-
te localizadas na região, que podem ocorrer na 
bacia e não na região dos postos pluviométricos 
ou, o contrário, de chuvas que podem ocorrer junto 
à região dos postos pluviométricos e não na bacia. 
Os eventos abandonados foram aqueles nos quais 
se observou o seguinte: (i) quando não existia res-
posta na bacia à estímulos de chuva dos postos 
pluviométricos de referência ou; (ii) quando existia 
elevação de vazões na pequena bacia com ausên-
cia de estímulo de precipitação no posto de 
referência. 

No caso real de aplicação da metodologia, 
estas dificuldades poderão ser minimizadas, já que 
o hidrólogo responsável pela avaliação inspeciona-
rá in loco a caracterização da estiagem, através de 
consultas a moradores locais sobre a ocorrência de 
chuvas localizadas na área, nos dias anteriores aos 
trabalhos de campo, assim como pela avaliação 
direta da magnitude da vazão encontrada no ma-
nancial fluvial. 

Ajuste dos eventos 

Na simulação das pequenas bacias utili-
zou-se os dados mais próximos, postos de 
Sapucaia e Taquari, respectivamente, para precipi-
tações diárias e evaporação do tanque classe A. 
Os dados de evaporação deste tanque podem ser 
considerados como uma boa representação da 
evapotranspiração potencial em bacias rurais da 
região (Dorfman, 1977). 
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Para iniciar o ajuste do balanço hídrico es-
tabeleceu-se como valor inicial o parâmetro 
Cinf = 0,5 representando que a metade da precipita-
ção, descontada das perdas por evaporação, 
produz escoamento de base na bacia e que a outra 
metade produz o escoamento superficial. En-
tretanto, os primeiros ajustes do balanço hídrico 
para a bacia de Schneider I conduziram a um coe-
ficiente de infiltração médio com valor próximo de 
0,35. Embora isso não tenha sido uma questão 
substancial do ajuste, passou-se a adotar, para o 
início das simulações, este valor para o coeficiente 
de infiltração. Com relação ao valor do parâmetro 
Kb, para inicio da simulação, adotou-se o valor cal-
culado pela Equação 18 que pode ser obtido a 
partir das medições locais, definidas pelo método 
proposto. 

Na Figura 5 são apresentadas as curvas de 
permanência geradas com base nas simulações de 
vazão de todas as amostras em duas bacias (as 
demais tem resultados similares). Junto, é apresen-
tado a curva de permanência, obtida com base nos 
dados observados. Observa-se que a dispersão 
das curvas ajustadas contém a curva de perma-
nência observada. 

Ressalte-se que cada curva de permanên-
cia ajustada a cada evento de estiagem, foi 
construída com a reprodução das vazões no mes-
mo período para o qual se dispõe de observações 
fluviométricas, a fim de que esta curva possa ser 
comparada à curva de permanência construída 
com essas observações (a curva de permanência 
observada). 

Nas Tabelas 1 e 2 identificam-se as datas 
de início dos períodos de estiagem selecionados, 
assim como os parâmetros encontrados pelo ajuste 
do modelo. Esses resultados não consideram ainda 
a análise de incertezas, apenas explicam prelimi-
narmente a variabilidade do teste de curvas 
calculadas. Por isso elas foram chamadas de cur-
vas de permanência amostrais, para indicar 
claramente que elas são resultados dos jogos de 
parâmetros ajustados à amostra das estiagens. Os 
valores de Kb e Cinf nas Tabelas 1 e 2 representam 
na linguagem estatística, amostras dos respectivos 
estimadores. 

Estimativas das incertezas 

As incertezas dos modelos hidrológicos 
decorrem (Haan, 1989): (a) dos dados de entrada e 
saída; (b) da estrutura do modelo; e (c) dos parâ-
metros. 

Os dados de entrada englobam variáveis 
meteorológicas de escoamento e de características 

das bacias. A incerteza da estrutura do modelo é 
causada pela limitação da representação dos pro-
cessos, enquanto a incerteza dos parâmetros é 
resultado de inadequadas técnicas de estimativa, 
dos dados utilizados e da variabilidade temporal e 
espacial dos parâmetros. 

Figura 5. Curvas de permanência simuladas 
com parâmetros amostrais das bacias de Vale 
Esquerdo e Scheneider 2. 

A estimativa dos parâmetros pode ser pu-
ramente matemática ou estatística. A abordagem 
matemática enfoca o ajuste dos parâmetros com 
método determinístico, através do ajuste matemáti-
co de função objetivo. A abordagem estatística 
considera o modelo hidrológico assemelhado à 
uma regressão estatística com as variáveis hidro-
lógicas envolvidas, podendo ser consideradas, em 
grande parte, de natureza aleatória. Isto autoriza o 
uso de técnicas estatísticas para a estimativa dos 
parâmetros e avaliação de suas incertezas. 

Sendo os erros devidos aos parâmetros, a 
análise estatística considera que os mesmos são: 
a) independentes da magnitude das vazões; b) 
independentes entre si; c) com valor esperado nulo 
e variância finita e; d) com distribuição normal. A 
primeira e a terceira hipótese são frequentemente 
violadas no uso de modelos hidrológicos. 

Estimada a distribuição estatística dos pa-
râmetros é possivel, para uma dada entrada, gerar 
respostas de bacia relacionadas com a probabili-
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Tabela 1. Eventos selecionados e parâmetros de ajuste obtidos nas Bacias de Sapiranga. 

Bacia de São Jacó  Bacia de Schneider 1  Bacia de Schneider 2 

N DATA Ksub Cinf  N DATA Ksub Cinf  N DATA Ksub Cinf 
1 23/02/93 10 0,35  1 24/02/93 6,00 0,35  1 22/02/93 8 0,35 
2 15/05/93 9 0,38  2 24/04/93 7,00 0,25  2 15/05/93 7 0,35 
3 06/06/93 8 0,30  3 15/05/93 6,00 0,33  3 06/06/93 5 0,30 
4 04/08/93 11 0,42  4 06/06/93 6,00 0,25  4 31/07/93 7 0,30 
5 19/08/93 11 0,43  5 03/08/93 7,00 0,32  5 02/08/93 6 0,35 
6 09/09/93 14 0,40  6 11/01/94 7,00 0,20  6 09/09/93 6 0,35 
7 02/11/93 9 0,41  7 26/02/94 8,00 0,34  7 11/01/94 5 0,26 
8 11/01/94 9 0,25  8 22/08/94 7,00 0,32  8 06/03/95 6 0,35 
9 25/02/94 9 0,45  9 17/09/94 7,00 0,32  9 23/08/95 7 0,38 
10 17/08/94 8 0,50  10 02/03/95 6,00 0,34  10 23/10/95 4 0,30 
11 14/09/94 9 0,50  11 24/05/95 8,00 0,34  11 24/10/95 5 0,30 
12 06/03/95 9 0,43  12 30/08/95 8,00 0,34  12 29/11/95 6 0,35 
13 18/05/95 9 0,48  13 10/10/95 7,00 0,34  MÉDIA 6,00 0,33 
14 24/05/95 9 0,48  14 23/10/95 6,00 0,28  Desvio padrão 1,13 0,04 
15 23/08/95 9 0,39  MÉDIA 6,86 0,31      
16 25/10/95 8 0,46  Desvio padrão 0,77 0,05      
17 28/11/95 9 0,25           

MÉDIA 9,41 0,40           
Desvio padrão 1,46 0,08           

 
dade de ocorrência devido às incertezas dos parâ-
metros através do método de Monte Carlo. 

A variação das vazões ocorrem devido às 
características da bacia hidrográfica e, também, 
devido à variabilidade temporal e espacial da pre-
cipitação precedente à estiagem. Portanto, seriam 
necessários vários eventos de estiagem para avali-
ar o erro estimado em cada estimativa isolada 
(ajuste do modelo). Do conjunto de erros encontra-
dos são obtidas as incertezas das estimativas de 
vazões. 

Para tanto, foram selecionados do fluvio-
grama monitorado em cada uma das seis bacias 
estudadas, diferentes conjuntos de três vazões, em 
período de estiagem. O conjunto de três vazões 
define um evento a ser ajustado e produz, como 
resultado, um jogo de parâmetros. As incertezas 
associadas à simulação chuva-vazão podem ser 
inferidas a partir das incertezas dos parâmetros 
(Haan, 1989). Isto é, a incerteza das vazões calcu-
ladas pelo modelo dependem do comportamento 
probabilístico dos parâmetros. 

Os parâmetros Cinf e Kb estão vinculados, 
basicamente, ao processo de geração do escoa-
mento de base e suas estimativas procuram ajustar 
o modelo preferencialmente na representação das 
depleções. As vazões na depleção decrescem 
continuamente, constituindo uma situação estável 
não sujeita à perturbações significativas que carac-
terizam os períodos de cheia, governados pela 
precipitação. Logo, é razoável supor que os erros 

nas vazões calculadas nos períodos de estiagem, 
sejam independentes da magnitude das vazões e 
tenham média nula e variância finita, as duas con-
dições mais violadas pelos modelos hidrológicos 
das quatro necessárias para existência de parâme-
tros reais. 

A metodologia de avaliação das incertezas 
consistiu do seguinte: 

1. avaliação da independência dos parâme-
tros; 

2. ajuste de uma distribuição estatística para 
cada parâmetro em cada bacia; 

3. geração pelo Método de Monte Carlo de N 
séries de vazões, onde cada parâmetro 
tem seu valor determinado pela geração de 
números aleatórios com distribuição esta-
tística, que no caso foi a Normal. O valor 
de N foi inicialmete estimado em 1000 e a-
justado de acordo com a variabilidade das 
estatísticas resultantes; 

4. determinação da curva de permanência pa-
ra cada série; 

5. para uma probabilidade P da curva de 
permanência existem N valores de Qp. A-
justando a este conjunto de Qp uma 
distribuição Normal, é possível obter o va-
lor 
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Tabela 2. Eventos selecionados e parâmetros de ajuste obtidos nas Bacias de Dois Irmãos. 

 
Bacia de Vale Direito  Bacia de Vale Esquerdo  Bacia de Carpintaria 

N DATA Ksub Cinf  N DATA Ksub Cinf  N DATA Ksub Cinf 
1 22/02/93 7,50 0,35  1 22/02/93 6,00 0,30  1 22/02/93 11,00 0,35 
2 15/05/93 8,50 0,40  2 15/05/93 6,00 0,34  2 16/05/93 7,00 0,40 
3 06/06/93 7,70 0,30  3 06/06/93 7,00 0,25  3 17/07/93 9,00 0,33 
4 14/07/93 7,00 0,50  4 15/07/93 6,50 0,33  4 02/08/93 11,50 0,36 
5 02/08/93 8,00 0,50  5 11/08/93 6,40 0,34  5 06/09/93 12,00 0,40 
6 15/08/93 10,00 0,43  6 01/09/93 7,50 0,38  6 02/11/93 7,50 0,40 
7 04/09/93 10,00 0,40  7 02/11/93 7,00 0,35  7 27/03/94 9,00 0,44 
8 02/11/93 8,80 0,40  8 11/01/94 5,00 0,25  8 04/11/94 12,00 0,40 
9 12/01/94 7,00 0,30  9 25/02/94 8,00 0,38  9 15/01/95 7,00 0,30 
10 27/03/94 7,50 0,50  10 12/07/94 8,00 0,38  10 12/03/95 12,00 0,40 
11 15/01/95 7,50 0,30  11 17/08/94 7,50 0,36  11 21/04/95 12,00 0,40 
12 09/03/95 8,90 0,48  12 13/09/94 7,50 0,36  12 03/05/95 12,00 0,40 
13 03/05/95 9,00 0,45  13 15/01/95 8,00 0,25  13 28/05/95 12,00 0,40 
14 05/05/95 9,00 0,45  14 10/03/95 8,00 0,33  14 28/08/95 10,50 0,32 
15 24/05/95 9,00 0,45  15 20/04/95 11,00 0,34  15 28/10/95 10,00 0,30 
16 23/08/95 10,00 0,29  16 03/05/95 5,50 0,32  16 21/11/95 9,00 0,33 
17 23/10/95 10,20 0,27  17 10/05/95 8,00 0,27  17 10/12/95 9,00 0,33 
18 22/11/95 11,00 0,27  18 26/05/95 7,50 0,29  MÉDIA 10,14 0,37 
19 03/12/95 11,00 0,27  19 23/08/95 7,50 0,27  Desvio padrão 1,86 0,04 

MÉDIA 8,82 0,39  20 05/10/95 8,50 0,40      
Desvio padrão 1,28 0,09  21 23/10/95 6,50 0,25      
     22 24/11/95 6,70 0,25      
     MÉDIA 7,25 0,32      
     Desvio padrão 1,23 0,05      

 
 

esperado de Qp e seu intervalo de confian-
ça para um nível de significância de α. 

Avaliação da independência entre 
parâmetros - Na Figura 6 são apresentados os 
valores obtidos para os parâmetros de todas as 
bacias, mostrando uma nuvem de pontos que induz 
a não existência de correlação. O coeficiente de 
correlação obtido foi r=0,06. 

Ajuste de distribuição estatística aos 
parâmetros - A distribuição Normal não 
apresentou um ajuste ideal devido às 
características do ajuste do modelo através de 
tentativa e erro, já que o usuário tende a se fixar 
em alguns valores de parâmetros, gerando alguns 
degraus na distribuição empírica. Na Figura 7 
pode-se observar estes resultados para duas 
bacias. 

Um total de 250 pares de valores Cinf-Kb fo-
ram gerados, para cada uma das seis bacias 
estudadas, com base nas suas médias e desvios-
padrão amostrais que constam das Tabelas 1 e 2. 

Este número de amostras geradas por Monte-Carlo 
foi fixado em função da estabilização da média e 
do desvio padrão que lhe deram origem. 

Em seguida, o modelo chuva-vazão foi uti-
lizado para obter as séries de vazões e as curvas 
de permanência correspondentes. Os percentis 
considerados foram as vazões com permanência 
de 40 a 95%, de 5 em 5%. 

Os intervalos de confiança de 95% de cada 
percentil foram calculados primeiramente com o 
erro padrão da estimativa, centralizado no percentil 
observado. 

Na Figura 8 são apresentadas intervalos de 
confiança de 95% obtidos, centralizados com base 
na curva observada. De forma geral pode-se dizer 
que estes intervalos, para todas bacias estudadas, 
situam-se a ± 50% do valor observado nas perma-
nências mais elevadas. Para efeito comparativo 
são apresentadas também as curvas médias das 
curvas estimadas pelo modelo, para duas bacias. 

Na Figura 9 são apresentados os intervalos 
de confiança, centralizados com base na média 
das curvas calculadas pelo modelo. Nota-se que as 
bandas de confiança, no entorno da curva média, 
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são de magnitude semelhante às anteriores e a-
brangem com folga as curvas de permanência 
observadas. 
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Figura 6. Espectro de variabilidade dos 
paramêtros. 

A diferença na forma de calcular os interva-
los de confiança é a seguinte: enquanto a Figura 8 
indica a incerteza do ponto de vista da curva de 
permanência observada, a Figura 9 avalia a incer-
teza a partir da tendência central das 250 curvas 
simuladas. 

Assim, conhecendo-se um evento de estia-
gem e valores indicativos da banda de confiança 
de 95% para os dois modos de cálculo abordados, 
é possível interpretar o significado da curva de 
permanência gerada com a ajuda do modelo: 

i. A banda de confiança 95% no entorno da 
curva de permanência observada, significa 
que há 95% de chance de que a curva de 
permanência calculada se distancie da cur-
va de permanência observada em, no 
máximo, meio intervalo para cima ou para 
baixo; 

ii. A banda de confiança 95% no entorno da 
curva de permanência média do feixe ge-
rado com o modelo, abrangendo a curva de 
permanência observada, significa que há 
95% de chance de que a curva de perma-
nência calculada se distancie em, no 
máximo, meio intervalo para cima ou para 
baixo da tendência média que o modelo es-
tima para a curva de permanência. 

Evidentemente, se uma visão puramente 
estatística predominar na análise, isto é, se a curva 
de permanência observada for tomada como mera 
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Figura 7. Distribuição de frequências dos 
parâmetros para as bacias Vale Esquerdo e 
Schneider 2. 

realização do universo possível das curvas de 
permanência, a interpretação ii) deve ser utilizada. 
Se, por outro lado, houvesse uma certeza determi-
nística de que a curva de permanência observada 
equivale a curva de permanência média real da 

kb/área da bacia 

kb - Schneider 2 

kb - Vale Esquerdo 
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Figura 8. Curvas de permanência e intervalos de confiança de 95% centralizadas na curva média 
observada das bacias de Schneider 1 e Vale Esquerdo. 
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Figura 9. Curvas de permanência e intervalos de confiança de 95% centralizadas na curva média 
das estimativas das bacias Scheneider 2 e Esquerdo. 
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bacia, a interpretação i) seria mais aconselhável. O 
enfoque estatístico não obriga que a curva de per-
manência observada seja a tendência central. 
Entretanto, não há garantia que a média do feixe 
de curvas de permanência geradas pelo modelo, 
seja a tendência central. 

Independente de sua interpretação, os in-
tervalos de confiança das Figuras 8 e 9 são 
indissociáveis das condições de análise estipula-
das: eles correspondem à situação em que o 
usuário tem acesso a apenas 1 evento de estiagem 
(ou seja, 3 vazões em depleção) para ajustar o 
modelo em função do histórico disponível de preci-
pitações e evaporações. 

Isto leva a pensar que esta medida da in-
certeza pode variar, isto é, ela pode diminuir, 
quando houver possibilidade de obter-se mais de 
um evento de estiagem, por medição direta na 
bacia. 

De fato, uma análise da incerteza do méto-
do que está sendo avaliado não estaria completa 
sem supor situações mais favoráveis de obtenção 
de dados locais, como é feito no item seguinte. 

Variabilidade da incerteza em função 
do número de estiagens medidas 

Até aqui, considerou-se apenas uma 
estiagem para analisar as estimativas com o 
método proposto. Para avaliar o ganho de 
informação considerando-se mais de um evento de 
estiagem, utilizou-se o critério descrito a seguir: 
define-se como evento de duas estiagens ou duas 
depleções, a consideração de dois eventos de 
estiagem quaisquer (cada qual definido por três 
vazões medidas), intercalados por, no mínimo, uma 
cheia ou uma elevação de vazões. Generalizando, 
teríamos evento de 3, 4 até “n” estiagens. Entretan-
to o ajuste permanece individual, por estiagem. 
Assim, os parâmetros do evento múltiplo de estia-
gem é a média aritmética dos valores obtidos 
individualmente para cada estiagem. 

O conhecimento de um evento múltiplo de 
estiagens significa ter-se, na realidade, vários con-
juntos esporádicos de vazões avaliadas em campo, 
sem que isso constitua um verdadeiro conhecimen-
to do fluviograma, espelho da produção hídrica da 
bacia. 

Para verificar a diminuição da incerteza 
com um certo evento de n estiagens, à medida que 
n aumenta, foram geradas por Monte Carlo conjun-
tos adicionais de pares de parâmetros Cinf-Kb. 
Consideraram-se as situações com n=2, n=3 e 
n=10, para cada bacia. Para n=2 foram gerados 
500 pares de Cinf-Kb, tomando-se a média de cada 

2 gerações. Para n=3, foram gerados 750 Cinf-Kb e 
calculadas as médias para cada trinca de gera-
ções. E, finalmente, para n=10, foram gerados 
2500 Cinf-Kb, com média a cada 10. Assim, a e-
xemplo do item anterior, trabalhou-se com 250 
pares de Cinf-Kb para cada n e para cada bacia. 

Contando as simulações do item anterior o 
modelo chuva-vazão definido foi rodado 6000 ve-
zes (6 bacias, 4 conjuntos de estiagens, 250 jogos 
de parâmetros), para traçar um panorama das in-
certezas envolvidas na aplicação do método-hora 
em análise. 

Foram consideradas, também, as duas 
maneiras de calcular o intervalo de confiança de 
95% das Figuras 8 e 9. 

Na Tabela 3 são apresentados os valores 
do desvio padrão (média gerada), em função da 
probabilidade P da curva de permanência e do 
número de amostras para duas bacias. Observa-se 
que, após 3 eventos, o desvio-padrão está próximo 
ao da série de três amostras de 10 eventos. 

Em termos absolutos, o erro padrão das 
estimativas representa, em média, de 15% a 30% 
dos valores esperados para n=1. 

A consideração de mais de uma estiagem 
para aplicação do método proposto proporcionou 
melhora dos resultados, mas isto pode estar rela-
cionado ao fato de que a consideração de apenas 
um evento de estiagem pode coincidir com uma 
eventual falta de representatividade da precipitação 
regional, pois, normalmente, não se dispõe de pos-
to ou informações pluviométricas na localização 
específica da pequena bacia. Esta falta de repre-
sentatividade das chuvas pode provocar ajustes do 
modelo de balanço hídrico, que induzam à afirma-
ção de parâmetros muito exagerados na 
associação com os macro-processos envolvidos, 
segundo a definição do modelo, podendo levar o 
analista a solicitar a agregação de novos eventos 
de estiagem para a verificação dos resultados (pa-
râmetros) encontrados. Em segundo lugar, para 
reforçar a idéia de se dispor preferencialmente de 
dois eventos para a aplicação do método, pode-se 
afirmar que o ajuste de mais estiagens (n > 1) evita 
que alguma tendenciosidade, que tenha passado 
despercebida do usuário, afete significativamente 
uma avaliação realista da disponibilidade hídrica. 

Neste sentido, pode ser recomendável a 
instalação de um pluviômetro simplificado em lugar 
conveniente, junto aos domínios da pequena bacia 
e da residência de um morador local. Desta forma, 
poder-se-ia desenvolver uma avaliação mais par-
cimoniosa dos parâmetros do modelo, diminuindo 
os riscos de falta de representatividade da precipi-
tação regional para o caso especial daquela 
estiagem avaliada. No passo seguinte, para a ge-



RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 3 n.3 Jul/Set 1998, 111-131 

 127 

Tabela 3. Erro padrão das estimativas em percentuais do valor médio esperado. 

BACIA (calha) A 
(km2) 

No de de-
pleções 

por evento 

r* 
50% 

r* 
60% 

r* 
70% 

r* 
80% 

r* 
90% 

r* 
95% 

  1 19,40 19,88 20,26 21,17 24,10 26,04 
SÃO JACÓ 8,98 2 13,95 14,49 14,77 15,22 17,22 18,62 

3 12,12 12,46 12,79 13,07 14,80 16,21   
10 6,73 6,98 7,21 7,42 8,61 8,97 

  1 12,77 16,45 20,89 25,49 35,29 41,07 
SCHNEIDER II 3,23 2 8,64 11,11 14,41 18,06 25,58 29,82 

3 6,74 8,83 11,26 14,01 20,69 25,00   
10 3,94 4,70 5,58 6,92 9,09 14,29 

  1 14,07 14,48 15,33 16,32 19,25 22,55 
SCHNEIDER I 6,13 2 9,95 10,20 10,80 11,42 13,04 15,69 

3 7,83 8,15 8,69 9,34 10,56 12,75   
10 3,86 4,08 4,22 4,50 5,00 7,77 

  1 12,59 13,35 14,31 15,99 20,68 23,71 
CARPINTARIA 10,78 2 9,23 9,77 10,32 11,59 14,94 17,28 

3 7,68 8,07 8,51 9,48 12,30 13,84   
10 4,00 4,17 4,41 4,78 6,32 7,02 

  1 21,38 22,16 22,84 23,69 26,69 28,71 
V. DIREITO 6,88 2 15,11 15,61 16,02 16,46 18,52 20,20 

3 12,05 12,54 12,89 13,31 15,10 16,75   
10 4,11 6,64 6,94 7,25 8,36 9,31 

  1 15,28 16,25 17,75 19,81 24,29 28,45 
V.ESQUERDO 5,92 2 11,39 12,05 13,17 14,52 17,88 21,37 

3 9,27 9,88 10,69 11,90 15,08 18,10   
10 5,30 5,58 6,22 7,05 8,33 10,26 

  1 15,91 14,69 18,56 20,41 25,05 28,42 
MÉDIAS  2 12,02 12,20 13,24 14,54 17,86 20,04 

  3 11,92 9,98 10,80 11,85 14,75 17,10 
  10 4,65 5,35 5,76 6,32 7,61 9,60 

Onde r* é o erro padrão das estimativas em percentuais do valor médio esperado. 

ração da série histórica de vazões para a pequena 
bacia, poder-se-ia utilizar a precipitação regional do 
longo período disponível de dados, utilizando os pa-
râmetros avaliados em função da chuva local. 

COMPARAÇÃO DAS SÉRIES GERADAS E 
A REGIONALIZAÇÃO 

Inicialmente, deve-se considerar que não e-
xiste um estudo de regionalização da curva de 
permanência para pequenas bacias do Rio Grande do 
Sul. O estudo disponível abrange médias e grandes 
bacias e não deve ser aplicado em pequenas bacias, 

conforme recomendação da própria publicação (Tuc-
ci, 1991). Entretanto, na ausência de metodologia 
concorrente, muitas vezes o método é aplicado inde-
vidamente. Pretende-se, neste item, comparar os 
resultados de uma aplicação como esta, com os obti-
dos neste trabalho. 

A comparação das curvas de permanência do 
estudo regional com as curvas obtidas com o monito-
ramento das calhas produziria, a princípio, uma 
análise tendenciosa, visto que as curvas regionais 
foram elaboradas a partir de séries mais extensas (20 
anos em média), e as curvas observadas foram cons-
truídas com os dados de vazão de uma série curta 
(1993-1995). 
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Para analisar esta possível tendenciosidade, 
foram comparadas as curvas de permanência gera-
das com dados de precipitação de um período mais 
longo (1975-1995), e as geradas com as precipita-
ções do curto período acima referido. O período curto, 
de monitoramento das calhas, apresenta precipita-
ções em torno de 7% mais elevadas. 

O modelo chuva-vazão foi aplicado para 
avaliar a repercussão na curva de permanência 
desses 7% a mais. Para cada bacia, e para ambos 
os períodos considerou-se, evidentemente, um 
mesmo jogo de parâmetros, Kb e Cinf. O jogo de 
parâmetros considerado para cada bacia (cada 
jogo simulando ambos os períodos) correspondeu 
aos parâmetros médios de todos os ajustes do 
modelo aos eventos individuais (Figuras 1 e 2). Na 
Figura 11 são apresentadas, para duas das bacias 
estudadas, as curvas de permanência calculadas e 
a curva observada. Observa-se que os 7% a mais 
da precipitação do curto período produziu uma 
elevação dos escoamentos, avaliada em média em 
5% para as seis bacias. Esta diferença pode ser 
considerada pequena, significando na prática, que 
é possível realizar a comparação direta da curva de 
permanência gerada pelos estudos regionais, com 
a curva de permanência observada nas calhas. Por 
outro lado, a curva de permanência gerada pelo 
modelo com chuvas de 1975 a 1995 tem boa ade-
rência à curva de permanência do período de 
monitoramento (1993 a 1995), o que reforça mais a 
possibilidade dessa comparação. 

Na Figura 12 apresenta-se, para duas bacias, 
a curva de permanência observada, a curva estimada 
com base numa amostra (n=1), o intervalo de confi-
ança e a curva obtida pela regionalização. Pode-se 
observar que neste caso, a regionalização subestima 
os resultados. 

A diferença média porcentual, para todas 
as bacias, foi avaliada em pouco menos de 80% no 
trecho inferior da curva de permanência. Isto é, 
houve uma subestimação das vazões dessa ordem 
pela regionalização. Este resultado poderia indicar 
uma evidente inaplicabilidade do estudo regional 
disponível. Entretanto, é preciso verificar se a curva 
de regionalização obtida com dados de bacias 
médias e grandes, pode comportar-se como reali-
zação estatística possível da estimativa do método 
proposto, visto as suas incertezas. Via de regra, 
constata-se que a estimativa da regionalização cai 
fora dessas bandas de confiança (Figura 12), o 
que, na prática, é um indicativo consistente de que 
a extrapolação forçada para pequenas bacias do 
estudo regional não produz bons resultados. Entre-
tanto, as equações de regressão para a região do 
Estado das bacias estudadas são precárias (Tucci, 
1991), o que coloca mais incerteza nesta compara-
ção. 

Para outras regiões do Rio Grande do Sul, 
nada pode ser afirmado. As comparações realiza-
das não autorizam a dizer que o mesmo se 
reproduziria em outras regiões do Estado. Pode 
haver casos em que a extrapolação da regionaliza-
ção estime curvas de permanência em pequenas 
bacias mais próximas da realidade, assim como o 
contrário pode se verificar. Somente será possível 
chegar a alguma conclusão mais firme quando 
houver dados de vazão suficientes para pequenas 
bacias em todo o Estado. A título ilustrativo, entre-
tanto, pode-se fazer uma projeção de retorno 
econômico no projeto de PCHs, considerando-se 
que as estimativas encontradas possam ser extra-
poladas para todo o Estado. Para potencial 
hidrelétrico remanescente de 6000 MW (Rio Gran-
de do Sul, 1986) em pequenas e micro-centrais, 
considerando-se um aproveitamento de 50% da 
potência e uma tarifa média de energia de R$ 40, 
uma subestimação sistemática das vazões em 75% 
pode deixar sem aproveitamento uma riqueza anu-
al da ordem de 800 milhões de reais (6000 
 MW x 8760 h x 50% x 40 R$/MW x 0,75). 

A incerteza que cerca a aplicação do estu-
do de regionalização disponível (Tucci, 1991), de 
forma extrapolada para pequenas bacias, não deve 
ser entendida como uma deficiência da técnica da 
regionalização. Provavelmente, no caso de exis-
tência de dados suficientes de pequenas bacias, a 
regionalização e o método proposto neste estudo 
seriam métodos concorrentes de estimativa da 
curva de permanência. 

CONCLUSÕES 

Este estudo apresenta: 

• uma alternativa à ausência de metodologia 
para a quantificação de vazões medianas e 
mínimas de pequenas bacias em regiões, 
cujos pequenos mananciais estão despro-
vidos de dados fluviométricos - uma 
realidade quase constante no território bra-
sileiro; 

• a estratégia de algumas medições locais 
em períodos de estiagem associada ao 
modelo precipitação-vazão, permite a esti-
mativa da curva de permanência em bacias 
pequenas com erro aceitável. 

A estimativa obtida pela metodologia pro-
posta não depende de parâmetros, equações 
regionais ou coeficientes de regiões definidas como 
hidrologicamente homogêneas. Como o procedi-
mento depende da avaliação específica de 
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Figura 11. Curvas de permanência sintetizadas pelo modelo para o longo e o curto período de 
precipitação considerado, com o mesmo jogo de parâmetros Cinf e Ksub – Bacias de Schneider 1 
e Vale Esquerdo. 

Bacia: Esquerdo

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16

40 50 60 70 80 90
% tempo

Va
zã

o 
(m

3/
s)

média das
estimativas
(1 evento) +
95%
(1 evento) -
95%
curva regional

 
 

Bacia: Schneider 2

0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

40 50 60 70 80 90 % tempo

Va
zã

o(
m

3/
s)

média das
estimativas
(1 evento) +
95%
(1 evento) -
95%
curva regional

 

Figura 12. Limites de confiança do método proposto e a estimativa da regionalização. Bacias de 
Vale Esquerdo e Schneider 2. 
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medições de vazões na seção fluvial de interesse, 
o resultado de sua aplicação para outras bacias 
teria as mesmas dificuldades encontradas nas 
estimativas desenvolvidas para as bacias monito-
radas produzindo, consequentemente, resultados 
semelhantes. O procedimento não depende de 
ajustes prévios, mas de uma interação direta com o 
manancial a ser avaliado. Em resumo, a metodolo-
gia proposta reduz-se a um balanço hídrico 
desenvolvido especificamente para a seção fluvial 
de interesse e incorre nos erros usuais e inerentes 
a este tipo de avaliação, dependendo da qualidade 
dos ajustes desenvolvidos e da qualidade dos da-
dos disponíveis. 

A vazão, em determinada seção fluvial, é 
uma variável integradora da resposta da bacia 
hidrográfica aos impulsos de precipitações e eva-
potranspirações locais, ao longo do tempo. Em 
períodos de estiagem, as vazões são a resposta do 
sistema aos impulsos de precipitação, ou melhor 
explicitando, à ausência de impulsos de precipita-
ção no sistema. Desta forma, a avaliação de 
vazões em período de estiagem, caracteriza a ofer-
ta hídrica do sistema não produzida como 
conseqüência do escoamento superficial na bacia. 

As estimativas pelo método devem ocorrer 
nas vizinhanças dos valores verdadeiros procura-
dos, conseqüência do balanço hídrico 
desenvolvido, conforme visualiza-se na nuvem de 
previsões para as seis pequenas bacias estudadas. 
O erro padrão médio das estimativas avaliado para 
as bacias estudadas, pode ser considerado satisfa-
tório, variando, em função do número de eventos 
conhecidos, em até 30% dos valores observados. 

Assim, a metodologia proposta caracteriza 
uma solução alternativa para a avaliação de dispo-
nibilidades hídricas quando a regionalização não 
produz bons resultados, ou precisa ser extrapolada 
quando não há tempo para o monitoramento contí-
nuo com registradores automáticos por um período 
determinado de tempo (2 a 5 anos). Mesmo quan-
do a regionalização produz bons resultados por 
coeficientes de outras bacias de magnitude seme-
lhante, deve-se avaliar que o método proposto 
produz resultados a partir de coeficientes definidos 
para a própria bacia alvo do estudo. 

A robustez do método reside na vinculação 
local proporcionada pelas vazões reais, medidas in 
loco. Também o funcionamento mais estável das 
depleções, facilmente identificáveis com esvazia-
mento de aqüíferos, permite uma estimativa mais 
confiável dos parâmetros do modelo de balanço 
hídrico. Sendo apenas dois os parâmetros sugeri-
dos ao modelo de balanço hídrico, o cotejo entre o 
histórico das precipitações e evaporações, com a 
depleção medida, propicia, por sua vez, a geração 

de uma série cronológica de vazões com um nível 
de informação mais realista que outros métodos 
sem vinculação local poderiam fornecer. 
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Quantifying Flow in Small Basins 
Without Records 

ABSTRACT 

Water resource management is hampered 
by uncertainties caused by a lack of data from small 
basins. At present, no reliable method exists for 
estimating water availability in the absence of data; 
this limits the extent to which small streams can be 
exploited for hydropower production, irrigation or 
urban water supply, and also limits the usefulness 
of both water quality assessment and the data-base 
needed to inform planners granting licenses for 
water use. This paper proposes a method based on 
the combination of a simplified rainfall-runoff model 
and an incomplete sampling of flow, to obtain a 
chronologically-complete discharge sequence 
(hydrograph), thereby synthesizing information 
otherwise obtained only by conventional discharge 
monitoring . Supplemented by rapid visits to the 
field to collect local measurements, the procedure 
yielded a good assessment of water availability 
using a rainfall-runoff model with just two 
parameters. Results from six basins in the Brazilian 
State of Rio Grande do Sul showed a standard 
error of the order of 20% in estimates of the flow 
duration curve. 


